
ΤΟΥ͂ ΕΝ ΑΓΙΟΙ͂Σ 
, Παζος ἡμδ 

ΩΑΝΝΟΥ͂ ἡ 
ΑΡΧΙΕΙΠΣΚΟΙΓΟΥ 
ΚΩΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΩΝ 

δ φισχουδῥων 

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, 

Δὶ ψαημδιίας  ἐδωμδξ ἘΡΡΙΚΟΥ τὸ ΣΑΒΙΛΙΟῪ 
ὧν πκλαι ων λυ ιρούφων ὀκδοϑείς, 

Ετον 4, ἐξ ((οἰἷερίο Ἄεραί, 

Εχουάοθαι Ια ν ες Νοκτον, ἡ αγβοῖς ὅζα. 

Ἄρρίων Τ)ροργάρῥι. ' 
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Πὰς 

ἡ ϑύνλδταν 

᾿ὰῦ δοσμα- 
Ν αρ , 

διΦὐϑυμία,. 

ν 12, νὴ Φ ὌΧ νὰ , 

ἘΣ ΣΡ "τὶ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΎ 
ΤΩΝΈΕΙΣ ΤΗΝ 

18 ΓΕΝΕΣΙΝ 

ΛΟΙΓΟΣ Α. Εἰς τίω εἴτοδὸν τῆς αγίας πιοπαφρισφῖς, 

5: ἐκ ΦῚ ΔΙΡΩ αὶ ἀφραίνομαι, ὁραν σήμερον τίω τῷ Θεοῦ 

Σ᾽ ἧς ἤ κκλοισίοῳ τῶ πλῊ δῇ οἰκείων πέκγων χϑσμυμϑρίω, 

7) δ ̓ᾧ κ᾽ πολλῆς ὁ αὐδογδρείας ἀπόμζῳε ὑμᾶς "σιώ-- 
διρφιμόγζᾳς. ὁτὸμ "ὃ Ὡἰποολό ψω συξϑς πὶ φαιδροὶ 

8 ὑϑμ ασοόσωπαι, τεκ υμΐθλον μέγεφον ποιθ αι Ὁ κουτοὶ 
ΡΞ. ψυχὼ ὑμῦν" ἡδονῆς, καϑαί τῷ κα μ (φόρ τίς ἔλε γεκαρ- δΌ6}} αι τ“. 

(ΟΝ 9 δίας βὐφοαινομδίης λεύλει “ποϑσωτων. Δ[9' τ τῦτο 

-ρίςςς ἡ αὐτὸς κ᾽ πλείονος τὴς ποοοϑυμίας αγέφιἑυ (ὐ- 
ἢ δε ΩΣ μέρον, ἐμ Ὁ Ὁ Ὁ ἀὐφορ(ιεύνευ υμῶν χοινωνήσων ζωτηςὉ 

πνὰυμοπεῖς, ἡ ὺ μάυυτὴς [ὑμῶ) δνέοι, βυλόνϑμος πϑβοσίας ὃ ἃ «γίας τεοστιραι- 

πῆρ, ὅ φωρμαίκο λέγω ΔΜ ἡμετέρων ψχώ. καϑαί τῆν γὉ πατὴρ Φιλόφοργϑς, ὁ ᾿ 
χοινὸ αἰπαΐων ἡμδ ϑεασύτης, βυλόμϑιος ἡ ἡμᾶς ὙἈτονίψα ον, τὰ οὖν πὸμτὶ ᾧ χεῦνῳ 

45 ἡμῶν ἡμδρτημϑία, ἢ Τα σ᾽ Φ ἀ ἁγίας μισείας ἐπενόησεν ἡμῶν ϑεροιτεἰδυ. μηδεὶς πί- 
γώ γυέαϑω καυτη φὴς, " μηδεὶς ᾿ αυγνός ̓ Ὡλώ σκιρτάτω, ᾧ χαιρέτω, διξαζέτω 
Ὑ κηδεμόνα ὕΜη ἡμετέρων ψυχαΐ, Τ' Ουτίω ἡμῖν τίω ἀρ ςοζων πεμώόντα ὁδὸν, ᾧ κμῶ' 

πολλῆς δὴ αἰδιχαρείας λὐποδυχέῷ οΘ ζυτης Ὁ αἰ νσίν. . αἰουνέοϑωσὸμ ἐλλζωες, 

ἐἰκαλυηοϑοῦ, Ινϑδαῖοι, ὁραΐντες ὑμών Ὁ χὰ ἀγώπξω ἱλαρᾷ τῇ " πτεϑϑυμίᾳ, 'ᾳῈ Τ υτης 

10 πϑρνσίαμ ἀἰασαζορμλύσς᾽ ἐ μαμβανέτωξ, δρο Μ ρα γ μῶν πείροις, ὅσον τὶ κε- 
(ν ἡ ὑμαῖν τε αὐἷῇ, ᾧ ὀκῴϑοι δ ἔορτας Ὁ ἡ πλμηγύρᾷς ὀγομιοιζ τω τίω μέϑίω ᾧ ὃ 
δλλῶῤα: ἀπτισει αἰκολασιλυ ᾿ “πὶς ἀοομόσιυας, ὡς Εἰἰκὸς λό») αὐςῶν᾽ Ὠλησώ. 

ρέα " ἡ ἡ ὃ ὅθε ἐκκλησία, αὐπ' ἐγαγτίας ὠκείνοις τίω νισείαν, τω τῆς γαφρὸς 
αὐὐβοψίο, κ᾿ αὶ Ὁ ἐπουϑμέω ζωύτη πάῷ ἀρετέω, ἑορτέιὺ ὁ ὀομαξέτω. ὡντη ̓  [πά- " 

45 ληϑήφἐ ἑορτή, ἐκ ψχώ, ν σωτηφίαι, ἐγ), υ Εἰρήνη ὁμόνοια, ἐγθα, βιωτίχὴ πᾶσα φϑν- 

τασία ὠπῆρλαται᾽ στ χραυγὴ ὼ ὁ φύρυδος, ὦ ἀ μαγείρων δρόμοι, αἱ δὴ αἰλόγων σφα- 
γα] ὀνποδεών" ἠρεμία, Ἧ πᾶσαι, ὺ γαλζωύη, ὼ α »»αἴπ, υ μ᾽ς οφὲ, κ᾽ Εἰρίων, Ἂ φρᾳο- 

τής, ὦ τὰ μυσία, αἰγαϑο ἀντ᾽ κείνων πολι ἴδλεται φέρε δξω, φϑακαλώ, μἰκρφὶ 
αἰδὶ ζωτης ἡσληθώμδυ, πατρός τὺ μετέρφυ αἰγάπεωυ" ὀκήνο πϑήτερον ορακα- 

40 λέσοντες ὑμᾶς, μ᾿ πολλῆς ἡ(Ι ἡχίας δίξαν, ὧν ἡ ἡμεφτέρρες λόγϑυς᾽ ἵνα καρπω-- 
σαμϑυ! τί Ἄυνάνον, δά οἴκων ἀγαγωρήσητε. ἰδὲ "ὃ ἀπλώς καὶ Χ) Εἰχῃ ογζϑα 

σύμνϑρυ, ἵγα ὁ χω εἴπῃ, οἢ κοϑιησι ὡπλῶς τὰ ὁ λεόμϑμα, [δ ὅτως οὐάῦϑεν ἐξελ- 

ϑω δι᾽ ] ΔΛ ἵνα ὁ ἡμφσηοήσιμο) τ ἢ Μ' σωωεχόήων σῳτη 9(λυ τίου ἡμοτέρφν 
ΟὨγίοίξ, τοχ; 1. Α φϑεγξω θα, . 
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Ῥω. 4. 4γ. 

Μαγῦ ζι «τ, 

«Κο ς΄ ἐπ, 

5 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
φοεγξω δα, ν ὑμῷ; χερδαναντες ἐκ ΤΡ} λεγορϑμων χαὶ πολλζι  ) ὠφέλᾳαν καρπω" 

σείμδμοι, ὅτως πῶν ἐξέλθητε. ἰατείον )αρ ὅ01 πρέυματικὸν ἡ ὄκκλησία, καὶ δᾷ 

εἶν οὐ ζῦου ΤΟΣ δα βρομδύίας πἰσάλληλο τὰ Φαρ μακα λαμβαιοας, ὦ τοῖς ἀκείοις 

τοφὺυ μασιν ᾿πτιδονζις, ὅτως ἐπσιμόνα, δ Τί δ ν ἢ ἀκρϑασις μόνη ἀγῶ τὴς ΩΣ; ἐρ- 

γ6ν ὑλιδείξεως ἐδὼ" ο; ἥσει, ἀχουε τῷ μακαεάνι Παυλν λέγϑιτο, κα ἐγὸ ὁ οἱ ἀκρραταί ς Ἀίμπν 

πὖ νόμιυ δίναιοι πῆϑα τῷ [Θεῷ, ΔΑλ᾽ οἱ ποιηταὶ τ γόμ δινᾳιω,ϑὴ σύντα. Ὁ ὃ ξθισὸς ἢ 

δὲ μηγϑραγέλεδρ, “ πτῶς ὁ λέγων ΜΟΙ, κύρλε, κύριέ, ἐισελθύσεται ἐ ἐις Ὁ βασιλείαν ἕξ ὼ 

ἐρανταν, δον ὁ ποιοὺν τὸ ϑέλη μια τῷ παΐξος μιὰ τῷ οὖν τοῖς ὑφανοῖς. εἰδῦτες τόινιω, αἰ.- 

γαπητοὶ, ὡς ὅϑδὶν ἡμῖν Ἐ61 πλέον ἐκ τὴς ἀκρθφασεως, εἰ μυὴ ἕποιτο ὶ κὶ διὰ Τ ἔργων 
πλήρωσις, μὴ μόνον αἰκρφαταὶ γινω μεῖον, διλαὶ χαὶ᾿ποιιταὶ,, ἵνώ τοὶ ἔργα τοῖς λόγϑις 

ἐπορῦμα πολλῆς ἡμῖν “πλρησίας αὐ πσόθεσις γἤϑυται. πλώστειντες ποίει ὥν κόλ.- 

πους Ὁ διανοίας, ὕτω δεξαιοὃς Ὡὧν αὐδὲ τῆς γης-είας λόχους, ᾧ καιϑαιτῆροι σωφρεναί 

ἦννα ᾧ χοσμίαν ἢ ἐλέυλέραν μέλλοντες ἀγατέαϊ, παντοϑεν τ δοιπετάσμασι καλλω- "λΆ. 

“πίσαντες τὰς παςαίδοις, ᾧ ὠκκαϑεούρᾳντες Ἔ οἰκίαν ἅπασαν, ἡ) πάσαις τς ἡμελη.- 

μ "αι δα φαπαμίσιν ἄθαπτον ποιήσαντες, ἅτω ζιυ τίου εἰς τὰς παςαϑας εἰσείγϑυσι' ις 

τ' αὐτὼ δὴ Ὅ)πον "ὦ ὑμᾶς βόλομαι ὀκκαϑοίραινζοα ὑ δὰ τὸ ΤΟΥ λογισμὸν, ὦ τῇ τῇ πζυφῇ 

ᾧ τῇ λϑιπη ἀδδιφαγία πολλα : χρῷ εἰπονζις, ὅτω τίω μμητέροι ὅν α ἀγαγών 

ἀπλυτωνὶ κἡ) Τὴς σωφρϑσύϊη ὦ τῆς ἀλλης᾿ ̓ πασιφ ἀρετῆς ϑιδαίσκαλον, τίωλνηςείὰν Ἢ. ἀπείσηρ, 

λέγα;, ἡπλωρϑίοις τοῖς κόλποις αποδεξακῖ, ὃ "α ̓ ὑμεῖς πλείονος ἀπολέυσητε Ῥ 

ἡδονῆς, ἡ αὐ ἢ Ἢ οἰκείαν κ) καταλληλον ὑμῖν ἰαπεείαν πολϑοίοδι ταὶ. εἰ ̓ ὸ (ὦ Ἵ ἰατεῶν 20 

τα δὲς, ἐπήϑον μέλλωσι Φαρμαχα διδόναι τοῖς βυλουϑμοις τ Σ σεσηπότα ἢ διεφλαρ- 

μλύον χυμὸν ὀκκαϑαραι, χελόύσσι τὴς σω μιαιτικῆς ζωτης φῆρ" ̓ἀποιέοϑαι,, ὦ ὡσε δι ἐπίγδν 

μη χωλυμα νέο, τῇ τῇ τῷ Φαρμακε ϑιωνώμει, δλ᾽ οὐεργῆσαι τὺ τὸ οἰκεῖον ἔργν ὄχι- 
δείξα ο΄ πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς πσδοσύχει τὸ πνϑυματικὸν τῷτο φάρμακον Αέλλον-- 

ζω «πσο δέχεαϑαι, Ἔ ἐκ δ νηςείας ὠφέλψν λέγω, λιπότητι διαίτης ὀκκαϑοίραι ἡ-- 2ς 

ΟΜ λογισγαον ̓  χὐφοτέραν ἐργαίσει ον, Ὁ Ὑ διαγοιαν, ἵνα μὴ αἰ αυῦ τῆς μέθης κατα-- 
Θατ]ιοϑοεῖσοι, ἀΐγξησον δὴ αἰγόητον ἡμῖν κατοσκέυαι ση τίω ἐκ ζᾳύτης ὠφέλήαν. ὲ 

οἰδὲυ μϑβο οτ| (ἄν: πολλεὶς ξενίζ τὰ λερόρϑια χϑῈ δ ἡ ἡ μδβδον, σημεέρον ̓ λλὰ πα ρακαλώ 

μη τὴ ἡ σμωυη)είᾳ ἀπλώς  δφλθίω δ Ἤ ἄλλα λογισμῷ τὸ καθ᾽ ἑαυςδν: ὀμνοβίόμδν. 

μὴ δ ἔσται τί κέρδος ἡ ἡμῖν Ὄἰπὸ Τῆς ἡμιεσλνὴς αἰλδοφαγίας,ὺ τὸ τὴς πολλὴς ς μιέδης ;30 
Χ) ὃ τί λέγω κέρδος; ; "δλλαὶ καὶ Ὄ πολλή ἢ  ζηκία,, κα ») ἢ 1 βλοίζη αἰφόρητος. ὅτὸμ γὃ καία- 44. εἴ ϑιμων 

(απῆιοϑη αὑτὺ τῆς πολλῆς ὀνοποσίαρ ὃ ὁ λογισμὸς, θὐλέως ὃς ΞΟΧΡΕ ἡ ὧκ σοθροιμί- 

ν ̓Ὡὐτυκρϑύεται τὸ Ὄστο πῆς γηχείας κέρδος. τ ὃ ἀηδέηξρον, εἰπε ΜΙ, τἰ δὲ αἀοριμο-- μιν ποι ἐτετῇ 

νέφερον, ὁτοὴν μέρα, μεεσογυκῖία τ τ' ἀκρατο ασώντες, “τοῦ ) τίω ἕω, τῆς αἰκῖος τὴ τῆς ἡ- 

λιακῇ ς΄ αὐ! ούσης, ὡρ (αρήσφατο Του ὀμιφορηλεντερ ὅτως δἰπυπνέωσι, ἡ αἰηδιῷς 3.5. γι. ἀμλούσιι 

Ζ Φαίνωνται ζις Φϑυγ ανσσιν, θύκαιταφρρνητοι δ γος ὀικέταιρ,ς κατατελαΐπαι ; 

παΐτων “ἢν ὁπωσοιω τὸ δέον σιμυορωντων ὁ στο τϑύτων ἀπαντῶν, [ὑτὸν ὅζ. τίω 
πελλίω ζιυτίω αἰχρ ασίλρ ἂτ Ὁ ἀμοτοίον τίω ἀχαιθῦν ὦ αἰγόγηπον, τ τῷ δὴ 5 

εἰ γθυανζησι ὁ ὁχτασώντοι ; οἱ Ὁ» μεϑυσέι, Φησι, βασιλείαν θεοῦ νυ κληρϑνομήσυσι. 

αἰ δξζυ ἀν τότων ἀθλιώτερϑν γένοιτ᾽ ἀν ἢ δζρ' βέαχε ἴαν ἡ Ὠγι λαξὴ ἡδονὴν Ὁ βα.-- 40 

σιλείας πρϑϑύρων ὠκξαλλομϑμων; δλλὰ μη ΚΑᾺ τίνα ν ον ζουῦ)α σμωήλεγ- 

κϑμων τῶτῳ ἀλάναι τῳ πα ̓  δλλαὰ ΛΙ πάσης φιλοσοφίας ᾧ σωφρσιεύης τίωὺ 

“ὔξῦσον ἡμέραν ἑσιασαρδέσς, καὶ αὶ τὰ χῴυδυος ἢ ὁ ζάλης, ἐὼν ὁ μέϑη ἐργαίξεο, πέ- 
Φυχεν, 

ο 

4“2{π| 

ρον Σρ σὐοαεολος «ἰ ΟἿ αν 0 ΠΠΠπΠΠΠν 

ΟΣ. ΤΕΣ σα 

τ τσς,- ον ἐκ σιν 

ΩΝ ἀΞΞ απ Ἴα τ ἀαοτηιςτοχο σπανῃ τα σε ατοεσσ ταν -ακ-αν σασναισαιι ϑικασνασπεϑ εν: τεσσανανιαμαδιον οσοσνς τ ὐπκ λον» οσπο.»Ὁ}.5..-: τ κου 



| 
! 
ἰ 
! 
Ἰ 

ΓΕΝΕΞΣΙΝ. Δυγ. αἱ 3 

Φυκών, ἐλθυδερωϑενζῷε εἰς δ λιϑῥώ κατϑρτάσαι ἢ; ἡμετέρων ψυχών ὃ γης-εἰν λέ.- 
γώ, ἵνα, μα' δωιλείας ζᾳ Ὁ σὸ ζώτης διωνθῶμϑν κριρπωσαοῖο αἀγαϑα σι "ὦ ἡ 

ἀδιϑδηφανγία μυοίων κακῶν αἰτία ᾧ πσοϑξενος τῶ!  α᾽γιϑοόπων γίνεται Δυ4, ὅτω [ὁ] 

ἡ νηφπεία ἡ κἡὶ τῆς γαςρὸς αὑχύροία ὴὝῥ" ἀφάτων ἡμῖν ἀγαθῶν [ἀεὶ] αἰτία" γέγονε. 
ς πλάχας "ὃ “ξ Ὄρχης Τ ἀγ,ϑοόπον ὁ θεὸς , χαὶ εἰδοὺς ὅτι τύτο αὐτῳ μάλιςα δὲῖ τῷ 

φΦαρμάκα “δὸς τίου τῆς ψυχῆς σωτηρίαν, θύϑέως κ) ὡκεασδλοιμίων τῷ δ το. 

πλάςῳ ζαὐτίω δέδωκε τίω ἐγτολίω, εἰπων, Αποπόυτὸς ξύλν τῷ ὧν τῳ αρρα.- 
δείσῳ βρώσει φαγὴ, Στὸ ὃ τῷ ξύλ τῷ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρϑν αὶ Φαΐγεοϑε τ᾽ 
εἰστϑ,, τὸ δὲ λέγεν, τόδε φαΐγε, ὁ τὸδὲ Μή φαΐγης, νηχείας ζω εἰκών. διλλαὶ δέον ᾧυον 

χιὐκεασίω, 1ο λάξαι Ἐ οὐτολζω), τῶτο (ὦ σέκ ἐποίησε, δ " ἀκρασίας δὲ τὴς γαςρὸς ἡ ηθεὶς ὁ Ὁ 
τὐρακοίω ἐργασαίμϑμος, σπιγαίτου καυτεδικοίζετο. ἐπειδιὴ νὰ εἶδεν ὁ πονηρὸς δαίμων 

κᾷνος καὶ ἐϑρὸς τῆς Φυσεως ἡμετέρφις Σ ὧν τῳ το ραδείσῳ γωγάὼ ὃ τρ»- 

τοπλαῖς, χαὶ τὸν ἀταλαίπωρον [βίον ὠκῴνον, ᾧ ὅτι καϑούεῖρ ἀήελος, ὅτω σώματι 
συμπεπλέγμϑμος διηὴν πὶ τὴς γῆς, βάλοόνθμος αὑτὸν κἰ «σοσκελίσοι καὶ κοιταξα»: 

χαλθλστνν ας λῴν, ἐλπίδι μειζόνων κ᾽ ασοογέστων ἢ ΤΜ ον χερσίν δξέξωλε. τοσϑτον 681" κρικῶν τὸ 

μὴ μϑμῳ Ἐχὶ “δὴν οἰκείων ὅρων, δλλαὶ δ᾽ μμξδων ἐφίεοϊ,. ἡ τῷτο αὐτὸ δηλῶν σοφὸς 

τις ἔλετε, ζϑέγῳ δὲ δῥριύλῃυ ϑανατος εἰσῆλθεν εἰς Τ᾿ κόσμον. εἶδες, ἀγαπητὲ, πῶς ὧκ 
πυρϑοιμίων ἐξ αἰϑδυφαγίας ὁ ϑαίγατος Ὁ εἰσοδὸν σε ; σκότα δὲ πάλιν ᾧ μετὰ ζῦτα 
τίω ϑείλν γροιφζω κοιτηγϑρϑύσοιν σωυέχῶς τῆς τρυφῆς, κ) λέγυσαιν, ποτὲ ἃ, σ 

εὐ ηαλό, 10 λαὸς ὁκάϑισε φαγῷ ᾧ πιῴν, ἡ ανέφτησαν σπταίζειν᾽ ἄλλοτο δὲ, Ἐφαγε ᾧ ἔπιε ἴ 
ἐλιπαίγϑη ὦ ἐπαχευϑη ᾧ αἰπελοίκιισεν ὁ ἠγαπημϑμος. δος σῦδὸ μα δὲ ὀικϑιώῶτες 

μα ΔΜ ἄλλων κακδῖν οὐδῦϑεν τίω αὐθαίτητον ὀργά ἐκείνου ἐπεασασειντο. ἀκε- 
σον γὸ τῇ πσροφήτῳ λέχϑίος, Τ᾽ ὅτο τὸ αγόμη μα σοδὺ μον, ὅτι ον στληισμονῇ ἀρτῶν 
ἐασατάλων. κοιϑουτῶρ ὙῈ πηγή τις ᾧ ρίζα τυγχαγεὶ ἦν καϑν αἰπόῤτων. εἶδες 

ὁμεχρθημδιμρ. ) 5 τῆς αἰδδηφαγίας τίωὐ βλοίζζω " ὅρφι μοι πάλιν τῆς νηζείας" ζῷ κϑυτορθω ματα, 

τεοσαρᾷχοντα ἡμερῶν γηζείαν Ἐχηδειζανϑμος ὁ μιέγας μιϑούσης, τῆς γομοϑεσίας ζῷς 

πλαΐχας λαξῷν ἠδιυυήγη ᾿ ἡ ἐπειδυὴ κωωτελθῶν εἶδε τῷ λαοῦ τὴν χοοαινομίαν, ὡς 
μ᾿ Ὁσαύνης πποοσεδιρίας φρῷ ἴδυσε, ζωυύζᾳ ρίας σιωέκλασὲν, ἄτοπον εἶναι λο-- 

γισοίυϑμος μεθύοντα λοιὸν ἡ το οφινομοίωτα νομοϑεσίλν δεασότα δέξαι. 59 ᾧ ἐτέ- 
30 ρώὼν παλν πεοσουξ εἴκοντα ἡμερῶν γηςείας ἐδὲν.ϑὴ ὁ θοιυ μιούσιος ὠκᾷνος πσοϑφύήτης, ἵνα, 

διιυηθὴ (αὶ δζρ τίω χοβανομίδλν αὐ δ᾽ σιωταιξείσας πλάκας πώλιν ἀνωνον δε- 
ξα νϑνος κατενείκεῖν. ἢ ὁ μέγας ὃ ἡλίας Τρσουζῶν ἡ μερων νηφείαν ἐπεδείξατο, ὁ ὦ Ὁ 
τὖὸ ϑπναίτα τυρῳννίδον ἰφφυγωῶν, ὁ μτ' πυράν ἁρμαῖος [ὠς] εἰς τὸν ὠραινὸν ἀγελ.-- 

ων, ᾧ ὑδέπω ᾧ τήμερον θαγατε πεῖρφιν λαίων. ᾧ ὁ αγὴρ ἢ ΟΜ Ἐχιϑυμιών, πολχων 

15 ἡμερῶν νηφείαν δχιδειξαίνϑμος, ὅτως ἠξιώϑη ἔϑαυ μας ς ἐκείνης ὀπήασίας, ὃς ᾧὶ Δ 
λεύψων “' ϑυμὸν ἐχαλύωσε,, χαὶ εἰς πσοϑξατων ἡμερότητα μετές σεν, νὶ τίωὶ φύσιν 
μεταξαλων, δδλαὶ τῆς ϑηρλωδίας νδμόσης τίου πσδϑαιρέσιν ἀμείψας. ζώτη ὦ Νι.- 

νϑυΐται γουσοίμϑροι, τίω Ἔἰπόφασιν ἀνεκαλέσαντο τῷ δεασότο, μζ' ἫΝὝὋ ἝἼαν, ϑιούπτων Νὴ) 

τὸ Ἱ αλογων ὅρος (τίου ᾿ἐχιδείξαοι, πορασκέυαίσαντες᾽ ᾧ ὅτως δὀἰποςαντες ἔκα.- 

40 φὺς Ὁσπὸ πονηρῶν ὀχιτηδόῦ μάτων, εἰς φίλον,ϑο9πίδν δξροκαλέσαντο “" ΔΜ ἐἰπϑβμ- 

τῶν δεασύτίω. ᾧ τἰ ὐδὲ «ἦν δυυλὺυς ἔτι φρέφομαι (ὺ »ὃ ἔχονϑν ἡ ἐτέρφυς πολλὸς 
"ἀπαολθμῆσαι ᾧ ἐν τὴ παλαιᾷ ᾧ ον τῇ χρυνῇ ὄχοὺ ζρωτης θυδοκι μι σανζοὶ) δέον. 8} 

Ῥχὲ Ὁ χεινὸν αὐπαγτων ἡμδδυ δεασοτίω ἐλϑεν ; δγὸ κύριος ἡ δ} ]ησῶς Χοιεὺς ᾧ αὖ- 
ΟΠ γγίοἵϊ, το}, αν Δ ΠΑ ᾿ἤ, τὸς 

--- 

ἡιἐριθμῆ δεν, 

τα, βι, 

Σιφβ, εὖ, 

δ. λβ. φ᾿ 

Ἐξ Ἀθ."» 

τ. ΠΧ μὲ, 

Ἀξοδ. δ. κυ, 

γ. Ἀασ᾿ 0.8, 

Δα». ". Ἅ» 

ἴω, γι 



αν σο νιν 

Μετ, Φ, , 

β.ορ δ. ἐφ 

Δα, 6. γ. 

4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙ͂Σ ΤῊΝ 

τὸς τεοσαιρφίκντα ἡμερεὶ μῃηςείδν ἔχιδει: ξανϑνος, 5 ὅτως τῆς πρὸς 7: διαίξολον ἅψα- 

πτοπαάλης, πᾶσιν ἡμῖν αἰ πο ἐφμάμον διδους, ὡφε ο[ δ ζαυτης καϑοπλίζοαν, κ Ὶ 

οὐϑῳν ἰ ἰεμοιυ ασξεσλαο ὁὐας, ἃ ουτὼς φἶδαπέηεον, εἰς τω ποὺς κεῖνον μοίχέω. 

αὐ ̓ονζιυθα ἰσὼς ἔθριτο τις ἀν τὴν οξ οξυ! βλεπόντων κὺ διεγη) ορνδων Υ δζχνοιὸν, πἰ- 
νος ἔνέχεν (ας ἀὐταὶς τοῖς δόλοις ἡμέφφις ὃ  δεασότης γηφ΄ θύων Φα νεται ἡ ὦ θχ αὑτύρηκόν- 5 

τίσε τὸν ὠφιθιον ; ; ὄχ, απλαῖς ἐδὲ εἰχῇ τάτο γεγένηται δνλα ὦ τὸ [λίλυ] συφως καὶ μ 

κτὶ πίω α 7ατο αὐτὸ ̓φιλλυ,ϑερ»πίαν. ἵγα, Ὧ, μή 'νομιἰοϑῇ δυκήσά τὐραγελμῆοϑαι, 

ὟΝ μὴ ἀνειληφέναι σαίρκα, ἢ 1 ὅξω τῇ τῆς Φύσεως ἐὴ τῇ τῆς αγιϑοφπίνης ᾽ δζρ τϑτο Τ' αὐτὸν 

αρλθ κὸν νης’ θ04, ὁ ἃ [ ἀὐεϑπίϑησι Ὁἱδὴ ἡμέρφις, ὥζε θθπιφομίσαι ἢ! Ἷ ̓ ἀγαιαουυτεῖ Ιν βλε-- 
λϑμων πίωὐ φιλονάκίον. ε ἰγϑὺ Ὅ γάτα γελνημθμε,, εἰσὶν ἔτι κὸ νιεῶ τινες " Φῦτα τὸλ-- τὸ "ἷᾳ 
μδντες φλεγίειϑαι, εἰ μὴ τῇ οἰκέια σσέϑγνωσ Φυτίω αὐ δξώσψεν δ αἰφορμέιυ, 

τἰ ςέκ ἀν ἐπε χείρησειν εἰπῷν: ; ὅζου τῶτο Οὐκ ἀγέχεται πλείος ἡμέροις νη΄ ὅσαι, δλλαὰ 

ἴσαν ΩΣ ὅσοις οι ϑὥλοι ἡγα δ αὐὐὖμ τ ὐραγματων! ἡμᾶς παιδαύσυ, ὃ ΟΤί Τ ς αν 

σείρκαι ἡ αὐτὸς πεειέχειτο, ὃ Οὐκ ἔξω τὺς Φύσεως τῆς ἡμετέροις αὐσηρχον. ἀλλ 
ὁΤι (ὦ «ογάλη τῆφνηςζείας ἡ ἰσχύς, ᾧ πολὺ τὸ οκ ζωτης χέρδος τῇ ψυχὴ πυδϑσγινό-- τς 

Λδνον, ᾧ ἐκ δύλων ᾧ ἐκ τῷ δεασοτε δῆλον ἡμῖν γεγένηται. ἰδακαλῶ δὲ δΐευ τίωὼ 

ὑμετέσαν αἰγαϊσίω εἰδυζῳᾳ αὐτῆς τὸ κέρδος, μη ) χρυ ραϑυμίαν ἀπωσανῖ, Ὁ ὧκ ζῳω- 
τὴς ὠφέλαν, μηδὲ δὲ αεοαινῷ «δὲς τίω ζᾷυτης χὐξασίλν, λα χώρψ δ΄ ὦ ἀγάλ- γον ᾶδεη 
λει κτ ΧΡ τ' μακαθλον ΙΓ ἰΙαῦλον, Οσῳ δ ὁ ἢ ἔξω ἡμδι' ἀνιϑονπος Δἰαφλείρεται, ζσι.- 

σῷ ὁ ἔσω αγαχφηγὅται. νηφεία γδ τῇ Τῆς ψυχῆς ΓΝ’ Ὄφηή᾽ ἡ καιϑου τῷ αὐτὴ ἡ , Ὁ ματίκη 1ο 
Ὁ» πιανγᾷ τὸ σῶμα, ἵντω ἢ ἡ νησία τέωυ ψυχίω  δὐτινωτέραν ἐργοίξεται, κούφον 
αὐτὴ τὸ “Ἴερον κοζασκθυαϊ, μετάρσιον ἀὐυτίου ἮΝ ζ ἄγω φανταζεοῦ, προξενᾷ, 

αὐγωτέφαν αἰυτίωυ ἡδογωνγ ᾧ ἢ ἡδέων τῷ παρϑν]ος βίᾳ εὑπεργαζορϑμη. ἡ καθούαῷ ζὰ 

κῦφα ἢ πλοίων ὀξύτερον Ω πελθ'γη ὀχαῖνα, ζᾳ δὲ πολλῷ τῷ Φόρτῳ βαρϑυμῦνα 

«ἐαυνορύχια Ὑ Ὑὖ᾽ ἅτως ἡ ἐξ νηζεία καφότερϑν ἐργαζουϑεῖ ηΤ' λογισμὸν, φῇ Ῥασκέυα.- 25 

ζει μετ᾽ ̓Ἄολίις τὸ πέλαγϑς τῷ ᾧ παρϑν)ος (δ(ν ἀζαποράν, αὶ «δὸς ΩΣ ρον ᾧ ζᾷον 
τοῖς ἀἰρᾳνοῖς ἐπῆολεϑαι,ὁ μηδὲν ἡγείοῦς (ἀ παρῤνζα,δλλα σκιὰς κα ὀνειρφίτων" ὅδωω-- Ἀ ἐδοεμπίπι 

μμέσερᾳ λογιζομδύας ο ἀυζᾳ τἴρατρ χέν. ἡ δὲ μέϑη ἢ Κὶ ἀδηφαγία βουριώσσα ῷ 
δλογίομα ὅν, ν πιαίνάσα, τ Τθρκα, αἰχμάλωτον “ἀπεργάζεται τίω “υ χίω, πϑμταγό- 

ιν αὐτὶ  πολιομαδέσαι, ὼ οἕκ αἰφιᾷσα τῷ λογισμα τ χειτήξιον ἐῤῥωμῦμον ἐ ἐχέν, 10 

λα χτ' χρημγῶν ἐν φέρεαῖ, πὐρασκθιαζ, ἂχτ “Ὰ τῆς ὀικείας σωτηρίας ὡπόντα ἐ ἐργά- ἢ 

ζεοϑαι. μὲ δ ῥᾳθύμως ὀικονοιιδ ϑμ, α αἰγαπηποὶ, (ἀχτ' τίω σωτηρίον τίω ἡμετε- 
αν, δΝ εἰδότες ὃ ὅσαι κακαὶ Ὁ οὐθῦϑεν τίκοται ̓ φλίγωμϑι τὼ δξ αὐτῆς βλαΐζζωυ. 

12} »δρὸ (Υ τῇχαρῃ μόνον (ἐνδεὶ “πλείων ἡὶ χίτασις τῆς φιλοσοφίας, ὼ μείζονα ὦ ζὰ 

σχάμματα, ὁ μεγαάλϑι (Ὁ ἱδρώτες, ὁ πολλὰ (ᾷ βεαθεία, ᾧαά ἀφάτι Ὧ φεέφανοι ζᾷ κς 

γῆς πυφης αἰπηρϑρόυται. δλα ᾧ ἔχι τῆς παλφιὰς (υνίκα ἐ' ἐτι τῇ σκιὰ ΣΕ οκρίϑίευτο, 

ἡ τῳ λύχνῳ στιν πσεησηλωμῆροι, κα χ; καλεῖν παιδία γαλακοίξοφιίνδυα ἡ σΤΩω καὶ 

μἰκθον οὐ ηλϑντο) σστὲ τὸ τὸῦτε ̓ ἠφεῖτο πυφᾷν. ὼ ἥα μὴ νομίσητε απλωςἡ ἡμᾶς Ἰατηλ9- 

οϑιώζῷς Τῆς χτευφῆς, ζχωτα λέγειν, αἰκούσειτε τῷ ̓σρφήτα λέγϑντορ᾽ θα] 2) ἐρη- 

βϑμοι εἰς ἡμέραν κακζω, (ὦ καθώυδιντες Ἐχὶ κλινῶν ἐλεφαννων κα ο καϊαασαταλῶν- 40 

τες δχὶ ταῖς φρωμναὶς αὐδὴν, (ὦ, ἐοϑίοντες ἐσάφας ὦκ. ποιμαψίων τὸ μρρρίεια, ἐκ μέ- 
σου βυχολίων γαλθυθίωυα, Φ πίνοντες Τ' διύλισνδμ ον θινον χαὶ ζὰ εῦτα μύφφι χει- 

ὀνϑμοι" ὡς ἐςώτα ἐλογίσαντο, ν ὄχ ὡς φϑύγϑντα. εἴδετε πυσίω κρυτηγϑθάαν ἐποιησαι-- 

Ὥ 

4 ἰρείζιται 

2. δρίοἶον ὦ 



γι ἀντέ, 

1» τ» 

2. ὀγούχι,, 

" χρτὰ 

44. ὁμῖννν, 

41. τῆς ἄνλαρ, 

ΓΈΝΕΣΙΝ. δλογ' β. 4 
“»Ἥ » ε ! "» " ! Ι ᾿ ἕω ᾿ “ 

τὸ Τῆς τρυῷφης ὁ ππδοφήτης, ἡ ζῳωτα ἰσδοηοις ἰαλορρνϑμος τοῖς ἀγοαιεϑήτοις, Τοῖς 

αἰγνώμοσι, τοῖς καθ᾽ ἐκ ἕω ἡμέσοιν γαφ'ρλζορϑμοις. σχϑπεῖτε Ν᾽ ΤΜ ρημώτων τίω 

ἀκοίζειδν. δῥμβωλὼν γὸ αὐδῇ τίω ἀδυφαγίαν, ἢ τέων πολλίω ἐκ τῷ ὄνε μέϑιω, 
πότε ἐπήγανν, ὡς ἐζῶτα ἐλογίσαντο, κὴ ὀυχ' ὡς φβθύχϑντα ᾿ μόνον ὐχί δεικνὺς ὅτι μέ 

5 ξφαρυήος αὶ Μ᾽ χειλέων ὅθ]ν ἡ Σιπόλαυσις, ἢ «ὑραιτέρω αὶ ἀσόόεισιν. δον ἡ Δ ἡδὺ- 
νὴ βραχεῖα ἡ “ξόσκαιο9ς, ἡ δὲ ὀδύγη διηνεκὴς, πέρας οὔκ ἔχσσοι. ὦ Φῦτα, φησι, 

“ἰδ ἢ πείροις μαϑύντες, ὡς ἑξώτα [λοι] ἐλογίσαντο ἢ μένοντα, ὁ ὀνχ ὡς φϑύχοντα, 
τῦτ' ἔςιν ἀφιτῆω ϑμα αὶ συτϑὲ τὸ τυηϑν τρανϑμοντα. ζοιαῦτα Νὴ ὥπόυτα ζὰ αν, 3Ὁ.. 

πυα ᾧ τὸ (ἀρχικαὐ᾽ ὄπω πορεγμετορὸ ἀπέπηη. τοιῶτον κἡὶ τρυφὴ, ζοιϑτον ἡ δῦξα ἡὶ αἰϑρω- 

10 πίνη ὁ ἡ διυυάφεία, ζοιούτον ὁ πλούτος, ζοιούτον ἡ ϑημεοία πᾶσαι τῷ παρϑιτος βίω, ὑδὲν 

βέξαμον ἔχουσαι, ὀδὲν ξαίσιμον, ἀδὲν παγιον᾿ διλλαὶ ποταμίων ρξυματων μᾶλλον κὐδα- 

πεέχει, ὁ ἐρήμας ὁ γυμνὲς καπαλιμπαν «ὅν' πὐθ4᾿ ζμωτα ἐπῆουμόμας. δλια τὰ 
σγϑυματικοὶ αὶ Τιαῦτα ᾿ δ᾿ ἀπ ἐναντίας ζυτοις βέξαια. [ὸ] ἄχιητα, μεοται(ολζὼ 

οὗν Ἐχιδεγμϑυα,, πουτὶ τω αἰαὖνι χϑλεκεινόνϑμα, πόσης δξζυ σύα ἀν εἴή Ὡὐραρο9- 

15 σιώης, Ὁ ἀκινήτων ζαὶ σαλθυόχνϑμα αὐταλλαϊηεεϑει, τ, διαιωνιζογτων ζα πυδόσκωμοφι, 
ζα ἀφιωῆα νϑμα 'μ᾿φονεκῶς νϑνόντων, δ} πολλζωὺ οἰ πῳΐ μέλλοντι ἀἰαίνι τίου Ὥπο-: 

λόυσιν ταδλξενοιοστων ζῳὶ πολλζωιὺ τω κόλφισιν ἡμῖν ὠκᾷ" κατασκίυαζοντα  ζαυτα ὃ 
πϑλύτα οὐνοοιίῦτες, αἰγαπηζοὶ πολι τῆς ἡμιςτέρφις σωτηρζας πριξίνϑμοι θ.ϑν, Κϑώ-: 

σιφρενήσωμϑμ τῆς τευφῆς τῆς, ὀμονήτυ ὁ ἐχτολαῦϑς, οασωσωώμεθοι τω νηςζείαν ἢ 
λο 1 ἀλλίω ἁπαῷ φιλοσοφίαν, ᾧ τῷ βίν πολλζωὼ τίωὐ μεταθολίω ἐχιδειξώμεθω, χαὶ 

καθ᾽ ἐκαίς ὧν ἡμέροιν «στοὺς τίου ἢ ἀἰγαϑῶν ἔργων ας ἃ ξιν ἐπειγωμεῦοω ᾿ ἵν ἢ τὸν 
χαιθϑν ἀπϑωτα “τῆς ἁγίας “ποσωρᾳκϑςὴς τίω πνῶματικίω ἐμποοιὸν ἐμιπορέυσοί-: 

βϑροι, ᾧ πολιω τὸν πλούτν σιωαγαυόντες τῆς Σιρετῆς, ὅτω κα αϊξιωθώμϑρ καὶ εἰς 
τίω κυρίαν ἡμέροιν το ρου μέοϑαι, ὁ Μ᾿ πϑλρησίας τῇ φολκῃ ἢ πγϑυμιατικὴ τοαπε- 

15 ζη πσδοσελϑῶν, τ ὋΜ ἀποῤῥήτων ὀκείων ᾧ αθαναΐτων ἀγαθῶν μμεταοεῖν (ιετοὶ και-- 
ϑαρῦ τῷ σιωφδῦτος, ἢ τὴς ὠκᾷθεν πληρωθέώωαι χαίελτος, θὐχοῶς ᾧ ὠρεσξείαις Τῇ 

θωρες ἡσαντων αὐτώ Χριςᾧ τω φιλαν, ϑοόπῳ ϑεῷ ἡμδμ ́ «Δ᾽ αὶ τῳ πατεὶ ἁ μα 
τῶ ἁγίῳ πνϑόματι δόξα, κρ έτος, τιμεὴ, νεῶ ᾧ ἀεὶ, ὦ εἰς «ὗν αἰαίνας ' αἰώνων. Αμέώωυ. 

ΔοΛογιβ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΑΡΧΗΝ ΤῊΣ ΚΤΊΣΕΩΣ, ΗΓΟΥΝ 

εἰς Ὁ, ἐν ὌΘΧΗ ἐποίησεν ὁ γεὸς τὸν θφαινον ᾧ (ἢ γώ. 

δ Ολλῆς σήμερον πλυρόμαι τῆς ἡδὸόγὴς ὁρῶν ὑ δὲν" ζῷ ποϑεινὰ 

Νφ “ὐδόσωπα. ᾧ γὰρ ἐν ὅτω φιλόφοργϑι γαῤοϑυσι ᾧ βἰφραίνον-- 
ἐγ 9 ταὶ πατέρες, Τῇ παίδων αὐςᾶν: πονταιλὰν κυκλιδιουτων, ἡ δχρὺ 

τ Ξ πϑρερντων , ὡς ἐγώ γιοῦ χαίρω ὁ θύφραίνομμφι ὁραΐν ὑυδίι" τίν 
πρόυμιατικζω ζυυ τίου σιούοδὸν μεταὰ Ὧοστιύτης (ὐκοσμίας εἰν: 

ζῦϑα αὐ ραλρονϑμίω, ᾧ ἀκμαζοντα Τ' πῦϑον ἔχουῷ αὖθ ἢ αἰκρϑώσιν Τὴν θείων λο.: 
49 γίων, ἃ τῆς (χκικῆς (ξοφὴς αὐπριδόνζᾳς, ᾧ σὸς Ἐ πνϑυματικίω ἑξίασιν ἐπειγϑμέ.. 

νος, ὦ δὲ αὐτῶν ἢ" ἔργων τὸ τῷ κυρία λόγιον δεικνιωύζῳς τὸ λέγον, Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόγῳ 

ζήσετωι ἀὔϑροοπος, δλλ ὅχὶ πϑμπὶ ρήματι ὠκπορϑυονϑρῳ δἰῳ φόμμιατος )εοὅ. φέρε 

δὼ ᾧὶ ἡμεῖς μαἱμησώ ἔλα (ξυ" γηπόνας, ᾧ καϑοιτῷ ὠκεῖνοι ἐπειδοὺν ἴδωσι τίω ἀΐσου- 

ΟΠιεγίοῖ, του. 1. Α 3 69. 

Φ ἄλλης θὐκοσμίας ᾧ" παίσης “ὃ ϑεραπείας πολλίω Ὁ' ἡδονίωυ. 

λιχ33, 9 δι 



ό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

6ϑν ὀκκεκαθειρεθμέω, ἃ τῆς Ὁἰπὸ μ᾽ ῥοτὸμών λύμης απιλλαϊιδυζω, μετα: πολλῆς 

γῆς δαψιλείαρ! ζᾳῳ ἐ αυέρ ματα καταξαλλέσι᾽ τὸν αὐὖον δα Ὁ. Ῥόπον ᾧὧη μεῖς, ἐγ, τῇ τὸ 

δεοῦ χίολτι γε ἡμῖν ἡ ἀρφυροι ἀντὴ ἡ ̓πνδυματικὴ καϑαρθυ4 Τὴν διενοχλθωυτῶν πα-- 

γών, τῆς τευφὴς ὀκποδων γε δρημδίηρ, ὃ ὅδωμϑ ζαλη σχεὶ χείεφὺ οὐ Οἷς λϑγε- 

σμοῖς, ὡ"λὰ γαλίωυη ἡ πολλή ") ἡσυχία, τῆς ἀζρνοίαρ ἐτδ]ερωκύνης ἢ πτϑϑς αὐτὸν, 5 

ὡς εἰπεῖν, τὸν ἀρφινὸν τεταμϑμης, ὁ Οὐ πνϑματικα “τοῦ δ (Ορκικῶν φόνταῖ ζουϑιρη, 

μίχξῳ τίνα ἀαλῳθώμϑδυ “«αοὶς τίω ὑμετέραν ἀγαπίω, ᾧ λετήοτέρων σήμερον 

Κατατολ μιησωρϑῳ νοημοίτων ἃ Ὡὐπὸμ )είων γελφο φἴθατιλέντες ὑ ὑμῖν διδοὺγ-- 

ματα. εἰ ὃ μνιῶ πὸ ποιήσαμμϑι, στε γηςεία, χαὶ γας΄69ς λαοί, ἐ Ὁσοαύτη 
{"} ὀρ)άν Δργισμονἡ ἡ γαλύν, πότε διιυησωβῖθα ζωτα θαλίαι τῇ τῆυ μετέρα ὰ γαῖ-- ῖο 

ΨΙΊ ν ὅτε τρυφὴ ὴ ἀδλϑδιηφαγία, ἡ πΟΛἈῊ ἡ ῥαϑυμία: ἐδλλαὶ τότε ὕτε αὐτοὶ ; ταῦ δεὸν- 

τως" ποιήσωμϑμ, ὅτε μεῖς διυυήσεοϑε, κοιϑοῤπῆ (πὸ ἀχλύος τινὸς τῆς ΤΙ λογι- 
ὧν ζάλης κατα τ ζόμϑμοι , δέξαοϑαι τί “ἣ λοχορθῥων. νιῶ δὲ, εἰ χα! ποτε 

ἄδλλοτε, χοιοθς δ τοιώτων διδωυγμιάτων, στε ὑκέτι χκωτεξανίςτιται τῆς κυρίας ἡ δού- 
λυ, αλλ ϑυήνιος νονϑῥη πολλζω πίω πειθὼ ἀ) τίου ὑπακοζω (χιδείκνυται, σχιρτής- τις 

μάτα τῆς (ῳρκὸς κοιτατορέσασοι , χαὶ ἐχὴ “μ οἰκείων ὁρῶλ μένύσαι. νηςεία "Ὁ πηγὴ 

γοιλξωών" ἫὟΜυμοτερων γψυχῶ, ἡ “γεγηρακότων δἰ κοσμία, ἡ ἣν νέων γα δουγώγος, 
ἥ , ΡΜ σωφρονοιεύτων διδοισκάλος, ἡ πᾶσαν ἡλικίαν ὃ Φύσιν καϑουτῇ» Ὡ[σὶ ἡμιατί τι-- 

γι καιτοιχϑσμϑσοι. ὅδωιδ σύ μιέρον ρυζος, σσοὶὲ κραυγὴ ἢ σὲ χρεῶν καταχϑσταὶ,, 

σϑεϊὲ μιαιγείρων διρϑ μοι, ὅλα πόρτα ὠκεῖνα ἀπελήλαται, ὰ Δ νημονε τίνα κα) οσμί- 20 

αν υ ὁ (ὠφρονα ἐλλέραν. ἡ πῦλις "[ἡωϑμ] μεμεῖται γι. Ἵτὸμ »ὃ οὐνοήσω τίω «.-. πᾶν 

εϑεθλν μεταβολίευ τίω σήμερον γε δυνμδυίω, κα Ὁ λογίσωμαι τῆς ϑεσινῆς ἡμέρας τω 

αἰκαταςτισίλμ, ϑαυμαίξω καὶ Ὄ ὀκπλήηομαι τῆς νηζείας τΤ' Τίχεω, ὃ πῶς εἰς τίω ἐκαφν 

σιυυνείδησιν εἰσελθούσα μετέστλασε Τ' λογισμὼν, " ἀξρκα ϑαρεῖ ζὴ δ δ σοιαν, οὔκ αργν- " ἀξικείϑημ, 

Τῶν μόγον δυνιαὶ ἡ ἰδιωΐβ, οὔκ ἐλδυλερων αὐλα κα ὦ διῴλων, Οὐκ αὐδρῶών, λα τὸ γέωαι-- :5 
ὅν, υ ̓ πλυσίων,δλλα καὶ ὼὸ πενήτων, ὁ 2 ἑλλάϑω γλώῆαν ποπουιδαύ μϑῥων,δλα Φ 

"βαρζαρνν. Ὁ: ὁ τί λέγω »Θρήων καὶ ω ἰδιωῖξ; ἡ αὐτῷ τὸ δ δημα «ὐξοκειυϑα τὸ τσυπ ἃ βηζέμαν, 
γειδὸς ὁμιόιως τοῖς λοιποῖς τξ δι "“ζωπς αὐ ακϑίε μετέφησεν. γ) Οὐκ ἐς! σήμερον κιτῆο 

δῥεφοραν ἰδὲν Ὁ : πλεσία τραπέζῃ Ὁ ὑ ΡῈ τ πένητο, δλλὰ πλμταχοῦ λντὴ ἡ διαίζᾳ, 

ἀπηλλαγμδμη κόβουν ὼ φαυτασίας" ὡ μῷ πλείονος “δ ἡδονῆς σήμερον τῇ ἡ δυτελεία 39 

γὴς τραπέζης πυρϑσέρχον"), ἢ ἢ ὅτ ἄν “αὐ, ᾷῷᾳ καρυκθύματα αὐνέκείς, ὼ πολὺς 
ὃ  ἀχρᾳΐος. ἔνδετε, ἀγαπηζὶ, δξ αὐτὴν ὮΝ περοιμίων τὴς γηφείας Ἐ ἰαμύ; [9 ̓τῦτο 

τ αὐτὸς μοεταὶ ἐπλείνος σή ἐθερον τῆς ποϑυμίας, ἡ ἢ αδότερον, “ἣν ασϑϑς ὑμᾶς ἀτῆο-- 

μἰϑη λόγων, εἰδὼς ὅτι εἰς λιπαρφὶν ᾧ βαϑύγεων ἀΐρφυραν καταξὐλλωζὰ απέρματα,δυ-- 

να νϑ ζω πολλαπλασίοις ἡμῖν ἴαχέως ποδοοίαι ἫΜ καζαξαλλονϑύων (ἄν: κριρπούς. 15 

καταμιαϊγωυμϑῳ Ὅνιω, εἰ δόχεῖ, ΜΝ σήμερον ἡμῶν αἀγαγγωοϑέντων ον “μ πὰ μακαρία 

μωυύσέως λόγων δυυλαμίν. ὅπλα κὐϑόσέ χέτε, τ βκκαλα, μῷ ̓ἀκοιζείας τοῖς ΤῸ 
"δ. λεγϑμθῴοις. δ ἐ γὰρ ζὰη ἡμέτερα λώρμῆρ, δ λ ἀξ ἀγὴ τῷ πιοῦ χαρὰς "Ὡρα- Μαρία, 

ΥἹ ΠΧ. ὠφέλέωτ' ω υ μμετέραν. τίνα ὃ εν: ; 
χ Ἐν ϑρχὴ ἐπόιησεν ὁ ϑεὸς Ὑ' ἐρανὸ Ἂ) τ Ἐγώ. 49 

Αἔξιον ὠὐνζωσθα Δ  οἰπορήσαι!, ἢ πἶνος ἐγέχεν ὁ μακβ 'σμος τῷ σπῤεφητης κῷ πολλας 

ὕφερον Ἄνεας γεγϑνώ, ζῶζα ἡ ἡμῖν ᾿ὀκτίλες). τχ ἀπλῶς, σὲ εἰκὴ ̓ Δλλ ἐπειδη δ 

Φοχῆς πλασος Τ' ἀν,ϑόϑπτον ὁ ϑεὸς, δ᾽ ἑαυτῷ διελέγετο ζοῖς ἀν, ϑοϑΐποι;, ὡς αὐ,366.- 
ποις 

Ἵφ. τευμα, 



ΓΕΝΈΕΣΙΝ, Δογ.β. -7 χυν. ἄς 

. ποις ἀκᾶσοι διωματὸν ἦν (ὕτως Ὁ “ποὶς Ὁ Αδαμ ἤλϑεν, ὅτως το Καὶνἐ ὀπετίμη- 

σεν, τως τῷ! ΝΝώε διελ ἐχθηνὅτως, ἐπεξενωϑη το Αξρᾳαμ)ν στε Ά εἰς" πολλζω κακίαν 
ὄξωκειλε πᾶσοι ἡ δύ βεύπων φύσις, ὁ αϑάξιοι Δοιητὸν γερόνασι τῆς ζριαύτης ὁμι- 
λίας, οὐδ ὅτω πελεον ἀπερράφη" τὸ Ὅν ὀνιϑοῦπων δ υοιὸ ὁ ἀπόμτων δημίαρ - 

οτξρ, ΣΙ νὴ ΝΡ ῸΝ Τὴ, αὐαΐξιοι Δλοιητὸν γεγόνασι τῆς ὁμἱλίας Ἑ ἀυτϑ βολόνϑμος παλιν αγα-- 

χινλίων εὠσαοϑαι ἢ στο αὐςᾶν"" φιλαν,ϑε9"πίδν » κοιϑοίρ δλύῤίθεσίποις μμακρφὶν ἀφε- 
ςῶσι γροίμιμαΐᾳ πέμπει, πσοὲς ἑαυτὸν "ἐφελκόυϑμος πᾶσαν Ὁ ΝΜ δ, ϑοσί πων φύ- 
σῃν. ᾧ ζωταῳ γορίμμαζαᾳ ἔπεμψε οϑ δι θεόν, ὀκόμισε δὲ Μωύσης. αἰ δὼ λέτε 

ᾳ γελμμαζο: ; ο» [2 7. ἐποιησον ο ΧΟ τὸν εἰ οφινὸν τὺ τίω γζωῦ. σχόπει τϑλαυ μα" 

ιος τότε αυΘΟΦΗΤΈ, ἀγαπητί, ἡ ὧὉ τύτῳ Ό ὦ ἀζαίρετον. ὦ αϑὰ δὲ ἄλλοι πόφῆ- 
χ συμ. 69. αι πόύτες, ΟΣ μετα πολιιυ ἐσύμϑμα χεῦο εἶπον, Ἰζᾳκατὶ αὑτὸ Αδλλ. ομται᾿ 'συμε- 

(ύσεαϑαι τὸν χα οϑν᾽ ὁ  δὲμακρίειος ἧτος Λ᾽ πολλάς Ἄνεας γεγϑνώς, αὐσοῦ τῆς ὄγω- 
Χλζιαδν. θεν ϑυζιῶς ὁδηχϑύνϑμος, ὠκεῖνα εἰπεῖν " κοατηξιω,ϑη, ὦ “τϑ3Ὁ αὐτΥ ̓λυέσεως «ἰασὸ τῷ 

ἦν ἀπόμτων ἐδυμἰοργήϑη δεασῦτυ. Δ] οἱ το ἅὕτως ἡρξαῦ; λέγων, ον {2} 
15 ἐπϑιησεν ἢ ΣΧ τὸν ϑἰδαινον ἢ τίωυ γὼ" μονονοχὶ σὸς ὡπόνζῷς ἡμὰς λαμωρᾷ, βοῶν 

τῇ Ὁ φωνῃ, Ὁ λέγων, μὴ ᾿) πν αὐν,ϑοσπο διδασχδμος φᾷᾳ φϑέηο οΘ. ὁ διπὸ 
γ. 56} τὸ μὴ ὄντος εἰς τὸ ἡτβαὺ αὐ αὶ αὐ᾽ δαγαγων, οὐ αὶ ὁ Ἔ βἀμιδω γλῶῆλν " εἰς τέωὐ πότων ἀξ. 

ἥγησιν αἰρώρμησεν. ὡς δίίυ Οὐκ ἔτι χΥὴὰ Μωύσέως Οὑταα αἰκόυοντες, διλλαὶ χρην οἱ 

τῷ ΤΜ ὅλων γε δ᾽ ὁ τῷ ὑ Μωύσύως γλώῆης, ὃ ὅγω τοῖς ̓ λεγϑμδίοις πεϑσέγωμϑι, 
20 πβακαλώ, καὶ ἡ) πολλα ̓ χαϊρῷ τοῖς ἡμετέροις λογισμοῖς εἰπόντες (λογισμοὶ .», φησιν, Σφϑ. 5. 

δ ,ϑούπων δειλοὶ, ᾧ ̓ ηπσφαλᾷρ Οἱ ι Ὀχίνοιωι αὐτῶ) μ᾽ πολλῆς τῆς δὐγνωμοσιμύης 

δεχωβθα ζῳᾳ λερῤμϑμά, μή ̓ αὐ αίνοντες τὸ ὀικῴον μέξον, μηδὲ! ἡμὰς πε- 

εκεργαιζόμϑμοι, δα πεπόνλαισιν (ᾧ τὺς ὀληλείας ὡρροὶ, βυληϑέντες ζ ὀικείοις λο.- 

γισμοῖς Ὀλητρένψαι τὸ τὸ πὸν, Ὗ οὔκ εὐνοήσοιντες ὅτ αἰδευύατον τίω αὐ, ϑο5»πείαν φύσιν 

25 τίωὐ τῷ γι δομἰσργίαν αἰδιργάζεοϑαι. ὦ τί λέγω τίω τῷ 9εὉ δυημεϊσργίάν" Υ 

οὐ λὐϑεθων τε ἐχνέωυ τό Ὁ ὁμολμῶς ἡ ἡμῶν «ὐξεεργαάζεοϑαι, διιυαζν. ἐ ἐνπὲ γᾺ ΜΗ, 

πῶς τὸ τῆς μεταλλικὴς τέ νης χρυσίν. σιμυίφτιται Φύσις, ἢ πώς τῆς ὑέλου ἡ ἢ καῦτ-. 

οϑτης στὸ ὁ ψομμα ἢ δς ΣᾺ οὐκ ἀν ἔχοις εἰπεῖν. εἰ ζοίνιου ζωῦτα (ὰ το ἐφ. 
“λιδ χείυϑμα,, κὸ Ὁ ᾺῚ δὲ τίω τῷ κ φιλὸν,ϑοφπίὸν Οφία αὐ ϑευπίν ἐργα- 

χικρτμμϑὴν 30 ζεται," καταλαρᾷ να διωαΐον, ζὶ αἰ ποῦ τῷ 965 δονμιἰμργηϑώται αὐξιρραίξι, ἀνγ,.3.9.. 

πε; ᾧ ποίας ἀν τύχοις συγγώ μη, τἶνος ὃ οἰπολογίας, ὕτω κιεμαγνως ᾧ (ἀπῇ τίω 
(τῷ φύσιν φανταζ ὁ ὀυϑιος: ; Τὸ ΧΩ λέγφῳ, ἐξ αἰ ασοκφυϑμης ὑ. υλῃς ζὰΝ, Οὐ τὰ γολυῦοϑαρ, ’ 

Χ) (ΜῊ ̓ ὁμολογῷ ὃ 0ΤΙ ἐξ οὔκ ἔγνων αὐτοὶ ̓ πρήγαδμὸ ΜΝ ἀπόμτων ϑομιλνροϑρ, δὲ ἐχαα 

τῆς αὐ δαφρφσιωώύης ἀν εἴη ἡ νσημῴον. ἐμιφρρίῆων ζρίνιωυ ξξ αὐγνωμόνων τοὶ φύματα ὁ μα- 
15 κϑίξιος ὥτ σσελφήτης, μέλλων ἀρχεοϑαι τὰ ς βιθλίε,ὅτως ἡρξαπο" ΦΨ ας ").) ἐποίν.- 

' σεν ὁ εὸς Τ- ϑθρανον ὦ Ὁ γάῶ. ὅτὸμ δ αἰχϑύσῃς Ὁ, ἐποίησε, μηδὲν ὃ ἕτερον «ἴξαρ. 

γάζυ, δλλαὶ καίτω κύπήων πίζευς τῷ. λῴθεν. θεὸς ΣΝ ὅφην ὁ πὸμίᾳ “ποιῶν ἡ μεζᾳ.-- 

| σχθιάζων, ἢ πσοὸς Ὁ αὐτο βέλημα ᾷ πόμζᾳ μιεζαῤρυθμίζων. ἀὸ ὀρφι Ὁ συίκαταξας: 

σεως Ὁ Τὐαρζολίω. Οπεῖδν αὐϑὶ τ ἀὐροίτων διυναμεων ἀζελέτε), δὲ λέγειν αρχῇ 
ἰ 49 ἐποίησεν ὁϑεὸς ζῶν: " ὐγ[έ ἐλϑυς," ὧν " αῤγαγίέλυς. ὅχ ἁπλῶς σοὶ εἰκὴ ζυτίω ἡμὴν 

᾿ ἔτεμε ὃ διδασκαλίας ὁδὸν. ἘΝ, δ ἰνδαίοις διελέγεζο τοῖς «ξἰζὰ παρών ἐπῆοη.: 

δ οάγὴ, μένοις, ἡ Ο εἰὲν γονζον φανζα ϑῆναι διιυαμϑίοις, Ὅν ἢ αἰ μ πέως δοὺς" αγαγᾷ 

“αϑὸς ζν μος ολῶν δομίσρονν, ἵνα, ὧν ἢ ἣ δημιπργημοαίτων ζν τεχνϊτίωυ "ῷ υ πὸνός 1905 

γαμκαϑύντες, 



Ἐπ Ππ͵π͵ἫΟΟΟΝΝ 

Πρρξ᾿ , ϑ. 

Κιλ. 4.) 6. 

8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩ͂Ν ΕἸΣ ΤῊΝ 

παμαϑέντες, πσοϑσκεωύσωσι Ὧν ἐργασαίμϑμον, ἀ μἱ οὐναπομείνωσι ζοεις κ)ίσμασιν. εἰ 

δ Ὁ ὙΤΟΤῈ γ θορϑρη Ορν ἐπαύσανζ, τοὶ ΚἸσμαΐζα, ϑεοποιοιώτες, ἢ αἰδὸὶ ἀτιμότατα 
ν᾽ ἀλόγων Ὁ σέξας ἐγειδιφορύμϑμοι, ποῦ οὐκ ἀν μόμίας Φξωκῴλαν, εἰ μυὴ σαύτη 
τὴ συϊκαταθάσει ἐγρυσεί » ὰ μι ξενιοϑοῆς, ἀγαπητὲ, εἰ Μωυσῆς ζουυτίω" ἔρχεται 
τίω ὁδὸν οὖν Θρχῇ οὖν αὐδϑοιμίοις, Ὅς" παχυΐζατοις ἰσδαίοις δζολέσρμϑμος, σῶν ς 3. πήρην, 

π ὼ ὁ Παῦλος ον τῇ χαοατί, ἡγίκα. τοστωύτη ἡ θ)γίδὺσις γέχϑνε τῷ κηρύγματος, μέρλων 

Οἰς εἰν αἰϑήναις ὑχριλέτεοϑαι, ἰστὸ ΟΜ ὀρωρϑμων ποιῴται ἀσόϑς ἀδοὺς “ὃ διδοισκαλίαν, 
ὕτω λέγων, ( ϑεὸς ὁ ποιήσοις ἴὸν κόσμον ᾧ πόμτα τὰ ον αὐτῷ, ὧι: ὀρφνϑ ᾧ γῆς κύοι-- 

ος αὑσσάρχων, ςίκ οὑ χειρφποιήτοις μάοῖς κοιτοική, συσὲ κι  πῦῦ χειρῶν δύ, ϑοθήττων 3.-- 

οφτσθυεται. ἐπτειδιὴ "ὃ ἡσὴς ζωτίω ἀῖς καταλληλον ὅσὸμ Τὶ διδασκαλίαν, ζω- το 

τίων κἦδλϑε Ὁ οδὸν. πος γὃ ὥν διχορδῥυς ( κ ὠτύδιδογματα ὕτως κἰαῦο τῷ 
᾿ πνθὐμαΐζος ὀδογινϑμος αὶ Ἢ διδασκαλίαν ἐποιῴτο. ᾧ ἵνα μιάθης, ὅτι ἡ ΟὟ ασολσώπων 
ἰ αΦοροὶ, ὶ ἡ ἀκϑοντων παυχύτης τοῖτυ αἰήία " δ, ἀκυε των ἡνίκα πσδϑο κο-: ὋΝ 
λαοσαφς ἐπέφελλεν, μηκέτι ζω τίω ἐρχομδμα Ἔ ὁδὸν, δελ᾽ ἐτέρως ἀὐζις ὀζελεγϑμέ- 
νε ἡ λέγονζος, (τι εἰν αὐτῷ ὀχ ϑη (αὶ πόμζᾳ, τὰ ἐν Οἱς ὠρονοῖς τα τὸ Τχὶ Ὁ γῆς, τὸ τς 
ὄρφιτα ᾧ τὰ αόρφτα, εἴτε θρόνοι, εἴτε κυρλότητες, εἴτε δγοχαι, εἴτε ἐϊξεσίαι, ταὶ πόύτα 
δὲ αὐτυϊ εἰς αὐΐον ἐκ ϑη. ᾧ Ιωαννης ὁ Δ βροντῆς υἱὸς ἐξόα, λέγων, πόρτα δὲ εἰυτῷ 

ἐμεῖο, ὁ χωρὶς αντω ἐγμεῖο" συσῖν. δλλ᾿ χ ὁ Μωύσης τως" εἰκότως. σϑοὶ »ὺ ὦ γελιν 
" βὕλογϑν ἴοϊς ἔτι γα λακ)οξ)φφοῖ, δεουθμοις φερεάς μεΐζοι δῦναι (φῆς. καϑαία "ὃ ἮΝ ἴνκολν», 

ὁ διδούσκα λρι ὦ ταὶ Ἔ" πατέρων τὰ παιδία, δεθλϑδμοι, ( πρϑζῳ φοιχήα αὐὖδις 20 χιμωμον 
πυβαϑιδῦασιν,ο ἢ “ν ὠκένων ζωτα πάλν τὸ που δία λοαμξανοντες, τοὶ τελφότεροι 

μαϑημάτων ἀΐοις ονὴχ ϑσι᾽ ὧν αὐΐζῶν διὰ ξϑπον ἡ ὁ μακαΐελος Μωύσης, ᾧ ὁ ἐθνῶν 
ϑιδϑασκαλος, ᾧ ὁ βροντῆς υἱὸς πεποιήκασιν, ὃ Ζ ΝᾺ ὧκ ποδϑοιμίων το Ῥαλαξων 
φύσιν αὐϑρωπίνζωυ, τοὶ ποοξτα φουχήα, (ὅν' αἰκουονζῷς ἐτταἰδοῦεν ὅτοι ὃ οδα Μωυ- 

σέως ὐραλαζοντες, λοιπὸν ταὶ τελέότερφι χϑὐρεδίδοσαν. τέως ὃν ἐμιαϑονϑρ ὁ συΐκα.-- 15 
σαξαίσεως Ὁ αἰτίϑμ, ἢ οτι πνϑύματι φϑεγίονϑμος καταλλήλως ζος αἰκένοσιν ὥπϑυτα 
Φξετίθετο, πάσας ὁμιῦ ζᾳς δίκζω ζιζανίων Ἐχιφυονϑμας αἱρέσεις τῇ ὀκχκλησία "πύρρω-: ΣΧ. υϑέτωϑιν. 

δεν αὐαασῶν, ὄζρβ Ἢ εἰσ ᾧν, οὖν ΦΟΧΗ ἐποίησεν ὁ γεὸς () ϑφοινὸν ἡ Ἔ γάῦ. κἀν ὦ Μα- ς 
νιχαύος πσοϑσέλθη, λέγων τὐλίω ἐσοουηονχᾷν ) κα Μωρχίων, κἀν Ὀὐυωλεντίνος, 

καὶ ἐλλιζωμων τα Ἰδὲς, λέτε ἀσοϑς" αὐθυς, ἐν 2.2] ἐπόιησεν ὁ δεὸς 7 θροιγὸν ὦ Ὁ γάμ.50. γ τὸ, 

Φλλ Επις' θ 4 τῇ γοϑιφῇ. δστοςραίφηϑι λοιπὸν αὐζον, ὡς μαινόνϑμον ᾧ δξεφηκότα. ὁγὸ 
τῷ δυ ωἱαργῷ ' ὁλὼν αἀπικῶν, ὡς αὶ ψ δὔϑος “ὃ ἀληϑείας" καταγινώσκήν,πσιας ἀν τύχοι ρματεγιέ: 

συγγνώμης ποτέ; πετλάσμϑϑ λον ὀχουσιν ὀκφοι χρῶμα, ᾧ Ἰλτήκείας πσοΥσωπον 

«ἰπονδυόμϑμοι, κρυχώ)εσιν ὖν τῇ δορὰ τῷ πσϑϑοα ΤῊ τὸν λύχον. [ὥλλώ σὺ μή αἰσατη- 
θὴς᾽] ἀλλα ἡ δὲ αὐῷὸ τῷτο μάλιςα, μίσησον αὖνζον, ὅτι πσρὸς υϑῥ σε τ ὁμόδιωλον ὅγπ-- 15 
εἰκῴαν αἰ πσυκϑάνεται, πσοϑς ὃ (Ὁ) Ὅλων δεασότέων γεὸν (ὃ πόλεμον ἤρατο, ἢ κτ' ὁ 
ἑαυΐ σωτηρίας τρέχων Οὗ αοϑανε.). ἡμῆς ὃ Ὁ πέτρας ἐχώκζθα τὴς ἀῤῥαγϑυς, ὁ δχὶ 
τίου δογίω πάλιν ἐπθνέλθωμϑι, εὖ Φοχῇ ἐποίησεν ὁϑεὸς Τ᾽ θροινὸν ἡ τίω ἀῶ. ὃ. 

οᾳ ἡ ἐξ τυ ἢ τῆς δυμισργίας ὄγσπν Ἐ ϑείλυ φύσιν δαιλαμασῷ," πῶς απ’ ογαγ᾽. γι δ 
τίας τῇ ἀν,ϑ6 9 πίνη σιουηϑείᾳ, τίων δομεσργίθιν ποιᾷται, πσοότερον Ὧν φοϑιὸν τείνας, ὦ 40 
τῦτε τίου γί κ( ππεφορέσας, πσόϑτερθν (ὃ ὀοφφον, ὶ τότε ῷ ϑεμέλι. εἰς Εἴδε,τίς 

ἤκυσεν; ὅλ (ἢ "ὃ ὁ αἱ,ϑονπίνης δημίαργίας σύκ ἀν το Ἄμοιτ᾽ ἀν ποτε᾿ ὅτὸν ὃ ὁ 
δὸς κόλβυη, πὸϑᾳ τω βυλήματι εντε Εἰκᾷ ὁ ̓  ασογωρά. . ΜΆ τοίνι ὀϑ(ϑερπὺῳ Ἅταρηλυι, 

λογισμῷ 

λ 



ΓΕΝΕΣΊΙΝ. λογ'β. 9 1. α. 
λογισμῷ ταὶ τῷ γε ὁ ἔργα «ἰξιργαζωβθα, δλ οκ ἔργων ὀδυγϑήρϑροι λιωμάζω- 

μῶν ῷ ζ τεχφι" “τΐων. τα ὑγρὰ ἀόρατα αὐτν, φησὶν, Ὄπὸ κΊίσεως κό χοσμ, ζοιῖς ποιη μιάσι νο-- να, αν, 

κῦμα καϑοραται. Εἶδε χινϑῥοιεν ὡ τῆς ἀληϑείας  ἐχθοϑὶ, λέγϑντερ αἰδιατιν 

ἐὴ ἐξ Οἶκ ὄντὼν τί το οι θύδαι ἐρωκῖθα ἀδευς,ὁ ὃ τεῦτος ἀν, ϑοϑπος ἐκ γὴς ἐπλα- 
5 οὃη, ἥ ᾿ ἐτέρωλὼν πο)ον: ; πϑύτως ἐρϑσιν ὅτί ἐκ γῆς, Ὁ σιενομολογήσωσιν. Εἰπαάτωσαν 

δΐωυ ἡμίν, πῶς ὧκ γῆς (ρκὸρ ἐ ἔλθετ φύσις; ; πὸ γ} γ): πηλὸς Φ πλύϑος ᾧ κέ χέξαμος 

» ὀφρακον ἀν ἕμοιτο. πῆς ὄξω (ρκὸς ὀλθοο Φύσις: ; πῶς ὁςά,, ὦ νδυρᾳ,ὺ Φρτηείαι, 

ὸ πιμελὴ, ὰ δέρμα, ὦ ὀγυγες, ὦ τϑίχες, ὃ ὧν μἰάς αἀπττκφνθῥίας ὑλίε ἀζαφόρων 

Ϊ ἐἰσιαΐν ποιότητες ; δννν ογκ ἀν δμωυηθεν σοὺς ζτα ἄθεοι ὧ σύμια ποτέ. τί δὲ λέ- 
ι 1ο γ. «ἰδὲ τὸ ψματς. τῷ ἡ μετερ; “αὐἰδὶ τῷ ἀρτέ, Ἢ καθ᾽ ̓ ὁκοίσίω ἡμέραν σιτιῖβα, 

Εἰπατωσοειν ἡμίν, πτὺς μοιοφλήρε ων ν μετααλλέται Εἰς μα ὼ Φλέγμα ὼ λθλίω ὃ 

“ἰθ Φόρος χυμές: ΤΣ Ζ σιτὸ εἰς πολλαΐκις ὅ61, τὸ Ἄ αἷμα πυῤβὸν ἢ μέλαν. Εἰ τίς 

νυ ζχῶτα τὰ καθ᾿ ἐκαφιωυ ἡμόρφιν 29 Κῶ ὀφϑειλ μδν᾽ ὁρώμϑνα, Εἰσφὴ ἡμῖν Οζι ἀν 

διωυαντὸ ποτε, οϑλῇ γ᾽ ἀν ΕἸ ποιον αἴδι ἢ ἄλλων τῷ λεΚ δημίπργηματων. δὶ Εἰ 
ΠΟ ̓ σαυτίων ων Ὀὐποδείξεων «ἰδσίλν Ἰηπρϑῴοιων Ὁ Ὁ ἀκείαν φιλονφκίλν κεκτύνψ 

βελθμϑροι, ἢ μεῖς μηδὲ ἅτω παυσε ἶϑα ζῳ αὑτὰ παλιν “τῷ: ἀδοὺς ; λέγοντες, οὖ 

ΦΟΧῊ ὀποίνσεν. ὁ γιὸς (Ὁ ὀρφανὸν τίω γάῦ. τῦτο γὶ ἱκανὸν μόνον τὸ ῥῇ μα, πᾷς 
..} ὀκαντίων (ὧν: πύργας καταξαλφνμὸ πϑυζαᾳ ον δυϑενπύνς λογισμὺς δ αὐνὍιἕ 

τ Ἔ βα ϑρην α ἀγα ασείσαι. ἀ Εἰβοληθᾷεν ὀψε ποτε τῆς Φιλονήκίας ιποδρϑαι “δὺς 

201. τὴς ἀλη χίας οδὸν ἀδους χήφοιγωγῆσοι δγυυήσεται. 
7 Η: 5 γὴ ἦν, φησιν, αἰὐρᾳῖος καὶ » ἀἰκατασκθλάκος, 

Τίνος εἰ ἐγέκεν, Εἰπέμοι,ν ζ᾿ ὠσανὸν φαιδιρϑν Ὡ ἀπηρτίσρμϑῥον πϑρήγα,ε, “3 γὼ 
εἰμορφώτο ἐδειζεν; ἐχ ασιλεύς στε τῦτο πεποίηκεν, δλλ ἵνα ον τω βελπίονι μέρᾳ τῇ τὴς 
κἄσεως μαθὼν αὐτο Ὁ δημειδργίαν, μηδὲν αἰμφιξαλῃ λοιπὸν, μηδὲ νομείσῃς δὲ αἰοϑέ- 

25 γέδυ διυυώμεως 1ῶτ᾽" δ νέο. ὠλλὼς τε ὺ δὲ ἕτερον (6 9πον ἀμόρφωζον αὐτίω πϑνή- 

γαῦῖν. ἐπ δὴ γ5 αὐτὴ αὶ ξυφὸρ ᾧ μήτηρ τιδέθθι, ᾧ δξ τῆς αὶ γελόνα δ χαὶ 
τεεφο θα, αὶ ω» αὑτῇ ἡμῖν ἡ πατεὶς ᾧ κοινὸς ζφος γ, ὃ ποδὸς αὐτίω παλιν ἐπαΐνο-- 

δὸς, ὦ μυρίων αἰγασὼν δὲ αὐτῆς Ὡἰπολάνομϑμ ̓  ἵνα μυὴ ὀχζοὶ Ὁ τῆς χρείας αγαιίίκαγον 
πρῶ Αὑῷ τίυ ̓ ἀξίαν αὐτίω" τιμήσωσι Ό ἿἋ ανϑεν πων ὅρος, δείκψυσί σοι αὑτίω “οό- 

40 τερον αἰμόρφωζον καὶ Χ, αἰνχωτύπωτο, Ἷ ἵγα, μι τῇ ἡ φυσά τῆς γὴς ζᾷς ἐξ αὐτῆς δϑεργεσίας 

λογίση, δλλαὶ τῷ ζυτίω ὁ ὠκ πὸ 7) ̓δνς εἰς ἐΠ) κοὐ αγασρντι. δορὶ τοῦ φησιν, 

ὴ Ἀ ἡ ἢ ζωὺ ῥαὐραζο καὶ » αἰκατασκύασος. 

Τάχα δύ)υς χαὶ ὧκ ππεροιμκίων καιτετείνα μϑῳ ὑμδι} Σ δχϑένοιδν Ὅς λρι)οτέρφις ΗΘΊΚΟΝ, 

νοήμασι, διὸ πσδοσήκά μέχρι γτῶτε φῆσαι ῷ λθγθν ̓ ᾿ φὐἸθακαλέσαντες υμδῖ των 
35 αἰγοίστίω μεμνδοῦ ΜΝ Εἰρηνδϑων, ὶ ἀ εἰ τότων ἔναυλον ἔχῳν τίω μνήμιδιυ, αὶ ΟΣ 

λοναραήθιτη,, τῆς αἰϑητῆς τεαπέζης , ἐπειδοὺν οὐγ!60} ιν ὄξέλιϑητε, " τὐθα τίθει, τ τίω τὰ 

ματικέωὼ τραπεζαν' κ᾿ λεγότω δ τινα, ΤΜ ογζωθα λφθύτων ὁ ἀνὴρ ̓ ἀχυέτω 

Ἀ ἢ γεν, ̓μλμϑαγέτωσαν δὲ ταὶ ̓ φώδις, διδωσκέαϑωσαν δὲ χαὶ ΤΟΣ ὀικέται » καὶ 

ὠκκλησία Ἄοιτον γινέαϑω ἡ ὀικία ̓  ἵγά φυ γαδυύνται μϑῳ οὐζέζολος, χρὴ δραποτόλι 

49 ὁπονηρϑς δα μον ὠκῴνος, μὰ ἰὄθρος τῆς ἡμετέροις σωτηξίας ὀπθνωπούηται δὲ αὑ-- 
ἡ ζεται, ζ9ιη ἡ τῷ ἀγία πνϑυμαΐος χει, χαὶ πᾶσα Εἰὐρώωη "Ὁ ὁμόνοια ̓αἰξεκοιχίξη ὥυ' ὡϑοι- 

χοιυυζᾳς. ἐτὼ ΠΣ ΥΧΣΣ ἤδη πσδότερϑν ῥέων μφημονύσητε, χαὶ ζὰ μετὰ ζωτα κα.- 

σαραλλόμϑνα παρλϑυμότερον δέξεοϑε, χαὶ ἡμᾷς μετὰ ̓ πλείονος [τὴς πορϑϑυμιίας .9}} 

͵ τῆς 

"ἐμᾷ. 
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ἴο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
τῆς δωνιλείας ἐρῦ ϑν ζὶ “ἰ ασὸ τῆς τῷ γε χαοιζος χορηγενϑνα, ἐπειδοὶν Εἰδωρϑν 
δὴ δὴ καταδληϑέντων τίω βλοίς ἕω. ἐπεὶ χαὶ γηπόνος,, στὸ ἴδ (αὶ ἀπέρματα 
Φυόνϑνα, μ᾽ πολλῆς τὴς ἀσολ)υμίας αὐδισκοπῶν ζὰς ἀρέρας, ἐζοίμιος χαὶ ἕτεροι 
καταξαίλλενν ἐπείγεται. ἵν᾽ Ἐν «πτοϑϑυμοτέρφες ἡμᾶς ἐργοίσνοϑε, “ἦΜ᾽ ἡδὺ βηθέντων 
ἀσφαλῆ Ὁ φυλακζω (χιδείξαοϑε, ὁ ΚΤ Ὁ ὀρθῶν δογμάτων ἡ «ὐθὲ ὁ τῷ βία ἔχι- 5 
μάέλφθλν πολλ ζω ποιήσοιοϑςε ὃ ασουδέω. λαμμαζ δ, φησι, ᾧ φὼς ὑμδ ἔμασρ9- 

εϑεν Ὦ αν, ϑοΐπων, ὅπως ἴδωσι Οἱ καλά ἔργα ὑμδμ, ὶ ϑυξαῖσωσι Ὧν πατέρα ὑμδ Ὧν 
οὖν Οἷς ἀρφινοῖς, ἵνα ἢ ὁ βίος συμφωνῇ ζοις δόγμασι, ἢ αὶ δδγμαζᾳ χηρυῆη ὧν βίον. 

πίςις γδρχωεὶς ἔργων γεκρᾳ ὅ81, ᾧ ἔργα χωρὶς ᾿πίζεως νεκρα ὅ81. κἀν γὸ δϑγμωτά 
ἐχωμϑν ὑγ, βίν 5 αἰμδηοΐ,ϑυ, ἐἰδὲν ἡμῶν ὀφεῦλος ὃς αἱ δὝΨ δογμκώτων. παλιν, ἀν βίῳ το 

αϑρ Ἐχιμελω ῖβα,, αἰξἐζἀδύγματα ὃ γωλθύωνϑμ,, Θυοὶ ὅὥῶς ἔςαι τι κέρδος ἡμῖν. 
δ|9 ἀσδοσήκᾳ ἑκατέρωθεν ἡμῶν Ὁ οἰκοδυμιζυῦ ζοωτίωυ τἰοὶ πνϑυμιατικίοῦ σιωεσφίγ-- 
ὅϑαι. στὰς Ὁ, Φησίν, ὁ ἰκύων μὰ (ὧν λόγους τότες, ὃ ποιών αὐζυς, ὁμοιω,ϑήσε!) αν-- 

διοΐ φρονίμῳ. δροι-πῶς ὦ μόνον ακϑᾳ ἡμᾶς βέλεται, διλαὶ αὶ ποιῷ νὴ ὄχ, ΠΥ ἔργων 
Ὠπδεῤων, δ ὑασ ακοίω, αὶ τον ὦ φοθνιμον ἐκάλεσε, Τὶ τιὲ ἔργα Οοῖς λόγοις αἰ- τς 
κόλουθω Ἐχιδεονύμνϑμον " Τ᾽ δὲ μέχρι Ἔ λόγων ἱφαίνϑνον μωρϑ) ὠνόμασεν, Εἰκότως. 
ὁ γὸ τοιϑῷος, φησὶν, οὐχὶ τίω ἀΐμιμον τίωυ ὀικίλν ἰντν ὠκοϑόμιησε᾽ δὶ συ τίω πσο-- 
σξολίω ΦῬΨΜ ἀνέμων «ἰγείκῳν ἐδευυήϑν, δλλαὰ ζαχίως καπέπεσε. ζριαῦτωι γὃ αἱ ῥαϑυ-- 

μοι ψυχαὶ, μιὶ ἐχὶ “ὃ πέτρας τῆς πνθυ ματικῆς ἐξηδιγμῦμαι. "ὃ δὶ οἰκοδομὴς 
γιοῦ ὁ λόχϑο νὰ οἰκίας, δλλα αἰδλ" ψυχών ὅθι Ὁ Εἦρννϑῥον, Μὰ οἰπὸ τῷ τυηγϑνζος 29 Ἡπίμὲν 
πειρᾳασμϑ ἴᾳιλον «ἰασονϑρυσῶν. “τῶν γὺ ὀνόματι τῷ ἀγέμιν ἢ τῆς βοϑχῆς  μ ποζαᾳ-- 
εδν) Ἔ πειροισμών ἡμὶν τίωὐ ἐπαγωγάω ἡνίξαζο. »ὺ φεῤῥὸς ὁ ἐγρηγϑρὼς ἡ νήφων, 
Φώτη μᾶλλον ἰουρϑτερος τ, αὶ ὅσῳ ζᾳ τῆς θλίψεως Ὠητείνεται, Ὀσότῳ ἡ (ὰ τὴς 
ὑδρείας αὔξοτωι. ὁ δὲ βαϑυμος αὶ ἀγαπετήωχώς, καὺ βραχεῖα τις αὖροι πειροιομ 
παοϑασέση, θύϑέως σαιλθύεται ἡ καταπίτ 4, νὶ «ὐὐθα τίω ἢ πειρφισμών φύσιν, δλλαὶ 15 
οἱδὰ τίω ἢ ασοϑαιρέσεως αοϑένφαν. δὶ χοὴ νηφῷ καὶ ἐγρυηγϑρώναι ὁ ποὺς πϑμῷι πα- 
ρέσκϑυασμϑρὺς {ῃ, ἵνα, ὁ οὖν τῇ ἀνέσει συγκεκρϑτηνϑβοι ὥμϑι, ὦ οὐ ζαῖς ἐπαχϑρϑμαις 

θλίψεσινηφωϑρ, ἡ πολλζω τίω θὐγγωμοσιωίω ᾿ξχεδειξω θα, διηνεκῶς τέω θ,χ96,- 
«'αν" ἀγαφέροντες τῷ! φιλαν, ϑοπιῳ ϑιῷ ἀν υτω ζο καθ᾿ ἑαυτῶς ὀικονοιφμϑν,πολ- 

λῆς οὐσλαυσὸμῖθα, τῆς ἀγωϑεν ῥοπῆς, ὦ ὀυτῶ διιυησό,θω ὦ Δ΄ παρϑνζῳ βίον ὥσφα- 30 

λῶς ἰ ϑπεράν » ἢ ασϑϑς τίω μέλλυῷ ζωζωὐ πολλίω ἑαφζοις προλαπτοτίλιεϑαι τίω 
με ρησίαν᾽ ἧς ϑ μοί πὸρζρι ἡμᾶς δηιτυχῷ χαίρατι ὁ Φιλαν,ϑονπία τῷ κυοίν ἡ δ! 
ἴησο Χοις 5, μεθ οὐ τω πατοὶ μα τῳ ἁγίῳ πγϑὺ ματι δόξα, κραἰζος, τι νοΐ, νιῶ νὴ 

λμ επάνπαν ἢ 
τι, ; 

᾿ ἐἰεὶ ὦ Εἰς ὧν ἰώνας ΝῊ αἰώνων. Αμώυ. 

Λογιγ. ΕΙΣ ΤΑ ΥὙΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΎ, ΕΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΙΗ-᾽ ἢ 
σεν ὁϑεὸς Ὁ θρϑινὸν ἡ Ὁ Πν,ἕως Ὁ,ὺ ἐλ με, ἑασέροι ἡ ὀϑμετο ὡρωὶ, ἡμέρᾳ μία. 

ι Θ᾽ Ησειυρῷ τινι παρ» σέοικενὴ Ῥ δίων γραφῶν αγαγνώσιρ. καϑα-- 
ὌΩΟ τῇ γὺ οκφι τις καν μικρὸν ψῆγμα λαίῷν διωνλείη, πολιώ 
ν-.. 5 ̓  δ ἑαυτῳ τ πλϑτον ἐργάζεται ὅυτω διὴ (χὶ ὃ ϑείας γεαφῆς, 4ο 
. ιω)»» ΑΕ ὑ ὦ βοαχείᾳ λέξει πολλέω ὅδην θυρῷ νοημοίτων Κ δυυία-. 

ΦΨᾺ μιν, ὁ ἄφατον Ὧν πλϑτο. ἡ νὶ ϑηστυυοϑν μόνον, δλλα ὁ πη- 
ΨΥΨΟΨῃ γἀὠ μέτα Ὁ λεῖα, λόγια, δωψιλὴ τὰ νάματα αγαδλύζυ- 

σον, 
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σευ πολι ἐχυσοι τίω Ὀχιρρο!ώ "ὦ. ἡ τοῦ δὲ αὖ δ Μέργωι θυ, πϑω τες μεμα. 

ϑή (β .“).. ὦ Ω “πελλμΐω! Ξρξ μβυνι τῷ Ῥκιϊτευ; βιδλίν, ΕἾ; το, ἐν Θοχὴ ἐποί- 

ἡ σε) 6 9.22 1’ ΘφυΊΟ) ὃ τίω (ἕω, πῶτα) Τ Ὁ διδϑωτκαλίαν ἐτελειωταυϑι᾽ κ' κ) σὲ σὲ ὅτως 

πα," κρὺ πολθι9 - ἄξιο τπανϑμ. πολλὴ "9 617 γι σαφϑυ ἡ αἰθ σία, ἢ ναμά-- 

5 ΤΩὉ πηγῇ: ζυ της Ὁ πγϑυματὶ οἷς κα δαψίλεια. καὶ Ἢ μή πουμούτης, Εἰ ἡμᾷ; τος πε. 

πόα ἡδυοκὶ κὴ γϑκὶ ὦ ὦ κοι ἡμϑιλκν, δου μιν τίω ἑαυτῶν αὶ ὠταῦλο να ματα ὀϊξηγ.. 

τλησοῦ, τ ῷ ἀν μας πώλιν" αῦτο ποιῆσαι Ἐχεχειρῆσυσι, οὐδ ὅτως κνῶσαι δυ-. 
νή τονται τὸ πάν δλλ᾽ αὐξέται ζὠ τῆς Ὀληβροῆς, ἢ δχεϑίδωσι ζβ γα ματα: τοιαύτη Ὁ 
ἿΝ ναμάτων τυ ματικδι ἡ ἢ Φύσις, ὅσῳ ἀν τις μα ϑανελείας (ᾳ ὠτόδυ αρύ- 

1Ιο σεαϑαι᾽ ̓βύληθη γα,͵ ικκατα, Ὅσουτω μᾶλλον αἰαδλυζειὶ ἡ δχιδίδωσιν ἡ ᾿ λείοις ῃ 'πρόυ- 

μμαιτίκη. αἰ τὶ ἡ ὁ ΧΚολφος ἔλοϑν, ἙἘαΐ τίς διψά, ἐρχέοϑω τσοϑς Μὲ, κ' ») “πνέτω" 

᾿ ̓πιτθύων Εἰς ἐμέ, αϑαν ΕἸπενὴ ῃ γβαφὴ, ποταμοὶ ὧκ τῆς οιλίας αὐυτῦ ῥβίσῳ σίῳ 

ὑδωῦι ζωΐος Ὁ δωψι λὲς μἱ ναμιαύτων χ ἢ πυϑυματικδν ἡμῶν ἐμφαψνων. ἐπεὶ δίζυ ι.. 

αὔτη ἢ πγῷυ μαιτικϑῖν γαμμούτων ἡὐὶ Φύσις, φέρεξ ἔκαισος ἡμϑῇ τὰ  ἀπήα τῆς δζμνοίας, Τὰ 

1 δωψιλείας σσξοσενέϊκω μϑῳ, ὕ ἱγὼ πληρώσαντες αὐτὰ ἅτως ἐπθυέλϑωμϑι. ὑτὸν "δ 

ἴλην ᾿ τῷ πνϑθυ μυαΐος λάεις πόλον ζέοντα ἢ διεγηγουϑμέω Δἰϑόοιδ, σλυσίδν 7 ἰζ 

ἑαυτὴς διωρήται χέῶν. ὡἰποζήσομτες ὥνιω ἑαυτὰς πλύτων .}) βιωτικδίυ, δ τὸς 

Φενντίδους ταὶς αἰχα) γώ; δίκίου συμπηνίγειν δυώαϑμας ζω κἡὶ ἡμότερον λογισμὸν" ζξε-. 

λόγτερ, ὁλζω ἑαυτῶν ἢ δ φρρίνοιθν μμεταςτήσωϑδν Εἰςτίω πνϑυματικδίν Ἰπθυμίαρμ" 

20 ἴα πολλζω ἐγτβῦ)εν ϑυξωκϑροι τίω ὠφέλφὰν ̓ Ὦ ὁ κερδοίγλωτές τι μέγα Ὁ ὁ ναῖον, 
ὅτως " ϑξέλθωμϑυ. λα σαφέφερρρυ ὑμῖν ὁ λόγος, ὅλύηται, μίκραν δ δὲς Θἶρ- 

δύων " αὑσομινήσω μι τίωὐ ὑμοτέραν ἀγάστίω, ἵνα, τως, καιϑοῤεῖρ σῶμα ἕν, ὼ (ὼ 

σήμερον μέλλοντα ῥιϑήτεοϑαι σμυάψωρϑν Οἱ ϑὲς εἰρηνϑοις. ἐδείκυμϑυ ΡΝ ηϑὲς, 

καϑο τῶ μέμψνοϑε, πῶς ὁ μακαίθλος ἹΜωύσης διηγάρϑρος ἡ ἡμῖν  ζο "γείων τϑτων Ἔ 

25 ωρϑῥων τίω δημιργίδμ, ἔλολυ ) ἦι ἐν Ξοχῇ ἐποίησεν ὁ λεὺς ῷ ϑορεγὸν Ὁ τω 

γάυ. ΓῚ γ᾽ ἡ ὦ αἰορφ. τὸς χαὶ ἀκοζασκύδαφος. ὃ ἐδιδοίσκομϑῳ ὑμᾶς τίω αἰδῶ, ᾳ. 
νος ἕνεκεν Ν᾽ αἰ ατὶ ὅτως τίωὐ γὰω πϑρήγαλν αὐμόρφωζον καὶ ᾿ εἰὐὐζετύπωζο. καὶ μαι 
ὑμᾶς ὡπόνζᾳ μα ̓αἀκοιρείας κατέχεν. αὐαγχαον δίχυ σήμερρν Οἷς ἀἰκολούϑως Εἰ- 
ρημϑμοις ἐπεξελϑεῖν. ὯΦ δ᾽ Εἶπων, ἡ δὲ γὴ ἰώ αὐροιῶς καὶ Ὄ ἀκαζασκθίατος, διδού- 

20 σκᾷ ἡ ἡμᾶς. αἰκριζῶς πολαν ἐὺ ἢ αἰδροεΐος ὸ ἀκαζασκδύαςος,᾿ ᾿ φήσει, Καὶ σχόζος ζ 

ἐπανω τὴς αἴθύοσου, καὶ Χὺ πρόυ μαι ϑεοδ ἐπεφέρεΐ, ἐ ἐπάνω τῷ δ ὑδαζο. σχόπει μοι ογζωω- 

γὼ τῷ μαχαρῖν πρηφήτα Ὁ ἀπέοκῆον, ὁ ὅπως ϑ ἰ παίνζῳ κυ; δ μέρος διηγεῖται δι- 
μιισργηλενζων" διλλα τὰ "σιωωεκπικώτερφι Μ᾽ φοιγείων ἡμᾶς ̓λλεξερὶ τἰοφιγού ὸ γῆς 
ῥνημονθύσεις, πὸ ἀλλά χδαλιμπονᾷ. ἐδωμᾷ γὃ Εἰπὼν δΥὲ ὑδώτων τίω δυμίσρ-- 

45 ἡδυ, φυσὶ͵ 

Καὶ σχϑζος ἐπανω τὴς αἰδύονου, καὶ ἢ πόμα ϑεοῦ ἐπεφέρεζο ἐπαίνω Ἑ ὕϑωῦς. 
Τοῦ οὐ ὦ Ὁ καλύηῆον τῆς γῆς Ὁ πσϑότωπον, ὦ σχϑζος λέγω, ὺ ἥ , ἄθυοτος ἿΜ 

ὑδούώτων. ἐμαίλοιδῳ οὐτῖϑω σὴ, πὸ Ὁ ὁρώκϑρον. , ἴδυοσος ζω ὑδώτων σκότῳ κε-: 

κρλυμυϑί, καὶ Χ) ἐδεῖ τῷὸ ᾽ σοφοῦ ϑημισργϑῦ, ὧςε πάσειν ζωπίω τίω αἰμορφίὰν ὄξε- 

40 λεῖν, ") Εἰς βὐχϑσμίαν μὰ [τὸῶ] πανζῳᾳ αἰγατεῖν. ω πνῶῦμα ϑεοῦ ἐπεφέρεζ ἐ ἐπαΐνω 

ν το θυ. ἀ βέλοται ὃ 0 φησι, πγθῦ μα )κοῦ ἐπεφέρεζ ἐ ἐπάγω τὸ  ὑδωῦς: ἐμοι ὶ δοκεῖ 

το, 9 σημαήν ν, οι ο τὐέργεια, ὡς εζωϊαὴ πυοϑσίω ζοῖς ὕδασι, κα ἡ οὐκ ἰω απλῶς ὕδωρ 
ἐτω; ἡ ὑκῥηζον, δλλὰ ̓χρϑνϑμον ὁ ζωΐροϊου ἦψω δυω μὰν ἔχον. Ὁ Ν᾽ αἰχἐγηΐζϑν, παν- 

“Τῇ 
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δῷ τὶ ϊ 

ἴω, «ὦ 

ἵΣ ΧΡΥΣΟΣῚΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
τὴ » ἀδφητον" ς: 5 κινύρδιον, στδὴς πολλαὶ ὄχττηδάον. ἵν δ δλδαξμν ὑμᾶς 0 τὸ ὕδωρ ἤ 

τὸς τὸ πολὺ κ' α. ̓μήχομόν να διώάμω Εἶχε ζωγικέω, δὰ κ᾿ τατὸ Φησι ) Ρ “πρόῦμα ᾿ 

ϑεοδέ ἐπεφέρεῖ: ζ, ὁπανω (7 ὑδαΐες. τὗτο δὲ θχ. ἀπλώς πευλοθῦσα λέπι θχια, γρα- 

φη. διλ᾽ [ζεῖ πϑοϊῦσα μέλλᾳ διηγαῖ Ἷ, ἡμῖν, οὐκὶ υ ζῶα ἐκ τότων δ)ῥ υὑδείτωνκα- ᾿ 
τὰ Ὁ ζο ςαγμώ τῷ ἦν ὡπαντὼν δημιμργϑό πἢ ἡ,9η, ὄζον το οὐίθυϑεν ἡδὴ διδαί- 5 ᾿ 
σκᾷ Ὁ δ ἀκεφατίω,, οἷ αὶ ἔχ απλῶς ὑδὼρ ζω" ἑξως, νλακινόνθνον ὦ Δἰαπί ἑλῶν Ὁ οζῳ 

παγταὰ Ἰππικλύζον. ὁ ἐπεὶ δζυ πολλὴ ούτεχε ἐχυῦ πὸμῶῷς τό δ ορωμϑδμν ἡ ἤ ̓ἀμορφία, πς»- 

σέζαξενὸ αἰριφοτέχνης ϑεὸς, κἡ ταὶ Τῆς αἰμερφίας διεσκεδουοϑ, Ὁ Ὁ καίγλος ὅτο τὸ αἰμής- 

χόνον ἢ Ὦ φωῦς τὸ ἐὁρωνϑρε κοὐ δαλϑὲν, τὸ τὸ, τεσχϑίος ἀπήλασε τὸ αἰοϑητὸν, ἡ τὰ παγζᾳ 

κατηυγασε, 10 

3 Καὶ Εἶπε, Φυσίν, ὁ ϑεὸς᾿" ἣν ϑητὼ Φώρ, Ὁ ὃ ἐγνεῦ φώς. 

Εἶπε, ἢ ὁ ἐλμετο ὁκέλῶσε, ἢ ο Ὥ σκότος ἐφυγαδιβύϑη, Ὁ δὲ φώς γϑρήρϑν. 

Εἴδες διώαμιν ἄφατον. δον ὡτῇ πλανῃ παξοκατειλημεμῦμοι, εἰ πσξϑσέχοντες. τῇ 

αἰχολουλίᾳ, ἣΜ Εἰρημϑυ ὧν, οὐὐνὲ αἰχούοντες τῷ [ μαχοιεἰν Μωυσέως ς λόλοντος, ον ϑ- 

«γῇ ἐποίησεν ὁ γεὸς (ὃν ϑρανὸ ὺ τίω ἡ γάῦ, ὦ τὸ τε ἐποίχϑντορ, ἡ δὲ " ἡ ζω “ αὐρᾳς καὶ ᾿άςις 

κατασκθύαφος, δζρὶ τὸ σχότω ὁ τοῖς ὑδῶσι κεκαλυφϑαι ὅτω ὃ ἔδοξε τ ̓δεασότη 

ἐξ Ξρχὴς αὐτίωυ ὁ αἰδαγαγεῖ) Φασιν ἔχη ποξρὺπέκειτο ἡ ὕλη, ὡ Ὁ σκότος πελυπῦρ.-. 

χϑ “ἰ ζυτης τῆς ἀνοίας χείρϑν' “λϑοιτ' ἀνν αἰκϑεις σὴ ον Θοχῇ ἐποίησεν ὁ ϑεὸς ῷῶ 

ϑ'ραινὸ ν τίω γέω, ἡ Ἷ) ἀξ ον ὑγτῶν ἐ ἐλνετοα ὕῳ, »ῇ ὁ λέγεις, δι φοελύπηρχο ἡ 

ὕλη; . υ “ἰς ἀγα ορἷο πστωύτης παρονίας ννο γόιου ἐψντων: μη "Ὁ ἀ ϑοφ»πὸς θην ὁδὴ.- 10 
μιισργῶν, ἵνα δεηθῇ μος αὑαυκειμδίν, κα Χ) ὅτως ζᾷ τῆς τέχψησ᾽ " Ὠπδείξεται. λαὸ ὅν ἡ σ 

" ᾧ παῖγτα θίκε, λθγφε ὁ ππελκείγμαῖ δυμιαργῶν. ὄρϑι γὺ, Εἶπε μόνον, ἢ παρ- κχλτώπλην ὦ 
νυ ζ φῶς, ἡ ὁ πἰδεχώρνσε Ὁ σχότος. " 

4 Καὶ διεχώφασεν 9 λαὸς , Φησὶν, ἀνὰ μέσον τῷ φωῦ καὶ Ὁ αἰναὶ μέσον τῷ σχότις. 

Τί Ὧ1 διεχώεισεν: ; ἐκαφίῳ ἰδιὰν χώραν ἐἀπώάμε, καταίλληλον χαιοϑν ἀφώρι- 5 

στ᾿ Ὁ ὺ ὅ) δ᾽ τῦτο γέγϑνεντοτο λοιπὸν ἑκαφῳ τ Ἐ αρμόζεῷ πυξοσηγϑείλυ Ἐχιῆιϑησιν. 
ς Ἑκαλεσε »» φνσὶν, " λεὺς τὸ Φῶς, ἡμέρφιν, Χὴ ὺ Ὁ σχότορκάλέσε νὐκζᾳ. 

Εἰδε: ἀζρρέσιν αἰοἰφηζωυ, ὺ δυρισργίδν λυ μα δὼ κα ὦ παγζῳ λθγϑν ὑπρθανα- 

σαν, λόγῳ μόνῳ Ὁ Ὀχιτάγμα “γορυδῤίω Εἶδες πῦσῃ τῇ συϊιαταξαστι ὁ μακο- ἘΞ» 
ἰὸς ΕΣ παροφήτης ἐχεύσατο, μᾶλλον ἢ ὁ Φιλοίν,ϑοϑ πος ϑεὸς δὲ τῆς τῷ (ζ»- 10. 

φήτυ γλώῆης πα δίένων Ὁ ἣν αν,ϑεύπων νος Θἰδύαι ἐμ γνορθμων τίωὺ αξιν, ἡ 
ὡἰς ὁ τῷ πὸνῶς δομεισρρϑ, αὶ χὴ ὅπως ἐκαφῦν ϑρήρθη: ἔρον "δὲ τί αἰτωλέςερον διέκήτο 

Ὁ “δο ἀγιϑούπων μος, Ὁ Οὐκ ἡδυυύατο ὟὝὌ τελφοτερων σιωυϊέγαι τίω καιτθμόσιν, 
δὰ τϑτο πσϑὸς τίω ἡΜὰ αἰκρυόγτῶν αἰοϑένειον Ό πνίῦμα οὰ αι γον τίω τῷ πρηφήτα 

γλαδοσομ χινῆσὸν, ὕτως ἀπόντα ἡμῖν ὀζριλέτεται. ὼ ἵα μαΐθης ̓ οἷ, δῴρ Ὁ ἀτελές 15 

τῆς ἡμετέραις Αἰρινοίας ὥστ ἐχε σαί τῇ ἢ συγκα ταίάσει τὴς διηγήσεως, δεϑι ῷ 
τῆς βρεντῆςυ “(ν, στε σοϑς τρετέω ἐπέδωκε Ὁ ὦ αὐν,δούπων ὅνος ̓ οἕχέτι ζώ- 

τίω ἐργέλϑιον τίω ὁδὸν, δλλ᾽ Ἐχὶ τίω " ὑψηλοτέραν διδαισκαλίὰμ ἀἰνάγθντα (ὧν: α- 
κρφωμϑμος. Εἰπὼν ν γὸ, Ἐν ΦΡρχῇ ζῶ δ λδγϑερὸ 0 λόγος ὦ σοῖς τ θεν, κ᾿ Ὁ θεὸς ὦ ὁ 

λύγϑο ἐπηγατν, ζὦ Ὁ φως Ό ἀληλινὼν Ἢ φωδίζει πόρτα ἀν, ϑοφπον ἐργόνϑυον εἰς 49 
κυσίν. καϑαί εἰ γὸ ὠΐζω ὦ φώς τῦτο ἢ αἰ ϑητὸν τῷ ασοεφίγμαῖι τῷ δεασότε 

αὐ γαϑὸν, σκότος τῦτο τὸ ὁ ὁρώμϑμον ἀπύκρυψων᾽ κ ὕτω ὼ τὸ νοηΐζον φως τῇ τῆς πλάνης Ἀ 

Ὁ σχότος ὠπήλοισε, ἡ “σὸς τω ἀληϑειδω ὧν: “λανωνῦμος ἐ ἀκ 75 ᾿ 
λα ὦ 

424. σιωεξιν, 
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δῦναι δίωυ υν πολλὺς [7] βύγρωμιούνης τοὶ πρῦδοὺ Ὁ ϑείας Ὑοα φὴς διδογιλατα, 
ἡ μὴ αὐτιξλέπωμ "ον τὴ ὠληϑεία, μηδὲ τῳ σχϑ ΤΈΙ τ ραμένωκϑῳ ̓ αὐλλαὶ πο: 

φῶ; ἐ ὁ πειγῶ, ἅϑω, ἀξια Τ Φωτὸς Ὄ ἊΣ ἡμέρας δαώξα, ἤω (ἢ. [ἔργα], καθείς τὴν 
χα) Γ[αῦλος φβαυε: λέγων ̓ Ὡ» ὃ.» ἡμόρα; δϑορημόνως πὔραπατ ἡσωμδμ, κα ὃ μὴ ἐρ- 

ΕῚ γαζω θοαὶ ἐ ἔβγα τῷ σχϑτοις. Χ) ἐκάλεσέ, Φησιν, ὁ θεὸς ζὴ φώς ἡ Ἀμμόφϑιν, Ὁ "Ὁ σχϑ- 

τὸς ὀκάλεσε εὐκτοι. ἀλλ᾽ ὁ μίκρφὺ ἡμᾶς ; παρέσιοριυδω, ἀνάγκαι τουτὸ ἐπαιναιλᾳι-. 
(εἶν πώλυ. ὅη γὰ» Εἶπε "λνοϑηῶ Φῶς, καὶ ἐ Ἄνετο φῶς, ἐπήγαγε καὶ εἶδω ὃ θεὸς δ 
φώς; δ ΤΙ καλὸν, ὅγαᾳ, μοὶ, αἰγαπτ τέ, Ἂ λει πυσὴ ἡ ' συγκαιτείβασι; τ ΡᾺ μαίτων. τί 

"ὧδ δυ τοὶν ἡ " γμέοϑω, σκ "ἥδε! ὁϑεὸς ς ὁτί καλὸν ἀλλα γὰ πὸ τ δρηθῆναι ἢ ̓ δμρξ ὁδὲι. 

10 ἕε τῶ ̓δημιργῷ δ καλλὸς τῷ ἜΟΤΟ ἀϑέντος Σὰ τίς ὦν τῦῷ ἔιποι “' γοιον ἐόντων; ; εἰ 

μ)π » δἰθρωπος τέχνῃ “ὦν! ὀργαζόμϑμος, [ὺ ττθὰν ἤ καιτουσκέυες Ὁ ὃ αὐτο ὠσί ϑη-. 

μργθυρδρον, ὃ δὰν ἢ μορφώσῃ, διδὲ “ὁ χρίίαρ, ἐ ἐὶς ἣν σιωτελεῖ ὃ “των ̓ὠυιψ- “- 

γὐπύνῳ γόρϑρον"" 'πολλῷ μάλλον ἢ Ὁ ἀπόρτων δημίαρορς, ὁ ἣ λόγῳ ῳ πόρζῳ ὧκ ̓ μη ὀγπς 

ἐς τὸ εἶναι θα γάγών, ἴδει ὼ καρ9 Ἐ ϑυιδηργηβάζαι χ φαΐς, ὁ ὁτί καλϑν. τίνος δίζυ 

15 ἐνεχὲν ζιύτῃ τῇ  λέξειἐ ἐγοίσα; “δὸς τ Τ σμωύθειλυ ἢ Υ̓ ̓λὐθρωπίνώων συγκατοιθαινων 
ὡπόμτο, φλκηζται ὁ ὃ ὁ μαικαίξλος ὄντος πο ϑφήτης. καὶ [ καϑούπτρ ὁ οἱ ἀγθρωποι, ἐπειδὰρ 

ς, κμῷ πολλῆς γῆς ἔπι μελείας ἐργαισωνται κὰ τέλος Ἰπχιθώσι τοῖς ὀικέιοις κου μαύτοις,τὸ- 

τε ἐκ τῆς δοκιμασίαρῃ Ὁ ἔπαινον , πυξϑσαϑυσι τοῖς αἰ αὐτῶν γοορδυοις Τ αὐ- 

τὸν σγὴ τρῦπεν χϑὶ ἡ θεία, γερφη νιῶ συγκα ατιῆσοι τῇ ἀσθενείᾳ, τῆς αἰκϑῆς γῆς ἡμετέ- 

λ0 ἐφο,Φυσί, ὁ εἶδ ἐγ ὁ θεὸς τ Φώς ὅτ χριλθν ὸ τῦτε ἐπήγαπερὸ διεχώρλσεν ὁ ϑεὸς ανα (ἐς 
( ἕ Φωτόρ, ἡ ανα μέσον ᾧ σχότοις, ̓  ἐκαίλεσεν ὁ λαὸς Φ Φῶς ἡμέραν. , ἡ τὸ σχότος 

ὠκίλεσε νὐκτοι, ἰδίδν τινα χώραν ἐκοίς ῳ ἀπέριμϑ, ὀρφὺς τίνας ἐξ ἀρχῆς κὶ ἐκ πθ2- 
ομμίων ἑκα ᾧ πηγνυς, ὧτε ἐἰς τὸ  ϑονεκὲς τϑτος ἰπαιρᾳποδίφως διαφυλαίῆεν. ὺ τῦ- 
το ἔξες! σιωυιδεῖν ὡρίσῳ Ὧι [Ἢ Φερνομυτῶν, πῶς ἐξ ὠκέινε μέχει Ἢ παρϑῇ ὃς ὅτε τὸ 

25 φὼς αὑπνερέρη ( ὧν" ὀικειας ὅν, ὅτε τὸ τὸ σκότος Ὄ ἀκειὰν (ξν παρηλὴε σύγιχυσί, τί- 

γα, ἡ ὁ ἀτοιξίαν ἐρραζόμϑμον. καὶ γ δὶ ἱκανὸν αὶ τοῦτο μόνον ζοις αἱ αὐγφωμενεῖν βύλομθμοις 
γιἀγαγῆῖν ἢ “οὴ Γ πειθὼ καὶ τ᾽ αὐσακοζω Υ' δορὰ τὸ τῆς )είας γραφῆς λεγϑμϑμων " ἐγαγωγεῖ, 

ὧτε μιὴμιησοιαῇ, καὶ Ἢ φοιχείων τω γίξιν τῇν ἀπαξαπύδιφον τηρϑεύταν ὧν δρόων, 
Ἀὐἰδίῳ ἡ μοῦ πῦρ ἔαψεν ζὰ οἰκεία μέτρα, ὄιλ "ἔθηηγυώσκεν τίω " οἰκέιον Φύσιν. εἶτο 

40 ὄηφ) ὲ ὀκαςίῳ ̓  “σε:σηγϑείλυ ἐπέϑηχεν, ἀμφότερα θις ζωυτὸ σιουαγαγῶν, Φησί, 

Κα ἐ ἔθετο ὶ ἑαυέρκ ὃ  ἔλροτο “ποδὶ ἡμέρᾳ μία. 

Τὸ τέλος ὃ ἡ ἡμέρας ̓  τὸ τέλο; τῆς γυκῖος μὰν ἐμφαίνων ὠδιμασειίαι ζαξν τινα ἡ 

αἰκολουθίδν Ἐπχιφήσῃ τὸ τοῖς ὁρωρδύοις, αὶ ᾿ ὁ μηδεμία σύ γχύσιρ! ΝΥ εἰδέναι ἐγωρδυς δι- 

δασχόρϑμοι «δὰ τὸ πνδύματο ᾧ ἀγίν Δ] ᾧ τῆς τὸ εϑικαεῖα τῦτι πσξοφήτα 

κανπρλ, 3 ΕΣ, γλώττης, τἰα αϑι κατε ἐ πίω χοσῴτην ἐδυμιμίργήϑν ἡμέρϑμ, τίνα δὲ ἐνζαις ἄλλαι». 

ΡΟ ΣΟΙΝ καὶ τὅτο δὲ αὐτὸ" γῆς τῷ σεῦ φιλανϑερπίας δὶ τῇ ἰσυγκοιτουραίσεως. ὕ ἡ) δρὴ ἠπόρει 

ἢ  πθιυτοδιυύαμος αὐτεῖ Γ[χεὶρ, χαὶ ἢ ἀπτιρος σοφία ὺ -» μιᾷ ἡμέρᾳ τα πάντον φἴϑαγα- 
σεν. τί ἢ λέγω τν μία ἡμέρα: ἡ ὧν αἰκαριαία, ῥοπῇ. αλλ δὴ" Ὁ Σ Ἔ ἑαυζ" χει- 

ὸν αδογαγί" Ω, τ υγτων (ῤδενὸ Ὁ» δεῖται, ανονδεὴς ὧ ) ἀἰλλαὶ φιλὸὰυ,ϑοφπία 

40 τιὶ ὐ ἀγαλότητι ᾳ πόάρτω ἐ τεκτήγατο, ΟΥ̓ΚῚ τοῦτο κτὶ μέρος δυμινργέῖ, κ Χὰ [πω] δι-- 

᾿μαχρείν δασχαλίαν ἡ ἡμῖν σαφὴ ν γυούϑρων φἴϑαδίδωσι αἰ τὴς Ὁ πσοόφήτο γλωῆης' 

Ἀλλ ϑ, Σ ἵα μαλογτες αἰκφαϑῶς, μὴ πε» πτη]αϊωμϑμ' τοῖς ἐξ λύθρωπίνων λογισμῶν κυσμϑμοις. 

Εἰ γρ τύτων κα ὅτ γελνηνϑμων, ἐϊσί τίνες οἱ αὐτό μα τον λέγϑυτε; πλυϑοῖ πόρτα 

Β πὰ 
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τὰ ἐγτα" Εἰ μη τοσαύτη ἐγοήσατο τὴ συγκάτοαβάσει καὶ διδασκαλίᾳ, τί εκ αὖ ἐ- 
τόλ μησαν οἱ Κ' Ὁ ξαυ Μ᾽ σωτηρίας ἁπὸμῳ αὶ λέγειν αὶ ὠραῆεν «τουδὶ ζούϊες;τί "ὃ 
αὐ εἰῃ αθλιώτερϑν κὶ αγονϊότερον ἢ ζωῶτα λέτειν Ἰθχιχειρ μουν, κ αὐτόμαϊα, φασχϑν-- 
ὧν γεδυδπαῖ, τοὶ ὅντα, καὶ ὁ Ὁ θεοῦ χυδρνοίας ᾿ἰποφερϑειυῶν 1' πᾶσαν δυμὶνργίδυ; πῶς 
“ὸ δ ἔχοι λόγϑν,ὀἐπέ μοι,τοὶ τοστοῦτου φοιχεῖα, καὶ αὶ τοστούτίω διακέσμησιν ὀῤέυ τινὸς 5 
τ χυξερνώντος ἡ ζὶ πόῥτα διακρατοιωῦτος ἡγιοχαίονς : καὶ ναὺς ἅ ὑκ ὀῴστοτε δυιυγϑείη 
κυβερνήτε χωρὶς αὶ Ὁ ϑαλόῆης κύματα διαδραμεῖν᾽ υδὲ φρατιώτης ἐργοίξεοϑαί τί 
σπρναχον, μὴ ᾧ ςρωτηγῶντος ἐφεκώτος᾽ ἐδὲ οἰκία συνεφαναι μιὴ ᾧ ζὠπίω ὀικϑδομεῦντος 
“ἔλοτος" ὁ ἢ ἀπειρος ὄντος κόσμος καὶ Ψ φοιγείων τίυῶν κα διακόσμησιφ, πλαῖς χαὶ ὡς 

ἐτυχε,φέρεεϑαι ἠδηρύατο, μυ τίνος ὀγτος ὅ ἡγιογαῖν (ᾳ πόμζῳ δυωαρμδβου, ἡ κὉ Ἔ θιτΦ 

κείαν σοφίαν συνέχοντος καὶ διαβαςαΐξοντος ἁπόντα (ὰ ὁρώμϑνα , διλαὶ τί περκιτέρω 
φιλονειχοὺ νϑιν ζῴωτα δεικφύειν ὠκείνοις, ὦ, κθ' τίωὺ παρριμίλν, χαὶ τὸ φλοῖς σοι 
καϑες ἬΧΕΥ ̓ ὀκ(δς μὴ διωλιμπαγωμϑυ πυϑϑτιθίντες ὠΐοις τὰ Οἰπὸ Ὁ γραφῆς διδοΐγ- 

ματα, καὶ πᾶσαν ποιάκϑμοι ασουδέωὐ, ὡςτε ἡ ὃ πλαγης αὐτὰς ἀτναλλάΐξαι, χαὶ 
΄σϑϑς τίοὐ ἀλήθειαν ἐπθναγαγειν. Εἰ οὐ καὶ ἔτι τῇ πλάνη Εἰοὶ “οϑοκωτειλημι- 15 

μϑύοι, δνλ᾿ ὅκφς ὁμολνεῖς τυγγαγουσι,χαὶ ποϑσήκει πολλίω αὐ δῇ ποιεῖοδ, Ἐ ασοό- 
γοιὸν, χαὶ μυηδέστοτεναρκῶν, διλλαὶ μ᾽ πολλῆς δ΄ Ἐλτεικείας τοὶ γ9» ἑαυ Μ᾽ Ὧπι- χμράῳ 
δεικψυμϑμους κατείλληλον αὑτοῖς Ἔ ἰατρείαν παρέ χέν, ἵνα ὀψολδισποτε πυοὲς ἢ τ 
ληθὴ ὑγίειλυ ἐπονέλθωσιν.ὀυδὲν γὸ ουζ τω ϑεῷ πεοιασυόνδουον,ὡς υχῆς σωτηρία. 
αὶ βοᾷ Παῦλος λέγων, Ο ϑέλων πόρτας ὀῤθρώπους σωθζωαι, ἡ ἐς ̓ ἐχίγνωσιν ἀλη. 20 
ϑείας ἐλϑεῖν. αὶ πέλιν, αὐτὸς ὁ ϑεός φησιν, Οὐ ϑελήσει ϑέλω τὸν θούνατον τῷ αἰμξδντω. 
λού, ὡς ὃ Ὠπς: ρόαι καὶ ζίωῦ αὐτόν. «ἰο )ὸ τοῦτο καὶ Τὲ κτίσιν ἢ ὥπασοιν παρήγαγε, 
καὶ ἡμᾶς ἐδημίθργησεν, ἐχ ἥα, Φπολώ ἔθα, ἐδ᾽ ἵνα ἐς κόλασιν ἡμᾶς τὐ)οκπέμιψη, 
δλλ᾽ ἥα σώσγ, καὶ ὃ πλαγης " ἐλέυθερώσας ὃ βασιλείας τίου ἀἰπόλαυσιν ἡμὴν δωρά-.Ὁ 
σητα!. ζωτίω Ν᾽ ἡμῶν χαὶ ἡτοίμκαισεν, ὃ νμῶ μζτ' τὸ ϑνέοδ,, δλαὶ απο) καταβολῆς 15 
κέσμου, καθώς αὐτός φησι, Διδῦτε οἱ θλογηνϑβοι ἢ πατρός μου, κλοηρονομυήίσατε ἡ- 
τοι μμασνϑμέω ὑμῖν βασιλείαν " ποδὶ καταβολῆς κόσχαν. ὅρφ. Φιλοιν, 9» πίαν δεασέ.. 

του, ὅπτως χαὶ (τὸ 9 Ὁ δημὶσργίας, χαὶ ωρὶν ἢ χραγακεν δ᾽ αὔ᾽ϑοϑπον, τὰ μυοία, αὐτῷ 
αἰγαϑα θὐτεέπισε, δεικνὺς ὁσίων πσϑϑνοιὸμ στοιεῖται Ὁ ἕμυς Ὁ ἡμετέρν, καὶ ὅτι πϑμζς 
βόλοπω σωϊϑῆναι. τοῖϑγον τοίγων ἔχοντες δεαυυτίων, “ὦ φιλοίν,ϑοϑπτον, ϑῶς «:.-. 29 

γαϑὸν, ϑζώς ἥμεξον, χαὶ Ὁ οἰκείας σωτηρίας φροντίξωμδϑυ, αὶ Ὁ ἀδελφῶν ἣ' ἡμιοτέρων. 
τῦτο ἡμῖν καὶ σωτηρίας εἰ πυύθεσις " ον, ὅτὸν μυὴ αἰ ἑαυ μ᾽ μόνον ασουδα. 
ζωμδν , Φολ στὸν χαὶ Ὧν πλησίον ὠφελωνϑμ,, καὶ ποδὸς τίω “δ ἀληθείας ὁδὸν 

χειρᾳγωγώνϑιν. χαὶ ἵνα μιαΐθης. ὅσον θῖν ἀγαϑὸν ὃ διωηϑίωαι μ' τῆς ἀκείας 
σωτηρίας χαὶ ὅτερον κερδάναι, ᾿ ἀκϑυὲ ὡκ πσολσωτιε ὦ 9εοὐ λώρντος ὦ κσο9- γ5 Ἀδο 

φήτα Ο ἐξαίγων τἰμὶ ἴ ἐξ ἀγαξίν, ὡς φύμαι μου ἔς αι. τί ὃ τῷῦτο ἔςινν ὁ ἐκ 
πλαΐης ασρὸς Ἐ ἀἰλήθειδώ, φησι, χειρριγωνγῶν, κ᾿ Φδ Ὁ καχίας πὐθβς τίω αἰρε-- 
τίω ὁδηγῶν (2) πλησίον, κι δυωύα μὲν αἱ, ϑοφπίνζω ἐμὲ μιμεῖται. χαὶ ΟΡ καὶ αὖν- 
τὸς δὲ ὑδὲν ἕτερον, ϑυὸς ὧν, τί ἡ μοτέρριν ἰπσέδυ (ᾷρκα, καὶ διαὶ τίωὶ σωτηοίλν 
ἢ ἢ αὐν,ϑόσπων ὅροις γέγϑνεν ἀγιϑοφττος, καὶ τί λέγω τίου ἡμιοτέραν ἰαυ ἐδ σοίρ-- 40 
καὶ αὶ τὰ ἀλλα πόύτω τὸ αἰθρώπινα αἰπυέμενεν, σουγε καὶ φαυρϑν κατεδέξατο, γα, 

ἡμὰς (ἄν χἰ ασὸ αἱ μαρτιὦν κσϑοδεδυρϑίοις τὴς κατάρας ἐλευθερώσῃ. ἡὶ βοὰ Οὔτο ᾿ 

Παῦλος λέγων, Χρισὸς ἡμὰς ἐξηγόρρισεν κι τῆς κατάρας τϑγομν, Ἀμόνδμος αὐ ; 
εοῶϑ ἣ 

ἀμμὲ 

ΓᾺἋ 



ΓΈΝΕΣΙΝ, Δυγογ. 1ς 

ἢ ὧν κατὰ φο. Εἰ τοι αὐτὸ, ϑρὸςὦ ὧν, αἱ τὴς ὕσίας ἐκείνης τὴς εἰποῤρητῳ τυγγά- 

γῶν, ϑια φιλαυ ϑες πίλν ἀφατον λει ἀπόντα κατεδέξατο δὶ ἡμὰς αὶ Τὶ σωτυρίλν 
τίω ἡ μερτέρρα, τί Ορε ἀν Εἰνυὸν αἱ αἷϊοι δίκαιοι «ἰδ (ὧν ὁμοϑμεῖς Ὀγπιδειξαοῦ, ὃ Ω 

ν μέλη ζᾳ ἡμέτε φφ;, ὡςε ω τῆς φαρυγΐς ος αὐτοὺς ἐξαυρπαῖσει τὸ α διαβόλεκὶ ΩΝ ποθ. Ὁ 

4 ἀρετῆς ὁδὸν χειφριγωγῆσαι ; ὅσῳ Ὑδ ψυχὴ σώματος κρέγῆων, τοσουτῳ “ἣν χ 94: 
μίᾶσι βονϑουντων τοις δεορδίοις ὅτοι μέζων ἀξιοῦται .}} ἀμοιδαν ̓ ὼ ὅζῳ τὴς 

αὐ ρανέσοω κὶ Χ τῆς συνεηοῦς διϑωσκωλίας εἶν ῥαϑύμοις Ὁ ̓ ἀγαπεη]ωκόζος αἱ ᾽ ανα-- 

οντερ Ἐπ 1 Δ 6)06 ἰαν ὁδὸν, χαὶ δεικγιούτες τῆς μϑμ κακίας "ὦ δυσειδὲς, “τῆς δέχ, 
Ἁ. Νυδία. γιὸ ἀρετῆς τίου πολλίω" ὀὐμορφίον. Ταῦτα τοίνιυ ὦπϑμτα Εἴδοτες, το 

10 ὦλλων απόρτων Μ᾽ βιωτικδυ, «ὐξέτης μὰ ̓ψυχίω σωτηρίας Αἰ φλεγώμεδου τὸ τὸς 

ζ. ὦ, 

ἮΘΙΚΟΝ,. 

“πλησίον, Εἰς ζω τον αὐτοὺς ογαΐγοντες ᾿ μμέξαμιγὰν. ἀγαπητὸν Ὁ ἀἰγαπτητὸ ᾿ 

“. ἐπγκῆν σμυεχῶς τα οὐνχαμδμδεν ψυχὼ δ μευηανα! ἀὐγενεγκαὶν ὧκ Ῥας, ἀἴθύοσου ἢ; κακῶν 

ον δ μέσῳ φρεφομδίων ̓  Γ «ὐξελνέοϑαι τῆς ὙΜ παθὼ ἐ ἐπανασαίστως , ἀπὲ 

διηνεκῶς “πολιοκαί τίου ἡμετέρριν ψυχώ. ΧΙ ἰἀχῳ τούτο γχερία ἡμῖν πολλῆς τῆς 

15 ἀγρυπνίας, ἘΝ μ᾿ διηνεχοὶς ἡμῖν δϑην ὁ :) πολέμος ̓ ἋΙ ̓ἀνακωχέο)ς συν ποτε δ. ἐγὼν. δὸ 

ἡ ἡ Παῦλος ἔλεγεν Ἐφείοιρ γελφων, Ουκ ιν ἡμῶν ἡ παϊλη Ὡρὸρ αἵμα ἡ ἡ ρκαβνλα 

“αϑϑς πὰς ϑρχας, “«σοὲς πιὶς ἐξασίας, “σεῖς ὧν ̓ϑσμοκρβίτορρις ὅ σχότοις ὅ ὅ αἰοῖνος 

χσῦτο, “εὶς τὰ ἐ πνῷυ ματιγοὶ ὃ πονηξίας οὖν τοῖς ἐπτυρανίοις. μὴ νομιίσηντέ, φησι, Τ' 
τυ μα ὑμῷ ἢ σοοχεῖαῖ, α ἀγώνα ὃ πρὸς ὁμο μεῖς ἡ ἡμῷν ὅν αὶ ᾿ πάλη, ΩΤ ἰσῃς ἡ- 

.20 μῶν τ πὸὶ ὃ οδατάξεως. καὶ ) γὺ σώματι συμπεπλογιδέν τος ἀἰσωμαΐτοις παλαίειν 
διινάμισι ὡροζεζαγ θα. λα μή Ἰ δείσηϊ. εἰ ἰγϑν Ὁ ἀγώμαλος ἡ μαχῃ, δλλά μεγά- 

δὴ ὁπλων Υ ἡμετέρων ἢ ' δυμύαμίρ. ἐπήγαγε "ὃ μονογαχὶ λέγων, ἐπειδὴ) ἔγγῳτε ἿΜ 

πολεαίων Σ᾿ φύσυ, μὴ κατα πέσιστο μηδὲ ναρκήσεε απρϑο Ὁ τ παλίω" δλα δχρὲ τῦτο 

ααλοίξετε αὶ ᾿πὸμοπλίδν τοὐϑεού, ωρὸς Ὁ διωύκον ὁ ὑμᾶς φῆναι πυδὸς ζας μεϑοδειας 

, 158 ξλχχθόλου. πολλαὶ Ὧ αἱ τῶτο μεθοδεῖαι, τῷ τ᾽ ἐς ὁδοὶ, δὼ ὧν ὃ υασοσκελίξεν ὄχι 

ταδνὰις ρὲ Τῶν ρ ῥαιλυμοτέρας, ἃ ὁ δὲὶ ζωζε ἀχριβωῖς Ἰθηίφαοϑαι, ὦ ὠφε ἀρφυτ ας "λαῥας, 
ὁ μοιδεμίαν αὐτῷ αἰέιεδυσι ἀφιέναι, δυλώ ἡ γλωῆης ἀκρίβειαν ἠϑηδώουιϑαι ἃ 
ὀφϑαλιμιᾶν ἀσφαϊλειαι, Ὁ Ὁ αἰ θνοίας καϑαφότηζα, ᾧ διηνεκῶς εἰγανγάνγιον Εἶναι, κα- 

ϑευπερ ϑνείωυ τινὸς Ἐχτόντος λυμήνάεϑαι ἡμῖν χεχειρθιευτος. δ γ» Ουῦ καὶ 

20 ϑρᾳνοβιήχης ἐκείνη ψυχή, ὁ 05 ἣ ἐογων διδιάσκωλος, Ή ̓γλῶηα ᾿ ὀνκορϑιύης, ὁ οΛ. αῷ ̓  

Κι} μαιϑητῆυο, υϑρων σωτηρίας ἁπόνίᾳ παν ματθυόμϑρος, ἐ ἐμπων, ἀναλάξετε ῦ δ 
πϑμοπλίὰν Ὁ ἢ Χού, πάλιν ἐπήγαίε πόρτοθεν ἡμᾶς περιφροίἥων,ἡ ἀχειρώτος ἐργαν: 

ζόμϑνορ, ὐῶ λέγων, Στῆτε ὧν ̓αὐἰξιζωσείμενοι ΤῈ ὀσφιων ᾿υμδίίο ον ἀἰληδείᾳ,ῦ δυσα.. 

Λδμοιτ Τ' λώρᾳκα Φ δικαιοσιούης, Ὕ ἡ αὐπσυδησα ἰνϑμοι ὧν πόδας ὁ ὡ ὅζοιμασία δ᾽ Ὁ δ. αγ-: 
45 γελίν Ὁὲ Ρ ἐϊρήνην, Ἐχιπάσιν αγωλαβόντες 1: λυρεὸν ἢ πίςεως, εν φ ἢ διυνήσεεϑε πα 

(έλη τῷ ὅ πογηρθζο τ πεπυρώμϑῥα, σθέσαι, καὶ Ὁ τίω περακεφαλαίαν ϑ ὦ σωτηρία δέξαιϑε, 

ὦ τίωω μμαιχαηδϑι ὅ πνϑ' ματος, ὁ ὅδ᾽ ρὴ βῦμα ϑεοί, Εἶδες ὅπως πόμζᾳ ( μέλη αϑεέ- 

Φρᾳξε; Ρ ὁ καϑευτὸρ τίς ἐἰς πύλεμόν" να μέλλων ἐξαγαγεῖν, ὃ ϑῷ τρῆτοι μϑμ τὴ ἢ ζωνγή 
ἠσφαλίσειτο,ώφε δὔνολον Ενωι ἡμῶν Ὧν δρόμον" ἐ ἔπειτα Τ' ΩΝ ον ϑυσεηα μὴ 

40 αἰ χοῦ ἢ Ποελωῶν πληπωϑα, ἡ (ὧν; πόδας ὁ ἡσφαλίσειτο, ὼ πόρταηδλον τῇ πίφει σὐξ-- 

ἐφέαξεν. αὐτῇ γὸ,ἀ ἁυϊη, φησὶ ὁ (ὰ βέλη ὃ ὅ πονηραὶ “ζῷ πεπυρωμϑμα, σξέσαι ϑιυνήσεται. 
τίνα δὲ ὅ81 ἃ ϑζᾳξολου ζὶ (ἐλη;αἡ πογηρκὶ Ὠιϑυμέαι, δι αἰκαϑοβοι λογισμὸ, τὰ ὶ ποίη 

σὰ ; ὀλέθρια, θυμὸς, βασκανία, φϑόνος, ὀργή μἰσοσ,γοημοῶν Ἰππρυμίαρδ ἡ ἡ ἀλλὴ ὦπα- 
ΟὨιγίο, τοῃλ, τς ΒΒ: σα, 

Ἢ. Φειδοεμξ ει 

γμδν 

Ε!. ς. ιβ. 

Ἐρι 6. (ὁ. 



χυϑ ὦ, τό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
στ ῥᾳθυμία, Ὅὕτα ᾧησιν ἁπάμζᾳ  σδέσεω διωυήσεται ἡ ἡ μαι χάλεοι τὸ Ὁ πηθύματος. ἡ τί 
λέγω σξέ οὐστι} δ χεφαλδὼ αὐ “ ὅ' πολεμία ἸἈποτεμεεῖν διονήσεται. Θύδερ πῶς ὑ- 

ρώσε ἄν μαϑητδυομδῥυφ; πώς χηρᾷ μιαλακωτέρος ογζᾳ-,σιδιήρα σεῤῥοτέρρεν, ἐργα-- Ἧ.. ἐπειγγίσαηη 

σατο; ἐπτιδὴ ΣΡ ἡμὺν ὅ πσϑϑς αἡμα Ὁ ὁ (σρκας πόλεμος, λα σεῖς τοῖς ἀσωμεί- ν - 

τς δα (εις, «ἱο᾽ το σοὶ πὰ ὁπλα ἡμίν (ὑγκικοὶ σὐθιέϑθηκεν, διλλαὶ πνϑυματικοὶ 4 ] 

πὸρΐ ᾿ ΟΣ δῶς Ὁ-ἰσοείλβονζα, ὡςε μηδὲ Ὁ ἐκ τῶν ὄγλέωυ οὐεγχεῖν ̓δυωχοΐ, 1: πο- 

νηρϑν ὠκεῖνον δαίμονα. Ἰοιαυζῳ ζοίνιωυ ὅπλα, ἐγδεδυρδμοι μι ἐφείῆωμδυ τίω παλέω, 
μηδ τίωυ "συμβολίω φϑνγω δι, ἀλλαὶ μηδὲ βαϑυμφιδν. ὦ . ὥασερ γ ""φόκῶν ἡμδλι':͵ χγισυμνλυκὶν 
οὔκ ἀν. ποτε αἰξίλύοπο ὁ 0 πονηρϑς δαίκον κεῖνος δῇ ὅπλων διάμεως, ἐ ἐαν βελω- 

θα! ἃ "ἀκυρᾳ αὐτῦ. ποιῆσαι τὰ μηχανὴ 'μαΐζᾳ; ὁζῶς ἐὰν ῥαϑυκδ,ϑρ,έϑεν ἡ ἡμῖν ὀφελος ἔ-- τὸ κα ἡ λων αἰ 

φαὶ, ζ πολεμία ὃ ἡ ἡμετέροις σωυτησίας διηνεχώς ἐ ἐγφνγϑοϑτος,δ)᾽ πϑρζα κι τ σωτηρίας 

ἡκ(ᾶν φντοεαῆοιϑμου. πϑμζα τοΐγιου ὁπλίζωμϑυ ἑ ἑαυτῶς, σ᾽ ῥιμαῶν φειδὺ.- 

λϑμοι ἡ αὐφαγμάτων απεγῤαϑροιῆ ἢ (λούειν ἡ νἡμιᾶς διυναμϑῥων, ἢ μ᾽ ὃ Θὀἰσποχὴς 
ΧΑ ρωμιοῶν ὌΣΖΙΣῚ ἄλλης αρέτυς ὦ τίω αἰξὲ τῶι ὃν; πένηζας ϑωψίλ εἰαν δ χιδεικνυω θα, 

κοὐχ, ἊΝ ὁ7} Τῆς δὰ τύτος λραπείαρ ἡ ἡμῖν κείσεται ἡ αὐταπτοδὸ σιρι χὰ ἐλεαΐν,φησι, 15 

'πἰωγὸ, δανείζει ϑοῷ, ὅορ, δουνέιου φυ σιν ζέγζω καὶ τἴοχϑοξον. Ὁ ἔτερϑς ὅφῃνγ ὁ λαμβάνων, "ἢ 
ὺ ἕτερος ὁ τῷ ὁ ϑανείῳ ὑπο άλυνο ἑαυτ' “καϑιςεῖς' φ ὃ δ τῦτο μόνον, λα ὅτι ἔχ τοῦτα 
Ψ δωλείν Οὔς ἔςιναγνω͵ μοσιούην αὐτοῦ φῆναι, σπεῖὶ ἑτέραν τίνα , ζημίαν. σσοὶὲ Ὁ» ,(4... 

δαπερ ον ἑκαύοεῖν μόνον αὐσ ιαρεῖται δώσειν, διλαὶ ἑκατογταγηλασίονα, ἢ: διδὺ.- 
μων, ὦ ᾧ οὶ μέγφι τατυ ἵσαται᾽ δυλαὶ ζῦτα αϑιδὼν τῷ ἢ πραντί , ὁ ὦ» τῳ; μέλλοντι 20 

ἣ ζω αἱ αἰωμον. ἡ ἔχεμϑυ τῷ  πϑρόντος οἷν εὖ τίς ἡμῶν ταν ἐαε ϑιπλιασίονα μόνον ἿὮὩΜ 

διδουϑῥωνυ υφ ̓ηρδῇ ζοα, 24)", προθύμως ὀψϑώπαξ ἡμόν τ ̓ὑπϑρξιν σαδϑηκράμεθε,, 
ὁπ πολλὴ πολλαάχιρη αἰγνωμοσιων, πολλαὶ ᾿ Ὦ πλεονεκ] διουζν αἱ ἐλ πσερθολά. κ᾿ ὁ γὃ 
ὦ Τ' ἢ σφόδρα γνησίων πολλοὶ Οὐ αἱ αὐτὸ τὸ δαινειαενἼοῖς ϑεδωχόσι αϑρέρρν,ἢ δ (6 ἄγνω.. 

μεσωυΐευ ζῦτο αὐποο μείναντες, ἢ ὁ πολλαχις τἰσυ πενίας κωλυλόντες. Ἐχὶ ὃ ὁ Δ 23 

αἰπόμτων δεαυότυ, συοδν τύτων δα] λογίσαο !ῦ, " δλὰ ᾧ Ὁ ϑοίνειον αἱ αἰκέραιον μένει, " 

ωΚ.}} καταβαλλονϑμων ἑκάονταστὰ ασίονα, τραχεῖ αὐσ ορεῖται ̓ “μετὰ τῷ ἡ ὁ τυ οὐοὴν 

ὧν τὶ “μέλλοντι ζωζωὴ ἡμῖν ταμιύνεεϑει, τίς δζωυ ὑμῖν λοιπὸν Ὡἰπολογία λένπεται μὴ 

αὐέυδουσι ὼ  ἐπειγομδίοις αὐτὶ γη ὀλίγων ὑκαγονταπλιασίογα λαξεῖν, ἢ ̓  αὐτὶ ὅ: κπθ9σ-- ταμίνπαι). 

καίρων τὰ αἰωνια: Ὁ Λλ ἡδέως ϑύρφεις χαὶ μοχλοῖς, ̓φναποκλεἴορϑῳ σοὶ ὁ χρήματα, ̓ Ον- 20 τόπων τὰ 

λόνϑρυοι αὑτὰ νεωῦ ἡ πρεϑέαδιγὐοῖς δὲεορνϑμοις τοὶ πλῶς ἡ ἐικῇ κείνδνα, ἵνα ἐν τω μέ μθλλον-ς ἊΝ 

τἱ αἰῶνι" Ὁ αὐτο πσοϑςα σίας δἰπολαυσωμδρ. Ποιήσαΐε ΣΡ φησιν ὑμῖν φίλοις ἐκ Ὁ 
μα μον ὃ ἀδικίας, ἵνα στὸν ὁκλείπητε, δέξωνται ὑμᾶς Εἰς ζὼ αἰωνίως αὐ δ σκη- 
νας. αὶ ὀιδὲω ΤΙ πολλοὶ ν μόνον δὲ τπεϑσίονται ῳᾷ ἴα ἡμδι λογόμϑια, δλλα ὃ ὡς λὴ- 

ὁϑν τίνα ἡὶ μύϑον αἀἰκόυοντες, ὕτω απεϑσέχουσι τοῖς ἡμιοτέροις λόγι. Δλ ἐγὼ ὑδν ὙΠ 15 
το ϑακιομαι ᾧ ὀδιιυῶμαι οτί ὅτε πιόλγμάτων ἡ πείρᾳ , ὅτε ἡ Ὀσαύτ Ὁ ϑεοῦ 
αὐπσισσιρ, ὅτεό φόρος Ὁ μελλὀνῶν, ὅτε αἱ καθ᾽ ὀκαφίω ἡμέραν “Ὁ: ἡκιῶν ἣν πο βφινέ-- 

σεις Ὁ Ῥύντων καυϑικέονο, ἡδουνηϑη." ὁμῶς υὶ παύσομαι 9δ᾽ ὅτως “ὃ (ιιαύτης συμβε- πὰ 
λῆς, μιέγει, ἀν τῇ πολλῇ σμυεχείᾳ ἢ λόγων. αὐξελυία, διωυνϑῶ, καὶ ο Εἰς γῆψω αὐςῶν 

αἰγαγεῖν, ̓  ὧκ ὕ καρυ "ἃ τῇ τῆς μέϑυς, ᾽ν ̓  ζ γοιμαίῶ, Ἐχϑυμία ἤγεγχέ σκοτώσοισοι 4ο 

τ λϑγισμον, αγενογκεῖν. οἶδα, δ, οἴδω οτι κῷ τ δ οού χάοινᾷ ἡ ἡ ἢ μετέρων λόγων 

σιουξεια " ἢ ̓ Ὡἶρὰ ̓  γηςείας Ἐβημέλεια διυυήσεται αὐτὸς οψ9 γῶν πῦτεὲ ἀπαλλάξαι 

ϑγαλοπϑ τὐτονοσήμοιτος, ἢ εἰς τελείαν ὑγίειαν᾽ " ἐπθμαγαπίν" ἵἥῳ ἢ αὐτοὶ τῆς ἐν γι ἀμγᾶν 
πηρτηρνϑβης 

ἀνε. 0. ὃ. 

, 



ΓΈΝΕΣΙΝ. λογ' δ. 17 χες, αἰ 

πηρτηρδβη' Οῆς ζιντοις τιμωοίας ἐλϑυϑερωσῶσι, ἡμεῖς ὃ ἀλυμίας ὠπαλλαγώρϑυ,ὴ ὼ 
τϑβ ἀἰπόμτων δῦξαν αναπέμνψω δι τω πατοὶ ἡ τω ἰῷ ἃ τῳ ἁγίῳ πόματι, 
νιω τὰ αἰεὶ αὶ εἰς (ἦν  αἰαδνας Ὁ δ᾽ αἰωγων. Αμάυ. 

ς. ΛοΎ ΔΚΑῚ ΕἸΠΕῈΝ ΟΘΕΟΣ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ! 
μέσῳ ζυδωτος, ᾧ ἔςω, τοιαἠσχρείζονε αἰγαὶ μέσον ὕδωτος ἢ ὕϑωτος, ἡ ἐπ- 

“δνετούυτως. 

» Ρῶν νυμλβ ἀγαπητοὶ Ὁ μῷ ̓αποϑδυμίας καί' ἐκάς ἕω ἡμέρ ὁ ον 
ἧς σιοόλέυσιν, μεγαλζωω καρπμαι Υ̓ ἡδονζώ, ὁ εἰ παάνομαῃ 
: ὡξαζων ἢ τ' φιλο ϑορπον ϑεον Ἐὶ τῇ προκοπὴ τῇ ὑμετέρῳ. 

ὧασερ δ Ὁ πενῆν, (Ὁ ματικῆς Δεξίας δ] σημῴον, “ὦ ᾧ κὐ πε- 
οὐ Ὁ ἀἰκρρασιν ̓  λείων λογίων ἐασουδαικέγαι, μλ ψυγίωυ υγ.- 

: Ὦ Εὐας τοι μιήεμον αὖ τις μέγεφον ποιῆσαι! το. δ[9 χα! ὁ κύξιος ἡμδδυ 

τοῦ: λοις ῳ τὸς μμαικαυρισμοῖς ὀκεύνοις τοῖς ἐχὶ τῷ ὀρφυς γεγενημϑύοις ἢ ἔλεγε . 
13 Μακάίειοι. ὁ πεινῶντες χαὶ ̓ διψῶντες ἢ Ὁ διχαιοσιωΐζωυ, ὅτι ἀἰντοὶ ορτοιαϑήσονται. ς ἤσλα 

αὖ ϑυύμᾶς κατ ̓ἀξίον ἐ ὁπαμέσαι διυυηθέιη τὸς ἁπαξί «Ῥα}Ὲ 5 Ἢ απαγῶν δεασο τ’ 
μακαρισμὸν ϑυζαμϑμους. » ὅση ̓ (ἃ μυρία πορλσδοκώνζοις χ5» ὐντε ἀγαθα; τοιῖτος 
γδὸ ὃ ἡμέτερος δεαπύτης, ὅταν ἴδῃ ψυχίω πολλῷ τω πέθῳ, κα Ἐλιτεταρδμῃ τῇ “ο- 
ϑυμίᾳ, τῖς πγϑυματικοῖς τσδόσιϑσαν, Ὡπιδϑαψιλύδεται τίω χαβν, χαὶ γρλουσίας ταὶς 

20 γὸν ἑαυθ χαρίζεται δωρεαῖς. 59εν πσδλσδυχῶ καὶ ἡμίν διαὶ τίω ὑμετέραν ὠφέλειδω 
πλείονα αἰδιαφϑέντοϑαι Τ τῆς διδασκαλίας λόγον Εἰς ὀικοδυμάω τῆς ὑμετέρας 

ἀ ὑγάπ. δὶ ἰὑμάς "ὃ ἐξ τ ππέρκοπίω τ ὑμετέρου, ἀπόμτα ζύτν ἢ πόνον ὑπορδιομιεν 
ὧζε ὑμᾶς δὸς ἀυτ τῆς ἀρέτης " ̓  κρυφίων τίν αὐαδραμεῖ, κ ὦ πασι ζ!ς Εἰς 
ὑμᾶς ὁρῶσι διδουσκαίλους γενέαϑιι τῆς κτὶ θεὸν πολιτείας, χαὶ ἡμᾶς πλαίοος ὄπο- 

25 λαυξίν τὴς μξῆρνίας ὁρῶν τὶ ᾿ ματέων Οὐδ Εἰκὴ ποννϑμος ἡ ἡμᾶς ̓ λα καθ᾽ ἐ- 
κοΐζην ἡμέφφ αὐξωνόνϑμον τον απόφον δ, πγένματικὼνῷ μη ᾿ καιϑεύπερ οἰ ὧν τῶ! 8.- 

' αγξελίῳ Ὠητὶ τῷ ἀσείροντος “έχδνεν, σῷ ζὲ ἐΦ ̓ἡμδμ συμεθῦναι. ἐχει μὃμ ἡ ὃ ἕν μόρος "ατ.ηνὶ 

δεσώϑη, ᾧ ζα ποία αἴ ϑαπώλε». Ὁ μϑὺ ὭΣ τ απερμαί ὧν τον ὁδὸν καταρληλὼ, 
ἄκαρπον ἔμενε Ὁ δὲ, κἰ πὸ Μ ἀχθμλών ἀπεπνίγη. ἕτερον δὲ Εἰς ῷς πέτρας κατα. 

40 Θληϑὼν,ᾧ ὃ Ἐχὶ ὁ Ὀχιφανείας μεεῖνλυἐδένα καρπὸν ἐνεγκᾷν ἠδεωλϑη ἐγζωώϑα 5 δ" 

τῷ 35 χέον σππεησδοχώμϑυ ὡπθυτα 1 ασύρον Εἰς Ῥκαλίω ὁ γάυ καταξεθλῆαῖ, ὲ 
«δὶ μϑρ, ὁκατὸν ποιῷ, (δι ὥν: δὲ, ἐξήχοντα, “ἂν δὲ, τοιύχοντα. τῦτο ἐδ ́ ̓πεϑϑυμιίαν 

δε ἰγεῦν, αὔξει τῦτον τ ̓διανοιδω" ̓δεγείρ, ζ εἰδέναι ὅ7| ἐν «πλῶς δδὲ εἰκῇ τὰς λόγους φπελέ- 

᾿ εἵϑα,δλλ᾽ ὃ ὁτί γηφόυσο ταῖς αἰαὶ Ὁ ὁ σειστεταιμϑιη τῇ ἢ διαγδια ζᾷ δὴ ΠΡΌ ϑέχεϑευὶ Ὄ 

44 ζᾷυτα ὃ ἐ χρλάκθίων ὑκίϑν τ ᾿ἀγάπίω λέγω δλλα σοχαζόρδυος ὃ Υ̓͂ πσοϑϑυμῖ ὸἂν ἐκ 

χθὲς Α» ΤΥ] εἰρηνϑύων. ἑώρων “Ὁ ὡπόρμίαε ὀκκρεμαμϑίας «ἰὐ ̓διδιισκαλίο, 
ὲ πόμίτο ποιοιωίαις ὡςε μὴ "δὲ ῷ τυγὸν ὑμᾶς ἣὙΨ λεχϑρϑύων τ ραδραμεῖν ἀλλως8 

χα) ἡ Ὥχροζῶν σιωέχεια, ̓ Μεγ ΤΉ ἀπόδειξις ἐγψευ τῷ ἡδονῆς ὑμᾶς δέαιϑαιζὰ 

λεγόμδμα. ὁ δὲ αἴθ ἡδονῆς ἀκόυων τίγῶν λεγθμῦμων, δῆλον ὅτι ᾧ ἐμπτήγγυσιν αὐτὰ τῇ 

49 διδροίᾳ,,ὶ ἀνεξαλειπίῳ ὀργαίζεται" τῷ! ᾿'πλάτει ἣ ὁχρνοίας «ὑαπολέμϑυορ. τἰς αὐ α) ζω 

πσοϑς ἀξίωκὶ Χ) ἡμὰς μακαίσειε δι ὑμᾶς ἐπαμέσειον, 67 εἰς ὦτα λέχϑμϑῳ αἰκφυδῶν: ; 
Μακαίειος γδ, Φησιν, ὁ ὁ λέγων εἰς ὦτα ἀκυοῶν. ὅτο νηφείας ῶ κατόρλωμα, τῦτο Ὁ πηρανβς 

᾿Φαρμαον σωτηρίαν Ξημέϊέρων υχών εἰργαάσαο. ἐ!ἢ δ ἀρχῆς ὦ Οὐ πρϑϑοιαίων 

ΟὨεγίοῖ, τοι. 1. Β 3 Οτχαύτίων 

«- 

“το οστπ στ πτν -πν-ν»α------σ -ἰν-σν τ. το---ἰὐτ'ὸ.. - τ. ---τ’.----- --- - τ -- τ’ 



ΩΝ 

ἀιλιπτῦ,,3. 

αὐἸ{0ν 4. ὅν 

18 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤΗΝ 

ζγχαυτί Ὁ ἰοὺ ἐπεδιί ὕα, αὐδοιασῶν ΤΥ "μερῶν πύσέω γον  πτεϑσδοκῆσοι κ᾿ ὠφέ- 

λέδυ θλσλο οϑα: : μολον ὑμεῖς, πὐἰδακαλώ, καὶ φοβϑ καὶ 1) ΜῈ Ὑ ἑαυΐ σωτηρίδν 

(5. ΤῈ) α. ζοδε κὰ ζω δεμίδῳ παρέισδυσιν δῦτε τῶς ϑρῳ Ὁ Φ σωτηξίας Ῥυ ̓αρτέρφιρ. ὁρῶν 

ὮΝ ὑκϑν γιοῦ “: πλοῦτον ἴον πνϑυματίκὸν, μέμιηνε ἀ ἁ αἰλόλώνει, ὡ κοι ϑούπερ λέων ὡρυό-: 
λϑιος πίϑ δαρχε) ζητῶν τίνα καίω πίῃ. ΣΑλ ἐὰν νήφώλϑυ, οὐήθνος κὐἰϑεέςαι δ Δ 

ϑεού χα γα ἐν. ζομαν 6 γὺ ἡμδύυζς ὁγλᾳᾷ ζυ πνδυματικα ὠπερὴ ἡμᾶς ογέδυσεν ἡ Ἂ “πρό. 

ματος γα ρας, κα αὶ περ Αϑὲς ἐδιϑαίξα μῦν Ὑυμετέραν αἰγαπίω. αὖ ζογιω ζυζοις διηγε- 

χῶ; ὥνϑυ πεφροφγ μῦθοι πα ζὰ μέλη, συφδὲν δα "ἐπ᾿ ὠκείνα ἀἰφικμϑήων Θελών ἴω 
καλικέεϑαι υμδι διωυήσεται δον ἃ ἄχυρα πες αὖτ’ ᾿ ἐπανήξει. αἰδαύμαῤτος ΝΣ φῤῥο- 
τ τέρας ἡμαφἡ τῷ ϑεού χει: κατεσχόασε, κ᾿ ἡ πόϑτη ἀναλώτης, ἐαγ υλω ἔβα. ὦ ὥασερ 1ο 
δζευ ο  ἰδευμόμζῳ ́σαίων, κεῖνον ΚΖ ὦ ἔδλαψω ουὐδὲν, ἑαυτῷ δὲ τίω ἰαφω καϑελο᾽ ᾧ ὁ 

τρϑς κέντρα λακτίζαν, (ὃ ὥν οἰκείηρ αἱμάσσι πίδας᾽ ὅγτω σὺ ̓  ἐφ ΩΣ ἔσαι Χρὴ ὯΝ 

πολεμία δ σωτηξίας- ὃ ἡμετέροις, ἐαγΊοϊς ὁπλοιςοῖς δεδορϑμοις ἡ ἡμῷ ὔν αὐϑὰ δῷ πγό,. 

μαΐος χαξιτος ἑαυςᾶν' διηνεκῶς φοκήωμϑρ. Ὀσαύτη Νὴ γτϑτωνὴ διυύαμιρ,ως͵ μηδὲ 

τὸ ἢ αὖῇ' ἢ ἀφραπτίω ὑφίςαοϑαι 1 τ " πολέμιον, δνν Ὡποτυφλούλ Ὁ ὡς ἀψειςεκ ὃ αὖ-. 15 

γῆς Η͂ “τόσων ὀκπερβεπορῦβης. Οὐυζοις Οις ὑπιλριο, αν ϑακα λὼ , ϑρἐ πὸνῶς ἑαυτὰς 
τίει χέοντες, ὅ' ὅτω ᾧ ἐὶς αἰγϑοϑὶν ν ὀμιραλλωμδυ, καὶ τὴ φίλοις συϊανώκϑα, ᾧ ραάγματα 
μεταχειειζ ίϑα. καὶ Χ τ λέγω εἰς ἀγϑραν: Ὁ Εἰς ὠκκλησίν ἀπὸρτωώντες, ὐζα ἢ ἔχω- 

μϑν ἡμῖν πὐρακείνϑμα, κὶ ικαδὲ ἐ ἐπανιόντες, χα ἱκαθάνδεντεν, καὶ Ὁ γιςαίυϑμοι, χαὶ μα-- 

δέπυτε αὐ τ ἰποθω θα, οὐδ οὶ παῷ ἡρόν τίω ζωζω. ἀπεισι δ αὔθ᾽ ἡμδῖ, Ὃ ὀχεῖ 20 
παῤῥησίας αἰ πυύϑεσις [ἡμὦ]} ΚΕ) 4 Ἢ γίγνεται. ἰὼ δ. ὁμθιωφ ζ;ς αμϑηζοῖρ οπλοις βα- 

ρύνει σῶμα, δυλὰ μᾶλλον υφίξ κα Ὁ μιοτοίρσιον ἐργάζεται, Ὁ τ ἰχώω ) ἐχιτείνει᾽ μό-. 

γον ἐαν αΐᾳ καθ᾽ ὑρίφέω ἡμέραν ̓ ἀποσμήγωμϑῳ, ὦ ὧξε λαμιρα  φαϊνόμδρα αἰϑ" ̓ 

ὀϊκείας εἰςραγτὴς πηροιω υζ ὄψεις ́  πινηροὐ ὁ δαίμονος, ἡ πόρταν δ γῆς σωτηρίας τῆς 

ἡμετέροις μηχανωρϑι. φέρε δὴ λοιπὸν, ()} 7: ἱκανώς ὁ ὑμᾶς καϑωχλίσα ἦν σιουή.. 23 

"» κὐραϑώμϑμυ ὑμῷ ἴ πραπεζ λυ, ᾳ αἰκόλουθει ἴηθις ἡμῖν ἐρημδίων πεηϑώμϑῳ ζὰ 
τῆς ὑμετέρα αἰγάπης, παΐλιη εωμάσιον ἐρίατορα ω μιακαίθλον ῥιούσέα, ᾿ μέ- 

σαξφήτίωυ, τὴς καλῆς της διδασκαλίας ἡγεμόνα, ποιησείμϑμοι. Ἰδωνϑρ δέω. 
μα ὅρη, ἃ ᾧ σή σήμερον ἡμᾶς ϑιδαιξαι (είλεται, ἡ πε σέχωμδρ ἀκριβώς: τοῖς γδν αὖ-- 
“τῷ Ὁ λεγομθῥοις. σε εξ γδὸ ἀκείᾳ διυμώμει φϑέηε ται, δὸν ἁ ὧπτρ ὀβὴ πῷ πνθιμίστος 39 

χαίδλς οὐγηχήσῃ, ζαῦτα ον τῆς οἰκείας πσϑλφέρει γλώῆης, διδοίσκων τίω Φ αὐ ϑεϑί- 

πων φύσιν. αἰ ϑλτίσος τοὶ τίνων ̓  αὐἰδὶν τορϑίτης ἡ ἡμέξρις Ἄθγϑν, ἡ ἐϊπτὼν ν αζτ' Ἐδφω- 
τὸς δομίαργίδρ, ἐλρετος ἑασέρᾳ ὁ ἐλύειο. πενὶ ἡμέρᾳ, μία, παλιν φησί 

ό Καὶ εἶπεν ὁ γος, ϑηϑητω φερέωμα [] μέσῳ τοδὺ υδῶυτος, κα αὶ ἔξω αἰσχωοίξον 
ἀγα μέσον ὕδωτος χαὶ ὕδωτος: Σκόπει μοι οὐζοῖ, ἀγαπητὲ, διδευσκαιλίας αἰολου- 15 

αν. ΩΝ γδβαελλοίθῳνη ἡμῖν Εἶπε μα τ ̓ ἃ ὑρανούχαὶ χαὶ τῆς γῆς ϑαμίαργίλυ,, ὃ οτί 

ἡ "δὲ ." ζῶ ἀὐρατοῦ χαὶ ἀκα τασχέυαρος, χαὶ ω Ἢ αἰτίθν συρϑσέϑηκεν, ὃ δΤί δια ὅτου 

αἰὐργτος δρὲ τὸ καλ ὑπῆεοῖ, ,ἰ αυὸ Ὁ σκότος χαὶ Ὁ υδώτων (ὕδωρ ὃ ζω τὸ πϑρὰ ἢ σκό-- 

τος, Αι ! συ ὲν ὅτερο) Εἶπε γῷ δεασύταί σσολκαξαιτος πϑρήρϑη τὸ φώς, ὼ δαχωει- 

σμὸρ ̓ἔλρει Φωτὸς χ) σκότες, 5» Ὁ μϑὲ τίωυ γῆς ἡμέρᾳ “έκνγϑεἰὰν ὀλαίε,τὸ δὲ 40 ἡ μγΐγν 

γὴν τὴς γυκίος ἐδέξατο παλιν ἡμᾶς διδοίξαι Οόλεται, ὁτί ὥαστρ τὸ σκότος διάλε τὸ 

φῶς φῬαγαγῶν ̓ καὶ ἐκύσῳ τίω ἀρμόζουσαν πσεησηγϑείδμ, ἐπέδηκεν, οὕτω καὶ : 

τὸ κλῆθις Τυϑώτων πσϑοφαγμματί δια ρΕἿ. γα) ὅρφι δυυύα μιν ἀφάτν, χαὶ πόρτα ἰ 

εν ,ϑοοπινον ν 
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δ, ϑοθπυον λογισμὸν ΑΖ οαίνουσεω. κελθξί ΜΝ μόνον, πὶ " ὔϑατεπα 9} 
φοιχείω) ,. τὸ δὲ οριγωρεῖς. καὶ Εἶπε, φυσὶν, ὁϑεὸς, χιμηϑητω φερέωμα οὐ μέσῳ 

ταύδϑωτος, καὶ ἔτω διαγωφίξον αἶγα μέτον ὕϑωωτο; ᾧ ὑδῶτο;. τί' 621, “νη ϑητω φερέ--: 

ὠμὰ; ὡς: ἐν Εἴποι τίς γλωῆη δύ ϑεϑπίνη τειχίν Τί χαὶ διάφορα, δια οφιώ με- 

5 ταῖξὺ ταὶ χωφασμμὸν ἐργαζόνϑμον. χαὶ ἵνα μάθης πίω πολλζοὺ ἰτ'ακοίω ῥ᾽ φοιγείω) 

ἡ) τίω ὑπξροαϊλλουσοιν δυυναμὶν τῷ δημἰσρχϑύ, φησι, τα) ἐγρετοὕτω. Εἶπε μόνον, καὶ 

τὸ ἔρχρν ἠκϑλθυϑησε. 
7. Καὶ ἐποιησέ, φησιν, ϑεὸς τὸ φερέω μια, ὦ διεχώρασεν ὁ ϑεὸς ὀ μα: μέσον ἢ" ὕδωυ-- 

τοῦ, ὁ ζω ὑποκούτω τῷ φερεωμκατοξ, ὦ) ὐὰαὶ μέσον τῷ ὕδωτο: ᾧ ἐπαγω τῷ φερεωμκᾶτο;. 

ιο Γενονλυσ, φησὶ, τὸ φερεω ματος, ( ΚΑ τῶν ὑδώτων πυοϑσέταξεν ὑπὸ τὸ φερέω (9: 
φέρεαϑει, (αὶ δὲ ὑπ Ὁ γώτων τὴ Ἔ φερεώκίατος. αἰλλοὶ τί δ τις Εἴποι τῦτο Εἶἷ- 

ναι τὸ φερέω μ(φι; ὑδυρ πεπηλ96; ΘΛ ἀέρρι τίγα, σινέφραμ μένον ; ΦΛΛ ἑτέρριν τιναὶ Ε'-- 
σίδν τ ὅκ ὀὐτις απλὼς των 8 φρονοιούτων διιονυθίσοιτο᾿ δλλω ρϑτήκο τ πολλὴ 

τῇ ϑὐγνωμοσῴν κεγρημϑῥός δέχεοθει ζὶ λεέχόνδνα,, καὶ μὴ πϑρατέρω τῆς οἰκείας 
15 φύσεως ὑπίφοαψνοντας διερθυνώεϑαι ζῳ ὑπὲρ ἡμᾶς διλαὶ τῷτο μόνον Εἰδέναι ᾧ κουτέ- 

χειν μὲ ἑαυτδις, ὁτι τῳ ασϑοτάγματι τῷ δεασῦτα πὐρήχϑη Ὁ φερέωμᾳ, τὸ τὸν χώ- 
ρισμὸγ των ὑδώτων ἐργαζόνϑμον,και ζρι Α καίτω κατέχον, ( δέ ὀϑω μετέωρᾳ αἰαῦρ. 
δ᾿ ’ὔ ᾽ ! Ι! 
5: οἰκείων γώτων φέρειν δγυνα υϑμον. 

Ι! ἢ" ᾿ 
8 Καὶ ἐκαίιλεσέ, φησιν,ὁ )εὸς τὸ φερέωμᾳ, δἰρανόν. ᾿ 
.«4) ΤΣ “"» 3 Ὁ } "ν “Ὁ 

2. Οὐοᾳ πῶς τῇ αὐτῇ αἰκολουθίᾳ χαὶ νεὼ ἐχρήσατο ἡ ϑεία, γραφή. χαὶ καϑοίπῇ εἶπε, 
αϑὲς, ϑίμηϑητω φώς, καὶ μ᾿ τὸ τ δοηϑῆναι, τότε ἐπήγασιν, ἔξω διαιγωρίζον αὐαὶ μέ-- 
σον τῷ φωτὸς καὶ αὐαὶ μέσον τῷ σκότας, καὶ ὕτω τὸ φαῖς ὠκάλεσεν ἡμέραν " ὅτω χαὶ 
σήμερον Εἶπε, ϑυνϑήτω φερέωμα εν μέσῳ τῷ ὕδϑωτος. Εἶτα καϑαῃ ἐπὶ τό φα-- 

τὸς, ὅτω καὶ ογζιῦϑα ἐδίδονξεν ἡμῶς τίωὐ γρείλυ. τ᾽ φερεώματος, ὦζε ϑιμχωφίζεν, 
25 φησὶν, ὀμαὶ μέσον ὑδουτος χαὶ ὕδατος. χαὶ ὅτε αὐτϑτίω χρείαν φόνερφὰν ἡμῖν κουτέ-- 

φησθ, τῦτε καιϑούτῆρ τῳ φωτὶ 1 ὁνομασίλν τὐδοσέϑηκεν » ὅτω χαὶ τῶ! φερεωματί τίω 
ποδϑσηηϑολὸν ἐπέϑηκε. ἡ ἐκοίλεσέ, φησιν, ὁ ϑεὸς τὸ φερέωμα , θρᾳανὸν, τῶ το τὸ ὁρώ-- 

βϑιυογ. ἡ πῶς, φησί, τινες βόλονται λέγειν, πολλούς ἀρφνοὺς γελνηοϑαι ; ὑκ στὸ 

τὴς ϑΕίας γραφῆς ζαωτα διδασκομδμοι, δλλ᾽ ἐϊξ, ὀικοίων λογισμεῖν ὁρκισίμϑμοι. ὁ 
30} μακαίρλος Μωύσὴς ἐδὲν τύτων πλέον ἡμᾶς διδασκει. Εἶπῶν "ὃ » ὦ Ὄρχη 

ἐπόιῆσεν ὁ ϑεὸς 1" ἐροινὸν καὶ τίωυῦ γάῦ, Εἶτα τίω αἰτίλν διδωώξας δὲ ἣν ἄορατος ἐτύγ.. 
χανεν ἡ γηγν αῦὸ Ὁ σκότος χαὶ Ὑ ὑδάτων τὴς αὐύοσου καλυπήομϑμη, Κ(' τίω τό φω- 

τὸς διμωργίαν ζάξει τινὶ χα! ἀκολουθία γοωνϑμὸς φησι, χαὶ Εἶπεν ὁ θεός, γενηθήτω 

φερέωμιαι᾽ εἶτα Ὁ χρείαν αὐτὸ (ούτο Ὁ φερεω ματος μ(Τ ἀἰκριξείας διδούξας χαὶ εἰπών, 
35 ὥζε διαχωρίζοιν αἰγωὶ μέσον ὑδευτος καὶ ὕδατος, αὐτὸ τῦτο τὸ ξερέωμιᾳ εἰρανὸν ἐκοίλεσε 

τὶ Ῥυδώτων τὸν χωρισμὸν ἐργαισοίυϑμον. τίς δ ὃν λοιπὸν μα τίωΣ Ὀσαυτίω διϑασ.- 

καλίλυ αὐαίοριτο τῶν ἀπλώς ἐξ ἀκείας διλνόιας φϑεγζεοϑαι Οαλονϑῥων, καὶ απ’ ἐἰν- 
ὀντίας τὴ ϑεία γράφῃ πολλοὺς ϑιφφνοὺς λέγειν Ἐχιχειρριύτων ᾿Ολ᾿ ἰδου, φησιν, ὁ 

᾿ς ᾿ιθικρίολος δ δ νον αὐαφέρων τῳ γεῷ ἔφησεν, Αἰνεῖτε αὐτ' (ὦ ὠρρινοὶ 3 ὀρφνών. 
49 μη ϑορυθηϑὴς, αὐγαπητὲ, μυηδὲ νομίσῃς τέο αἰγέαν γοαφίω ἐἰγαντία ἑαυτῇ λέτεν 

ποτέ᾽ δλλα μάνθανε Ὁ αἰλήθοιδυ ὲ Εἰρημϑῥων, καὶ κρυτέγω) Ὁ ἀχριξη ζῳυτη: δι- 
δασκαλίαν, ἀὐποφραξον ζις αἰκοαὶς τοῖς ἐπ᾿ ἐναντίας ζῳτη Φλεγίονϑμοις. τί δὲ ἐστὶν 
ὁ βύλοιαι εἰπεῖν, αὐκόυσοιτε μ(τ' πολλῆς [ τῆς ] καρϑτοχῆς, ἥα μὴ θὐκόλως Ραᾳ- 

σαλϑύηοϑε 

αλ μα, δ. 
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σαλϑύλοδε ὑπὸ τῶν αὶ παριςαίνϑμα λέγεν ζαλονδέων, πᾶσοι αἱ ϑεῖαι (ἤδλοι τὴς 
παλαιὰς διαϑηκης τῇ " ἐςρᾳίων γλωῆη δξ Φρχῆς ἢσοιν σιωπτεθεηνϑύαι, καὶ το Ἀ σλ 

πϑώτες Πη ἡμῖν σμυομολϑθγήσιαιεν. δὶ ππρΞ πολλῶν δὲ ἐτων τὴς τῷ χειφϑ παρϑσιας 

(ασιλεὺς τις τήολεμος 'πὐὸξ “ὲ τῶν Οἰβλίων" σωναγωγάω πολλζω τινα «σου Ἐπ ἢ 
ποιησείμϑμος, χαὶ πολλαὶ ἕτερα. σιινα γα γῶν ᾧ διαίφορᾳ,, ἔγνω δεῖν χα! ζρωτας τὰς βί- ς 
ὄλοις σιωναγατεν. μεταστεμιψα ψϑρος δξυ τινας “Μ᾽ εἰν ἱεροσολύμοις ἰσδαίων, μετα- 
ζαλεῖ ἐὶς Ἐὀλλάδου γλῶττὸψ ασοϑσέταξε" ᾧ δὴ τῦτο εἰς ἔρλον αὐτῷ ϑξενήνεκται. 

ἰ ἐγίνετο δὲ ἢ ζουτο τῆς τῷ ϑεού οἰκονομίας εβγϑν, ὦφε μυὴ μόνον ζβυ" Ὁ ἐθροίιων γλώῆαν 
ἥσχημθμοις, δια καὶ πόύτας (ὧν Ὁ οἰκυρθμίωυ οἰκῦντας τίω δξ αὐτῶν ὠφέλειαν 
καρπώσοιοϑει. ἡ τὸ διὴ ϑαυκαφὸν χαὶ τ λδυξον, ὅτι αὶ ΤῊ (αὶ ἰσδαϊκοὶ Φρονόμντων το 
τις τίου ασουδέυ ζῳυτίωυ ἐποϊήσατο, δλλ᾿ ὀμὴρ΄ τοῖς εἰδώλοις ατροστετηκώς, ἀπ κα 

εὐγόρτίας τὴ οδρησκεία, διακείνϑμος. Τοιαῦτα Σ ὅθ!ν ὡπϑμταΐζα ὑπὸ Ἐ διασότυ τοῦ 
ἡμετέρα οἱ κονομαθ μενα" αἰεὶ διαὶ τῶν ἐἰγαντίων ἀυξει ζα τῆς ἀληθείας τυφϑ:αὙ ματα. 

ζωστα δὲ ἐχ ἁπλῶς διηγησοίμιζυν Ἐχὶ τῆς ὑμοτέροις ἀγάπης, δλλ᾽ δα εἰδέναι ἔχη- 
τε, ὅτι αὶ ζῳύτη τῇ γλώῆη, τὴ ἡμετέρᾳ λέγω, δλλαὶ τὴ ἐβοαΐδϑὲ ἦσαν σεευτεϑεηνϑύαι. 
λέγουσι ζοίνιω (ὦ τίω γλῶῆαν ἐκ ἑνζω αἰχριξῶς ἠσκημϑμοι,Ὁ ὃ ρον ὅγομα πλ'- 
ϑιωτιχὼς καλεῖϊοωϊς πο δὰ τοῖς ἑβιοοίιοις, ἢ τῷτο ὁ (Ὁ τίω" σύρων γλῶῆδλυ ἔχπιςα-ὀ ""πδο 

αϑροι σιουομολϑηρυσι ᾿ ἢ Οὐκ ἀν τις Εἴποι τῇ γλωήη, φησὶ τὴ “τὴν αὐτοῖς, ὁ ἀρᾳνὸς, 
Σὰ λ ΟὉ ἐρανοί. ϑζρε τῶτο τοίνευυ Ὁ εἴῤηται ὃ κἰ πὸ τῷ μακαιοῖν Δαρὶδι ἐιρηνϑμον, Ὁ “ἴ"" 
ϑρανοὶ τῶν ἀρφινῶν, Οἕκ ὅ) 7. πολλοί ἐἰϊσιν ὠρρινοὶ (σὴ γ Δ τοῦτο ἡμᾶς ἐδίδαξεν ὁ το 
μακοίφλος Μωύσης) ΔΛ ὀπειδοὴ σιούηϑες τῇ γλώῃη ἕ- Ἑφραᾳίων ὅγως ὀγομιοίξειν τίω 
τῷ ἐνὸς “(δϑσηγϑθλαν πλυϑυντικώς᾽ ἐπεὶ Εἰπολλοὶ ἠῷ, οὔκ αὐ παρέλειπε ὦ πνξῦ.. 

μα Ὁ ὧγιον μὴ δχρὰ τῆς γλωώῆης τῷ μακαοίν υτυ αφοφήτν διδαίξαι ἡμᾶς αὶ ἢ 
ἄλλων τέω δυμίυργίαν. ζοῦτα ἀκριζως κατέχετε, τ θακϑιλῶ, ἵνα δυυύηοϑε ὕχττο.- 
μίζεν)ὸς ἐναντία τῇ ὠκκλυσίᾳ, δόγματα ξηφέρειν βυλομθμες ἡ ἐιδόντε (Τ᾽ ἐσφα- ἐς 
λείας δ ὧν ταῖς )κείαις γραφαῖς κεινϑῥων τέω δευύαμιν. “ἰῷ δ  τῦτο ἡ σεωεχῶς 
εν ζυῦϑα παροιγίνεοαϑε, ὁ ἡμεῖς πυκνότερον τίω ασοός ὑμάς διϑωσκαλίλν ποι θα, 

ἀπσγαν γα χϑρεσκόυασμϑβοι ἥτε πω τὶ “πον αγτοιωῦτι ὑμᾶς διδόναι λόχϑυ. δνλ᾿ Ἐχὶ τίω αἶχκ9- 

λουϑίαν ἐπόμέλθωμϑμ, Εἰδυκεῖ, [ὸ τίω κατεπείγϑυῷ αὐ ανύϑεσιν σναλάβωμϑρ.] 

8 Καὶ ἐκαίλεσέ, φησιν, ὁ γκὸς Ὁ φερέωμα θρανον' ὸ ἐϊδὲν ὁ ϑεὸς ὁτί καλόν. 10 

Σκόπει μοι, “πόση  βημαίτων ἡ συγκατάξασις δ(γ» Ὁ ἀἰοδένειλυ πίων δύ, ϑοφπίνζυ. 
καϑούπερ ἊΝ ἸἘχὶ τῷ φωτὸς δίπεν, ξιδὲν ὅτι καλὸν, ὅτω χαὶ νωῶ δχὴ τῷ ἰρανθ,, ἤτοι τῷ 

φερεωμιατος, ἐἰδὲ, Φησιν, ὁ ϑεὸς ὁτί καλὸν, διϑαύίσκων ἡμᾶς δζρα τότ Ὁ καίλλος αὐτῦὶ 

Ὁ ἀμήχανον τίς ̓ ὸ οὐκ ἀν ὠκπλαγείη ᾧ θαυμάσειεν, ὅτι εἰν τοσότον χούνῳ αἰκμαγον 
διετήρησε 5 κοίλλος, ὁ ὅσῳ πσδϑεισιν ὁ “χοδνοργτοσυτῳ ὁ Ὁ καίλλος Ἐχττείνοται; 1) 15 

εὑραιότερον γϑουτ᾽ αὐ τῷ “ὩῬὰ τὸ δυμιυργϑ (δ ἔπαρον δεξαμδμα ; Εἰ “Σ  [καῇ] 

ἡ μεῖς αὐ, ϑοθτ ἔρχϑν ὁρώντες αὐπηρτίσνϑμον, ϑυυυμάζομϑν ὃ οὗμα, Ἔ θέσιν, Ὁ καλ- 
δος, αγαλογίθμ, τὸν ῥυθμὸν, ζῳ δῆλα πόῤτα᾿ Ὁ κἰ ασὸ τῷ ϑκοῦ δυημιουργηϑάν πὸς 

δὺ τῖς κατ’ ἀξίλυ ἐπαμέστια, αὶ μάλιςα ὅτὸν ἢ τὴΡ στ τῷ δεασότα τὸν ἔπαινον 
δέξηταρ τντο Κ ὀχ Ὁ ἡμετέραν συγκατοίξασιν ἔρηται ᾧ ὄψει αὐτὸν ἐφ᾽ ἐκοίφου τῶν 49 
“νουϑέων ἧτο λέγοντα, ἢ ἀσολλναιοφιῶτα τίω τόλμὸν Ὁ μ᾽ τα μελλόντων τίω 
ὀικέιαν γλωῶῆηὸν αἰχκονὰν χτ' τῆς Τῷ θεοῦ δημιουργίας, ὼ λερόντων, διατί ὃ κ᾽ δ η(. 

»»"νε" (ὃ τα ζίνωυ (χτχειρήσεινζοως λέγειν εσοϑαναφέλλων, φησὶ, αὶ ἔδεν ὁ )εὸς ὅτι 
ΝΣ ΠῚ χῳλῥνν 

5 

φὸ 



ἵν ἢν. 

Φ λαυίτε 

Μ καϑάον, 

Ἀπερλία 

"Δώαδῃ 

ηἴτιρ 

Ἡδτωάγερ 

ΓΕΝΕΣΙΝ, δυγ. σ]. χἱ 

καλόν. ὅταν ὃ ἀκόυνσῃς, ὅτε εἶδεν ὁ ϑεὺς ᾧ ἐπτήνετε, γε» Ωρ ὁπτῶς νόει Ὁ ρηγεν, ὁ ὡς ἐἰ- 
κὸς ἔχὶ ϑεοῦ, οὙΣ ποσμγαγων, ἢ τ ολνῊ δὴ μεσργῆσοι ἠπίφατο τῷ δημίνραρυ δια 
ὦ χαλλος᾿ δλ ὯΝ δ ϑοραύς οζ ἡ μᾶς, ᾧ "Ὀσοωυτη ἀοϑονεία, πεφαξεξλη. 
μϑβοις ἐκ οὐγὴν ἑτέρως εἰκουσοι, δ(ρ᾽ τὅτο ππρέσκθύασε Ὧ μακωφῖσ το φήτυ τίω 

5 γλώῆόμ, τῇ παχὺ τητί τϑτων γολσοιαϑτα ἿΜ βημοτων πσϑὃς διδωσκαλίαν τῆς ΤΜ' 

εὐ, ϑοφπων φυσεως. ὁτὸν Οῥιω ἀγατείνης ὧ ὄμμα Ὡ ϑοασῃ ̓ τὅ εἰρφινα Ό καΐλλος, [6 

αἰἔγεϑος, τω γρείδρ, τότε ἐτόζλῳ Ὠγχι τὸν δημιουροῦν ἀγαϑραμιε᾽ κοιθούτῥ καὶ (6-- 
φός τίς " φησιν, Ἐκ ὙΣΡ̓ μεγέϑοις τὸ καλλονῆς κτισμάτων αὐγαλόγως ὁ “ϑνεσιουροὺς ὃς. 

-“ Ἰ “ ! ᾿ ! ἢ) ιν» ᾿ “ “ 7 
ὠρεέίται. ᾧ σκόπει τῷ δεασῦτυ τίω διυϑαμμιν, ὁση τίς ὅ91ν, ᾧ ἐκ τῆς τῶν φοι γαίων 

1ο τϑτων δημιδργίας. ὁ ὙᾺ» δύγνωμονα ψυχίω ἔχων, ἐι βυληϑείη καθ᾿ ἐκαιφον δὴν ̓ὁρω--: 

μϑύων διερθυνὰ οἷν τί λέγω καθ᾽ ἐκαφον τῶν ὁρωνϑῴων ; πίω οἰκείαν μένον ὀζῴπλα.- 
σιν ἐὰν ἰκριξως βυληθη ὀζγσκέψαοζ, ὄψαται ἡ αἰ οὶ ΠΜ μικρῶν τύτων τίω ἀφατον 

ᾧ αἰγοκδυιήγητον τῷ ϑεού δυυύα μιν. ἐϊ (αὶ ὁρώμϑμα ἱκαναὶ διδουξαι Ὁ μέγεϑος τῦς τῷ 
διμὶμρηϑδ διυυαίμεως, ἐανᾧ ὨχῚ Τὶ αἰοροίτοις ἔλθης δυωαἱ μεις, τὸν λογισμὸν ἀἰνα- 

15 τείννς ὕχτ Οἱ Ῥωγίέλων ςρατιας, ΝΜ] φρχαγίέλων, σῶν ἀγω διυνείμεων, δ'ὦα .309- 

νων, “ἢ κυρλοτήτων, νθρχῶν, ν᾽ ἐξυσιῶν Μ᾽ χερϑυζίμ, σεραφὶμ, ποία φ(ἐ- 

γοια, ποῖος λόγϑς “δηρχεῖ ἐξειπεῖν τέο μεγαλωσιωζου αὐτο τίω λῥεκδιήγητον » ἐδ 
Δα(ὶδ' ὁ μακαίρλος σφοφήτης Μ ὁρωμϑμων τίω τ[ οἰ κόσμησιν καταμαθών, ἐξόα, 
λέγων,Ως ἐμείαλιωϑη ᾳ ἐρίᾳ, συ κύρλε, πὸ τα ῳ Οφία ἐποίησοις, αγήρ Ὄσυτν πνϑ,.-. 

20 μαΐζς ἠξιωμϑίίος, χ) ζῳ ἀδηλα κ) ζᾳ κρύφια, τὴσ Οφίας ἀὐυτῦ μανῶν καταξιωϑ"εὶς ᾿ τί 

ἀν Εἰποινϑῳ ἡμεῖς (ὦ) γὴ καὶ «ποδὸς ογτες,χαὶ διηνεκῶς ὀφείλοντες καίτω κύειν ὁ ἐκ- 

"πλήηεεϑαι πῷ τῶν αἰπόϑτων " δομιαρηϑ τίω ἀφαΐον φιλαν,ϑοφπίαν; χα ᾧ λέγω 

Οὐ αυδοφήτίω ; ὁ δ μαικοίολος Παῦλος, καὶ θρφινοναΐκης ὠκείνη ψυχὴ, ὁ σῶμα οἷθι- 
χείωδρος καὶ Ὁ ἀσωμιοίτοις δυυνα, μέσιν αμιλλώμϑμος, ὁ ἐν γῇ βαδίζων ἢ Ὧν ὄρφνον τῇ 

25 κὐδοθυμία αἰρεπολῶὼν, Εἷς μέρος ἐν αι ἣν δικονομειων Ἐ ϑεοῦ ἐμίπεσων, Ὁ κΤ Ἰαδαιος 

ἡ ἐλλίωας λέγω, ἢ πῶς (Ὁ μϑμ ὀζεολήϑησαν, (Ὁ ὃ ὐτεισήχ σαν, ἢ ὀζαπορήσας 
ἰλιγιασεοι ἀγέκραξε μέγα βοών αὶ λέγων, Ω, βαϑος πλουτε ἡ (ϑφίας αὶ γνώσεως 34. 
οὗ, ὡς ἀγεξερθύνυτα ζῳ κρίματα αἰντο ὸ αγεξεχνίαισοι αἱ ὁδοὶ ἀστοῖ, δολ᾿ ἐγζῳύθο ἡδέ- 
ὡς ἐροίμιζωυ «ὧν: τίω πὖ ἡ τῷ θεοῦ ϑρνησιν αἰδκεργαίϊζεοϑαι Ὁλ μονίας, ὁ τῇ αἰγίω 

30 πρϑύματες Ὁ ἀξίαν" καϑαιρεῖν Ὀχεχειρφιζας , πῦθεν ὑμῖν ἐιπέ μοι“ Ὀσαύτης ὥλ.-- 

μηφὴ πσϑοπέτεια; στὸ ποίας" τ δοινοίας ἐὶς Τοσούτον μανίας ξωχείλατε Εἰ "ὃ 
Παῦλος ὁ ζοσούτος ") τηλυώυτος (ο᾽ ἵματα ἐὐτυ; (τῦτ᾽ ἐξικ ὀικογομίας ὼ (ὁ ὅ79ι-- 

κήσεις) αγεξερϑυννζοὶ φησιν ἐινα! ὁ ἐκ ἐνπεν ἀἰκατάληκ]α, δλλ᾽ αγεξερδύνητα, ὦζε μηδὲ 

ἐρέυνὸν ̓ δχιδέξαοϑαι, ἢ ᾧ ἀγεξιχνίαφοί φησιν αἱ ὁδοὶ αὐτό πάλιν Ὁ «ὐ' λέγων, ὀδοὺς 
35 ζῷα ασδϑςύγμωτα καλῶν ἢὶ (ας εντολαὶ τ) πῶς ὑμεῖς αὐτίωυ τίω ἐσίλυ τῷ μονολμῶς 

αἰϑεεργαζεον, τολμᾶτε, ᾧ τῷ αγίε πνϑύματος τω ἀξίαν ἐλαθοιῶ ἴτε καθ᾿ ὑμᾶς; 

χν. ω 

ΣΟ9..,γ1, 

ὕαλ, για, 

Ῥω, τα, Ἀγ» 

ε. .» 4 , ᾿ “ὉΟ7Ῥ ᾿»- 

ορφτέ, εἰγαπτητοὶ, οσον δ 1] κακὸν 9 μὴ πυδϑσέχειν μ᾽ ἀκριξείας τοῖς ον τῇ ϑοία γ,6α.- 

φῇ χειυϑύοις ; ὅτοι "ὃ ἐϊ ζὰ δἰπὸ τῆς ϑείας: ,φαφῆς διδούγμκατα μετ᾽ βυγνωμοσεωύης 
ἐδέχοντο, ἢ μὴ ζῷ πὸ ἥν ὀικείων λογισμῶν ἐισέφερον, Οὐκ ἀν ἐς τοσοωύτίω ἀνοιλυ 

49 ἐτεαπύσοιν. ΔΛᾺ ἡμεῖς μα; δ᾽ ἅτω πεαυσώ δα (οὶ ὐπὸ τὴς θείας γραφῆς αὑτοῖς ἐγη- 
χριώτες, ὁ ζμε ἑαυ αἰχϑαὶς οὐποτφχίζοντες τοῖς ὀλέθολοις αὐ)]ῶν δϑιδεύγμασιν. δλ᾿ 

οὐκ διδὸν" πῶς πάλιν αἰ πὸ τὴν ῥύμης ἃ λόγϑὺ ἐἰς ζωωῦτα ἐξονε,ϑετες, τὴς αἰκϑλον- 
λίας ἐξεπέσα νϑμ. 19 πάλιν" ἐπθμαγατεῖν δεῖ () λόχον (πὶ τὰ πσοότερα. 

Καὶ 



ἩΘΙΚΟΝ, 

Ῥυιμ (ὃς 

Φιλ.}. «Ὁ 

κι ξ.. 
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Καὶ ἐκαίλεσέ, φησιν, ὁ )εὸς τὸ ςερέω μι φανὸν, ᾧ Εἶδεν ὁϑεὸς δι καλόν. καὶ ἐγμεῦ 

ἑασέοει καὶ ἐλμεῦ «»οφὶ ἡμίάοα δυζ πέρα. 

Ἐπιϑὼς Ὁ πυδοσηχθοίαν πτυ ςφεω ματι, καὶ ἐστουνέσοις ἴρ γεχϑνός, τέλος ἐπέϑηκε 
τῇ δυύ τέρα ἡμέρα , ᾧ Φυσι, Καὶ ἐγωυεῶ ἑασέρᾳ δ ἐγίνεῷ πο ϑὶ ἡκέοκ δουπτέρα. εἰ. 

δὲς πῶς μετὰ εἰκριξέιας ἡμᾶς διδείσκει, Ὁ ὥ' τέλος τῷ φωΐζὸς ἑασέραν καλῶν, Ὁ ὃς 
πέλος τῆςγυκίος πϑοῖϑυ, ω ἡμέραν τὸ πᾶν ποδοσαχϑρθυων ; ὥςε Μὴ πλανα οἵ ἡμᾶς 

μμηδένομίξειν τέρμ ἑαπέροιν τέλος ἐἰναι τῆς ἡμέραις, ΦΛΛ εἰδέναι σαφῶς ὅτι αἰμιφοτέ-- 
ρων Ὁ μῆκος ἰδ ἡμέραν ΠΛ Ή69,, ὼ ἡ ἃ ἑασέρρ. τέλος τὸ φωτὸς διχαίως αὖ λέγοις, 

ὃ δὲορϑ6ες, τϑτ' ἐφ! Ὁ τέλος τὴς νυκῦςς, πλύρωμα! ἡμέφοις. τῷ γάρ Οὕύλεται δὲ- 
λϑιω ἡ ὅέια γορφὴ φασχϑυσει, χα ἐζϑετ ἑασέρᾳ ὼ ἐμετο “σοὶ ἡμέρφι δουτέρα. 1ο 

Ταΐχα ἐἰς πολὺ μῆκος ( λϑ)ον δξετείαιμεν, αλλ ἀἰχὶ ἑκόντες, αἰλλ'᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς, 

ὡς δμ εἴποι τίς, τὴς τῶν λόγων αἰκολουϑίας, καϑαι αὖ αἰ αυὺ χειμαίβῥα τινὸς στφφοδροτά- 
τὰ κυ δασυρέντες' ἡ Οὐτῷ δὲ ὑμεῖς αἥτιοι οἱ θ᾽ ἡδονῆς αἰκούοντες Ὑ ,ΕΡ ὑμδ λεγ9- 

μβϑων. ἐδὲν γὸ ψῶ διεγέρειν δυωύαται “' λέοντα, ὶ εἰς σελείονα δύ πορίαν αἴαγεῖννοη.- 
μάτων, ὡφὴ Ἢ ἀκροαῖ ποϑϑϑυμία. ὥασερ δι ὀμαπεγῷκότες ν ῥαϑυμοι ἀκροαταὶ, 1. 

τ λὸφ δου ϑυ ὀκγηρότερον αἰτῆργαίζονται " σῶς ὑμά; «[ὰ πϑ 98 λϑριν, 
καὶ αὐτῶν Ψ λίθων ὠμϑμ' ἀφωνότερφι, ἱκανοὶ τυγχόψετε Ὁ ἡμετέροιν νωϑυίδυ διεγᾷ- Ὁ ον τεσιιπρι 
εαι ᾧ Τ᾿ ὕπνον ᾿ϑἰποτναξαι, ᾧ Οιασειοϑαι Εἰπῷ τι τῶν ὑμῖν γοησίμων, αὶ Εἰς Ἔυμε- 
τέφοιν ὀικοδὸμιζυν σιωτεινέγν. ἐπεὶ δέχ Τιϑτοι τυγγάνετε, γεοδὲ δουκτοι ὄντες, δυιναίμε-- 
γοι κτ' Τ' μκακοίδλον Παῦλον ἄλλοις γουϑετείν, Φέρε τρακαλέσωμϑμ ὑμᾶς νιρὺ, εἰ καὶ 19 

ποτε ὠλλοτε,ζῦ Τ᾿ Ῥγηφείας γαιρθν πολλδωὺ τῆς φρετῆς Ὄχν γπὸν ασϑόνοιδυ ποιήσει-- χχτίθου 
οϑαι!. ἢ μὴ πατϑϑσκορὴς ὑμὴν ὁ λόγϑς βμήσεται, Εἰ καθ᾽ ἐκοίφ'ἑω ἡμέραν ὑμὴν αἰϑὰ Ἢ 
αὑτῶν: λερβῖβα. ζμ αὐζαγ λέγεινκν' Τ' μακαίθλον Παῦλον ἐμοὶ "ϑρ Οὐκ ὁκ- 

͵, ς Δ δὰ » ! . ι « ε ε, ᾿ " " -“ 
γηρόν, ὑμῖν ὃ ζω ἀσφώλεε: δεῖται γδρυμδμ) ω ΧΡ βφυμος ὀυσαι σιουέχους Τῆς Αωρθα 

ἐν ποοβλγήστως. ᾧ καθοῦπορ ὦ μα πυῦ καθ᾽ ἐκαίς-Ζω ἡμέρφιν δεῖται Τῆς (ἡ ματί-- 25 

κῆς ζγφῆς, ὡςε μὴ Εἰς πολλζω ἀοϑένειαν ἐμιπεσὸν αἰγονέργητ' ἢ χεῖα θ᾽ ὅτω διὴ ἡ ἡ 
᾿ ἥ 1 “᾿ -“ “ ν “΄'΄Θ214 4 ᾽ 

ψυχή ἡ(ΕΥ τὺς πνυματικὴς φὴς ,) Ὧ Τῆς ὡθλςης πολιτείας ,) ὠς ον σιιυη- 

θεία τίν! τῶν καλῶν γνονϑμίου αὐτίω αἰχείρωτον λοιπονκαταςῆναι ταῖς ἐχιβαλαῖς τῷ 

σονηρῶ. καθ᾽ ἑκοίς ἕω ἴρίγιω Ὁ ἡμέραν ζωτης τίω ἰκεω «ἰἐκργαζω θα, χαὶ ἐαυ-- 

εἶν. διερευνώνϑνοι μηδέποτε διαλένπωρϑι, ἢ λογϑθέσιον ἑαυτοῖς ποιαΐνϑυ αὶ “ἿΜ' ἐἰσ.- 30 
ἀχϑμϑδίων ᾧ Ὑ δξαγονϑῥων᾽ τί μι χρησίμως ἐφθεγξζα μεθα, τί δὲ ὐροον βῆμα (τ69- 

γνέγκαιυϑρμ᾽ ὦ παΐλιν τί νϑιρὶ τὶ ἐπωφελών διαὶ τῆς ἀκοὺς Εἰς τίω ψυγίω Ε ἰσηγεγ9- 

αϑι, τί δὲ τοῖν (λοίπηειν διυναινδῥύων πάλιν Εἰς ζωτην εἰσηνέγκα μεν" ὦ τῇ αϑῃ 

λ τῆν κανόνας Τίνα! ς ἡ σρφὺς Ἐχιθώνϑμ, ὦξε πσοότερον δια μμηρυκόίοϑεί ζᾳᾷ βήματα, 

ἡ ὅτω ποδοφέρεν (ἦν, λόχϑυς᾽ τίω δὲ διλμοιλν πτιδόσωμϑμ μηδὲν "πσδϑιεαϑαι Ἔ 35 ἜΌΝΥΝ 

Θλα(ερών, δλλά καὺ ἔξωθεν τι ἐπεισφέρηται τοιούτον, τῷτο ὡς περιῆὸν ὁ Ολάπηεν 
3 ͵ ἊΣ , νι ͵ ᾽ “Ὅ 

διωαίμοον ἀποσειεεϑαι" καὺν ἔνδοϑεν τἰΚΤΉΤαΙ, ταχέως αὐτὸ φυγαϑδοῦειν τῶ ἀὐσεζεῖ. 

λογισμῷ, ἢ μηὴ νομίζωϑμ τίωὐ ἀἰσιτίαν μόνε τίωὐ μέχρι τὴς ἑασέρᾳις αἰρχεῖν 
εν Ι ! ἃ, ! “ιν ῃ) « ᾿ 
ἡμῖν τσϑὸς σωτηθλὰν. Εἰ .ὺ ἰσδαιοις τοῖς ἀγγωμοσιν ἐλένν ὁ φιλόν,ϑόφπος δὲσ. 

πύτης διαὶ τῷ πορλφήτε, Ἰδοὺ ἔτη ἐδδὺμήκοντα μὴ νηφείαν γενηχεύκα.τε μοι; (ᾧὶ ἐὰν 40 

φαγητε ἢ πύητε,ὐχ " μεῖς ἐοϑίοτε ἡ πίνετε; ζάδε λέγει κύριος πιλυτικρώτωρ,Κοἰ- ΟῚ των 
Ι! 7] ὲ μ Ἂ ῃ Ι “ κῃ Χὰ “ Ι! ἐστ ὲ Ι! 

μα δίκαιον κρίνατε, (ὦ ἐλέον ( οἰκτίρμον ποιεῖτε ἐκαφος (Ὁ στα σγλήσιον , ὥχη- 
. » ιμ » ! Ν Ι ' ͵ Ν Ι « ἣ 

65) κὁ ὀρφανὸν ἡ ποϑήσήλυτον ὁ πένητον μιῇ χουταδγυυἀφεύητε, ἡ κοικίαν ἐκασος Μ᾽ 

. τῷ 

τρια, σεν κένινί σι “ὶ 

ξ 
Σ 
᾿" 
Ε 
! 

ί 
[ 



τι πτσνυνπτπτντιπ-" -- - - 

τως 
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τῷ ἀδπλφοῦ αν μιλὶ μνησικακητε ον ζαῖς κϑιρδίως ὑμῶν. εἰ τούμω ἐκείνοις τοῖς 

"Ὡ "ἔπι τῇ σκιᾷ τ δακαιϑημθμοις, ὦ τῷ σκότῳ τῆς πλανγης ἀσδϑσηλωμδβμοις, ἀδὲν 

ὀφελος αὐπὸ τὴς γηςείας μόνης ἐγίνετο μῆ ζω τὰ κατωρϑωχόσι, ᾧ τίωυ κακίδν τίω 

“ρϑς τὸν πλλησίην εἶχ Τῆς κϑηδιας δξορίτωσι, ποίαν ἐξουϑν ἡμεῖς αἰ πολογίλν, (ὦ) ἃ 

ς μέιζονα ἀπαιτόμϑμοι, ᾧ καὶ μόνον ζωῶτω πριεῖν κελδυόνϑμοι, λα ᾧ «ᾷυ: ἐϑρὸις 
ἀγαστᾷν αὶ δϑυεργετεῖν -ατοϑφατζοϑροι » ἢ τί λέγω θύερτετεν; δὕχεοϑαὶ ΑΖ δὼ ἰσὸβ 

αὐΐῇ, ἡ τ δεασύτην αἰ Ῥαναλεῖν ἢ ἱκετέυειν Εἰς τίω ἰῇ τύτων κηδεμονίαν :“τῶτο 
γαρ ἡμδμ'᾽ μώλιςαι πότων ον ὠκείνη τῇ Φοξερᾷ, πσοϑφήσεται ἡμέρᾳ, ὁ ϑωπαγη 
μεγίφη ἔςαι Ἢ ἡμῖν ἡμαρτηνόῥων, ἐδλὺ ὅτω ποῦς τῦς ἐϑρωδῶς χροὸς ἡμᾶς ἔχοντους 

πὶ ὐσφσν, χρ διακείκθα,. εἰ »»» ὶὶ μέγα δ61 " σφοδρω τὸ ἔχίτωγμα, δνλ ἐδῳ τὸ ἔπαθλον οὐνοήσῃς 

πὸ χεΐυϑμον τοῖς τϑτο κατορθούσιν, ὁδὲν ὁλῶς Φανγεῖται, καὶ σφόδρα μέγα ἡ , αἰ δὲ σϑο 
ἔςν» ἔδυ το ποιήσντέ, φησιν, μοιοι ἔσεοϑε τῷ παΐ6)ς ὑμδυ Ὁ εἰν Οἷς ἀρφνοῖς. ἵνα, 
σαφέςερον ἡμῖν ((ὺ λθγ9ν ποιήσῃ, ἐπή γαὴν,, ὅτι (() δλίον αὐτοὶ ἀγατέλλει ἐχὶ πογη-- 

ἩΡ οϑὶς δ) ἀγαῆοις, ἡ βρέχει Ἐχὶ ϑικάους ὦ αἰδίχοες. ᾿ μεμϑ, Ὁ», Φησι, καπὸὲὶ δια μὴν 

5 δ, ϑοοπίνζωω ζν θεόν. κοι ϑοί τῇ Ν ὀκέινος Ὁ δικαίοις μόνον ᾧῷ ἥλιον ανατέλλει, 

χὩπελί. λα ᾧ Οἷς (αὶ πονηροἱ ἐγαζομϑμοις, ὃ Ὧν ὑεζον ὦ (ὧν " ἐτησίας ὀμβρδς 'ὶ ζοῖς αἰγαϑοῖς 
μόνον χορηγεῖ, διλλαὶ ἡ τοῖς πτουη9,ς᾿ ὅτω ᾧ σὺ ἐδιὶ μιὴ μόνον «ὄν ἀγαπωνζᾳ σε γα-- 

“άς, δλλαὶ αὶ Ὡἶν' ἐχιϑονδῶς πσδὲς σὲ ὀζικεινϑμυς, κτ' τί δυώα μι πίω σίω τὸν 
“νμημδῇ δεασότίω " μιμῇ 1 (ον. ἐἰδὲς πῶς ἐὶς Ὁ ἀγωτώτω κϑρυφίω αγήγατε τὸν ζωυτίω κα-- 

3, αργεστη 20. τερθοεο ὀγεμ αἰ μένον Τ ϑρετίω; λα μὴ δυααρὲς μόνον οὐνόει τῷ " ποδϑςαϊγλαῦς, 
εἰγαπητὲ, δλλαὶ ἀσοότερον ἀνα λογίζου κτ' στουτὸν, σης μέλλεις αξιβο ῖ, δ τιμῆς ᾧ 

ἡ Ὁ τιμὴς ἰασοϑεσις ῶ (αρυ ἡ φορτικὸν κουφὸν σοι κατασκέυαξέτω. υ δ) ὀφείλεις 

χάονν ἐϊδένωι, δ(ι ἀἰφορμιέωυ ἐυφίσκεις αἱ οἱ τῆς ἐἰς τὸν ἐχ,ϑρϑν θ)εργεσίας, αἰγοιγῆναὶ 
ϑεσύλη σοι τῆς πσξὲς Τ- ϑοὸν παῤῥησίας ζᾳς " ϑύροις, ᾧ ὟΜιἭΟἡρδοτηνϑῥων σοι τίω δαπάνην ἐρ- 

25 γοίζεοϑιι » Φλ᾿ ἰσὼς ὀχιθυμεῖς ἀἰμύναοϑαι τὸν ἐχ,ϑρ9ν, ὁ τ΄ κακῶς σε Ἃἱ αἰϑεν. 
Ἐσὲτο “«ῖς ἴσοις κὐθεξα λεῖν, ἢ μείζοσι. ὁ ὦ πλέον ἐκ" τύτων ἔςαι, στὸμ μ᾿ τῷ μηδὲ 

ὑγησίν σοί γίνω γίνεο ἵν, τὸ θύθύνας μέλλεις αἰ χὺρ τότο ὑπέχειν ὧν τω φοβερῷ ὠκεί. 
νῳ δικαφηθλῳ,ως (ἄν' ὑπ᾽ αὐτὸ τεθένζῷα νόμοις αὐθαχαροίξας ; εἰσ γ.8 0 μιοὶ,ξι βα.- 

σιλϑύς τις “ΝΜ τὶ γῆς νόμον τοιζτον ἔθηκεν, ὧςε ςν" ἐχ, ϑρϑεςϑερφστά)ειν," θείγατον ἐι-- 
γο ναι τίω τιμωείδου, Οῴο αὖ δχρὲ τὸν φόβον τῷ (Ὁ ματικού τ ότο θανάτων πόρτες ἐπέ- 

δράμον ἐὶς τέων τ νόμια οὐγυπλήρωσιν ; πόσης δέζυ Οὐκ δὺ ἔιη καυτηγϑοίας ὠξιον, Ὁ δορὶ 
αϑὲ τὸν (᾿ μαΐικόν ϑοίναζον (ον ὸ ἀνέ τότε ὦ τῆς φύσεως ἡμῖν χρέως πόϑτως ἐπα-: 
“ε πόρτα καταδέχεοϑαι ποιεῖν, δζρὰ ὃ “τὸν θαίναζον, ἔνθα οὐ δα μμυϑῖθν σῴκ ἔςιν ϑυρεῖν, 

ἐλουῆον φροντίζ εἰν ΤΏ αἰ πὸ τῷ “ΟΜ ἀἰπόύτων δεασύτο κεινϑῥο νόμν ; δλλαὶ δ ἔλφ- 
42 γον ἐμϑυτον ζφυζᾳ δωλεγόνϑνος ζ;ς σσεὶ “θϑς ὥν' ἀγαπώνζς πίω ἴσην αἰ γαπην 

βλιδερψυμϑοις. τίς δζζω ἡμιὰς λϑιπτὸν ἐξωρίσεται τῆς κολοίσεως ὀκείνης, “τὸμ μὴ μό- 
γον τῆς ὠκείνης οὐνζολῆς ὠνϑν μιαχρ ον ἀὐττῳχισμένοι, δλλαὶ μηδὲ (οὶ αὐταὶ ζοῖς τελώ- 
ναῖς ππχροίηωρδρ ; Ἐδὼ γὸ ἀγαπήσοντε (δι ἀγαπώνζ ὑμᾶς, φησι, Ὃἰ μέγα ποιεῖτε; 
ϑχὶ ἡ (Ὁ τελῶναι Ὁ ἀΐφ' ποιῶσιν; στὸν δξζυ μι) 5 αῦτο “δὲ ἡ δ᾽ γένηται, ποία σωτη.- 

40 θίας ἡμῶν ἐλπίς ; δὲ πάλιν, χρὐοακοιλώ, μὴ γμω ἴθα, ῥάϑυμοι ἰδὲ τίω τήρησιν Τ᾽ 
δ τλυχομῖν εὑτολαΐν, ὥλλα δωμαίσωνϑμ ΤΙ δ’ σώμα, καὶ πυσῦτον μὃμ ποηδυύσωνϑμ ἐαυ-- 

(ν᾽ νικᾶν τὸν πλησίον ἐν τὴ αἰγαπῃ, Ὁ χ᾽ τὸν μαικώθλον ΠΠαϑλον τῇ τιμῇ δλήλοις 

πσφεησόυμϑμοι, ὑπὸ ἐχονζοι ἑαυτων (δι᾽ πέλας ἡγεῖοϑαι, ἡ μι) ἀγέχεοϑαι ἐλαβοῦ- 

οϑαι 

Ματϑ ὦ, 

Μανϑ ἐμ, 

Φιλν, β.γ. 
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οϑαὶ, ὀνλα γικὰν ἢ μὴ αῷ θαλλεοϑαι, δλλα ἡ πλείονα ᾿ϑχηδείκρνοϑαι ὦ ϑερμοτέ- 
Αὶ . - -“ [δ "ὅσῳ, “ "δὴ σαν Τ᾿ αὐξὲ ζῇν ἀγαπώνι ὄρίλοσιν. τί γδ σ31ν ὁ μοίλιςα σμυέχει αὶ συγκρο. ἢ ταγαρθα 

ταῖν ζωὴν Ὑπμετέφοιν᾽ ὁ τ θέτο ἢ αἰ 2θγάν ἡ Τὴ θηρίων διε ήκα μϑν “τῷ δουύαοϑώ;, 
ἐϊβιαλυηδείηδιν, δ κατεσήκουσειν ἡμῶν τάξιν δζετηρεῖν. ̓ ὁ πολλίω τίου αὐδὸ (ὦν πλη.- 

οἷον ὁμιόγειαν ἐχιδείκεναϑαι ἐπείζο, 5 ὠγχεῦ ὧν λογισμὸν, ᾧ Ὁ αἰτίϑοιοσον τῷτο ϑνοίον, 5 
τὸν γυμὸν λέγω, κατα ξαίνειν, ἢ Ὧν αἰγῶνα αὐτῷ τὸ Φοίδερῷ κριτηθλα ἐφις'αν, ὁ παι- 

δοίειν, δὲ, ἐι εἰ παίοοί πσοὶς (ὧν ἔχ,ϑρϑυς ασείσαιοθ, μεγάλων τϑύξεται Ὁ ἀγαθων. 
ἐι ὃ δὰ φιλονεικοίη,πολλζωῦ εἰσαυ φήσετωι Ὁ δίκζω. Οσὐοὶ "ὃ απλώς καὶ εἰκὴ δωπὸμᾷν 
ἡμᾶς χοόνον Ὡροσηχεν, δλλαὶ καθ᾿ ἐκαίφην ἡμέροιν ἡ ὥραν στο 3 ὀφϑαλρδμ᾽ λαμζώ.- 
νεῖν Ὁ Ὁ κυοίν κριτήθκον, ἃ “να, νϑμ 91 ζῃ πολλζω ἡμῖν τίι παῤῥησίλυ πσοϑξενῷν δυ-- τ 

ναιμϑμαχίνα ὃ τὰ τίω κόλασιν ξχιτείνοντα ἡ ὅτω φιυ, φρέφοντῃ; ον Οἱς ἡμοτέρφις 
λογισμοῖς, αὐδεγνὼ θα “Ψ' παθῶν, καταφέλλωλόν ἡμδ τὰ τῆς (ᾳρκὸς σκιρτή μιοιτα, 

ἈοἸΝΨεκρωσωϑρ ἡμδμικτ' τὸν μακοίολον Παῦλον, τὰ μέλη τὰ δχὶ τὴς γῆς,πορνείδυ,α᾽-- 

καθωρσίο, ποίϑος, φχιϑυμίδυ κοικζων, ϑυμὸν, σγλεογεξίλυ, κενοδοξίαν, βασκανίαν. 

ἐαγ ζξυτοις τοῖς παϑεσι γεκρὺς ἑαυςᾶν' καταφήσωϑυ, ὡς μὴ δυασΐ, ἐν ἡμῖν ονεργνν, 15 

διιυησωκῖθα, τὸν καρπὸν τῷ πγϑύματος δέξαι, Ο ὅον αγάπη,χαροὶ,Θ ἰρήνη, μακρο-- 
θυμία, χοησότης, αἰγαϑωσεωη, πίςίς, ραύτης, ἐγκράτεια. ἀυτὴ τῷ χοισιανὰ «σοῖς 

ὧν ἀπιφον ἐξ ἡ αἱ φφορεὶ, ζω ἡμδμέςωζῳ γνωοϊομαζῳ μὴ τὴ ασοοσνηϑοία 
μόνον ἐγκαλλωπιζωβῖβθα, μηδὲ τῷ δ ματι μέγα φρονώμϑυ, μάλλον 3 μὴ Εἰ - 

ᾧ ὀκτηί(ᾳ θα, ἀπἶρ ἀπηοιθμησοαμέων, μέγα, φρονήσωνϑμ'" ποτε, δλλλαΐ χαὶ τότα 29 γι. πεύσοτο 
μάλλον ἑαυςᾶν' συφείλωμϑν. Οτὸν γὰρ πλμζῳ, ποιήσιντέ, φησι, λέγετε ὅτι αἰχρεῖοι 
διϑλϑι ἐσμεν. ἐαν ὅτω μεμεραμφημᾶμοι τυγχαίνωϑμ ὦ ἑαυτῶν σωτηρίας Φρ9ν- 

τἰζωμϑυ, δευυησω θα, αὶ ἑτέρυς καὶ ἑαυςϑι" τὰ μέγιςα, ὠφελῷ,, αὶ τῆς μελλόυσης κολοί- 
στως ἐξωρπαζεν , ὁ τοῖς Εἰς ἡμᾶς ὁρῶσι διδαίσκαλϑι γίνοο, δἢΜ συμφερόντων, ἦα 

μετὰ ἀχριξείας τὸν παρόγζᾳ Αἱ ἀνύσαντες βίον, καταξιωθώνϑμ τῆς ον τῷ μελλὼτι 25 

αἰῶνι φιλαν,ϑοοπίας᾽ ἧς ὅμοιτο πόρζμ ἡμᾶς Ἐχιτυχεῖν χαελι ὸ ὀικτιρμυῖς τὸ μο- 
γολμϑς αἷστῦ υἱϑιρχυολα 5 ἡ μδί, Ἰησῦ χοισαῦ, μεθ᾽ οὐ τῷ πατοὶ ὡμα τῳ «γίῳ πγϑί- 
μαΐι δῦξα, χραΐζος, τιμή, Ἔ νιῶ καὶ ἀεὶ,  ἐἰς (ἄν' αἰώνας “ἣν αἰώνων. Αἰμάιύ, 

Λογ. . ΚΑΙ ΕἸΠῈΝ Ο ΘΕΟΣ ΣΥΝΑΧΘΗΤΩ ΤΟ,ο 

ὑδὼρ ὦ νἰ ασοκάτω ὀυρν ἐἰς σμναγωγά μἰδυ, ᾧ ἐφιϑήτω ἡ ξηροὶ. 

ΕΘΝ Ὲρε χα] σήμερον οκ Τ᾽ τῷ μακαοίν Μωυσέως ῥυμαίτων τὰν 

τον ΦῸ ἐσίασιν χοροιϑώμδρ δι τῇ ἀγαϊπη, ὁ ζοὶ κουτοὶ τίωυ τοί τίου 
ἡμέρφιν τροσὶ τὸ δεασότα δημιαργηθύζου καζοτδ]ϑύσωρϑμ 35 
μετὰ αἰχριξείας. Εἰ ὙᾺ» οἱ τίω γευσίῳ γώ ὀμορύτζοντες, ἐγ 

3. δὼ ἰϑωσι φλέξας τίναὶς ψήγμωτα ἐχϑύσας, ἐοότο κ 
εἰφίφανται μέχρις ἀν ὀθαμοχλϑύσαντες ᾧὶ ἐὶς αὑτὸ τὸ βαῖϑος 

κατελϑεντες πολλίω τίου θύποοίαν ὠκεῖϑεν καρπώσωνται ᾿ πολλῷ μάλλον ἡμᾶ: φ 

πὐοϑσήχει δαὶ ψηγματα γουσίν μέλλον διερθυνώοι, δλλα ϑησευρϑν ὦφατον δ..- 49 

εἶσκειν «πος δοκώνᾷς, καθ᾽ ἑκοίς ἕω ἡμέραν τῷτον ὀϑυχνέυφν,ἵγα. πολεωὼ Τ᾽ πλοῦτον ᾿ 
περλασίας τῆς πνϑυματίκες οὐ τόζϑεν καρπωσοί μένοι, ὅτως οκαδὲ (πὸμέλθω ϑρμ. 

ὠκεῖ δὲ γῈ δ πλύτος ὁ αἰοϑιτὸς πολλοίχιρ ἢ κυδυυύως ἔτεκε τοῖς αὐτ' 'κτεσαϑοις, 
λ 

ι 

ὁ ἡ φυσεύμε ἢ 
ἀγεχίμ τπέμτοτε, 

χομδεμένι ἢ 



εδώ πᾶν 

ξ. 

ΓΕΝΕΒΣΙΝ, Δογ ὃ ἀξ 
Ὗ ἘΣ τῶν χυδευλων ὃ βραχεῖ ἂν τέων ἡϑονζωὼ αϑρέγων ΤΑΥ͂ " ὠπέηῆν, ἢ ἥ συχοφαν 

ἔελεμδύων ληφῶν,ἢ ἡ ιχορύγων," ἡ» ὀικενΜ ἽΜ φυλατίοήων υφόλορϑμων καὶ “ἡ διδῷ 

πεῖϑυσοίνῶν' ΟΣ ΩΣ Ὁ. ὅδὲν ἐς! ζοιζτον ". παιλεῖν. ἀνάλωτος γ ὅφηγ ὁ πνϑυμιατικὲς 

ὅτο: “ϑηπίυρϑ. κα, ᾿ ἐπειδαν ῥὶς ᾿  μιέᾳ Τῆς μηόιας τῆς ἡμοτέορις ς φγαποτε ἢ; 

Ω αἰγείρωτῃ:: γένεται πασαις ταῖς ἔχτοσλαῖς, μόνον ἐδ ἡμεῖς μὴ ῥαϑυμήσαντες χώραν 

δώρδῳ τω ῦτον ἡμῖν ἀφελέαοϑαι Ἐππϑυμοιιτ. ὃ ὁ γὸ ἐχιϑοϑ: δὴ ἡμέτερος, ὁ πογηρῆς 

λέγω δῴρρθολος, ὀπειδαν ἔλη ἡτλοῦτον πνϑυματἠκὸν συλλεγέγτᾶ ̓  μέμηνε ὦ «ϑηγ κί 
τὺς ὀδονζῳς ὦ πολλίω τίωυ ἀγρυπνίαν Ἰχιδείκψυται , ὡςτ κλιοϑν χιτήδειον ἀνρεῖν ὸ 
ὑφελέοϑαι τί Ῥῶνδον ἡ ἡμῖν ̓ὐστθκειρθων᾽ ἀδεις δὲ ὠκείνῳ χα! οθς ὕλετήδειου, εἰ μὴ μό-- 

10 γογ κα ῥαϑυμία, ἡ ἡμετέ Ως δ παδοσήχει διηνεκῶς ἡμᾶς ἐλφηγϑρέναι καὶ "ὦ “ἀπφτειχίζειν 

ὠκείνῳ ζώ ἐφόδους, ἐδὼ )γὸ ἴδῃ γήφογζος ᾧὶ πολλίω τίου ἀὀγρυπνιὸρ Ἐππιδερουμδας 

ἡμάθ, ἐπειδὸν ὦπαξ ᾧ δεύτερον ῥχτδέμϑμος )εάσηται, ὡς ὀμῥογήζοις ὯΠ1λ χερεῖ, ἀπεισι 

Δοιτὸν Κοιται μομμυϑαὶρ, ( Εἰδὼς [60 τὶ Οὐδὲν αὐτῷ πλέοςαι, ἡιδᾺ] πολλίωυ 7 φυλᾳ- 
κζωὼ Ἐχιδεικψυμδῴων. ὡς δῖχυ εἰδὸ τες τί πόρτο, ζν παρόντα βίον οναγωμοι τυγχάνεν 

15 ὀφείλομϑμ, ὥἅτως ἑαυτὴς καϑοπλίζωμδμ, ὡσὰνεὶ πϑρεςῶτα ἢ Τ ἐχ,ϑρϑν ἔχοντες, ὦ 

αδχρλείαήως Ἐλεητηρριετα, μήτε τ μαιρν εἰποιυραξαντερ ἀφορμιόιὼ ἔχιϑέστως 
αὑτῷ αὐρασώρϑι. ἐχ ὁρᾷϑ γὺς πολλὅ ἥμαπαι χεκτήρϑῥοις, ἐστείδλρ ἔφοδὸν 

ποῤησϑυχῶσι πολεμίων, ποσίω πελοιὰν ἐκ τίωἡ τότων φυλαί Ἐχιδείφιυταρ 

δι »ϑρ θύραις ἢ μοχλοῖς αγαποκλ ιοντε, ἡὸ παῦοιν ἐσφάλειδν Ἐπειδεκνύμϑνοὶ ὁ οι δὴ 
20 καὶ εἰς αὐτίω τίω γὴν κοιτορύτζοντερ, ὦσε δερυηϑέεαι παίας λαϑῷ: , Ὁ αὐτ' δὴ το9: 

πον ὼ ἡμάφη πσϑϑσήχει τ "πλουΐο τὴ τῆς, ἀρετῆς σμωυαγαργῤγζᾷς, ὦ μοτὸὼ πολλῆς Φυλέτ- 

τεῖν το τὸν ΤῊ ς ἀχριθείας, χα μη ᾿φεῦτδεέναι αὐτο ̓ ς ἢ ὡπαγῶν ὀφθαλμοῖς, δλλ οὦ 

τω ἀσφωλεςατῳ τῆς διαροίας ταμείῳ Ἵν καταχρυτῆεν, ᾧ πασειεζαν ἐφόδῳς 

τὐποτειχίζεν τῶ τϑίον ὑφὲλέαϑαι ἐσαυϑυδουκδτὶ᾿ ἵνα, λὐώλφγο αἱ κυ ̓ Αἰθφυλάίξαν- 

25 τες, διωγλῶμδν τῆς ζωῆς μμαϑιφάμϑροι, ἐφόδια τινα ἔχεν πεῖς τίω Φντεῦλεν Ὥσο-. 

δημίαν. ᾧασερ "δὴ οἱ ἘΧῚ τῆς ξώηρ τυγχαίνοντε, ἐπειδλὺ μέλλωσιν ἐς τίω ἀκείαν 
ἐπανιέναι πατείδα, Οὐ πολλοῦ τῷ χοῦ κατὰ μμδερϑν ασέυδουσι καὶ Ὁ ἐπείρονται 
σμυαγαγῷ τσειυταῦ ἐφούί, ς ὁστι κῶδ ς τὸ τὴς ὁδὺὺ μιῆχϑς οχεῦ αὐτοῖς 9 δυγήσεται, 
ἵνα, μὴ λαϑωσιν ἐαυτὺς λιμῳ ἡ αὐ ρα διδὸντερ' κατα Ὁ ἀνῷ αἰκόλουϑον ὸ ἡ μιᾶς κοιϑείο», 

30 ἰρχι ξοηρ ὠς τυγχόμογομ( μοι “ὃ παγτες ἐσμὼν ̓  ὃ πἰβεπίϑυμοὴ οντέῦϑον ̓ δὴ 
σχοΠῈΙν Ὁ) Ὁ “σεαποτίλεοϑαι ἑαυζοις ἴω ὀζον  ϑρετὴς τῆς πηϑυματι: οἷς ἐφόδχρ ν᾽ 
τὸν πσεβατίξη ὁ ὁ δεασότης εἰς τίρυ ὀικείλυ ἡμᾶς πατοίϑω ἐπόμιλϑεῖν, ἐμιηϑϑασκόυοι 
ὠμϑιὺ (ᾳ μδ δ ἐ ἐαρ Ὁ οὐποχομίσωμϑυ,ζὰ δὲ σσροπέμαψαντες ὥμϑι. ζιαύτη "ὃ Υ̓ 
ἐφοδίων ταῶν ἡ φύσις, ἀπῶρ αὖ δρὲ τῆς Ἐ δ ἀγαγών. τύῶν πράξεων ἐ ἐργασία. ϑηλέο 

Ἃς σωμϑ ὁ ἑαυτοῖς σπεραπολέοϑαι, πε» φϑίσανται ἡμᾶς ὁκέ; ζας ϑύρᾳς, ἡμῖν λὐδιγνυσι 
γῆς αἴέρισίας τὸ τὴς τσρϑς Τ' δεκαυύτην, ὃ τίωὺ ἐἰσοδὺν παξοίυτμπίζει, ὦ ὧςφε μετὰ ποίσης 

εἰδείας εἰσελθεῖν κὰ Ω πολλζω δϑρεῖν δα τῷ υ δικοιγῇ τίω βὐγόιαν. "Ὁ ὸ ἥα μείθης, οἰ γαπτητὲν 

τ ζωῦτα ζῦτον δ ἔχει Ὁ (3πον, εὐγνόει μοι, ὅτ! ὁ τίωὶ ἐλεημοσιωύζου μέτα ϑαψιλείαρέ ἐρν 

γαζομῦμος, καὶ ἡ ὐῦϑα ἀγαθῷ σωυειδὺτί τρεφόνθμο: αἰ οτελεῖ, , ἡ ἐπειδϑμ οὐγτεῦι, 

40 εν μετοιφῇ, πολλχεὺ ἀὐείσχρ τἶϑὰ τα ϑικοιζῇ τίωὐ φιλαν,ϑερπίλυ, ᾧ Ὁ μακαοί- 
ὧν ὠκείνων ῥ»μαῶν αἰκύσεται μεταὶ τῶν ὃν λοιπῶν, Δότε ὁ οι θύλογηνϑροι τὰ ὃ πείϑος μϑ, 

Χλυνρϑνομμήσοιτε τίω τομασμδήο ὑμῖν βασιλείλμ ΧΩ ) καταβολή κύσῥαν᾽ 671 ἐπέ!- 

γάσοι, ὁ ἐδωκουτέ μοι φαγῷ,, τὸ ἀΐο' δὴ ἡ (χὶ Ἔ ἀλλὼν Φρύτῶν γυόνῦμον (ὗφϑι τὶς 

Ομιγίοῇ, ΤΟΙ, ᾿ φ δν, 

ΤῊὴΘ {|Ὀγαῖν 
Εχϑῖϑθγ Οοιθᾷθ 

Οχίοχα. 

λίαγϑ, κι. λδὲ 



χες. ά. 

εν, οι, 

«. Κι). Ν Ἀ). 

ὙΦ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
31 Ὁ 

ἀν. σῶς ἡ) ὅΧὶ τῆς ἐξομολογήσεως ἕξ αἰ κϑοτιῶν,ὸ ἐχὶ ἢ ἕ θυχὼν Ὦ μετὰ οὐκ τενείας γ)4- 
γομμένων συμκ( σεται. στὸν δ ον τῇ ἢ πϑρέσῃ ζωὴ ὅν τῆς ἐξομολογήσεως ὐπονίψαρῖ, 

(ἀμ πειπλημμελημένω διωνθῶμϑι, καὶ τὴ τίωὼ συγχώρησιν ϑὕρφκαϑαι ὩΣ τῷ δεαυύτῦ, 

ἐπινϑν ὠκεὶ ἐκαϑαρϑὶ Ν ἢ αἰμδοτημαν, καὶ Χ πολλζω Δὑρησομδῳ τίου ϑῆρισίον ἡ ἡμῶν 

δωρεμδμίω. δὲ “ὃ οἷ οἷόγτα λθιπον ϑύρεῖν γιγα, φὐϑαμευλίλν ὥχει, , Ὅν μὴ οω, τῶ παρϑν-. 5 

“ὶ βίῳ ̓ἰπονψαίμενον τὰ ἐ ἡρδρτημιένα, ἢ Ἐν γὸ τῷ δι, φησὶ, τἰς ἐξομιολογήσεναί σϑ!; 
ὺ εἰκέῶς. δΌς γὰρ θιν ὁ δ ἕ σκαμμιαϊῶν χαιοθς, τὸ Τῶν οἰγώνων χαὶ παλλαισμιοί- 

ὦν᾽ ὠκεῖνος Ὁ Ὦ φεφαϊγὼν ̓  χ Ὁ ἀμοιξῶν ὲ  βραβείων. αἰ γωνισώμιεϑα, Οίιω, ὡς τι τ᾿ 

τῳ ζαδίῳ ἀζέγμδυ, να ῳ τῷ χϑυιρῷ, καθ᾽ ὃν δὲ! 1: σεφανον, χομίσαιοϑα, δ ᾿ καμαῶν . ἀναδυσαδι 

(οὲ ἀμοιξαῖς, μὴ ᾿ϑμώμιθα κατευμαουνουϑμων, ἐλλοὶ ἢ μετὰ ὶ ϑλρησίᾳς ἡ Π᾽ φέφανον το 

Ἰηὶ τὴς χεφαλῆς δεχομϑῥων Κατ ὐχ ὡπλῶς οϑῖὶ μιοίτίιυ σαδϑοιμιαξόμιϑο, Ὦπτ ̓ 

ὑμετέρας ἐγάπηεδλλὰ βυλόμϑμοι καϑ' ἐκοίφ ἕω ἡμιέρρν εἰς οἀπούμνησιν ὑμᾶς ἀγα. 
γῳ ἀγαγὼν φρήξεων,α τέλειοι ὃ ὃ ἀπηρτισμϑίοι τυγχόμογτερ,ὺ Κν ΚΣ, πολι. 
ας ΦΡΕΥ Ἐὀχρλαίμποντερ, »ἐνηοὃς ἀμεμυπῶοι κα Ὁ ἀκέραιοι,τέκρα ϑο δα; οἰμιφιμηταιρὴ Φανή- 

σηοὺς ὡς Φωστηρερ οὐ κόσμῳ, λόορν ξωῆς ἐ ἐπέροντες ἐἰς κουχημα ἡμέτε Θ9. εἰς ἡμέραν 'ς 
Χολς δ. ἵωγὺ μόνον φαμόκϑμοι ὠφελῆτετευ ὑμῶν συγγινονϑῥες, Ὅτ ὸ Ὁ ̓πυροσέφῃς ὑμῶν 

θ᾽ωδίας τῆς πρϑυμαιτικῆς Νὴ ὼ Ὁ δοίης πολιτείας μετωλοιμ(αγωσιν δὲ χϑιγωγοιώντες ὑ.- 

μὲν τὴς αἰσλέξεωξ, ὡσαῦρ ὌΣ ἢ ἣ φαυλων σεουσσία, καταδλαΐτττειν ἔιωθε τὰ 

αὐαμειγφυνδμας, κοιθυύτῷ νὴ) ὁ μμαχφίφλος Παῦλός φησι, Φϑείρασιν ἤϑη χοισὰ ὁμιλίαι 

κακαί" ὦ ὦ ἡ ἢ ἀγαλῶν σιουδσία, ᾳ μέγιςα ὀνγίνησι τὸς πλησιαξονίαε. δά Οῦτο ὧς φ16 

φιλάν,ϑεσπος ἡεδιϊδεασότης σμωεχώρησε! αϑαμεμέσϑαι γὺς ἀγαλι υς τοῖς πονηροί, 

ἵα κερδαινωσί ω ὧκ τῆς σιωσσίας, αἱ μὴ ) ἐγαπομϑίωσι διηνεκῶς τῇ πογηείᾳ, ἐλ. “ 

δ. σωνεχ! ὑπόμφψησιν ἔχοντες τίωῦ ὀκείνων αν, καρπώσιωηται τί πλέον ἐκ τς τῦ- 

ὧζν σιωνσίας. ζοσείυτη "ὃ τῆς ϑὴρετῆρη ἰοθὺς, ὡς τοῖς μι μετιὀγᾳς σφόδρα αὖ υ 
αἰδειοῖ,, ᾧ πολι ἢ ἐλ. αὐτὸς ἔπαυον διεξιέναι. ὧν αὐτὶ δὴ ἡ Εν πονὶ Ὁ ἢ ἱ καιχία, παῖ- 25 
λνὰ αὑσλ ̓αὐνἋἝἌ ὧν ματιογτῶν αὐτίω διηνεκῶς βάλλεται ταὶς κατηγϑείαις. ὅγως 

22) πᾶσι δύλη ᾧ καταφανής, ᾿ δένα Δ, ρήσεις ποτέ :(χέως Ἐχι ζω τη παῤῥησιαζό. 

Λϑιον᾽ δλλὰ Ὅλεωμαφὸ, δι ἀφρό δ ἐργὼν τσῆεν Ἰθτεχερῆσι, πολλακιρζοις 
λόγϑιρ κακίζυσι ὶ Ὁ λανθάνειν ζἄν' πολλοὺς βύλονται." δ τῶτ ἣ ΩΣ τ θεοῦ Φιλθνϑε:- 

“πίας, ἥν αἰτὸῷ Ψ αὐιϑεϑέπων “μος ἐπεδείξατο, Ὁ ἑκαίςῳ ἡμδλ}"" ὖϑθενναι κριγήφι- 40 ᾽ ἀπιϑίμη 
ον ἀἰδέκαφον Ὁ σιουειδὸρ, ἐ ἔχον ἀκριζῆ τίωυ ὀζαγνωσιν Μκαλῶν Ὁ ὑ δι ὁ Οἰϑτων". ὃ διὴ 

μιδίλιςει ᾧ πάσης ἡμιῶς Ὡτολϑ γίας Ὡἰποζερῆσαι διωυήσεται, δ ᾿ δὶ ἀγνοιὴν συρστῆαϊ- 

ογακ’ τοις ὗς αἰμϑρτήμασι, δλλὼ ὀχ ῥαϑυμίδν γψυχῖο ὰ ἀμέλειδν: τῆς Φρετῆς. ζωτα 

καθ᾽ ἑκαίςην ραν"  φρέφωμδυ τὰς ἑαυτοῖς πολλζω" ποιοιῶῦτες Ὁ μέφμμαγαν ρΡ 

ἑαυ Ὁ σωτηρλας ἵνα μήτ χέδου, αὐ βατρέχοντος, λάθω δι ἃ ἑαυςᾷν' τὰ μέγεςτι ζημι- 44 

οιετες. δλα τμ δὲ σαϑϑοιμίων ὧλις, οἰκόυσωρϑῳ διὲς δόκει, ὦναί θην ἃ ὸ σήμαρον 
ἡμεῖς διδείξαι( βώλετωι ̓  τῷ πνϑύματος λάεις αἰῷ τῆς τῷ ̓Ὰ Μωύσέως γλώδῆης. 

9 Καὶ Εἶπί, φησιν, ὃ λαὸς, σιιώᾳχϑήτω: τὸ ὑδωρτὸῦ ὑποκάτω ᾧ ὅρον Εἰς 

σιουα γωγάὼ μίδμ, ὼ ὀφϑήτω ἡὶ ξηρο" ὺ ὀϑμετο στωξ. 
Βλέπε μοι, ἀγαπητὲ, ονζαῦλα (μξν καὶ ἀκολουθίον ἀείφίω. Ὡΐ ν χὰ Εἷ- 2. 

πεν ον Φοχή, ὅτι ζωὺκ γ᾽ εδιρφιτοὶ ἀκατασκβύασος τῶ ὶ τῷ σκότῳ ν τοῖς ὕδασι 
καλυύφήξοϑαι, Εἶτα τὴ ἢ δυυτερᾳ ἡμέρᾳ τῇ φιρέωμαι Ὁ κελύσας “λνέοϑαι, ἢ Υ χροισμὼ 

5, ὑδώτων Εἰργάσατο καλέσας Ὁ φερέωμα,, ἀφοινόν" γμοῦ πεώλιν διδεώσκει ἡμιᾶς, ὅτι 
ω» 

᾿ μακρρίε 



οἰ φϑήνω φῇ 
κε. 

γ»ιαὐῷ 

»οἷμ, 

“1. τὸ, 

4. δισχέτη . 

ΓΕΝΈΣΙΝ. Λυγιε, ες 27 
Ψ τῇ τείτῃ ἡμέρω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποχρίτω τῷ ϑέᾳνδ, ἤτοι τῷ σερεώματο, πξϑσίτα- 

ξεν Εἰς Ψ σιμυαγωγάμ σιωελϑὸν χώφφν φἶυαεν. ὀφῦνναι ἢ τ ξηροὶ » ἢ ἐρετο 
ὅτως. 4.) ὠπόμτα ὑδώτων ἐπεπλήρωτο, κελεύει εἰς μέαν σιευανγω γάρ ὑδω- 

Τῶν τὸ πληλς σιωελϑεῖν, ἵ ἵν ὅτως ὀφθή ἡ 1 ξηδοί. σκόπει πῶς ςΧῸ μικροὶ ἡμῶν τω 

5 διακόσμησιν ὃ ̓ ̓δὐμορφίὰν « αὐτῆς αἰδαϑέικνυσι' » υ ἔλρετο, Φησιν, ὅγως, πώς ὡς 

ππρσέταξο ὁ δεασύτης ᾿ εἶπε μένον κ) τὸ ἐξγϑν ἠχϑλϑθυϑησι,. τὔτ δ} ἰδιον γιοῦ τὸ 
χ' τὸ ἑαυ τ Ἐβύλημα(ὰ δυμειμργή μιαιτοι ἡ ἡνιοχεῖν. 

Καὶ σμιυνχ η, φησὶ, τὸ ὕδωρ ῶυ ὑποχρύτω τῷ ὑδανγοῦ εἰς ἃς σιουωγωγαὶς " αὐδῇ, 

ὁ ὠφϑη ἡ ξηροί, 
ιο Καθ ἴζω τῷ Φωτὸς, σκοτας ὄντος πὸμτοι οὗ, ἐκελθὺσε ϑαχῦναι τ ἐφαῖς, 
ὃ ιχωελσμὸν εἰργάσατο τῷ φωτὸς ὼ τὸ σκότυφ, τὸ τῇ ἡμέρα, ἀποκληρώσεεε, 

τ δὲ τῇ νυκτί, ᾧ ἔλὶ Ῥυδώτων παλιν τὸ περέωμα ἰδαγαγὼν , Ὁ »ϑὺ τίω ἄγω 
χώροιν ἐπέχειν ἀάλᾷσε ζῳ δὲ ὑπὸ τὲ φερέωμια 4 ὅτω ἡ νι αὐτὰ ζζωτα ἃ ὕ- 

δώτα τὰ ὑποκάτω τὸ ὦ φερέωματος, πσϑϑςαίοσι Εἰς μὰν σμυαιγωγέμ) σιμοδραμεεῖν, 
1 ἵνα φανῖ ἢ  ξηρϑὶ, ᾧ τῦτε ᾧ ζαυτη τὸ οἰκεῖον βχιθῇ ὄνομα, ὥασερ Ἐχὶ τῷ φωτὸς Ὁ ὃ τοῦ 

σκότος. σμυϑχϑη γϑγ, φησι, ζὰ ὕδωτα Εἰς ῶ; σμυαγωγαὶς αὐΐ, ὰ ὠφϑν ἢ ὁ ξη- 
οοὶ, ἢ ἐκάλεσεν ὁ γιὸς τίω ξηρὰ, ἀῶ. Εἶδις, ἀγαπητὲ, πῶς αἀόρᾳτο Ἔσο καὶ Ὁ «- 
καυτοισκθύα τον, καϑούτ ὑπὸ  οὐραπετάσμασί τίσι καλυπ]ονδμίω τοῖς ὕδωσιν, ἐὐπ΄- 

αμμιφιάσας, ὡς Εἰπεῖν, δείκνυσιν ἡμῶν αὐτῆς τέως τὸ πσοόσωτων, Ὠχιϑεὶς αὐτῇ τῴω' 
20 οἰκείαν ααξϑσνγϑείδμ! ὸ τὰ συή μαιτεὶ, Φηνι, ὑδάτων ἐκαίλεσς 9ευλθίοσα. ἰδ 

καἰ αύϑατα ἔλφίξε τίω οἰκείαν “τε σνγϑείὰν. κοὐϑαϊκῶν γοῤ τίς τορίτης ὠθισος, 
ἐπειδοὺ μέλλῃ κατασχόναζεν τί σχθῦος δια τῆς οἰκείας ἸἘχιζήμης, ἃ “ κσϑϑτερον τύτῳ 

ὡ οἰκείαν απολσνηϑοίαν ἔχηί ϑησι, μέχρις δρ τὸ τέλος ἔχιθη “τ! ὑαιταισκβυαζομδώῳ. 

ἅὅτω δηλ ὁ ἢ φιλαν,ϑονπος δεασότης, ψ κυρϑτερον ζοἰς “αϑσηηϑείας τοῖς φοιγέιοις 
ἃς Ἐλητίϑησι, μιέχει ὸ Εἰς τίω ὀικείδν χώρϑω τῳ οἰκείῳ “πποτάγματί Ογαττοίγηται. 

ἐπεὶ δξω ἐδεξατοὶ ἡ ἢ γὐτὴν ἑαυτῆς παξϑσηγϑείαι, καὶ ποῦς τίωυ οἰκείλν μορφίω 

ἐπόνηλϑε, καὶ (οἱ ὕδατα σμυαχέντοι.. πάλιν τὴς ἰδίας ὁγομιασίας ἡξιώϑη. 
1ο κάλεσε 3 Φησι, Κα συςήματοω Μ' ὑδούτων, θρυλοίοσαις. χαὶ ἐπήγατε 

πάλιν, ὼ ἐϊδὲν ὁϑεὺς ΤΙ κρυλϑν, ’ 

40 Ἐπειδῇ »ὸ αἰοϑενγὴς ὅσα ἢ δύ, ϑούπων ἡ φύσις ὑκ ἤρκει στο: ἀξίν ἐπαρέσει ζ 

τῷ ϑεού δυμἰνργήματα, “σεολαθούσαι καὶ ἢ λία 26. φη Τ ὐπ' αὐτν τῷ δυμὶσρηϑδ 

ἔπαιον ἡμᾶς διδαΐσκει. ὑτὸμ Ούνιω μαΐϑης ὅτι ἢ αὐτῳ τῶ αὐ βαγαγόντι κρλϑ ἀφ- 
ϑη τὰ ἐ γεπυνηνϑῥα, μεῖζον Μ ἕξεις Ό )εοῦμαι, Οὐδὲν δὲ 'πλέον Εἰς ἔπαρον ἢ ὸ ὄκωμιν 

λόγϑν εἰσενεγχεῖν δυωυήσῃ. ζριτον γδβέχε ἔγεις δεαυθτέωυ, ζιαῦτα ἐργαζόρϑμον, ὦ μη: 

45 δὲ' χὰ ἡδῖε ἐγτάμνον δέξαιϑαι δια “πῶς Ν ἂν δυωυυϑέιη ἀν ϑεφπίνη φύσις 

ϑεοῦ ἐ ἔργα κοτ' ̓ αξίον ἐ ἐπαιρέσοῳ ποτέ; ὁ για, μοι λοιπὸν) ἐγζωῦε, δια Ἶ ἐπαγ9- 
δύων τῷ θ᾽ μηχανα ϑεού τίω ἄφατον φίὰν. ὯΝ δ φανερϑν ἡμῖν ΤῊδ' γὴης τὸ 

πξϑσωπο ἔδειξε, λοιπὸν τοῦ οὶ οἰκείω" ἀπρφάγ ματι " τίω ποξ)σήχϑυσαιν ὀὐμορφίαν 

| αὐτῇ ἢ χαείζεται, κορλωπίζων αἱ αὐτῆς τὸ κσοόσωπον τῇ ποικιλίᾳ ἢ: τ ἀπερματων. 

49. Θὲ Καὶ Εἶπέ, Φησιν, ὁ λιόρ βλαφησάτω ἡ ἢ γὴ ἡβοτόμίν χόρτῶ, ἀσεῖξον απέρ-- 

μα Ὁ λρος ἡ καθ᾽ ὁμοιότητα, ἢ ξύλον κοίρπεμον “πποιοιο μαρτὸν ὃ τὸ αὐέρμα ὠχτεῖ 
ῳ ΟᾺ [καθ᾽ ὁμοιότητα, [ χτν πλμος ἔλα τῆς γὴ γη5᾽ χαὶ ἔλατο τῶς. 

δι," ἐλύετούὕτωςν, ; πολ πέταξεν" δούς, Φησι, χαὶ ̓ θυ)ίω: κα γῇ (ᾳ- οἰκείας 
Φ 

᾿ξβεγίοῇ, ἴοι, 1 Ο: ὠϑῖνας 
.- 
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ὠδἔενας διεγέιρασοα, ασοὶς τί τῶι απερμαίτων βλά ςΉν ἑαυτίων ἠυτχέπισε 

1. Καὶ ὄξηγογκέ, Φησιν, ἡ " ἢ βοτλμέωυ χόρτυ, απεῖξρν ασέρμαχξ τὶ δος κα “ καθ᾿ 

ὁμοιότητα. » ὃ ξύλον καίρπημον ποιοιοῦ καρπὸν, δὶ τὸ ἀσέρ μια αἰστῦ οἷν παῦε τ δνος 
Ἐχὶ τῆς γῆς. 

Ἐνταῦθα, ἀγαπητὲ, εὐννόξι μοι πῶς τὸ ὁ ῥῆμα τῷ διαυότυ ἴα πϑμτα ὀνετο τῇ τὴ γῆ. ς ᾿ππῆβμον 

τε "Ὁ ὀνιϑοφπος ἑώ ὁ ἐργαιζόμϑιος, υκ ἄρρτζον, Ὁ βοών σμωξργήα, εκ ἀλλη τις 

ὶ αὐ Ῥ Ἰπημίλεια, λα μόνον ἤχϑυσε τὸ Ἰλητεέγμιατος, καὶ Ὁ ϑϑλως (ἀπαῤὲ ἑαυ-- 
τῆς ἐπιδάξατο, ὧκ τότυ μλυϑοίγομϑυ, ὃ ΤΙ ἡ γων Ὁ τῶν γηπόνων ἡ Ῥβημέλειω, 
δδὲ ὁ πόνος Ὁ ἢ ἡ λοιπὴ ζιλαιπωρία ἡ ἢ κῃ πίω γεωργίὰν γίομδρη ὃ! Τ κριρπῶν ἡμῶν Υ̓ 

φορϑὶν χαείξιται" δλὰ κπσοϑ τότων αἰπόώτων τὸ τῷ 9εοὐ ῥὴ βῆμα, ζω ἀρχῆς “οὸς τὸ 
αὐτίω δ ρόμϑρον. ἀλλωςτεδὲ καὶ "τ Ἐκ τα ἀγνωμοσιυύζιω τ δ, ϑοϑπῳν διορ- 

ϑουμδβη ἢ δία γραφὴ, ἀκχριξος ἡ ἡμῖν ὠπόμτα διηγεῖται ̓ )τίω (ξνἕ ἢ γελϑνότων, 
᾿ γα ὀμακείλη }} μαΐτην φλεγΐ μϑμων ζιὶ ἀπὸ ΟΜ οἰκείων λογισμῶν ληρωδίας, ̓ ξ λέ- 

“ἐν Ἰθηιχωιοριώτων 07] τῆς σϑήλίν σειωφρτείας δεῖ σοὺς Ὁ ὧν καρποὶ τελεστφό- 

ῥῆσιν. Εἰσὶ δι τινες Φὲξ τ ἄφρων τἱσὶ ζωῶτα ἔγραφεν Ῥλιχερθαι. δια πζα δϑιδαί-- τς 

σκέι ἡμὰς τὸ πνεῦμ: τὸ ἄγον ὅτι “τε ἢ σοιγαίων γϑτων δημισργίας τῶ λόγῳ τ 

Χ) ὺ τῶ] “ϑοςαγ ματὶ Εἴκουσεε ἡ ῃ ν᾽, πόρτα ζᾳ απέρματα ὀκϑδίδωσιν, ἀδενὸς ὑτέρυ δὲ- 

υϑεῖσα ππϑὸς σιιυέρίε ιδῳ. ἤρκεσε “ὃ αὑτὴ ὀυτὶ πόμτων τὸ βἥμα ὠκεῖνο τὸ λῶλϑι, 
βλας ἡσάτω ἡ γὴ ἡ βοτανζωυ Δδή. κατακολουϑοιτες ζύνεω τῇ ἡ) εια, βαφὴ ἢ μιηδέποτε 

ὀβεχω θα γ.}} “πλῶς ζὶ πάρικαίμεενα λεγόντων. καν Ὁ ὔϑεσποι τίω γών ἐργα- 19 

'ζωντωι, καὺ τίωὐ “ ἰπὸ Μὰ αἰλόγων σιωυφρ[ειὸν ἔχωσι, καὺ πολλίω τῇ γῇ ἐπιμέλειαν 
Ἰθηιδείξωνται, κα αέρων δἰχρᾳσία Ἄϑνπαι, καν » πότα, (ἰάλλαᾳ σιωυδρα!μ, Εἰ μὴ 

Ὦ νδῦ μια τῇ διατότυ ἔθου, πόρτα. Εἰκῇ ἐ μάτην , ἢ δὲν ἐς αἱ τι πλόον ὝΨ πολ-- 

λῶν μόχϑων χαὶ ἢ καμάτων, μὴ τὴς λξζωθεν χροϑς σιμυεφαηήομθλ ες, ὰ τίω τελε. 
σφφόρησιν χαειξομδῥης τοῖς τοῖς γρορϑ,οις. τίς γᾺ} τκ ἐὺ  ὀκπτλ ἀέρι ὶ Ὁ ειυμιάσειεν, οἰ ο»- 5 
νοαύν ὃ ὁπῶς τ ἡ ῥῆμα τῷ ϑεαυότν, τ λίθον, βλαιφησαύτω κα γὴ ἢ βοτυμίω ν χόρτυ, "Ἢ "αἷς Ἐν 

αὑτὰς τῆς γῆς ζῳς ἐ λδιλόγαρ κατελϑὸν ̓ καϑουκῖν πέπλῳ τίν! ᾿ϑαυμαφῷ, ὅτὼ τῇ Μ 
δὐθωῖ ποικιλία, τῆς γῆς τὸ πυδόσωπον κοιτεκόσμησε ; ΩΣ ἐῶ ἰδεῖν αἱ ϑ6ϑον τίω φεότε- 

7) ὠμορῷον ὲ ἀκατασκβύαφον, σῦν δεξαμθμίω τὸ τὸ καλλρρ, ὡς, μικρὸ δεῖν, ἀμὶλ- 

λάοϑει το ὁ ἐρρυῷ. καθεύτόρ γὴν ὠκεῖνος μιότ᾽ ὁ ἰ πολὺ μέλλει κϑσμείεϑαι τῇ ἢ ῬΜώ- 10 

φρῶν ποιχιλία, ὅτω ᾧ ἀντητῇ ἢ διαφορᾷ Μ φὐθών ᾧ' ὅτωρ ἐκαλλωπίσετο, ὡς ὦ τὸ 

δομάρηϑν αἰεὶ ἐπευρον' ̓ἀγατίν. ) Εἷδ Ὁ, Φησιν,9 ὁϑαδρὺ ὁτί κωλόν, εἶδες πώςκα δ 

ἑκα φον μ γνονδίων δείκψυσιν ἐγτωνᾶντα τὸν δυμαρρὴ, ἵ ἵα Τ᾿ τα ἡ χὰ Δὐ,ϑεθ- 
“τὼν φύσις ζωτα διϑεισχοϑῥη, κ τῶν δυμὶνργημαίτων αἰαπφέχη πτϑὲς τὸν δυμε-, 
ϑργήσεωτα. οἰ »βᾷᾳ δυμιαργήμαιτα [ζοιαῦτα ὄντ] νηκῷ τί φύσιν ἢ λυ,ϑοφπί- 35. 
γζωυ, ᾧ ὑδεὶς ἐν αὐτοὶ κατ᾿ ἀξίλν ἐγταινέσει δουνήσεται, τἰ ὀδτις Εἰπεῖν δυιωηϑείη 
“περὶ ἀντί τα δε μἰεργϑό; 

11. Καὶ εἶδέ φησιν, Ο ϑεθςς ὁ τί καλόϑν,ὺ ἐδύετ ἐασέρᾳ, κὁ ἐλμεν ποθὴ ἡμέροι τεῖτη. 

Ομ πῶς τῇ σεωεχέια, τῆς διδασκαλίας ἐμιπῆξαι βέλεται τῇ ἢ ὀζροοίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ 

ἿἍ λεγομδέων τίω διυύαμν. ἐ δζωυ ὑγ. εἰστεῖν, ὦ ὁ ἐλύετον ἡμέρῳ τεῖτι" δῦ θ6» πῶς 49 
καθ᾽ ἐ ἑκαφην ἡμέραν ὅτω φησὶ, ἐδϑετο ἑασέραι, αὶ Χ ἐλμετ “θϑὶ, ἡμέφοι τρίτη ὧν 

εὑπλὼς σσοδ' ἐικῆ, δλλ᾿ γα μὴ ἰσυγχέωμϑῳ Ἰίω τάξιν, μηδὲ νομἰξωμϑρ ὲ ἑασέρφςκα.- 

ταλαξόσος τέλος Εἰληφέναι τι ἡμέραν, δλλ᾽ ἰδωμϑρ δι ἡ ̓ μδ ὁ ἑασέρᾳ τέλος [2 
τὰ 



γι πιαύτίω 

ΓΕΝΕΣΙΝ, δλδυγ. ε. 29 

τῷ φωτὸς ᾧ ρχὴ της νυκίος ᾿ ὁ ὃ ὅρ͵ 369: τέλος τὴς νυκῶς ᾿ πλήρωμα τὴς ἡμᾷ.. 

696. τοῦτο Ὁ ἡμὰς βέλεται διδούξζαι ὁ μοιοαΐθλος ΜΜωύσὴς λέγων ἢ δ ἐψετο ἐ- 

ασέροι ἢ ἐλετο χοροὶ ἡμέοο τοΐτη. ἢ μιῇ ξονιοϑοῆς, γαπητε, εἰ ζοῦτα πολλάχις 
ἢ σιινεχώς ἡ ϑεία γραφὴ λέγει. Εἰ Ὁ ὁ Κ᾿ τίω" Ὀσαυτίω σιιωυέχειὸρ ἐὰ ᾧ 

πισισεσ δέν 5 τῇ πλαΐη ποδοόκατειλημίμθμοι ἰσδοῖοι, ὦ" πόπωρωμϑροι “ἴω καρδιὸω φιλονεικεῖν 

ἡεἶμκδὴ 

ΓΤ] 

δὼ 

πειρῶνται, καὶ τίω) ἑασέραν “δἰοχϑὺ τὴς ἐχτόσης ἡμέφοις Ε ἶναι νομίζυσιν, ὠπατώντες 
ἑαυῶν' «ὐδαλογιζόνϑροι, ᾿ τῇ σκια, ἔτι το δοικοιϑήμϑμοι, τὴς αληϑείας ὅτω πόσι 

δήλης γεϑνηνϑμης, ὦ τῷ. λύχνῳ ἀὐοοσεδρϑυοίϊες, τῷ ἡλία τῆς διχαγοσευύης πόρταχϑ 

(ἐ ὁἰκείας αἰκτῖνας ἀἰφιέντος, Εἰ μὴ Τοσαύτη τῇ διδασκαλία, μ(Τ' πολλῆς “Ὁ αἰχριβείας 
10 ἐχοήσαιτο, τἰς ἀν ἤνεγκε “δὴὝιὦ]6 ἀγνωμόνων ἢ φιλογεικίδν,) ΑΔλ' ὠκεῖνοι μδῥ"δὀικείας 

ἀὐγοίας αγα ϑϑμέτωσαν ζῷ Ἰπτέχειρα μεῖς ἢ (Ὁ καταξιωθέντες ἡ αδὸ μαρυγαὶς δέξα,- 

οϑτι ὁ ἡλίν ὁ δικαιοσιωης, πειθώ ῖθα, τῇ τὴς )είας βαφῆς διϑωσκαλίαᾳ, ὸ τῳ καινόν! 

Ζζωτις ἐξακολουθοιῶτες, τω ζᾳ ὑγιὴ δύγμιωτω ογαποθώμῖθα τοῖς ζοι μμείοις τῆς ὀζᾳ.. 
γοίας τὴς ἡμετέροις, ὦ ΑΙ τῆς τύτων Φυλᾳκὴς πολλίεὐ πσϑϑνοιδυ τὴς ἑαυτῶν σω- 

15 τηρίας ποιώω ῖθα, ᾧ Κα λυμφωμνόνϑμα ἡμδυ τω χτ' ψυχίω ὑγίειαν φθύγωμϑμ, κοιθεί.- 

πῆρ ϑυλητηθίων Φαυρμείκων, πϑτων Π οάτων ἀπεηθαθρμοι. πολὺ γὃ μείζων αὕτη 
ἡ (λοζη κ) Ὀσώτῳ μείζων, ὅσῳ ψυχὴ σώματος (ελτίων. ὠκεῖνα »ϑὺ Ὁ Ρ ῷᾳ φωρ- 

μακα (ὃ) (Ὁ ματικὸν τον ϑαγατον ἐπώπι, ζο ὃ τῇ ὑγιεία, τὴς ψυχῆς λυμαρόνϑμα, 
ᾧ αἰώνιον ἡμῖν θοίγατον πυρόξονεί. αἰνὰ δὲ ὅ01 (ἀ λυμφινόνϑμα, ! ἡμῶν ;πολλὼ δὰ ὼ 

20 αἰ ϑέφοροι, μείλιςα ὃ τὸ ασϑϑς τίου δόξὸμν ἐτ]οῆοϑοι τίω αὐ, ϑο9»πίνζου, ᾧ μοὶ Εἰδέ- 

ναι ζωύτης ιὑπυῥορᾶν. τοῦτο 7 ἡμῶν πολλῶν αἤτιον αἰεὶ γίνεται “Ὁ κακδὼ, ὁ Εἴ τινα 
ἔχονϑιυ πλουτον πνϑυμκοιτικὸν, τῦτον κενοῖ ἐρήμος ἡμᾶς καϑίφησι “δ οντεῦϑον ὠφελεῖ 
ας. τί δέ ἂν ἕμοιτο ζωύτης τῆς λύμης ὀλεβριώτερον, στὸμ ἢ ὦ δοχούυϑμ ἔχειν, ἐφί.: 
γῆαοξαι δ, ̓οδασκθυαξει ; ϑγως ὁ φαθίσαγος ὠκεῖνος ᾧ πελωώγα γέλϑνεν ὀλοήων, 

25 δυιωηϑεὶς κρατῆσαι τῆς" ἰδίας γλώῆης, δλλα δὲ ὠκείνης καϑαίπερ δ᾽ ϑυράδος τινὸς 

ὠκχέας πϑ μον ἐντὶ (Ὁ πλούτον. τοσῶτον 69: κενοδυξία κακόν. Εἰπὲ) γό μοι, τίνος 
ἕνεκεν ὼ δζρα Δ ἐτ]όησαι αὐϑ ὶ Ὁ ΠΡ δύ, ϑούπων ἔπαινον; Οέκ διοϑα δι καϑούπερ σκιαὶ, 
ὁ Εὐτι ζωύτης θὐτελέςερον, ὅτως ὁ πῆρα τύτων ἔπουνος ἐὶς (ὃ «ἔρᾳ αἱ χυλεὶς 
ἀφανίζεται , ἄλλωφε ὶ ϑὐπερίτφεηῆος ἢ δὐμετάβληζός ὅθι ἡ ταῖν ὀψ,ϑούπων Φύσις, 

20 ἡ (Ὁ) αὐτοὶ γιοῦ μϑμὶ ἐπταμνούσι, νιωῦ ὃ κακίζυσι ὦ αὐζον" (χὶ ὃ τῆς τὸ ϑεούψέφυ Οὐκ 
οἷν ποτε τῦτο Ἴϑοιτο. μὴ τοίνωυ αὐχόητοι ὦνϑν μωδὲ Εἰἶκῇ ὁ ματίω ἑαυςδν; ὠπατῶ. 
αϑν. κἀν γ)Ὲ} ποιῶνϑμ δι ἰγαϑὸν, μυὴ ϑιοὲ τῦτο δὲ μόνον αὐ μετερχω θα, ἡ, τίω 
᾿οὐτολέω πληρώσω ϑμ τῷ ἡμετέῤσ΄ δεαυδτυμοάκείνῳ μόνῳ γνώριμοι ϑνω θα" Εἰκὴ 
Ὧν πόνον ἰπαορϑρϑμϑυ, τῷ εἰντεῦϑεν καρτῷ ἑαυςδν ἀὀἰποςερφιῦτες, ὁ "Ὁ ὁ Ὁ 

35 ϑηρϑιοῦο τίω πρλο οὶ δμ δ, ϑοϑέπων δόξὸμ ὧι ὴὙὝ ἀγαθών ἐργαιξόνϑμος, κάντε ζιύτης 
τ ἰπολσῦσοι δεηθῇ, κάντε μὴ (πολλαίκις γὺ ἡ δα τῦτο πόμτα ποροίῆων οὐνν ἔχι- 
τυχεῖν ζω ύτης δυυνήσεται!) κάντε ὀΐω Ἐχιτύχη, κάντα αὐἰποτύχη, Ὄοχοῦσαν ἐιληφεν 
ὠνζυῦϑα τίωὐ ἀμοιβίω, αὶ ἐδεμίαν λήψυτω ὀκε ὑπ αὐτο Ἐ λῤηίδοσιν. Ὁ, α" 
ἐπειδιὴ τσξϑλοίθων ἑαυζον ἀπεφέρησε Φ χοροὶ τ κριτῷ φιλοτιμίας, πσοϑ ινυήσοις ζὶ 

49 παρϑνζᾳ “μελλόντων, ᾧ τίων δ κα τοῖν αὐ ϑοοήπων δύξδου τὴς ψήφυ τῷ διχαίν κρι-- 
τῇ. πάλν, ἀν δύ αὐ τϑζο μόνον ἐργαξω θα! τι δ πνϑυ μαϊικῶν, τε ὀκείνῳ μόνῳ 
αβέσαι τῷ αἰκοιμήτῳ ὀφθαλμῷ, ᾧ πϑϑζᾳ γυμνά Ὧν τετρουχηλίσιϑμα, ὦ ὁ 3η-: 

στούρϑς ἡμῶν αγαϊλωΐζος μένει, καὶ ζῷ τὴς αὐἰμοιδὸς ἀκέραια, ᾧ κα χονφὴ προϑοδοκία ὧ»- 

Ὁ εγίοι, ἴοι, 1. ο ΟΩ͂ 3 τεῦ) 

ἮΉΘΙΚΟΝ, 

Ἐδ,Ὁ. γι 
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τὸς χρῷ, -- 

Ὧν. ἀ. 30 ΧΡΎΣΟΣΤ, ΤὩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
τεῦϑεν ἡμῖν ἤδη πολλίω χω τίω Ὡὐοαμυϑίλν ὦ μπῇ ον ἀσύλῳ ταμιείῳ ἐς 

κείνδυυ ἡμῖν δῥκφυλρηοος, «τίου ὠμοιοζυ ὸ ἡ «δὰ ὙὟΜ λυ δ οοἴπων ἀχολουϑήσει δὰ. 

ξα. τὐτεγὸ αὐτὴς μᾶλλον μ(Τ' δαψιλείας ᾿δἰπολοίνονϑυ, ὅτὸμ αὐτῆς αὑχιῥορῶμϑρ, 
στὸν αὐτίωὐ μη ζατῶνϑμ, στὸν αὐτίω μυὴ δϑιώκωμϑμ. αὶ “ἰ ϑαυμάζεις, Εἰ ἘχῚ Μ᾽ 
τίω πγϑυμοτικζιὺ φιλοσοφίαν μετιόντων τῦτο γίνεται, ὄχτνγε ὁ ἔχ ὃ ἰϑέζῳ ὅς 
κέσμυ πρόγμαζα, ἐπῆοημϑύων, τύτων μάλιφα (ὦ πλείως καταφρονοῦσι ἢ "πίρο-: 
ρῶσι ΔΜ ζχιζητῶν βυλορϑῥων τέων χοῦοκ ΤΜ αὐ, ϑούέπων βὐφημίαν ν ὶ θὐρήσεις αρ δαὶ 
πάντων αὐςδυ; σκωτόομϑίοις (χὴ τω τὴς κενοδοξίας ἐφίξεϑαι. τί δέῶυ ἀθλιώτερον 
μοί ἡ μῈ αὶ πνϑυμαΐικα μεδιόντων, εἰ μέλλοιμϑν ὁμοίως ὠκείνοις αἴθὲ (Ως ἢ αὐ. 
«ϑοϑίπων κεχηνέναι θὐφημίας, ὃ μὴ Ῥιοκεῖο, τω ἐπάνῳ τῳ δα τὸ γεοδ, καϑούπ τὸ 
ὁ Παῦλός φησιν, Οὐ ὁ ἔποιμος Οὐκ ἐξ ἐν, ϑοθπων, συν δὲ δ, ϑοϑέπτων, δολ᾿ ὧν τῷ 
ϑεού, ουχ ὁράς, ἀγαπητὲ, ὸ οὖν ταῖς ἱσποδρομίαις ὅπως (ὦ Οὐ ἵπιτους ἐλρίυγοντες, 
πϑρτὸς Ὁ ϑοήμιν καιϑημδμα αὶ μυρίας θὐφημίας καυτουχέοντος, οὔις Ἐχιςρέφονται, Οὐ οὲ 

ἐδονζου [τίω}] ἐκ τῆς ὠκείνων θὐφημίας καρποιώται ᾽ Δλλα χσοὶς ἕνα μένον δρῶσι τὸν 
βασιλέων μέσῳ και ϑήμνϑμον, ᾧ τωϊγϑύμαΐι ὀκείνα πσοοσέχοντες πϑνΌς αἰχύρο- 19 
ρῶσι τῷ πλήθας, ἢ το μόγον μέγα φρονοῦσιν, ἐπειδὸρ ἐκεῖνος αὐζδν" φιφανώσῃ ν χαὶ 
Οὐτὺς διὲς σὸ μὶμούνϑμος μυὴ πολιωὺ λόχϑν ποιοῦ Ὁ Υ̓͂Μλ ϑούπων θὐφημίας, (1. 

δὲ δυρὰ το τίω “δἰρετίων μετέρχου᾽ δλλ αἱ τίω οὐδ ὶ τῷ ϑιχαίο κριτῇ ψῆφον ὀῤαμε- 
νερὸ τω ὀκείνανθυ μοῖι αρολσέχων ὅτω σὺ Ὅν βίον πόρτα ὀικονόμει γα ἢ ὠ ζῶ διη- 
νεκῶς ἧς ταῖς γρηςαὶς ἐλπίσι τφεφόνϑμος, κακεῖ ΤΜ αἰωνίων Σἰπολοίυσῃς ἀγαθαύγ᾽ ὧν :ὃ 
“μοί, πούζως υμᾶς ἔχιτυχεῖν, "εκ, ᾧ φιλαν,ϑο»πία ὦ κυεῖν ἡμδ]ησώχκοις" 

μεθ᾿ ὃν τῳ πατοὶ, μα τῷ ἁγίῳ πγθύρμοριτι, δόξα, κρούτος, τι μοὴ γμοῦ ἢ αἰεὶ ὺ Εἰς δὼ 
αἰῶνας “Μ᾽ αἰώνων. Αμέώω. 

Λογιφ. ΚΑΙ ΕἸΠῈΝ Ο ΘΕΟΣ’ ΓΕΝΗΘΗΤΩΣΑΝ.::ς 
φωφῆρες ὧν τῶ φερεώμανι τῷ ἐρανδ ἐις φαῦσιν ἘχῚ τὴς γῆς, τὸ οἱαχωοί- 

ζεν ἀγαὶ μέσον τῆς ἡμέρας  ἀγαὶ μέσον τὴς νυκῶς, ᾧ ἔξωσαν Εἰς σημεῖα, 
ὦ ἐϊς χαιοοὺς,  ὀις ἡμέροις, ὃ εἰς ἐγιαυτῶς. | 

Ά ΟἸΟὐλομαι τὴς σιωνήλοις αι ϑαι διδασκαλίας, ᾧ ὀκγῶ καὶ αἰα-- 49 
ν᾽ δύομαι. νέφος ὃ αϑυμίας ἐπελθὸν σιουέχεε ὦ σωυνεποίροιξέ μν 

Δ Ὁ λογισμὸν, μάλλον ὃ θκ ἀθυμίας μόνον, δλὰ ἡ ϑυμδ᾽ ὁ οὖρκε 
ὁ) δι᾽ ὅ,τι πράξω. ϑἰποοία γὸ κατέχει μιν τίω) ὀζρῥοιὸν. στὸ 

Ν᾿ οὐνοήσω, δτί μίκιρθν πνϑύσαντος τῷ αἰ σ θόλου, πᾶσαν ἡμδ! 
Ὁ ὀὐχείωυ  σιωοχὴ διδωσχαλίαν,  καϑημερλνίωὶ πρδοαίνεσιν ,3 

λήθῃ αρδϑαδῦντες, εἰς τίου σευτμικζιὺ ὠκείνων πομπτίώ ἀπόντες δεδραμώήκατε, τίω 
ἱπαοδιρομίον καταλαβόντες ποία, πσοοϑυμίαᾳ δυωήσομαι παλιν τίω πτθϑς ὑμᾶς 

ποιήσαοϑαι διδωσκαλίαν, “ΜΠ ασόοτέρων. ὥς αὐ ϑρόον αἰοῤῥυύῶν: τὸ γὸ μάλιξα, 
Ἰλιτεῖνον μοι τίω ἀϑυμίδν τ σφοδιρότερθν μοι ̓ ϑυμὸν ἐργαζόνϑμον, ττο ἐςίν, ὅτ| 
μετὰ τὴς πο ραινέσεως τὴς ἡμετέροις, ἢ τίω αἰδὼ τῆς αἰγίας τεοσαιροικϑφὴς ἐΐξεῦξα;- 40 
λετε ὃ ἑαυ δμυχῆς,  ϑῶ τοῖς τῷ ϑῴμρόλου δικτύοις ἑαυςβϑ ὠκδεδώκατε, πῶς δξὼυ 
αὐ τίς δευνηϑέιι, καν αὑτολιϑίνζεν ἔχοι ψυχέυὺ, Ὡραίως ἐνεγκεῖν ΚΤ τόσαϊυτίου ὑμδάδόλι- 

γείδμ  αἰλουύομφῃ, τιφ'θύσουτε, αὶ ἐρυθειῶ στὸμ ἴϑω μα τέων ἡμιῶς πονημϑέσε, αὶ ἐἐς 
᾿ πέτρας 



γ,.. στο ἄντ 
ν. σ. κ' διτιο8 

ἥμενοι, 

32 στ 

' ΓΕΒΝΕΣΙΝ, λογις: 31 
σπύτορις τὸν ασὺ 69) κοταξαϊλλογζς. δλλ᾽ ἐμοὶ μϑὲ κάντε αἰκόνητε Μ λεγϑρδνων, 
κάγτε πορακθντε, αὶ ΔΜ μιοϑῶ) ἐπηρτισμϑμα τυγχάνει. τὸ γὸ ἐμαυτῷ πϑρ ποιῶν 
διετέλεσοι, ὦ Ὁ Ὡογύϑλον κουτέραλον, τὺ τίωὐ γυϑεσίδν ἐποιησοίμιζων᾿ δέδοικα 5 Ὁ 

χερ. ἀὶ 

“ Ὁ “ « "ν᾿ ΝΞ ἵ » 

ἰγωνιῶ μὴ " τοῦτο αὐτὸ “πλείογος υμαν κατηγϑθλας αἸτίον ἕνηται. Ο γὺ διϑλο;, φησιν, ἀνκ, εβὶ μξ. 

ς ὠκᾷιος ὁέιδω; το ϑέληφ, τῷ κυοίν αἰστοῖ, ἢ μυὴ ποιήσας, δωρήσεται πολλές. σε ΝᾺ 

ἐὶς ἄγνοιαν ὑμδῇ τις ἔχει καταφυγῴν, ϑῶς ἡμδ) καθ' ἐκοίφίω ἡμέραν (ὶ αὐτὰ ογη- 
“ριύτων, ἃ ““ποδεικνιυῶν ᾧ (ὲ οἱ 9 ολικοὶς πάγας, ὁ  “ρετῆς τίου πολλίω 
δχϑλίαν, ἐαλ νήφεν βαλώμιϑα. ἡ οὐκ ἴζο, ὅτι τιεὺς ὁυῶς τὴς ἑαυτῶν σωτηρίας ἀμε- 
λοωσζᾷε, και ποτε δὲ οὐαϑ κὐραγινονῦμυς, ἀδλλοτε δὲ Εἰς τῷ δζαθολου δίκτύα 

1ο ἑαυῶν: ἐἰκδιδυγζᾷς, τοῖς κυσὶ “-ἰῬαδαλλοι ἡ ϑεία, γραφή. Ανιϑοφπὺς 0, φησιν, 

αἰ ποςῥέφων ὐπὸ τῆς αἰ εδοτίας ἀντ, ἢ πάλιν ἐς αὐτίω ἐπὸμιων, ὁμοιός ἘΦ κιωὶ 
Ἐχιςρέφοντι Τχὶ “Σ ἴδιον ἔμετον. ὁρᾷς τίνι ἐοίκασιν δι πσρὸς τέων γέλν ὀκείνζων τίω πα-: 
οϑίνο μον" σιωυδεδιργμηκότες ; θκ ἠκόυζᾳτε τῷ γοιφ'ὃ λέχϑντος, Πάς ὁ αἰκϑίων μκου τοις 
λόγοις ζυτῦς, ᾧ μὴ ποιῶν αὐζῶν', ὁμοιωϑήσετα αὐδιρὰ μωρῷ, ὁςς φικοδὸμωσε τίιὐ 

ις οἰκίδν αὐτῷ ἐχὲ τίωυ ἀΐμιωων, καὶ ἦλϑον δι ποταμοὶ, ᾧ ἔπγϑυσὸν οἱ ὀβεμωι, ἢ ασοϑσέρρη- 
ξαν τῇ οἰκία ὀκείνῃ,ὺ ἔπεσε, ὦ ἑώ ἡ γῆωσις αὐτῆς μεγάλη: οἱ δὲ Εἰς τίωὶ ἱστσοίνρ9.. 
μέδῳ δεδερρι μιηκότες, τ ὐτο χείρυς γεγόνασιν. ὠκεήμ γὸ ἡ ὀικία, καὶ (Τ᾽ τίοϑ ττρ9σ-. 
Ουλίω, τίω κατώτωσιν ὑπέμεινε. ποταμὸς Ν᾽ ᾧ αὐέμες πεν, ἐχ ἵνα ὑδαϊῶν πϑό!- 
δος ἡμῖν αἰνίξηται, ὴὸ ὀμέμων σφοδιρότητα, δλα  πειρασμον τίω ἐπαγωγάω τίω 

20 σφφοδιραν᾽ ὶ τέων καιτώτ]ωσιν δὲ τὴς οἰκίας, ἐχ ἵνα, περὶ αἰαϑϑητὴς ὀικίας νομίσωμϑμ 
(οὐδὲ δ ψυχῆς ὁ λόγος τῆς υπὸ τῆς “ΜΔ δειναῖν προϑσζολῆς καταπιτήδυσης, καὶ μυὶ 
δυυυη)είσης ὀὠτιαγεῦ) ἐφ᾽ υμϑμ" ὃ ὅτε άγεμος ὠκινήϑη, ὅτε ποταμοὶ προλσέῤῥηξομ, 
δλλ᾽ ἁπλῶς ἀυρᾳ τις μικραὶ δζμθρλικὴ ἔπνϑυσερὸ πούς ὑμᾶς ἀγεῤῥίπισε. “ἰ ζώ-. 
τῆς τὴς ἀγοίας γγεῖοον γθοιτ' ἀν; ἰ της γηςείας ἐφελος, Εἰπέ μοι ; 4 τῆς ἐγζιυῦϑα 

25 σμωυελύύσεως ζὸ κέρδος; ἡἰς σύκ ἀν ᾧ Αἰπα ὑμϑν φεναϊξφο,ἡ ἡμᾶς ταλανίσειον ν αἰχὺρ 
ὑμδλ δι, δι ὥπόμτω, ὅσα σενηγάγετε, ὑφ᾽ ἐνἐξοχέατε, ᾧ ξϑύραις τὴς δχμνοίαφυ.- 
εδοῥλμεπετάσειτε τω ποννρῷ δωυΐμονι, ὦφε  Εἰσελδεῖν, ὶ (Τ᾽ πολλῆς τῆς θὐχϑλίας 
πόρτα ὑμδι αφορῆσοι Ὧν πλοῦτον τὸν πρό ῥιατικόγ᾽ ἡμᾶς ὃ ταλανίσειεν Εἰκότως, 
δῇ, Εἰφνεχραὶς τως οὐγηχούωϑῳ αἰκϑαὶς, ᾧ τοσταύτίου ζημίαν εἰ πσομϑμομδμ καθ᾽ ἐκοὶ- 

80 φὴν ἡμέροιν ασείροντεφ, μηδὲν ὃ καρ πούαϑαι διυνάνϑμοι. μωὴ γ)λ9 δχοὶ τῶτο λέγειν 
αὐουδαζομϑμυ, ὡςε απλῶς τέρψαι ὑ δέ πίω αἰκοζω, ἡ ὡς τῷ τϑρὑμδὰ} ἐπαΐει ἐφιέ.. 
αϑροι. ἐἰ μὴ μθλλοιτέ τι κερδαψνειν ὧν ΤῊ ΤΡ υ μδ᾽ λεχονϑύων, βέλτιον ἡμάς σιγῆσοιῃ 
λϑιπτὸν. Οὐσὲ γ5» βείλομαι ὑμὶν πλείονα τί κα ταχρισιν ὀργωξεῶς. καϑούπερ Δ 
ἔμιπορϑς, ἐπειδδρ πολιωὼ Ὧν φόρτον σεωάγάγῃ, ᾧ πεπληρωμϑμζω τέο ὁλκαίδα θχων 

35 πολλοί Ὁ πλούτε, αἰ ϑρθας καταιγίδος " ἐμυπεσουσης, ἐ τῆς .}} πνϑυμώτων βίας σε- 

δαγένονϑῥης, αὐτόμδρον καιταδύσῃ τὸ σκάφος, ἐλεεινὸν ὦπασι ϑέα μα “ΥΨ, γυμινὸς 
ἐξαίφνης φανεὶς, ᾧ ' πολιω ἢ ἀφατον πλοῦτον ἐν ἐδαύτη πενίᾳ καταςαίς τὸν αὖν-- 
Ὅν δηΐξοπον α ὑμᾶς νι ὁ δ σζολος διέθηκεν. θύρων γδὺ ὑμδβ! πεπληρωμνϑμίω τίω 
ὀλκούδου τίου πγῶυνμαϊοωω πολλοῦ [τ πλόυτυ, αὶ ἄφατον ἰδοὸν τὸν ϑησαισρϑν, ὃν 

49 ὐπὸ τε της γηςείας, πὸ τε τὸς σιουεχοὺς διδωσκαλίας σιωυναγαγεῖν ἡδουυήϑητε, κατ 
θοίπερ καταιγίδα τινα ἐπαφεὶς, τέο αἰγόνεττον ἐκείνζου χαὶ ἐχπ λαζη ΡΜίπαων ὧμιλ.- 
δ, δὲ ὠκείνης ἐρήισς καὶ γυμνες πάσης τῆς θύποείας κωτέφησεν. διδα δι σφοδρᾷ 
τῇ Ὡπῖ, υυΐσει κέγουμαι ᾿ δλλαὶ σύγνωτέ μοι, εὐ μκαλῶ, ποιδτο νὰ) δ ἡ ὀδιινω- “4 τλλα σύγώτε λώ. οὶ “Ἢ 

β, Πρ. β. "“". 

Με. Φ κ΄, ] 



κ᾿ κα). 

Μκιϑον. Ἀν, 

32 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
μϑυη αϑμν ψυχή. ουδὲ ἀξ ἀπεχϑείας ζοτω φλίγγθι, Ἀλλ Ὡσὸ κηδεμονίας καὶ ὄφι- 

Ἀρσύρχϑυ ψυχῆς. 89 τῆς σφοδρότητος μιἰκρὸν καϑυφεῖς, ἐπειδὴ αὖσ' ἧς τῆς νομῆς τὸ 

ἐλχεῖς φξίγέγϑνα, βείλομαι αἱ ᾿ Εἰς ἐλπίδεις δεῖσαι οὐγατεῖν τίω υμετέροιν αἰγαί- 

ω ἕν. ὧςε μή ̓ἰπογνώναι μηδὲ α'παλϑρευσα!. Ουνὲ ὙΣ καϑεύπερ ὕλὶ ἣν αἰοϑητοῖν 

»Ἵ: ἔται πῦθα) γμάτων, ὅτως Ὁ ογζωῦλει συμξαμει. ὠκεῖ μϑὼ Ὁ Οὔ ἔνι τὸν οἰσπτὸ τῷ 

σπλϑτυ ἐκεῖν Εἰς τίω ἐλατέου πενίλμ κουτενγϑεντα, βύϑέως ἀνενεγκεῖν ̓ θα 3 
ὅζου τίω τὰ «τ λιοῦ Φιλαν, ὃ ϑερπίδν ̓ ἐαν βελωμῖβα μόνον καταγνῶναι ήδη Εὐργασ- 

λϑμωνη ἡμῖν, ὁ μέγει τῦτο φῆσαι ζοὶ τῆς ῥᾳθυμίας, δυνά θα, ταγέως Ἐχὶ τίου τσο9-- 

τέρϑιν δὑποειὰν ἐπόμελϑεῖν. ζοιζτος ΟΣ ὁ δεασότης ὁ ἡμέτερος, ὕΤτΤὼω φιλόύμμος ἡ ») μμ4-- 

γα λθδγι 696᾽ Ὁ ὁ βοα αἰθτὸ πρϑφήτυ λέγων, Ου 3ιλήσει ᾿λω τὸν θαγατο ᾧ ϑαμῦν- 

τωλοῦ, ὡς ὃ Ὡπερέψαι αὶ Ὁ ζμῦ α αὑτόν. διδα, ὅτι θὑγνώμονες ὃ ογτές αἰαϑοίνεοϑε τοῖν ἐ- 
πῆαισμϑίωνυ ὑμῖν. δὶ μικρο ὃ ὁδὸς πες τίου ἐπαλγοδὸν τὴς Ὡρετῆς Ὥ ἐιδέναι ἿΜ ἡρδ- 

τυρϑύων Ὁ μέτιϑος. λὰ "μή μοι πάλν ζῷ τὴς ὀζρθολικὴς κείνης ἀπάτης ῥῇ ματὰ 
Ἧς ἰῬϑλγέτω, λέγων᾽ ποῖον γ αὐεϑῆτημια ἰδεῖν ἵτυιποις πεχοζα: ; ἐαν Ὁ» βυλη- 
θης  δύγνω μόνως καταμανεν Ἵ πόρτα τὰ ὀχεῖ γνόνϑμα, θὑρήσεις πόρτα μεςεὶ σατα-. 15 
γιχόὴς ΟϑῈρ γείαξ. ϑ μόνον γὸ ἵστα τρέχονζα ὅθην ἰδεῖν, Σλὰ καὶ Ὁ κραυγῶν ἡ ὑβλασφη- 

μεμα κὶ χὐ μυρίων χαίρων ὅδ αἰχοῦσαι λόγων, » ἡ ,γαιυάϊκρι ἡταιρηκίας ἐἰς ὃ μεέσον ἷν- 
ιἦσοις ἰδεῖν, ὺν γέους ποτοἧς τίω ΟΜ γωναμκῶν ἀπαλύότητα ἑαυςὧν' κδιδογίᾳς. ἥ μές 
κρο σοι ζρωῦτου ἔινω δοκεῖ. σοῖς Ὁτίω ψυχδω χίω αἰχμαλώπν ἐργαίσαοϑπι ; ; ἐἰ ραὶ αἱ 

τὸ ζωυτομαῖτα σιτυχίαι πολλαΐκις αὐσιοκέλιζ, ν κατέξαλον, ἃ ἐὶς αὐ τῆς αἰ-- 20 
πωλείας Ὁ βαίφᾳ ϑρον κουτήνεγχϑμ Ὧν μυὶ ̓ ππερσέχοντα, τἰἐ ἐκὸς παϑεὴ «ἔσ ἐπ᾿" αὖ-- γι ἀτβτὸφ 
Ὁ τῦτο ὀκεῖ κουδαγνορϑβμοις,  (ἄν' ὀφθαλ μοὺς ἐςιονίρς ταῖς αὐ δανόμοις ὀκείναις 
ϑέως, ἀπυρδισμδίοις μοιχὸς ὠκεῖϑεν καδιόγζᾳς : ἐιδὼς φγδβὸ ὁ φιλόν,ϑοϑπος ἡμδβ 

δεασύτης τῆς Φύσεως τὴς ἡμετέροις ϑϑεπηρέατον, ὦ τῆφτϑ ὁ Δ[αθολου κακουργίας 

τὸ ὁ παγοῦργονκς πολύπλοχν, κ πολλοῦ Φ «ἰξιος τειχίζωγὴ ἡμάς, Ὁ ὺ βυλόνϑμος ἀ α.. 28 

γαλώτοις ἐργαίσοιοϑαι σαῖς τϑτο παγίσιν, ζγνὸ νόμον τϑζο τέθεικε λέγων᾽ Ο ἐμολέ- ΝΣ 

ας, γειυαικα. τος Ὁ Ἐχιθυμῆσαι αὐτί, ἴδε ἐμοίγευσεν αὐτίω οὐ τῆ κουρδίᾳ, αὐ- πιμωκ 

τῷ »μιοιχείδῳ ἐπηρτισμδῥίωυ καλῶν ἢ ̓κ' φὐξεργίας ϑεωῤῥὸν γελνηνθβίυ. , μιὴ 

ζίνεωω μοὶ λέτε λριπῦν, αὶ δ βλοίθος ϑιπὸ τῆς ὠκεῖσε οἱ οτείζης ὦ αὐ ον μόνο Ό 
τῆς δ πων ἀμίλλης κοινὸν πολὺν τῇ ψυχῇ Ὅν ὃ ὀλό,ϑ69ν ἐπαγαγεῖν. στὸν γὉ «πῇ 19 
ἀνονήτων μή Μόνον μηδὲν τὴ ἡ ψυχῇ συμξαλλομδύων, διλὰ καὶ λυμαινομδῥων αὐτὴ» 
χα! ο9ὺ καταγανλίσκω δι, και αἰ ασλακτιζ θα, χαὶ ἡμινεία ῥηζαὶ χα ἀῤῥντα φλεγίώ- 

μεέϑαν, “ἰς ἡμῶν ἔςαι συγγω μη ; ποία ὃ , οἰπολογία; τη ' νζωῦλαι αὐ ἐαν μικρὸν πα- 
ἐκ τείνωμϑῳ τίω διδασκαλίδμ, πολλοί ἰδυοαρᾳίνουσι καὶ Ὄ ἀλύσσι, ἡ πόνον τῷ σώωμαΐζος 
οὐ κοί μιατον ΣΡ ὥλλοντοῶι, ὼ τα, τ ϑαυμαςοῦ τῦτυ ὀρόφου ἡρνοδ ὁνγτος αἰδα- 44 

μευϑήσαια. ὅτε ὙῈΡ αἰ χσὸ κρυμοῦ ὅθηγ ὡνοχλυϑῆναι ᾽ ὅτε ὑπὸ ὑετῷ , ἣ τῆς ὃ" ἁ 

αἰνέμων σφοδρύτητορ᾽ ὁκεῖ ω κ) ὑετῷ Ὁ λαΐθρου κατοιῤῥηγφυμϑῥα γ. Ὁ ὃ ἀγέμων σφοδρῶν 

πνεόντων, τὴ ἄλλοτε τῷ ἡλίου λερμιά 1 Ἔ ἀκήνα ἀφιώτος᾽  θ μίδν δὲ δύο ὦ, ὠρϑαρ, 
ἀλλὰ τὸ πλόον τῆς ἡμέραις διημιερέυσσι" ὦ ὅτε ὁ ὁ γέρων αἰδεῖται τω πολιδι, ἅτε ὁ 

γέοσ αἰσχύνεται πυϑός (τῆς πολιάς ὑπεκκαύυματο βαδίξω ν᾿ δλλὰ Ὀσαύτη ἡ, αἶπα-- 40 
τι, ὡς ᾧ αὔϑ' ἡδονῆς Ὁ δέλεαρ ὠκεῖνο ἣ ψυχῶν ̓ ασολίεοϑπα, ὃ μὴ εὐνοεῖν τῆς ἡδὺ. ΜιΦονδς 
γὲς ἁ Τῆς ἔχις λαθῦς ( βεαχὺ κα Ὁ “αεύσκαιρον, τῆς δὲ ὀδευΐης τὸ ὁ ϑινεχὲρ καὶ ἢ ᾧ σωυει- 

δύτες Ὁ κουτηχϑοίαν. ὁρῶ γὸ ἐγίων νι (αὶ αγοόσωπα, καὶ φοχαίζομαι τῆς ψυχῆς τίω 
κατάςασιν 

ΝᾺ 
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κατοίςα σιν , ἃ) ὁση γιοῦ αὐτοῖς ἡ μεταζγοια," Εἰσέργεται. Δλλ᾿ ὅπως μυὶ πάλινζῖς αὖ. 
τοῖς περιπίσητε, μηδὲ μετοὶ τίου ζοσουύτην ἡ μδίμ᾽ χϑραίνεσιν ποίλιν ἐχὶ σαωτανικ αὶ 

ὠκεῖνα, σιουέδρια, δραί μυγτε, δι ματγκϑιῖον διωμαβιύφφιιϑαι δὲ δ πόϑτοτε κα λὸν χσρϑ.. 

στῇ Φαρμαχᾳ Ὠιτιϑέναι, δλλ᾽ ὅταν ἡ τὸ ἕλος δυσένδοτον, δ χαὶ ζὰ φύφοντα, καὶ 

4. ϑακψᾷάν δωωνάμϑμα χυδλσαίγειν, ἵνα Οχίϊ, δρϑηται ἡ διόρθωσις, μαϑέτωσοιν ήνωυ 

ἀπόντες (ὦ τοῖς ἐγκλήμασιν σα εὐϑέροι, ὅτι Εἰ χαὶ μα ζωτιν ἡμδιτίω οὐναί- 
νεσιν ποῖλιν τῇ αὐτῇ βαϑυμίᾳ ᾿χτημεένωσῳ, υἱκ ὀμεξόμεθα,, διλαὶ τοϊξνόμοις τὴς ὧκ- 
κλασίας γεθησοίμϑμοι, ΜΙ πολλῆς αὐτὸς τὴς στφροδρότητος διδιώξομϑυ μωὶ ζοιαῦτα 
πλημμελεῖν, μηδὲ μ᾽ Ὀσωύτης καταφρϑνήτεως Ὁ )αίων αἰχούειν λογίων. χαὶ ζζώτα 

ιουὶ ὐρὶ πότων λέγω ἣΜ ονζῶῦα σωυφλογμϑῥων, δ "λα αἰθὶ ἢ ὑπευθύνων τοῖς λα- 

ϑϑϑροις. ὁ μδυ )δ λθηγϑ9 “οοὸς ὡπόυτως διαλέγεται, ἑκαφος ἢ Μ᾽ ἀκουόντων δὲ- 

χέοϑω τὸ κατάλληλον Φαρμιαν᾽ ὁ μϑρ τῷ αἰ μιαρτήμιατι αὐτο εύθυνος, ὧςε μέχοι 
τότο φηζω ζὺ τὰς ραϑυμίας, καὶ μὴ περαιτέρω πρδϑελϑεῖν, διρλαὶ διαὶ τῆς κ᾿ ζωυ-- 

χα αὐσουδὴς ὀῥακαλέσαοϑαι ἑαντ', χαὶ Μ᾽ ἐπήαισνϑίων ποΐσᾳσῖ, τίω διόρθωσιν ᾿ 
15 δὲ αὐγεύθυνος ἀσφαλίςερος “νέοϑω τσϑϑς Ὁ μιὺ αλῶναι τῳ Οὐὐτῳ πὐώματι, μη. 

δὲ ὑπέυθυνος γενέεϑαι ποτέ. δλλ᾿ ἥα δὲ αὐτῶν δΨ ποραγμαῶν πείσωμϑμ τίω ὑμε- 

τέροι αἰγαπτίω, ὃτὶ “χσὸ φιλοφοργίας ᾧ πολλῆς κηδεμονίας δουκγόνϑμοι τίω ψυχέω, 
ἃ σφόδρα κἱσῦβ' τῆς σωτηρίας τῆς ὑμετέρας δεδοικότες, ζρωῦτα ἐϊπεῖν χοοϑήχ, ϑημϑρ᾽ 
φέρε πάλιν ἑαυζᾶν' ταῖς γρηςαῖς ἐλπίσι τρέφοντες, τίωὐ σωυήϑη πρσαθαΐνϑρ ὑμῖν 

20 διδασκαλίαν, δεικγεύτες ὑμῶν πίω πευτοιοιωὼ θύγοιὰν, δι οὐἷθὸὶ ὑμᾶς ἔγομϑμ. δλλαὶ, 
τ Ῥακαλῶ, κ(᾽ ἀχριξείας πσρλσένοτε τοῖς λεγϑρϑβοις, ἵνα καρπωώσηοϑε τί πλέον ὧκ 
ἿΜ λεχϑυϑῥων, ἢ τως δικαδὲ ἐπθμέλιϑητε, αγαγχαῖον δὲ " αὑτὰ τοὶ αἰαγνωοϑέντα 
Εἰπὲν ἔχὶ τὴς ὑμετέρας αγαπης. Ὁ 

14. Καὶ ΕἸἰπέ,φησιν͵ ὁ ϑεός᾽ ϑνηϑήτωσαν φωφῆρες ὧν τα φιρεώματι ὁ ὠρρνοῦ 
25 Εἰς φαῦσιν ἔχ τῆς γῆ βὶ ϑιαγωφίζεν ὀϑαὶ μέσον τὴς ἡμέρας ᾧ ὀϑαὶ μέσον της γυκῶς, 

καὶ ἔζωσεν Εἰς σημεῖα, καὶ Εἰς χαιρὸς, ὁ Εἰς ἡμέρας, ᾧ Εἰς ογιαυτές, 
15. Καὶ ἔξωσαν Εἰς φαῦσιν ἐγ τῳ φερεώμιατι τοῦ ἰρφνοῦ, ὥςε φαίνειν (Ἰχὴ τῆς γῆς. 

ἐ ἐδρευ ουτως. ΝΣ 

Ἐ’ πειδη »» εϑὲς ἐδίδαξεν ἡμᾶς ὁ μιακοίθλος Μωὺύσῆς ὅπως αἰμορφίδυ τῆς 

39 γῆς ὠκώπισεν ὁ Μόλων δομισροὸς ταῖς βοτάναις, καὶ τῇ ΤὮΨ ὀῤθων ποικιλίᾳ, ὃ 

τῇ Ολαϊς ἢ ἢ ασερμάτων, σήμερον παλιν μετήγαγα τὸν λόγυν ἘΧῚ τὸν τῷ ὀφουνοῦ 
κόσμον. καϑα τῇ γ 5 γὴ καλλωπίζεται ὀχ ἢν ἰξς αὐτῆς λραδιδορϑῥων, ὀυτω 1" 
φανὸν τῦτον ἴϑν ὁρώνϑμον φαιδρότερον ὁ λοιμνωρότερον Εἰργίσωτο, τῇ τε δΜ ἀςρων 
ποικιλίᾳ καταείξας αὑτὸν, ἡ τῇ δυμίνργία, “ποὖν δύο φωτήρων “ΜἹ μεγάλων, τῷ ἡ- 

45 λίν, λέγω, ἡ τῆς σελζωδης. 
16. Καὶ ἐποίησεν ὁϑεός, φησι, τς δύο φωζῆρας τὺς μεγαίλοις, ᾿ φωζῆρᾳ 

τὸν μέγαν Εἰς “ορχὰς τῆς ἡμέροις, ᾧ “ὁ φωςῆρᾳ τὸν ἐλοίοσω Εἰς ϑρχας τηφγυνῖος, 

ἢ «ὃν ἀςέρᾳς. 
Εἶδες σοφίλυ τῷ δημίαρχϑθ Εἶπε μόνον, ὦ παρήχ, ϑη τὸ φοιχείον σῷ ὃ ϑαυμα- 

40 σὺν, ὁ ἥλιος λέγω, τῦτον γ δ καλεῖ Φωφῆρα μέγαν, χαὶ φησιν αὐ Εἰς Ὀἰοχαςς τῦς 

ἡμέροις γεΐμλοϑαι. οὗτος γὸ φαιδροτέφου Τὶ ἡμέραν ἀῦρ γαίζεται, καιϑεῤεῖν μαρ- 
μιϑρυγάς τίνας, ζοὺς αἰκῆνας ζῷς οἰκείας" ἀφιεὶς, ἢ καθ᾿ ἑκαίς" ζω ἡμέρμν ἀκα αηον Ὁ 

ὀικήον κάλλος δχηδεινκρυρϑμος ἡ ὦ μαι τῳ ὁριϑρῳ φαρόμϑμος,ᾧ παᾷ τίυὐ τῶν αὐ, 869 ́- 
τῶν 

χρῦς «. 
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πὼν Φύσιν ϑιφγέιρων ἀσοϑς τίω ἵ ὀκείων ἔργων ἐχυτηδυῦσιν. ζοῦτο τὸ κοίλλος ἐμφα!-- 
ἘΡΉΜΩΝ γῶν ὁ μιοικαίσλος ασδ φήτης Φησὶ, Καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ᾿ὐκπορθυόμϑμος ἐκ παςτῦ 

ἀὐτύ αἰγαλλιάσεται ὡς γίγας διροιμεῖν ὁδὸν ἐὐτό αἰὐτ᾽ ἀκοϑυ τῷ θροινοδ ἡ ἐξοδὸς ἀυτυ 
ὼ Ὁ κατόμτημμα ἀντι ἕως ἄκρα Ὁ ϑεανού, ὁρᾶς ὅπὼς ὦ Ὁ καλλος ἡμῶν παρεδόλωστ, 

καὶ τὸ ταχος τῆς ἐνεργείας ν ἐἰτεὼν γ,Ὲ} αὐττὶ ἀκρϑυ τῷ ἐροινοδ ἡ ἔξοδὸς ἀὐτυῖ καὶ ὃ κα- 5 

τάντημα αὐτό ἑως ἀκρου τῷ ὑρρινοί, ἐσήμωδμεν ἡμῖν σπτως εἰν μι καιο» δ βοπῇ πᾶσὸν 
δζατρέχει τίω οἰκαμδμέευ, χαὶ αὐτὸ περοίτων ἐἰς πέρροτα (ας οἰκείας αἰκτίνας. ἀφίησι, 
πολλίω τίω ἑαυτῷ γρείλν αρεγινϑμος, ἴτε) )ερμαήκει μόνον δλλαὶ ᾧ ξηραίνει, ἢ 
εἰ ξηρᾳίνει᾽ μόνον ὄννλα: ᾧ χαίοι, ὁ πολλοὶς ἢ αἰαφόροις ζς “χρείας ἡμῖν πϑέχεται, δ 

πολὺ πῇ φειχείν ττυ Ὁ θαῦμα, ἢ θκ δὐ τις κατ᾽ ἀξίαν ὠπϑυτα ἐϊπεῖν δυυνηϑέμι. 10 
τα δὲ λέγω αὶ ἐπαίρω τω λόγω Ὁ φοιγεῖον, ἵνα μυὴ μέχολ τύτο φῦτε, ἀγαπητοὶ, 
λλ οντόϑεν αὐα διροίμιητε, καὶ Ἐχὶ τὸν τῷ φοιχείν δημισροὴν Ὁ ϑαῦμα μεταγάί. 
γήτει ὅσῳ “ὃ αὐ μέγα δειχθὴ τὸ φθΙ ΕΙΟν, τοσύτῳ πολὺ τῷ δημὶαρηϑῦ Ὁ θαυμα δείωυ-- 

ται. δλλ᾽ οι Ἑλλώύων παῖδες ϑαυμοίσαντες ὁ ὀκπλαίρτες Ὁ φορχεῖον ὐκ ἡδυουύϑη.- 
σαν ὀζριαλένψαιὸ τὸν πα γασόντα ὀϑυμνόσοι, δνλ᾽ ογαπέμενον τῳ φοιχείῳ, ἢ ζύτο 15 

Ῥω κι, ἐθεοποίησαν. οἱ α' Οοὗτο ὼ ὁ μακοίολος [Παὐλός φησι, Καὶ ἐσεξαίϑησαν χαὶ ἐλοίτοθυ.- 

σαν τῇ κτίσει οθκὶ Τ κτίσαντα. τί γὰρ αὐ αὐτῶν ἀγοητότερον ϑμοιτ' ἐν μιὴ διων- 
θέντων οὐκ τῷ δημιυργήμαιτος Τ' δημιώρρον κατα μαϑεῖν, δυλω Ὀσαύτίων πλαγζο 
πλανηϑέντων, ὡς τὸ κτίσμα καὶ ὃ ποίημα ἐὶς τω αὑτίω (ὰδν τῳ ϑδυμιωργῷ ὁμα)α- 
γεῖν ν δζρό τοι ρύδτο αὶ ἡ δεία γροιφὴ πυοϑ4δια σὴ πτοϑς τίωὐ πλάνην Ὦ βαϑύμων ζχτρ.-- 1ο 
ῥεπὲς, μετὰ τρεῖς ἡμέροις διδούσκᾳ ὑμιῶς τότῳ τῇ φοιχείν τίω δυμωργίαν γολμῆοϑει, 
Ὁ πόνζᾳ (ἀ αὐέρματα ὑπὸ τῆς γὴς ἀγα δ, βῆναι, μα Ὁ ϑσολαξῶν Ὁ γὼ ὧν ὁ»: 

κεῖον κόσμον, ἵνα, μεηδενὶ ἐξῇ Μ᾽ μ(' ζωῦτα λέγειν δὴ, ἀγῶυ τῆς τότα σιωερτείας ςύκ 
ἀν ἐτελεσφορήϑη ζῷ Οἰπὸ τῆς γῆς. δχρὰ το δείκψυσί σοι αρο9 τὸς τῦτα δορωσργίας ὦ.. 
πόρτα πεπληρωμϑμα, ἵγα μὴ τότῳ Ἐχιγραφης ῬΜκωρπῶν ̓  τελέστῳ ὀρησιν, δλλὰ 25 

τω Μϑ απόμτων δουμαργῷ τῳ, οφοχης Θὐπόνθ, βλαφησοίτω ἡ γὴ βοταγζω μου. 
Εἰν λέγϑιο, οὐι σμωτελεῖ δι ᾧ καὶ ὅ ἡλίν χρεία πσεὶς ὃ «ἄν καρποὺς πεπαίνεαν, συν 
ἐγὼ ὀψ)ιλέγω. ὥασερ Δ καὶ τὸν γηπῦνον λέγων σίωνερτεῖν τροϑς τέο τὴς γὴς ἐργασίαν, 

ὁ τῳ γηπύνῳ ὃ πϑρ λογίξομαι, δλλακαν μυοίακις ὁ γηπένος (αὶ τ ἑαυτῷ Ὠπδεί. 
ξηται, Εἰ μιὴο τῳ ἀκείῳ προφαγμαῖι ἐξ τοἰοχῆς αὐτίω διεγείραις παρϑς τίω 130 
καρπῶν Ὑμέσιν χινῆσοι βαληθῇ,, σεν ὀφελος “Μ᾽ πολλῶν καμαΐτων ᾿ τὸν αὐτὸν διὴ 

ἵπον ᾧ εν ζωῦθα φημι, δι καν μΦ' ὦ γηπὸν αὶ ἡ τϑἡλίσ σιωέργεια συμβαάληται, ἡ 

ἡ τὴς σελζωης, ἡ ἡ ΤΜ ἀέρων θὐχε σία, οὐδὲ ὅτως ἔςαι δι πλλέον, μειὴ τὴς ἀγωθαν δὲ- 
ξιὰς σιωεφατηοηνϑμης. κείνης ὃν τῆς κρῳτεμῶς χειοὸς βυλομδῥης,, ὼ ἡ Ὡρν 
φοιχείων οὐγέρτεια ζῷ μόγις." συμξαίληται. ζιῦτα «(Τ᾽ ἀκριξείας κατέχοντες, χιφῦ-- 35 1ν σιμκῶι» 
μίξοτε μ σφοδρότητος (ξν ἔδι πλιλνζαΐ, ὀυλορϑινό, μὴ συγχωρεῖτε ὃ τῷ δη-. 
μιϑρηϑϑ σέξας τοῖς κτίσμασιν ᾿Σἰπονέμεν. οἱ τ δ ὦ καὶ ϑοία γραφὴ νὶ μόνον 
καΐλλος αὐτε ημῖν δείκφυσι, ἢὸ Ὁ μέγιϑος, ὃ τίω χρείαν, δχρὶ τῷ Εἰἶπεῖν ὡς νυμιφίος, 
ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν ὁδὸν, δλὰ αὶ Ὁ αοϑενὲς καὶ ἐδωιμινόν.. ἀκουσον γὰβ Ὃἰ 
Φησιν ὡλαχοῦ Ζ, φωτεινότερον ἡλίου; ὼ πυῦ ὠκλείπει. μή σι ἀπατάτω, Φυσίν, ἢ 49 

για. ἐανγῈ  βυληθῇ ὁ δυμοινργήσοις ποϑόςαίξαι, ὡς σοὶ περρνώς, ἀφ ἤῆαται. ζω- 

σα Εἰ σιωεῖδὸν Ἑλλδύων παῖδες, οὐκ ἐν Ὀσαύτἑω πλαγίου ἐσλανή ϑηξ δλλ᾽ Εἶδον 

ἐν κριλῶς ὅτι ροϑσήχει οκ τὴς ΤΜ δυμιμργημώτων ϑεωφίας ἐχὶ Ὧὴ δημισροὴν γα. 
δραμεῖν. 

ΡΩΝ ν΄, ΜΜ" 



ἕω 

ΕἾ ΠΤΡῚ 

ΤῈ ὥλν εἴσῃ. 
μῶα, καὶ εἰς χα - 

Θύον κι εἰμές 
ὅσιον καὶ οἷς ἐπ!» 
αὐἹίε, 

΄ ΓΕΜΈΕΣΙΝΙ Δογ. φὶ )ς 

δραμεῖν. ὀζρὶ τῦτο ἡ τῇ τετάρτη ἡμέρῳ αὐτὸν ἐδομιόργησεν, ἵνα μυὴ νομέσῃις αῶτον συν- 
ιν τίω ἡμέρριν. ὁ )Σ 0 Τηπ ΤΜ' ασερμοίτων Εὐπορϑυ,τούτο ὶ Ὠχὴ τῆς ἡμέροις ἐρρ(. 
“ϑῳ, ὅτι ἐδιμον δ᾽ τρεῖς ἡμέοχι ασϑὸ τῆς τύτν δομίσργίαρ᾽ ἐθυλήθη ἢ ὁ δεασότῳς 

᾿ τΒ φοιχείσ τύτε Φαιδροτεοον [ φώς τῆς ἡμέροις ἐργάσει.ϑαι. Ὁ αὐῷ δ ϑ 

ς ἐλοίῆονος φωφῆρος ΕἾποινϑρ αὐ ἢ σελίωης λέγω. γέλόνασι γνδγὸ τρεῖς γύγκιτες “τῦ9 Ὁ 
ζω της δημιυργίας" δον ὁμῶς ὃ αὑτὴ τὐδοαςϑεῖσα τίω περ ἑαυτῆς Εἰσφέρει χοεί- 

ἂν, ὀζᾳσκεδυίζυσοι τὴς γυκτὸς Ὁ σκότος, ἢ αγεδὸν Εἰπεῦν ζὶ αὐΐᾳ τω ἡλίῳ συντελουᾳ 
“ποὶςὰ ἀλλα πϑμᾷ. ὁ δ᾽ "ὃ ἀφώοιςαι Εἰς ϑρχας τὴς ἡμέρας, ἡ ὃ Εἰς Φιοχεὶς 
γῆφνυκτός. Ὧι ὅ81ν Εἰς δἴρχας τῆς ἡμέροις, ὁ Εἰς διογας τῆς νυκτὸς » τίου ἐξεσίαν,. 

τὸ φησὶν, ἔλαίξεον ὁ «δ β, τῆς ἡμέροιφ,.} ὃν, τ φνυκίος, ἥν ὁ μϑβ φα;δροτέροιν αὐτίω ἀπερ- 
γάζητω φχ ΔΜ ὀικείων ἀἰκτίνων, ἡ ὃ «ἰ[οασκεδωώζη ὃ σχότος ᾧ τῇ φυσι) αἹ͵,ϑοόέπων 
δ» τῷ οἰκεία φωτὸς πρόχῃ μετ᾽ ϑκολίας καγθῆεϑαι τοῖς οἰκείοις ξηπτηδού μασι. ὥ.. 

τε Ν᾽ ἡ ὁδοιπόρος δαιῤῥῶν τὴς ὁδοιπορίας ἁτῆεται, ἡ ναύτης καϑέλχει Ὁ πλοῖον χαὶ 

(ἀ πελάγη φιᾳπερᾷ, ὃ ὅκαφος ἢ ὙΜΟι Ἰγατηδού ματα μετιόντων μ(ζτ' πολλῆς τὺ ἀ.- 
15 δείας ζᾳ, τὴς ὀικείας δχιφή μος μμετουχειοίζει. ὦτα ἐπειδεὶ ἐδίδουξεν ἡμὰς Μ᾽ φωςή- 

ρὼν τότων τίου χρείδν, φησὶ, κὶ τοὺς ἀἰφέρφυς" 
17 Καὶ ἔθετο αὐτὰς ὁ ϑεὸς ἐν τω φερεωματι τὸ ὠρανού, ὡφε φαίνειν (χὶ τῆς γῆς, 
18. Καὶ αβχειν ἢ ἡμέρας, τῆς υκζος, ὁ ὀζαχωείζεν αὐγαὶ μεέσον τῷ φωτὸς, ᾧ αγαὶ 

μέσον τῷ σκότοις.. , 
1.0 Εἰνόει ἃ τύτων πόσζω ἡμὰν τίω γρείαν ἐσδγήλωσεν  ἔγετο αὐτῶς, φησιν, ἐν τῳ 

φερεώμαιτι τῷ θρρινο, τί 80 ἔϑοτο; ὡς αὐ Εἴποι τις, ἔπηξεν , ἐχὶ, μὴ Ἄμοιτο. ὁρῶνϑρ. 
“ὃ αὑτὰς πολλαίκις ὧν μιᾷ χαμο9 ῥοπῇ πολὺ δέφημα ὀζετρέγνίς, κἡ) συ δπῦτε ον 

ἐν) τύπῳ ἱςαιμϑῥας, δλὰ Τ' οἰκεῖον δρόμον δἰποπληρϑεύίᾳς, ὃν τρέχεν ἐτάρθησαν 
πρὰ τὸ δεασότα. δἰ δέχ 661 τὸ ἔθετο ; αὐτὶ τῷ ποϑϑσέτωξεν αὐτὸς 41) ον τῶ ὑφονῷ. 

25 ὁ ὙῈ} ὅ61ν ἰϑῷ πυδοϊϑσειν Ἐ γομφίω καὶ δυλωχοῦ λέγουσαι, (τι ἐθετο Αδαμ ἐν 
τω πβαδεισῳ, Οζι η) ςγέπηξεν αὐτὴν τῳ! πο δαδείσῳ, Δλλ᾿ ὁτὶ ἀσοϑσέταξεν αὖ-- 

τὸν ἐἢ ον τ ποραδείσῳ. “ αὑτὸν σγ! (ύπον καὶ «ἰδὲ ἄςφρων Εἰποινϑῳ δϑ, ὅτι 
παδοσέτωξεν αὐτὸς εν τῶ φυρεω ματι τῷ ἐρανοῦ ογζξις, ὃ ὀϊκεῖον φῶς ὀκπέμιπειν ἐχὶ 

τῆς γῆς. οὐνόησον ὙΡ μοι, ἀγαπητὲ, ποίων λειμιϑόνων κὶ οὐδ αδείσων Οὐν ὃν ἐΐη τερπνό-: 
40 τερον ἰδεῖν ὧν μέσῃ τῇ νυκῷ; ὧν ὑρανὸν κατηφερωμθμον, αὶ καϑϑαίεν» τισὶν ὀϑϑασι τὴ δζῳ- 

φορὰ “Ἷ ἀςρων καιλλωπιζόμϑμον, ἡ πολὺ Ὁ φῶς ἐὶς τί χὠ αὐτὰς καιτωπέμπον- 
ζω δ ἐὶς τοῦ "ὃ κὴ ἐταηϑηῷ, τε Φαννειν Ἐχὶ τῆς γῆς, Φ ὦρχεν τῆς ἡμέρφις ὲ τῆς γυκ- 

τὸρ᾿ ὃ καθολιχῶς αὶ αἰδὶ ἣ Μ᾽ μεγαίλων φωφήρων ἔρηται. ἐπειδοὴ ἢ Μ᾽ δύο φωφήρων ἡ- 
μᾶς ἐδιδιαίξ τίω δημισργίαν, καὶ δΥ ἀςρων, ἰδὲ πόῤτων κϑ γῇ λέγων, φησί, ὸ ἀρ- 25 χεν τῆς ἡμέροις αὶ τῆς γυκιτοφ, ἢ ὀζαχωείζειν αὐγαὶ μέσον τῷ φωτὸρ, ᾧ αὐγαὶ μέσον τῷ σχός-: 
τς. ὡασερ γὸ (ἕκ ἐςῖν ἡ ἡμέρες αἰφέρρις ἰδὲῖιν ὧν τῳ" ὠραγῷ χορ τεέχονζαις ( ῶ γὺ το 

ἡλίῳ φὼς τῇ πολλῇ φαιδρότητι "᾿οἰποκρύτηει ὠκείνων τίω χρείων) ὅτως σύ ἥλιος ἐν 
γυκτί δ φανείη ποτὲ, “δἰρχούσης τῆς σελζιης “τῳ " ἰδίῳ φωτὶ καΐζζωυγαίσοι τὴς 
γυκτὸς ὃ ζοφῶδες᾽ δλλ᾽ ἔκατον ἢ δ“ φο γαίων τοῖς δικαίοις ὀξοφις ὀμιμένον, σδυδποτε ὑ.- 

49 περξαννει Ὁ ὀικεῖον μέζον, δλλα τίω ϑ(ἐτωΐιν τῷ δεασότο φυλούῆον, τίω ὀικείαν ἐγ. 
ἐργειαν πληρφι. Ὧἰ ἐν τις ἐΐποι αὶ ἄλλω πόμζα, σα σιωτελεῖ ασϑϑς τίω Ψμ' δύ, 309. 
“τῶν φύσιν ἡ τῶν φωφήρων γτύτων ὦ ΜΝ αἰφέρων χρεία; ἐςωῷ Ὑ βηφησιν, εὶς σημαία δ 

ἐἰς χαμρϑυς ὶ ἐἰς ἡμέοριορὶ θις ὁγνιαντς." διδιωξαμὴμῶς βύλετω ἡ ϑεία γραφὴ, δι ὁ 
τϑτων 

δ. ἄς 

Γα.β,, 



ἘἨΘΙΚΟΝ, 

ὧν. αἱ 36 ΧΡΥΎΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 
αὅτων δρόμος τίων γνῶσιν εν .}} καιρῶν, ἃ ως ἫἭ πώ ογαλλα γῆς», 

“)νμερῶντ' τ αἰφιθμον [τὸ ϑύτακτον, [τῷ οὐιαυπῦ Τ' δρόμον, ὁ οκ τύτων διουάμεςτο 

διαγουσκειν ἀπόμτα. χ81 "γ5ρὸ ο κυβερνήτης πσδὲς 1 πτύάτων δρόμων ὁρῶν, δὰ ἀτοίζων 

Εἰς ὡ ἀφο, ὼ αῷ ̓̓ ἀἰχριρείας ἀπόυτα Κοίτου υνϑθεζγων,τότε τῆς ναυτιλίας “ἀπῖε- 2. “ρλῇ 

γα, ᾿ πελοῖ "γῇ διαπερε, κὶ Ὁ πολλάκις ζοφωταίτης ὃ ὅσης τὴς νματὺς, στὸ τὴς Μά ἄφρων ΕΣ 

" λεωξλας ἡδοωύγῆν. Ὁ σκάφος ἐδύναι, κα χ διαὶ τῆς ὀικκείας τε “χρη, δ᾽ σωτηρίαν τοῖς ἐμυ- 

πλέόουσι χαθίσειιϑαι. ἡ ὁ γηπτονος δὲ οντεῦλεν κατα μαϊϑῶν οἷδε πότε μϑμ πσξσῆχει 

ζὠασίρματα καταξζαλεῖν, πύτε ὃ τίωὼ γὴν ἀναμοχλέ ευσοι᾽ καὶ ἀφρττον ἑλκύσει, ὃ 

πότε τίω δρεγιὀμίωον εἰχονῆσαι, κα ὁ Ὁ αὐμητὸ τῶν ασερμούτων ἐργοίσοιαϑαι. αὶ Οἰς τὴν 
πριν 5 σύφεισι, ὑκ ὀλίγα ἡμῖν συμεραλλεται ΓΝ ξύων Εἴδησις, καὶ ὁ ὅλη μερῶν 1ο 
ριθμὸρ, ὁ ὁ Ὁ ἐμαυῦ κύκλος, χαὶ πολλὰ δβ τς δὕοϑι πσοϑς πίω δύ ϑεν πίνω σύςα.- 

σιν αἰ ποῦ τέτων ἭΜἭ δομεϊαργημιαύτων σμυτελφύμϑμα:, ἀφ Οὐκ αὖ , ϑυυνηϑείη τίς μῷ 
εἰκριθείας.Ἢ ἀπϑυτω Εἰπεῖν, 29 γοὴ ὁκ ἢῥ ὀλίγων σεγαφαρδμες, Εἰδέναι 97; τ ΤΟΥ 
ὯΝ ἥ ἡχθεία, χα! ̓λαυμοίσεντας ἴω δημἰμργήματα, κυρ σκιιυεῖν  πύτων δουμῖσρηϑν, 

ὦ αυινεῖν, ᾧ ἐκσλήήεοϑαι Ῥάφατοι φιλαν,ϑεφπίαν, ἐὺ εὦ κὐξὲ τίω ἦν δύ, ϑο.- κα 
“πὼν φύσιν ἐπεδείξατο,δὶ ουὐτὲν δ ἑτεξον ζώῶτα ἀπόμτα Ὁ) γαγῶν, Δ ἢ δὰ ἃ αἷ- 
ϑέσπον, ὦ Υ μέλλει μετ᾿ ὅ᾽ πολὺ καϑοιπὴρ γἰγαὶ βασιλέα, καὶ ἀϊνχοντον ἐφιφ'αν πάσι 

τοῖς αἰ αν αὐτοὶ ̓ϑυμιϊσργηϑείσι. 

Καὶ εν ἢ ἡεός, ᾧησιν, τί καλν, 

Εἶδες “τῶς καθ᾽ ἐκώτίω ἡμέραν δέικγυσιν ἡ ϑείᾳ ἡ»ῥαφὴ ̓ ηρεσκόμδινον τ ΤΥ λὸ α αὐ-- 29 

Ὁρίς τοῖς δυμαργήμασυ, ἵ ἵνα; πάσειν ὀκκόψη αἰφορμιόωυ μω ἔπισκητῆψ τλαφντῶν 

οί πο’ αὐτο γεγενημδῴοις. ὃ ὉΤΙ ΣΡ Ἄγ ἐγέχεν καθ ὁ ὕκαψον τῷτο ἔγεισημαίνεται ἡ 
θεία, )ξαφη, ἐκ τὴς σμοργείας δῆλον κουϑέφηχεν. ἢ «ἴρχεὶ "ὃ μῷ πὸμτα ἃ ὁ δημιαίργή- 

μιατα ἁπαξ Εἰπῖν, ὃ ὅτι γόμτα ὅσοι ὑποίησε, κριλρὶ; λίαγ' δλ᾽ Εἰδῶα τῆς αἰοϑενείας 

᾿ ἡμετέρων λογισμῶν τίω ὑαϑϑξολίω, μ᾿ μέρος τῦτο πριᾷ, διδείσκουσοι "μιᾶς ὁτί σο-- 23 
φία τινὶ δὐμηχδ γῳ ᾧ φιλων,ϑορπία ἀφάτῳ ἀπόμτα παρύχ, ,ϑη, 

τῷ Καὶ ὀλνετί, Φησιν, ἑασέρα, ὦ ἐλϑοτο ονὶ, ἡμέραι επάρτη. 
Β᾽᾿ πτιδιι Ν ἀπήρτισε ' κόσμον ἅ ὅ ὁρουοῦ , κρλλωπίσοι αὐ τοῖς ἀφροις, καὶ ὧν 

δυο φωφηρκςν; μεγάλοις τ βαγαγωὶ ,τίλος τῇ ἡμέραι ἐπέϑηκε, πα φησι, ᾧἐ ἐν 
“μετοὲ ἑασέρα, ὃ ἐξμετο ποῦ, ἡμιέφρι τεταίρτη. σχόττει πῶς καθ᾽ ἐκοίφην ἡμέρδμ ὅ΄-- γχο 
τῶ λέγει, τῇ πυκγότητί. τῆς διδασκαλίας ἐμιπῆξαι τῇ τῇ διαγοία, βελόνθμος ἀϑεῖα 

δυγματα.᾿ 
Ταῦτα (έν ἁπλωτα, κατέγντες ἐγκεολαμμένα ἡμδῥτω" πλάτει τῆς "καρδίας, χχ δανίαρ 

πᾶσαν ἐᾳθυμίδμο ἀποτίναξαῦμοι, ἴτε δόγματα κατέχομδν (ἀγα μῷ ̓αἰκριξείας, 

ω (δὲ τῇ τὴ ἐλληνικῇ πλαϑη σπρερκατειληβημδμρ ΜΖ πάσης Ἰηπεικείας διδούσκω μϑμ 15 
μη συγχέειν ̓   ζξν, μηδὲ καταλιπόντας Ὧν δημίσροον σὰ ϑδυμιργήματα πρϑ2- 
σκμυεῖν, δια τίυ ἡμετέραν συτηοίαν καὶ [χρείαν γελνηνδθα. κἀν γδ μμυφκαίκιᾷ 
εὐποπνίγωνται ἕλληνες, λαμυαρᾷ τῇ Φωνῇ βοὼ, 07| διαὶ τίου τ λόϑεπων φύσιν ζῦ-- ," 
σα ὡπόμτα ἐδνμὶσργή!ϑη " ὅπει ̓ λμενδεὴς ὧν ὁ δημεισργθδ, υδεγὸς τούτων ἐδερτο, δλ 

ὕω τ τ αἰδὶή μᾶς φιλον,ϑορπίδν Ἰηπδείξηται, Ὁ χρῶτα ὡπόωτο, παρήγαγε » δερυς 48 
ὃσυ τιμάτω Ὁ ΝΜ αὐ ϑούπω, γος, ᾧ ἡαιὠκ τύώτων ὀδυηϑύμϑροι τί προοσήκουσαν : 

«ἀυτῳῖ κατ ὀσκιιώησιν λὐαφέρωμϑιυ.. “πόσης γὉ ὑκ ὀ Εἰ" αὐ θανοίας καφϑσπήαιειν ΣΝ, 

πα κάλλει Μ᾽ γινονθιίων, γαὶ ζούτοιφ πο ρφεκσιϑηοϑαι, αὶ κοὐ λύατείειν Ὁ ὄμμα ἢ ᾿ 

δχοιοίας 

γ.. ϑίποὶ 



ΓΈΝΕΣΙΝ, λΛυγ' ξ, 32) κρν. αν 

διανοίας] παϑὲς τὸν ὐραγαχθνταγὺ πείθεοϑαι 
τῳ μακφθίῳ Παύλῳ λέγοντι, Τα Ῥ, 

ὦ 

Ὁ» ἀδρατα αὐτοὶ ἀπὸ ΚἸίσεως κόσμου τοῖς ποιήμιασι νοϑ νϑῴᾳ κρυϑοόσιται; Ἡ λάηι,᾿ 
ἀν, ϑοῦπε; ἰδὼν Τ᾿ ϑροινὸν ϑαυμαίξεις αὐτὸ Ὁ καΐλλος, ἢ αὐφίρων τίω ποικιλίαν, «τᾷ 
φαιδρὸτιτο; τω αἰ χύρηολέώ ; μυὴὶ φὴς μέγοι τότυ,, Φλλ᾽ ὄκτεινὸν σὰν τέο ξιαύγοιων, 

ς Εἰς τότων δημώργϑν. ὠνπλήῆηεισε πάλν τοὐ ἡλίῳ τὲ Φῶς, δρῶν γι πόλλίων 

ϑσειν τίου χρείαν, Εἰς θοῦ μαι διετείρη, ᾧ ἐπτιδλρ ἴδῃς ζῳὶ αἰκηῖνας ἀντ καζμια-" 
ζώυσαις συ ζῳὶ ὄψοις, ϑιωμαίξεις τῷ φοιχείᾳ ὃ κούλλος, δλαὶ μηδὲ ἰνζυῦϑε μέχρι. 
τότ φῆς, δλλ᾽ ἐὐνοησον ὅτι ἐἰ Ὁ ϑημμὀυργή μα ὥτω ὕτω μαφὸν»ὶ ἀρ αϑοξονρὸ πϑρ-- 
τα δύ, ϑοόπινον νῦν αἰὐκιῥ νον ποτουπὸς ν δἰη ὁ τῦτε λόγῳ μόνῳ δυμισργήσοις ἡ 'θχι- 

το τα γιατ! αὐ ρογαγώνν Ὁ ἐδ᾽ ἡ (πὶ τὴ γῆς λογίζα, ἐπειδὸρ γὰ} ἤλῃς αὐτίωῳ τοῖς. 
ὀθθαεδι καλλωπιζορϑμίω, καθυύτῦρ ἱμωώζιον ποικίλον, ἐφηρλιῳμϑῥέμω αντὴ πὸμταηθα 
ϑεν τίωυ βλάφην τίω οἰπὸ Μ βοζανώῇ, μὴ τῇ δυωμάώμῳ τῆς γὴς λογίσῃ τὰ δ. αὐντὴσ 
φκιύνϑνα, μηδὲ τῇ τ ἡλίν σιωερτεία,, ἢ τῆς σελιδιύης “Ὥνὸν φρνόησον θὐγγωμόγως τί. 
ὶ “τδϑ τῆς τύτων δημίσργίας ἔστε μόνον, δξωγατύτω ἡὶ γῆ βατρῴξεν φθρτῦ, ὁ προ 

ι5 χρῆμα ὧπὸμ τῆς γὴς ὃ ασούσωπον ἐφαιϑριωύστο. ἐδ ζωῶτῃ καθ᾽ ἐκοίφην ἡμήᾳοιν 
φρέφωϑμ εἰν τοῖς ἡ μετέρρις λογισμοῖς, αντοίτε θὐγνώμονες ἐσὺ βῖθα,, ᾧ πω διασότη. 
τίω πσρϑσήκουσαν, μιῶλλον ὃ τέωυ χι' δεμύημιιν πίω ἡμετέραν, δοξολργίλν ἀγωπήμμ» 
ψονϑν. δοξασωμϑῳ 5) αὑτὸν ὦ δζρα τῦτο μόνον, Δλλαὶ αὶ δζρὶ τῆς. ̓οιρίτης πολιτείᾳον 
ἐαὶ μι παλιν Ὅς αὐνοῖς αἰδεπέσωμϑν,, λλ᾽ ἐαν πολλαΐ χαίρειν ἀπόντας ὅζχφολιω 

20 καὶφ ἀπιίταις, τῇ μζ' (τα πυρϑσοχη ἡ τῇ πολλῇ ̓απουδὴ ὺ τῇ σιωγόνῳ δξομορώ-: 

γήσει τίου ἀγωϑεν ϑλοιδν ξῇπασασωβῖθα. Φηρκεῖ γδβ αὑτῷ δΩβ τζω πολλίω αἰρεὶ φι- 

λαν,ϑονπίδλν Ὁ φῆναι μόνον ἡμιῶς τῆς κακίας, δ "Ὁ τὔτο ἑλω ἄθα, θὐκόλως ἡ “σοὶς 
τίω ἢ! ἀγαθαΐν ἔργων πο ξιν ὁρμιήσοινϑμ. μυΐ μοι λοιπὸν οὖν ἱστασδρομίαις ὅις φαρέ- 
οϑὼ, το οοικαλώ, δλλαὶ μηδὲ οὖν τοῖς συλλόγϑις τοῖς αἰχαίρϑις καταδουιβμαΐγω ἴόν 

25 χαιοθν τὴς ἡμέρᾳ, μιῇ μοι κύζοις ἡ τῇ ὧντεῦϑεν Φρεζομϑβη κρ κυγῇ, ὦ τῇ λοιπὴ λύμη 

ἑαυτὸν τις ἐκόδιδύτω. 4 δ ὄφελος, ἐνπέ μοι,τῆς νηςείας, στὸν ἄσιτος διημερθύῃς, 
κύζοις ὃ ἑαυζον ὠκδουςρὺ φλυαρίαις " ὀμονύτοις,πολλαΐχις ὃ ἡ (χτορκίαις ὁ Ολαστρη- 
μίαις, παῷ ὀμαλώσῃς τίοὐ ἡμέραν! μὴ, ὐδακαλώ, ἅτω ῥαϑύμως ὠὐδὲ τίω ἑαυ- 
τῶν σωτηοίὸν Ἂ] ατεθώμϑμ,δλλαὶ μᾶλλον κθὶ τοῖν πγϑυμο ικῶν ἡμῖν ἔξω διηνεκῶς 

80 κὶ δζέλεξις,ὁ βιθλίον τις ϑεῖον λαίξων μ᾿ χεῖροις, ἡ συγκαλέσας ἦν" πλησίον, ὀχρὰ Μ᾽ 
ϑείων λογίων ἰδέτω ἡ τίω ἑαυτὸ αἰ ϑνοιαν ἡ ΤὝὋϑ ἋἝσυγίνονϑῥων, ἵν ὅτῳ ὲ ζς μω- 

γανας ἢ πονηρῷ Δ φυγεῖν δυωυνθώμϑρ, μεγάλα υἱπὸ τὴς νηζείας κωρπωσακ ὦ. 
γαϑω ᾧ τῆς δὰ τῷ 9κιοῦδ φιλαν,ϑοοπίας “Σιπολοίυσωμϑμ χίολι 'χὴ ὀριρμοῖς τῷ 

μιογολινὸς στῶ αϑ, μεθ᾿ αὶ τω τατοὶ ὧμα τῳ ἀγίῳ πγθύμαΐῖι δύξα, κραύτος, ἐμνμὶ νκῶ 
5 ὁ δεὶ, ὶ ἐἰς (ν' αἰώγας “Ἷ' αἰώνων. Αἰμέωυ. 

Ἢ, ἀμί 

Λογ. ζ. ΚΑΙ ΕΠΕΝ Ο ΘΕΟ Σ,. ἘΞΑΓΑΓΕΤΩ ΤΑ 

ὑδώτω ἑρπετά ψυχῶν ζωσῶν, ἡ πετεναὶ πετόνϑνα Ἐλὶ τὴς γῆς Ὁ ὃ ςε- 
! ΠΣ 0] ν.» 7 44! ΠΙ λ ! ρέωμα τῷ ὑρανού, ὁ ἐλμετο τω " ἡ ἐποίησεν ο πος ζῳ κήτη ἴῳ μ4γ6- 

40 λᾷ, ὦ πᾶσον ψῳ χέω ζώων ἑρπετῶν, ὦ ἐξήγαν (ὕδατα κὶ δμη αν, 

Ἷ 

ΓΟ εγίοιῖ, το, τς. ῬὈ. Ἰκανῶρ 



β να. 38 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝΈΕΙ͂Σ ΤῊΝ 

5235 Κανὼς »ϑὲς καϑυψαμιϑα τῶν Εἰς (μὲ ἱπαυδρρυίας ἀδόμο- 
λησαγτων, δείξομτες αὐζις τῆς βλοίζης τὸ μέγεθος, ἥν ὡπσέ- 

ο΄ φησοιν, Τ᾽ συλλελμτα τἰπὸ τηφνηςείας ἀοιῖς πλουτον πγϑυμια-- 
δ΄ σικὸν αἰ ϑρϑον ὀχ χέλντες, ἢ Οἰτὸ τὴς πολλῆς πὐθιαίσίας ἐξαίφ-. 5᾽ ' 

ΟΝ Ὑ γης Εἰς ἐχάύτην πενίλυ ἑαυοβν' καταςήσαντερ. Φέρε δυὴ σήμερον ι ἈΦ να ᾿προλσηγεχίρῳ γουσώμεθαι τε φαρμκαίκῳ, αὶ καϑοίτν μέλη ἡ-᾿ 

μέτεροι, ἕτως αὐτῶν ζὼ τὴς ψυχὴς τραύματα ἔγπιδιήσωμεν᾽ ἐπεὶ ἡ »ϑὲς αὐφῃρότε.- 
ἐλ φαῤμακα ἐπεϑύκάρϑυ, ἐχ ἥα ἐπλεῖς λυπήσωμεν ἡὶ τίου αἰλγηδῦνα, ἔχ: 
τεήωμϑρ, δον ἵνα “ἢ σφοδρότητι καϑικέο δ διωνδῶμϑμ τῷ όλκχοις. ἀο ̓ ὸ ἰαίξἱ τὸ 

ἢ πατέρες ὅτως ποιᾷ 6 ἐωώθαισιν, οἱ μδϑρ διραιςικώτεροι πσοότερον Τλιτιϑέασι,  ἐπει- 
δὸν βήξη Ὁ ἔλκος, τότε ζὰ κατωγλυκαίνᾷν δυυναί ϑμα φαῤμακα ποροσαγϑυσι ἢ πα-- 

τέρες ὃ, στὸν ἰδωδι (ἂν παιδως (ὅν ἑαυτῶν ἀτακζοιζς, προότερον Ὠηπλήξεσι 
σφοδιῤοτέοφις κέλιφηρχαι, μετοὸὶ δὲ ζῳῦτα γυϑεσίαις αὶ κοὐ οακλήσεσι" Ὧν αὑτὸν διὴ (ζ 4. 
πον ἢ ἡρκές ἐ! ὁ αΑϑὲς σφοδιρότερον ἐγρησεέμεθα, το λόγῳ, δλλαὶ σήμερον πϑοϑση--. 15 
γεφέῤοιν ποιησοκῖθα, τίου δρῥλεξιν, ἢ καϑοίαὖν μέλη ἡμέτεροι ϑεροιπτάσωνϑμ. ὥασερ: 

"ὃ αὶ τρροκοπτὴ ἡ ὑμιτέρνα ἡμῶν πλείονα, “πἰοθ᾽ πϑβρησίαν ανδοξενεῖ, νὴ τῶτο ἡ μδέςιν ὁ 
πλούτος ὁ πγθυμκατικὸς, Ὧ) ὁρᾶν ὑμέας ἐν τοῖς πγϑυματικοῖς ἐχηδιδογζᾳς, ὶ οὐ ϑρετὴ 
αἱ αλομπονζῳ, ὦ ὟΝ βλοίπηειν διυναινϑῥων ἀπεχορϑῥος" ϑτως ἐπειδϑμ ἰδωρϑ ὑ- 

μοῶφ ἀ:αροσκολιξονδῥος ᾧ ὑπαλομϑῥὺς ταῖς ἀπώταις ταῖς αἰ σβολισῆῖρ, κατηφεῖ- 16 
ας πληρϑύμεϑοὶ, ὃ αἰομμλη τς, ὡς εἰπεῖν, "κατασκεδεύζεται τῇ ἡματέρα ψυχῇ. κα ποὶ 

«.Θιν. γι", Ν᾽ ἡ μάδοίολον ἸΠαυλών, Τύτε ἡμῴς ζῶνϑμ, ἐαὶ ὑμᾷς φήκιγτε ἐν κυοίῳ. ὡς δέω τί- 
λᾷι αὶ τεπληρώμϑῥοι δωνέσεως ὅτῳ ἢ μϑμ ὅπιοϑεν ζπηλανθοίνεοϑε, τοῖς ὃ ἔμιτσο"σ.- 
εν ἐπενθείεαϑε, ὁ ζὸ σιωϑήκας, ἐς ασϑϑς Τ᾿ ΣΧ ολφὸν ἔθεον, ῥύακα λεσαίψϑροι, βε- 
(αἰας ζωΐζᾳ ἐὶς Ὁ ἑξῆς αἰαφυλοῆετε, ἡ λογισμῷ σώφρονι πᾶσοιν ΕἸσοδὸν ταῖς τῷ «4 
δζκθόλν μηχανώς δον λέισαντες, τῇ μετὰ ζιωῶτα ἀπουδῇ τίου εἰσπὸ τὴς ῥαϑυμίας 
πσϑοςριζεῖσαν ὑμῖν κηλίδω πο ψαῦθε, πἰθ οδμόνϑμοι τῆς αἰχαίρϑυ σιωνηϑείας 
Ἐχιθλαθς, αὶ λογίσοί ὕϑμοι ὡς αὶ τὗτο μόνον Ἐ81 Ὁ δεινὸν, ὅτι ἑαυτῶις πολλίωὺ τίω ! 
βλοίδμυ πορϑςφρίξογται ὁ αὐτόϑι τ Ῥαϑρόνϑμοι, δλλ᾽ ὅτι χαὶ πολλοῖς ὁτέξφις σκόρμ--: 
δαῖλν αἱ χυύθασις γίνονται. ὅτὸν Ν᾿ δῶσιν Ἐ»λίωες ἃ ἴσδοῆοι ἢ ἐφ᾽ ἑκαΐίζης ἡμέροις 39 
ἐὶς τίωὐ ὠκκρλοισίδν διημερθύοντα, ἡ σιινεχϑς Στολθίνοντα διδασκαλίας, αἱ ρϑον 
ὀκεῖ φανόνϑμον, ὶ μετ᾽ αὐτῶν συμφυρόνϑμον, “πῶς ὀνομίσωσι αἰποίτίου τῇ ζη- 

«χη, μάτερα, ᾧ αὐἰϑὸ πόρτων τῶν τϑὴ ἡμῶν τίου αὖ τίω κἰ ασόληνιν ἔξσσιν; ἢ Οὐκ αἰκούεις 
σῷ μακαοὶν Παύλου χρλοκινοιῶτος ἡ συμεούλθύοντος λαμνωρᾷ τῇ φωνὴ αἰ τγοόσκο- 

ν ποι γίνεοϑε ; εἴτα ἵνα, μον νομείστις κοἷδὲ τῶν ὀικαίων μιόγον τέμὶ πρδιγ[ελίλο “3 ἀὐτν᾽ υἱ-- 359 
νέα ἡ Ὁ δ ἐρδὲυ τεταγμϑῥων, παροσέϑηκε, ᾧ Ἰνδαίοις ὁ Ελλησι" ᾧ τότε ἐπήγαγε, 

: αὶ τῇ ὀχκλυσία τῷ γιοὅ, Ο εν δ ὅτω λυμάγνεται ἃ βλοντθ 4 τῇ θρυσκεία, τῇ ἡμετέ. 
, ρά,, ὡς τὸ τοῖς ὐπίτοις λαίζοῦ τίνα “Πέχεν. ὅτὸν ὃν ἰδωσί τίνας οἷν Φρετῇ αἱ σλόμ- 

πονζῷι “δὴ ἡμὲν καὶ πολλίω τῶν βιωτίχῶν ὑπεροίθν πονυϑῥος, δι (α αὐτῶν αὶ ἰπο- 
σνΐλχονται, οι δὲ πολλάκις χαὶ εἰς ϑοιῦ μια ἔρχονται ὐκυπτλητῆόμενοι ὅτι τὴς αὑτῆς αὐζοῖς 40 

ἢ Φφύστως ὄντες, α ζᾳ αὐτοὶ αὑτοῖς μετίωσιν. ἀμέλᾳ ἐπειδϑὼ ϑεαίσωγται " τινὶ μίκρ αν βω- Μιτοὶ 

θυμίαν πσδοσγιονδμίω, θύϑέως τίω γλώῆον αἰκονούσι κατοὸὶ πόϑτων ὁμού, ᾧ πὸ 
τῆς τῇ ἐνὸς ῥαϑυμίας κατὰ πϑμτὸς τῷ τῶν χειςίανοῖν " ϑύος αὐταὶ" πα: πομρτῷ ἢ 

ογΤα!. ᾿ 

ἠ ἐὐττάς 
τὸ ἐτοῖν 
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ζονται. χαὶ συ δὲ μέρϑα τότε ἴςαγται, δολ, θ))έως κ᾿ τῆς ἑαυ ῦμ κεφαλῆς φϑεγ[6- 

αϑνοι, οἱ οἱ τίωυ δι δύλων ῥαθυμίον ἡὶ Ὧν κοινὸν δὲ πὸ τίου β,λασφηιλεῖν τολιιῶσι, 
ἡ νομίζασι τῆς θικείας πλαΐνης «ἰδαπέπισμᾳ αὐτοῖς γίγεαϑαι τίωὦ ἑτέρων ραϑυμίδν. 
ὅτι ἢ μέγιφον τῷ το φέρει χίνδευνον τοῖς ἀφορμέω αὐΐζοῖς τῆς βλάσφημίας πϑρέχουσιν, 

4 ἀκέυσωμϑρ τῷ προφήτου βοντος ἢ λέλθντος ἐκ πορϑσώττυ τῷ ϑεοδ ᾿ Οὐαὶ ὑμῖν, πριν, 
δ, δ ὑμᾶς τ δομα μυ βλαστφημοεῖπη εἰν ζοῖς ἔϑνεσι. φοβερϑν Ὁ ῥῆμα ὁ φοίνης γέ-: 
μον. Ὁ 7} ϑαὶ τῦτο ὡσανεὶ θρηνοιιζος ὅ81 «ὅν μέλλονζοις «ἰπὸ τίωὐ ἀπαραίτητον ἐ. 
χείνέρυ κόλρισιν γίνεο δα, ὥασερ δέχ τοῖς ὀζρὶ τὴς οἰκείας ὠμελείας αἰτίλν ὀκεΐήοις παρ-- 
ἐχουσι τῆς βλᾳστφημίας Τσοωτη κεῖται “δι φοία᾽ ὅτω παλιν τοῖς τῆς λοτῆς ἔχι- 

χὴθηάνὴ τὸ μολϑυρϑμοις μυρίων φεφαΐγων «ἰπυύθασις γίνονται, " Ὦ αὐ τῶτο διδοίσκων ὁ Χριτος -- 
λεγειλαμμάτω τὸ φῶς ὑμδν" ἐμεσόϑοϑεν Τ᾽ δυ,ϑοϑπτων, ὅππως ἴδωσι τοὶ κουλφῷ ἔργα Μονλ ιν. 
ὑμδιῳ δυξαίσωσι τὸν πατέρα ὑμϑίμ τὸν ον τοῖς ἀϊφφινοῖς. ὃν γῈΡ ὅ9πον ὠκεῖνοι 1] σ᾽ τέω 
γἰνῶν ῥαϑυμίαν σκόυδϑαλιζόμνϑμοι, τίω γλώπη]λν αἰχϑνούσι χῦ τοῦ διαυότυ τῦημε- 

τέρου᾽ ὕὅτω, φησὶν, ἐπειδϑμ τίω ἰρετίω μιατίντε, ὁρῶντες ὑμῶς Φ ἀν ϑοφποι, ὁ μέ-: 

τ 26. τῆς ὑμοτέρως θὐφημίας 'ςαν.), δλλ᾽ στὸν ἴδωσιν ὑμδλ αὶ ἔργα λοίμποντα καὶ κα!- 
αν» ἀξονζῳ ὑμδ ζι ὁ ϑήαις, ἐἰς δοξολογίδω κοοιῶται τῷ παΐξος υμδὰ! τῷ οὖν Οἷς ἔρα.-- 

γοῖς, αὐτο ἢ πἰπυ’ ὑκείνων γνονϑβυ,ποίλιν ἡμῖν (αὶ τῆς ἀμοιβῆς πολυτελασιαίΐζοται, 
ΣΡ τῆς ὀκείνων θυφημίας ταὶ μυοία ἡμὴν ἀὐγαϑεὶ ,σρέξεται ὁδεασότης. Τ᾽ ος δὸ-- «δι β 
Ψ04 με δ γδ, φησι, δοξάσω. πόῤτοι ζοίνων ποιαΐμϑμ, αἰγαπητοὶ, ὧςε δυξαζεοῖ, 

30 τὸν ἡμέτερον δεασύτέωυ, ὼ μηδοὶ σκὸνδοίλου αἰτίδν πϑέχωρϑμ. τοῷ ΡΝ διζιυεχῶς 

ἡμᾶς διδώσκει ὁ τὴς ὀικουνϑῥης διδοίσκαλλος ὁ μακοίολος Παῦλος, πότε (ῷ λέγων, Ἐὶ “' ΜΑΣ 
Ἀὐπλνὰς, βρῶμα σκλυδαλίζει Τ' ἀδελφῶν μου,Κ μιὰ φαύγω κρέα ὀις Ὧν αἰῶνα " πότε δὲ, Οὐω 

ὃ αμϑρτανοντες ἐς (ὅν ἀδελφὰς, ἢ τύαῆοντες αὖ ἣΨ τίω σμιυείδησιν αἰφϑενοῦξ,, ἐὶς 
Χοισὸν αἰ μδοτάνετε. σφοδρα ἡ ἀπειλὴ ᾧ μεγαλώω ἔχουσει τίου κατείκρισιν. μι) δ᾿ 

25 γομίσῃς, φησὶν, Εἰς κεῖνον μόνον αἰϑεςήσεοῖ, τίω βλαάξίω᾽ Εἰς αὐζον οἰ θξαννει ὧν 

ΣΧολσὸν, Ὧν δὲ ὠκεῖνον φαυρωϑενζον. Εἰ τοίνμω ὁ διασήτης συ φαυρω ϑίωζαι δὲ αὐνζον 
νπνητήσαζο, σὺ πὼς οὐκ ὀρέξῃ πϑμζᾳ ποιῆσαι, ὧφε μηδεμίδν αὐτῷ σκόνδαίλου ἀ:- 
φορμέυ πδέχεν ; ὴ πϑρμταχοῦ βῥρήσεις αὐΐον ζαῦτα, συμεθυλεύοντω τοῖς μαϑητόυ- 
οὐϑβοις. τίϑτο )Ν 6 ὕθην ὃ σμυέχῳ τίω ζωζω τίω ἡμετέροιν. δχρὶ τῷτο  δυλαχού γρά-- 

30 ων ἔλεγε , Μὴ ῷῳ ἑαυτῶν ἐκοιφῦς σχοπεῖτε, διλλὰ ἐ ᾷᾳ ἑτέρων " κ) πάλυ ἑτέρωθι, φιλ, β. 8, 

Πλύτα μοι ἔξεςιν, δολ᾿ ϑττλμτα ὀικοδὸμεῖ. Εἶδες σιωΐεσιν ἰποςολοωωώ ., Εἰ ἡ ἐξερί, «ἰκομίένον 
μόι, φησί, τί ὀζμεπσραξασῖ,, ἡὶ μηδὲν μοι τῶτο λυμαίνεται, δλλα δα ὃ μὴ ἕπεαϊ, 
τίω τῷ πλησίον ὀικοδομιζωυ οέκ ἀρ ὀϑαορίμδιυ ἐδ ράξαι. Εἶδες ψυχέωφιλό- 
φορηϑν, ὁ πῶς ὅδωυμϑ ὦ ἑαυτῷ σχοπεῖ, δλλώ δζβ πόρτων δείκψυσι μεγίφην ϑρετίω 

45 ζωπίω ἐῷ, ὃ, τῆς τῶν “πλησίον ὀικϑδὸ μῆς πολλζωὶ ποιείαϑτι τίω τοδλνοιὸν , στ. 
δὴ πόρτα γνώσκοντες, φυλουηὠ θα, κὐρακαλα, ὺ ἀπεχώ θα λυμα νεῇ, (Ὁ 

πλούτον τῆς ἡμετέροις εἰουτὴς διυυα λύων, ἡ μηδέποτέ τι ποροῥῆωρϑμ,ἢ ταῦ πλι.- 
σίον χϑρέχη τινα βλοίοδιυ. τὔτο γδρὰ τὸ αἱ μοίρτημια ἐλτείᾳ, ἡ τίω κόλασιν ἡμὰν 

᾿ στροδροτέρριν πσοϑξενεῖ. μηδὲ τῷ τυγήζος καταφρονωνϑμ, μιυδὲ λέγωμϑμ ζὰ ψυ- 
49 χροὶ ὀκεῖνα βήμαιτου, τί δὲ μοι μέλρι, ἐαν ὁ δεῖνα σκλμβιώλίξηται » τ λέγεις, εἰπό μοι; 

σοι μέλει; ὅτω συ πσφϑσέταξεν ὁ ἹΚρατὸς λοαίμπεν {δ βίον, ὧν μὴ μένον σειϑαυμά- 
ζεοϑαι αἰ αὸ ἥν ὁρωντων, λα ᾧ (ὃ ῥιασότίω (δὴ σὸν δυξολοτείαϑιωι" ἡ σὺ Ὁ ἐὐγαν- 
“ἶον ἐργαξόνϑρος, οὐ Ῥασκθυαίξων ἀγτὶ δοξολογίας βλασφημίας ἐἰς αὐτὸν γέγέοϑαι, 

ὯΔ ᾿ Οἰεγίοί, τοίην το ὐδέναν 
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4ὃ ΧΡΥΣΟΣΈ, ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

Ουὐθῆγα λέγον πον , ὁ πὸ τῦτο ψυχῆς δ λοις ἡ «ὄν τῷ ϑεοδγό μοὺς ἐκοιξοίς Ὦχι: 
ξαρϑύης; δολ Εἰ χσϑότερον ζωυῦτα τις κ᾿ πασὸ τὴς σιουνϑείας ἑλκόνϑμος ἀδιαφόρως 
ἐφθέγίετο, νειοῦ, οὐ δακαλῶ, δεξαίυϑιος ἡ δῇ τίου γυϑεσίδν, πτανέοϑω “Μ᾽ ἀχαίγων τύ. 
τῶν λόγων, ὸ ὅτως ὥπϑυτα ποραἤειν ατουδαζέτω, ὡς μυΐτα αὶ τῷ ἀκοιμήτα 
ἐκεῖνα ὀφθαλμθ κατακθάγεοϑαι, μῆτε αἰ ποῦ τὸ σιωνειδῦτος καταγινώσκεοϑϑτι, μήτε ς 

«ἰποῦ μ εἰς αὐζον ἐρώντων βλασφημίας κινεῖα ϊ, κατὰ τῷ δεαυύτα. αν Ν᾿ μόζοὶ το-:. 

σαύτης φυλακῆς (οἱ καθ᾿ ἑαυζᾶν' ὀικονοηκξιϑν, “πολλῆς αἀπολαυσύμεοθει αὶ τῆς χορ κὶ 
τ δεασότα φιλαν,ϑενπίας, αὶ Αἱ εὐφυξόμεϑο, τῷ Δ αὐύλου τὰς μυνχόνάς. ὅτὸῳ 
Ν᾽) ἰδη μᾶς ὅτω γἠφογζμἡὶ ἐγγρν)ϑο9 με, νοῶν ὡς αἰρούτοις [ἀν] Ἐχιχειρήσειον, ἐγ-- 
καλυψα μϑμὸς ὐποςζήσεται. λα (ὦ πσοϑοιμίων ἅλις. Φέρε δου λοιπὸν τὰ ἀγώ-- τὸ 

ἡγωοϑέντω ανδλῆίτες ΤχῚ Φ ὑμοτέροις αἰγαίπης, τίου πγϑυματικζω ὑμῖν αρραϑώβρ 
ἑσίασιν, "ἃ ἴδωμϑν τ ὁ σήμερον ὁ κακοίολος Μωυσῆς, μᾶλλον δὲ τὸ πγίῦ μα τὸ ἀἴγεον 
οἱ ὁ τῆς τύότυ γλώῆης, ἡμῶς διδεύξαι βιάλεται. τί δι φησι; 

20. Καὶ ὦνπεν ὁϑεὸς, ἐξαγαγίτω ζ ὕδϑωτα ἑρπετα' ψυχών ξωσῶν, καὶ ποτεναὶ πε: 
τέρϑμα, Ἐχὶ τὴς γῆς κατὰ τὸ φερέωμα τῷ νοκνοῦ, ὦ ἐϑμετο ὕτως. Ε 1φ 

ρα φιλον,ϑο5πίαν διασύτυ, πῶς (αξ τινὶ ὶ ἀκολουθία πᾶσαν τέίω δομιωργί-- 
ανήμιαᾶς διδείσκει. πσοϑτερον ἐδίδουξεν ἡμιῶς “τὼς τίου »,ἀὸ εἰς τέων τῶν καιρητῶν γένε-: 
σιν τῷ αὐτῷ Ἐχιτάγμλασι διήγηρμεν᾽ Εἶτα τίω δημιεργίαν τῶν δύο φωξήρων διδείξας, 
παϑϑσέ ϑηχε καὶ τί ἢ! ἀέρων ποικιλίδν, δὲ ὧν τῷ ὑραινοῦ φαισὴ οὐτεεον ὦ καλλος ἐρω 
γασατο᾽ σήμερον λοιπὸν μετωζαίνει ᾿χὶ ζὰ ὕδωτοι, καὶ δεύκψυσιν ἡμὴν τω λόγω ἀντ το 
ἡ τῶ Ἐχιτάγματι ξώα ἔμψυχα ἐΐξ αντῶν αὐαδιδόνϑμα. δξαγαγέτω 2}, φησι; 
ζβ ὕϑωτα ἐρπετὸὰ ψυχῶν ζωσῶν, καὶ πετειναὶ πετόνϑμα ἐχὶ τὴς γὴς κατὰ Ὁ ςερέωμια 
τῷ ὀρρνού. ποῖος λόγϑς, εἰπέ μοι, ἐφικέοῖ, διυυυήσεται τῷ θαύματος, ποίᾳ ρχέσει 

γλῶώοσω ππϑϑς θιφημίαν τῷ δυμιαρχθδ» εἶπε μόνον, βλαφησοτω ἡ γῆ, ἡ θ))έως 
“σοὺς ζωὼ ὠδνας αὐτίω διήγειρε νιον λέγ, ἐξαγατγέτω τὰ ὕδωτοωι. ὄρ, πῶς κατολ- 25. 

ληλαᾷ ἀντ, πϑλςα γριφΊα. ὀκφβλαςζησαάίτω δ »»ουγζωῦϑα,ἐξαγα »έτω τὰ ὑϑευτά, 

Φησιν, ἑρπετοὶ ψυχαῖν ζωσῶν. καϑει πῆ» ὁ Ἐλὶ τῆς γὴς ἔνπτε μόνον βλαφησοίτω,ὸ δὲ- 
αἰφορς καὶ ποικίλη τῶν ὀργῶν ἢ ποικιλία καὶ ἢ βοτθμών καὶ τῶν ασερμιαύτων" αὐεδὺϑη, 
ἡ ὧϊ λόγῳ (αὶ πόμτα παρή!ϑη ̓ ὅτω ὁ ζϑα ἔνπεν, ἐξαγαείτω ὕδωτα ἑρπε- 

τὸ ψυχών ξωσῶν, ὁ πετεναὶ πετόρνϑμα ΘΧῚ τῆς γὴς καταὶ τὸ φερέω μια τ ϑθρανοῦ, καὶ 39 
αἰ,ϑ6θον τοσοιῶτοω μη ἑρπτοτῶν, τοσοιύτη δῴᾳφοροἱ πετεινωῖν ἐδ μιαργεῖτο, ὅσζω ὑἰ- 
δὲ αἰχϑλιομήσαοϑαι τω λόγω δυυνατόν. ὶ Ὁ ὥ μνμα βεαχὺ, ὃ ῥδμα ἕν, 3 μὴ 
τῶν ζώων δζίφοραι καὶ ποικίλοι. δλλαὶ μυὴ ξενιοϑυῆς,αἰγαποτέ, βὅμα Δ ζω γᾳοῦ, κὶ ὁ 
λόγος τι τίω σύςα σιν τοῖς γένομϑρμοις ἐχαθάσατο. ὁρᾷς πῶς ὡπόωτω ὡκ τῷ μή ὄντος 
ἑἰς τὸ δ᾽ τα ἔϊδες διδασκαλίας ακοίξέολν, βιδὲς συγκωτάξασιν δεασέτν πόσζων 45 

Ἰχτδεύωυται «ἰδὲ τὸ μος τὸ ἡμέτερον ; πόθεν γδ ἡμεῖς ζωῦτω ὅτω ΚΙ ἀκοιβείας 
μαϑᾷν ἠδωινήϑημϑρ, εἰ μιὴ αὐτὸς δζρᾳ πολλζω ἢ ἄφατον φιλον,ϑοφ» πίαν κατηξίωσε 
δζο τὴς τῷ σοοφήτο γλωήης διδαίξοι τίω τῶν ἀν, ϑούπων φύσο᾽" ἵνα εἰδέναι ἔχω- 

αϑυ καὶ τῶν δημὶσργηθέννων τίω ἕν, ὶ ᾧ δημισργήσαντος τίω δυυύα μιν, καὶ ὅπως ὁ 

λέχος αὐτοὶ ἔρχϑν ἐἔϑρετ, κὶ τὶ ἧῆμα αἰτῶ τίου σύΐςα σιν ἡ Ἔ ἐὶς τὸ δὴ παρϑδὸν αὑτοῖς ἐ-- 40 

χαρίξετο: ΔΛᾺ εἰσί τίνες Ὁ ἀγγωμέόνων, οι ᾧ μετὰ τέο Τσαύτίω διδωσκαλίαν ὠπισ-: 
᾿ τεῖν ἐπεχειρφειυτες,ὼ μυὴ συγγωρϑέεντες μήτε δυμισρηϑν ἔχεν ταὶ ὀρώνϑμα ἄλλοι κδὲ 

᾿ . Σ  Χὦ ε ἢ “ ,᾿ η 
αὐ ματα αὑτὰ φαϊσχοντερ ἢ), ἕτερνι ὃ δξ ὑποκήνϑμης τινὸς ὕλης γελμηοῦο. σχόπει ἃ 

αἰ σφόλν 

ΕΕἄὄσνννσ ἍΝ. 

ΕΣ 
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Αἱ ̓μϑόλυ πόσον ἐπετη᾽ πῶ; ἀπεγρήσοτο τῇ 8) σλίᾳ τῆς γνώμη; τῶν τῇ πιλϑνῃ 
διαλέυόντων. ϑζρὶ τῷτο ὁ μακοίτιυς Μωύσῆς μ(' Ὀυγαύτης ἡμιῦ; ακολβείας διδουτκὶ, 
σοῦ τῷ γκίν πγϑύμρτο; ογηχούμϑμος, ἵνα μὴ το αὖ πὲ τὸυ τοῖς παϑωμϑμ, δλλ᾽ ἐϊδέναι 
ἔγωϑμ σειϑώς κὶ τίω ἀἰχολυθίαν τῶν δημαδργηλέκτων, ὃ ὁπῶ; ὅκατον ἐδὴ μηνργη 9η, 

; εἰ γὸ μὴ τῆς ἡ μετέοας σωτηφίας κηδόυϑμος ὁϑεὸς ὅτως ὠδάγησε τῷ πσαϑφήτυ τίω 
γλῶώοσομ, ἠρκᾷ αν ἐϊπείν, ὅτι, ἐπύιησεν ὁ ϑεὸς “΄ θοανὸν, ἡὸ τέωὶ γῆν, τίου ϑεύλᾳοσθμ, 
(ᾳ ζωχρὺ μήτε ἴαξιν είναι ἡμερῶν, μήτε τί κ᾿ Ὡοῶτοι, τί ἢ ὕξερον γυΐμβηται δον 
ἡα μηδεμίλυ τοῖς ἀγνωμονεῖν βαλορϑμοις καιταλίπηται ᾿δἰπολθγέας σσόφασιν, ὅτω 
διαιρεῖ σαιφούς ἡ τίωὐ τῶν γενονϑῥων ζξιν, τὸ τῶν ἡμερῶν “᾿ Θιριθμὸν, ὸ πιλύτα μετὰ 

1ο πολλὴ τῆς συγκαζαξάσεως ἡμᾶς διδοίσκά, ἵνα, μαϑέντες τίω αἰληϑήλν ὥπαστω, ,μ43»" 

κέτι τῇ πλανηῃ τῶν ἀξ ὀικείων λογισ δ ὥπλωτο φϑογχθυϑέων πὐδϑσέγῳμϑῳ "ΔΆ, 

ἐϊδέναι ἐγωνϑυ τῷ δομιυρηοῦ τοῦ ἡμετέρου τίωὐ ἀφωτον δυυύαμωιν. αὶ ἐγημετό, φησιν, 
ὅτως, ἔμπεν, ἀξαγατἐὦ ζρὶ ὕδωτω ἑρπεζα ψυχων ζωσῶν,ὺ πετειναὶ πετόνϑμα Ἐχὶ τῆς 
γὴς κατα Ὁ φερέω μὰ τῷ ϑἐρρινού, αὶ ὑπήχρυσε Ὦ φουχῴον, ᾧ ἐπλύρωσε Ὁ ἔχιπηϑὺ, ἃ 

13 ἐγμετό, Φησιν, ὅτως, ὡς ὀκέλδυσεν ὁ δεασύτης. 

21 Καὶ ἐποίησεν ὁ γεὸς (ἡ κήτη μογαλαγὸ πάσαν ψυγίω ζώων ἑνπετών, ὦ ἐξ. 

ἠγάπα ὕδωτω καΐζα χρη αὑτῶν, ἡ πϑὸ πετεινὸν γῇερωτὸν κα μος᾽ ἡ εἶδιν ὁ θεὸν, 

ὅτι καλοί. Ὑ» Κ αἱ θύλόγησεν αὐζῷ ὁ γεὸς, λέγων, αὐνξαγεοϑι καὶ πλληιϑιούοοϑε ἡ πλοι»- 
ρώσατε ζῳ ὕϑωτα τὰ ον ταῖς ϑουλοῤοστιις, ὦ τὸ πετειναὶ πληθωνέοϑωσαν δχὴ τῆς γῆς. 

290. -Θέχ μοι πάλιν. ἐἰντοιῦθον,, “πόση. Ὁ πγέυ ματος ἡ Οφία: Εἰπὼν ΡῈ μιακοίθλος 

Μωυσῆς, ὅτι ἐϑῴετο ὅτω, διδσκει ἡμῶς κ᾽ μόρος ἐπαίγων καὶ λέγων, καὶ ἐποίησεν 
ὁγεῤρἀχήτη Οἱ μεγάλα, ἃ πᾶσαν ψυχέωὐ ζώων ὁρπεῦμ, ᾧ ἐξήγαγε ζαὕδωτε τὶ 
“λύυ αὐτῶν αὶ πὸν πετεινὸν περωτὸν ματα " χαὶ Θἤδεν ὁϑεόρ, φησιν, ὅτι καυλοί. εἰ»-- 
ζιῦϑα Ὦ αἰοὐδεσκέπ]ως πόρτα φϑέγίονϑμων. πώλιν ἀνωρεῖ τίω τόλμα. ἵνα »»" 

25 μή τις ἔχη λέγειν, χαὶ τίνος ἐνοκεν (αὶ κήτη γέλϑνο, πόιδν ἡμιν"γρέιδν σωωτελεῖ, τὶ τὸ 
ὄφελος ἐκ τῆς τότων δημιίμργίαφ' δα το Εἰπώὼν, ἐποίησεν ὁ ϑεὸς ζὶ κήτη ζῷὶ με- 
γολα, ἡ πᾶσαν ψυχίω ζώων ἐπε, ἢ αὶ πετενα;, δύλϑέως ἐπήγαγε, ὁ Εἦδιν ὁ ϑεὸς 
ὅτι κρυλϑί. μὴ γὰρ ΩΝ. σύ, Φήσι, Δ λόχον αἰγνοοῖς  γυλμηνϑύων, ἐπισκήηϊεν 
ἐπιχείρει τοῖς δὲ μμργήμαισιν. ἤὄχφυσεις τῷ διασότυ ψυφιζοῤδῥν κἀὶ λέχϑντος, δ  κα- 

30 λα ΄- χοὶ τσώς σὺ μέμκηνας, τολμεαίν λέγεν, δζρ τί γεύμηται, ἃ ὡς περιῆϊμὶ αὖ 
διαράλλεις τω δημὶεργίϑῳ " ἐάν γδγ θυγνώμων ἧς, δυυύησῃ ἡ ὡκ τὴς τῴτων δημι- 
ϑργίας αὶ Ὁ δυγα μὸν Ὁ σού διασύτυ, ἡ τίου ἀΐφωτον φιλαν,δο»πίφυ κατα μαϑεῖν᾿ Ὁ 
ΚΑ διύαμιν ὅτι τῳ λόγῳ καὶ ἐπιτώγ ματι ἐκ Μ'ὑδοίτων ζικῦτα ζῶα αἰεηράζαι 
“ελόμκε. Ὁ δὲ φιλαν,ϑοφπίδν,στί ὦ τὐραγαγῶν ἰδίδν ἡγαὶ χώραν αὑτοῖς αἰπένει με, 

45 καὶ Ὁ ἀπλωτον μέρος τὴς ϑουλοίοσης αὐτοῖς αὐπεκλοήρωσινῷφε μιηιδέγα λυμανεοῖς, 

δλλ᾽ ὡγδιαιτέοϑαι τοῖς ὕδωσι, αὶ δ! τῆς ὑψοὼς τῷ δημίορχϑύ διδαίσκωιν Ὁ ὑπαῖῆρ: 

Θὥὔλλυσαν διύψαμν, μιδεμίδν ὃ βλαίξζου παρέχον τῳ Ἔ αὐ ϑφϑίπων ὅμει. ἢ μικρὸν 
ὀΐει τίτο μέρφς Εἶναι φιλον,ϑοφ»πίας, Ὁ διπλῶω “ξ αἰνῖβ, γεοϑαὶ σοι τίωὶ ὠφέριει- 
δ κενὴ γὸ ἐἰς ϑεογνωσίαν ἐγατει (ἄν δυγνωμωνεῖν βαλουϑήως, αὶ ὠκπλήδεοϑαι χθᾳ- 

49 παϑλίζει Ὁ φιλᾳ, ϑοφηίας αὐτῷ (9 μέτεϑος, ὅτι τὴς ἐπ᾿ αὐτῃκν βλοίξης ἠλάυθέρωσε τ 
ΤῊ λύϑοφπων φύσιν. ἐδὲ γὸ Εἰς χρείδυ ἡμῶν μόνον ἀπϑωτα Α΄ ντὰ δεδη μέρ. 

᾿γῆται, ὄϑλα δὰ Ἐ πολλίω αὐτῇ φιλοτιμίαν, ὦ, δὴ Εἰς χρείαν, (ὃ χαὶ ἰοτῶτ 
πάρνηθη νὰ κηρϑ ἤἥητι Ὁ ποιή ταιντος αὑτὰ "ἢ δυωδαμιφ, αἰκόνων Ὅίνιω,ῃτι Θἶϑθῳ 63 .- 

Οἰινγίοι, τοπι, ἐ, Ρ3 ὧφ 
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γμαῦι 
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“,“: ΧΡΥΣΟΣΤΕΥΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
ὃς ὅτί καλοὶ, μηκέτι τόλμα ὀῤτιφϑέγίεοϑαι τὴ ϑεια γραφῇ, μηδὲ κδιοργαξεαϑα, 
 πολυπογραγμονεῖν, καὶ λέγειν, ἀχρὸ τί τὸ ᾧ τὸ ἔλμετο. ἡ θὐλόγησεν αὐτὸ ὁ ϑεός, φησι, 
ἡ Εἶπεν, αὐξαύνοιϑε ὁ πληθιώφοϑε ὶ πληρώσατε Οἱ ὕδωτα. σαὶ οὖν ταῖς ϑαιλοίοσαις, 
χα! τὰ πετειναὶ πληθωνέοϑωσεαν ἔχὴ τῆς γῆς: αὕτη δὴν κὶ θὐρφγία,, τὸ Εἷς πλῆϑος 
αὑτὰ Ἐχιδοιῶαι. ἸῺΝ, γδρ ἐμυνχα ἑῷ ζῶα τὰ δομικργηϑέντον, ἐρύίλετο δὲ δὲ-- 5 
δμυεκὴ “ σύςασιν τύτων Εἶναι, δια ὅτο ἐπήγατε, καὶ δὐλόγησεν αὐταὶ ὁ ϑεὸς Ἢ Εἶπεν, 

«υξανεοῶη ᾧ πληθωύεοῶς [ Ὗ “πληρώσατε πίω γὼ] ,. τὸ »»» ῥῆμιι ὠκεῖνο ἸΛΙΝ 
᾿ "- ἊΝ " » ῇ . ͵ὴ Ὁ“ 

παρόντος ζᾳῦτα συγκρωτεῖ, ὁ ζοσουτον μῦκθς γρόνου παρέδραμωα, ᾧὶ ἐδὲ ἕν τύτων 
μος ἡλμῆωϑη. ἡ γὰ θϑλογία, χα: αὶ δλιού, ὁ ὕρημα ὃ λέν, αὐνξανεοδε ὦ 

πληθεωεοϑν, τίωὐ σύςασιν αὐτοῖς ὦ Ἢ δια μονζιυ ζωιύτην ἅπτισειν ἐχαρίσειτο. 10 
23 Καὶ ἐλμοτό, φησιν, ἐασέρᾳι, ὦ ἐϑρετο τδϑὶ, ἡμέροι πέμναἼη. 

Ἐΐδες ας κὶ τὸ κ' πίω πέμγῆζυ ἡμέρον δυμισργηϑώνζῳ ζῶα ἐδίδοξεν ἡμᾶς ἡ 
ϑχία »φάφή :λὰ μικρὸν αἰγαίμμενον, καὶ ὀψει πάλιν τ σὺ δεαυύτε "γὼ φιλφν,9.69.-- 

πίδν. συ εξ ὙᾺ μόνον τὰ ὕδωτα παοϑς τίω τῶν ζώων γένεσιν διήπιρεν, δλὰ ὁ ἐκ 
ΙΝ ͵ ᾽ -“" “ " ΠΟ 3} 9 ! τὴς γῆς πώλιν αψαδὸϑέωγαι πσοϑσέταξε ζῶα χερσα,α. " ἀδὲν γλοβ ἄτοπον μακρὸν ἐφα τς 

ψαοϑαι σήμερον ᾧ Ἰ χνὶ τίω ἐκτίωυ ἡμέραν γενονϑῥων. 
24. Καὶ Εἶπέ, φησιν, ὁ ϑεὸς, ἐξαγαγέτω ἡ γὴ ψυχδυὺ ξώσειν τὶ γένος, τετρύπο- 

δαὶ ἐρπεετοὶ ὁ ϑηθία (χὶ τῆς γῆς, ἡ Τὺ κτήνη, ὦ πύμτις τοὶ ὀρπτετοὶ τῆς γῆς ,ζν ϑμος᾽ 
χα ἐγϑετοϑτως. 

"ρα Ὁ γὴν πάλιν δυπλὺν καρποφορίλν “αὐρέχυσαν ὑ τῶ πολςγματ τῇ 20 
δεαυῦτο ἰπυρετορθμίω. τότε νϑρ δ ΥΜ ασερμιάτων τίω β λαίφην ἐξέδωκε, νοῦ 

᾿ Ἀ δῷα ἔμψυχα, τετζαύποδω, ἑρπετὰ, ϑηοία, ᾧ κἸήνη. ἰδοὺ διὖν ἔφιϑίων Εἰπὼν, τῶτο 
Ἐνῶ δείκψυται,, ὅτι αὶ ὀχρὰὺ “κρείλν ἡμετέραν μόνον ὥπόμτα ὐδήγαγν, δλλὰ καὶ δὲ ὠ- 

φέλειδω ἵνα ὁρῶντες Ὁ ἀἰφϑονον αἴδιισίδν “ἣν αὐτο δομινργημαίτων, ὠυυλπῆώ θα, 

τἶῷ δυμιαργϑύ τίω διυύαρμν, ἡ Εἰδέναι ἔχωμϑιν, ὡς σοφία τινὶ ἡ ἀφώτῳ φιλαν,369.- 25 
πίᾳ δια Ὁ Εἰς τὸν μέλλοντα δύ, ϑφϑ πον γίνεοϑαι τιμέυ;, ωῦτα ὠπόρτα αϑρήχϑη. 
2 ς. Καὶ ἐπόιησέ, φησιν, ὁ ϑεὸς (οἱ ϑηοία, τῆς γῆς Κα Ἄμος αἰνεωΐν, ἡ ταὶ Κ]ή 

κτ λμος αὐ δ᾽ ὶ πόρτα τὸ ἑρπετὰ τῆς γῆς χὶ μος αὖν ἦΨμ᾽, ὶ Εἶδιν ὁ γιὸς ὅτι καλοί, 
Πούνιῶ Εἰσιν (ὦ Ὄλιμόντες λέγειν, διωτί ϑηοία, διατί ἑρπετά, ἀκονέτωσαν ὃ 

ϑείας γραφῆς λεχϑύσης, ὦ Θἴϑι ὁ ϑεὸς ὅτικαλοί. Εἰπέ μοι, αὐτὲς ὁ δυμιυργήσας 30 

ἐπαινεῖ τὰ γενόμϑμνα, καὶ σὺ Ἰχισκήνεν τολμᾶς ὁ πόσης οῴρ ἐῤ ἐΐη τῷῶνο μωΐας; 
ἐπεὶ κὶ ἐν τοῖς αὐέρμμιασι καὶ ὧν τοῖς φυτοῖς δ μόνον ἔγκαρπα δένδρα ὀνέδωκεν ἡ γὴ,δνλὰ 
ὦ ὠκαρπα, κὶ δὶ μόνον χρησίμιυς βοτάνας, δλλαὰ ἡὶ ἡμῶν ἀγγώφους ὠκφέρει, πολλαίκις 

ὃ αὶ Ὠπολοξες᾽ ΔΝ νὶ δζρὶ τῶτο τολμόήσειτις μέμιφροϑαι τοῖς γινονϑίοις. δὲν γὸ 
μάτην, ἐδὲ ἀπλώς γεμηται. Οὐδ γον ἀν ἔπενον ἐδίξουτο ὐννὶ τῷ δεασότυ, 15 
Εἰ μὴ ασοϑς χοείδν τινα ἐπωφελῇῆ διδημινργώυτο. καϑεύαν ἦν ἔχὶ Ἔ δδρωνν 

πόβῤτα ἐκεῖν ἔγκαρπα, ὄνλα ᾧ ἄκαρπα πολλαὶ, ὁ ούοο ἔλουῆον ὀγνοίρπον κακεῖνα 
θαυμαςὴν τίω γεείαν ἡμῖν αὐρέχεται, πόϑς ὃ ὀμώπαυσιν Ἐὶ ἡμετέραν σωτελοιῶτα 
(ὁ γὰγ ἃ οἰκοδὸμαὶς ἐξ αὐ μ᾽, αὐ πολλαὶς ὀτέρρις χρρίας ποὺς Ὁ ἡμετέοαν" ωτε- 
λύσως ἀγαίΐππωυσιν κατασκίυαζομδν ̓ ὰ ὁλως ὑδὲν ἐςῖν ὃ μὴ λόγῳ πνὶ διδυμώνργηται, 49 

Εἰ Φή αὐ, ϑο»πίνη φύσις σύ ἰούμ σϑῥτων κ(' ἀκριδείας Εἰδέναι “ὁ λόγϑν) ὡασεῤ 
δὼ γχὶ ΛΜ δύνδρων, ὕτω χαὶ (χὶ ΜΦώων, αὶ κα παρεὶς βρῶσιν ἡμῶν ὅθιν γχττήδεια, 
πὸ ἢ αὐτοὺς ὑπηρεσίλν" αὶ ὝΨ' ϑνοίων τὰ δ ρῥη ὁ ΜΝ ἑρπεῖβ ὶ μικραν ὑμῶν χρείλυ 

᾿ σιιστελέΐ. 

κτιςς ἢ 
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Ν᾿ σόγο 

ΓΠΤΈΝΕΣΙΝ, λιν δ, " 
σιστελεῖ. ἡ Εἰ βυληδείη τις θὐγγωμόνως κωτα μαϑεῖν, ἑυρήσει ἡ γιεῶ, ὅτε τῆς Ὥγρ.- 
χῆς αὐτῶν ἰφηρέϑηνϑυ οἱ οἱ τίωὐ τῷ πυορτοπδιαίφου ρϑονικοίω, πολλδωω τέω ἀτο᾽ 
αὐτῶν ὠφέλειδν ἡμῖν πυιδλσγινονδμίον. πολλὼ γορῤᾧ ἐκ τύτων λοιιδαγοντες ἰὰ.- 
πρῶν παῖους κατοσκθύαζαοι, ασϑὸς πίω ἡμετέρων (φ μάτων ὑγίοιλν σμωτελεῖν 

5 διωα νϑυα᾽ ἄλλως ἢ ποῖα βλάζφη ὧν τῆς ὟἠἤΡϑηφίων δυμιίῤγίας, ὁκότε καθά 
(ἥμεροι, ὅτω ἢ αὐτοὶ κἰασὺ τίου δξᾳοίαν τυγχάνειν ἔνϑιηε τῷ μετ᾽ αὶ πολὺ μέλλονι 
τος δημὶαργείεϑει , «Ὁ Ὁ γ)δ τέως φημί. ἵνα ὃ, μαίϑῃς Ἐ “τῶν ὑπάνρων δεασύτυ τίω 
εἰπαρξαλλυσαν φιλαν,ϑοφπίαν, ωὸ ὐϑιῷ διὰ [ὁ ἡμέτερον Ἐλιδεύκυται, γ᾽ ἐξ. 

ἑτενε (ὃ ὑφονὸν, ἥπλωσε τίωὐ γῶν, ἐδυμάθργησε Ὁ φιρέωμα, καϑούαν τὶ μεῖδον τει-. 
1ο χίον τω διαβρεσιν τῶν ὑδαύτων ἐργαζόμϑμον, εἶγα τίω σιωσγω γέ τῶν ὑδαΐνων ἡμέ. 

α9αι πσοϑςαίξας, τὰ ὥ ϑαλόίοσεις ὠνόμασε, τέων 9) ἕξη φοὶν γί, εἶχα (ὐτίωυ ὀκαλο- 
λώπισε ταῖς Τῇ ἀσερμούτων γαδύσεσι, α ὋΜηλουκῶν βοζανών, μινϊθλϑε πάλιν Ἐχὶ 

ἰὴ δΨΜ' δύο μιεγαίλὼν φωφήρων δημιυργίδν,, ὦ Ἢ ὡἰςίρων τέωὺ ποριλίῶν,, δ αὐτῶν 
τὸ κοίλλος τῷῷς ϑροινοῦ κουτα όμησας ᾿ εἴπω ὧν ἣΜ ὑδάτων ζώω ὠὔδαγα- 

15 γῶν, ἢ τὰ πετεναὶ ταὶ πατόνϑμα ὑχὶ τῆς γῆῤ κο Ὁ φερέω μα τῷ ἐρρινοῦ, ἢ πληραίσας 
(ὃ πὺτε εἰριθμὲν τῶν ἡμερῶν, ὯΝ ἐχοίω ᾧ τὰ ὨΝ τῆς γὴρ ζῶα ϑημῖνργη ϑίωμαι, 
ποροςαξας ᾧ ζαῦτα αἰγαδὸϑίεναι τεύνε ἀνδὴς δοφμὺ ἐχυτήδεια, σαῦνε να ϑ5 τέο ὑπ 
πηρεσίδν γοήσιμι, ᾧ τοὶ θηρία καὶ νὰ ἐρπονέ᾽ Ἰὐτὲ Ἄριπον (057) παντωκατεκόσμησε, 
οὐ τίω ασολσήχϑυσαν ἐπέϑηκεν ϑὐταιξίθμ ὶ ΔΙ φϑύσμησιν τοῖς ὁρωνϑήοις, ὶ τίωὐ τοὶ 

20 πιζὰν πολυτελῆ κατεσκθύασε ποικίλων ᾧ πϑυτοδαπῶν πεηληρωμϑύξων ΥὟΜ ἐδεσ.. 
μάτων, ὼ πολλιὺ πίω ἀφθονίαν ἐ ᾧ “πλούρον ἔχουσαι; ὦ πὶ βανίλεια, ὡς ἂν εἰήτοι 

τ, πϑυταχόθεν λρρυπιριὶ ἐργίσατο τὰ ἄγω, τὸ καύτω ποικίλως Φαιδρευὐκ!) ὅτε 
λοιπὸν ὧν τύτων ἀπόρων στὸ λοίυῳ μέλλονζῳ δημισργεῖ, τέων δξυοίαν ἢ ὁρωμϑῥων 
ἀἰπλῥτων αὐτῳ τρβαϑιδουῇ, ὁ δεικψεᾷ ὅσῳ Ἔ ϑομιοργηθέντων ἀπόμνον μιώτερον Ὁ 

29 μάλλον δεν ηεεϑωι ζῶον, ἔιγε πὐῤζῳ (αἱ γοόνϑμα «τὸ τίοὐ τότε ἔξνοίλν ἡ 
Ἐχιξζοπὴν γενέο να κελϑυᾳ, | 

Αλλ ἥα μιὴ Εἰς πολυ μῆκος “᾽ λόγον ἐυυτείνωμϑμ, δὐνκεοδήντες 1δ]} Εἰρηνϑμοις, 
ἐἰς Ὁ ἐξης ζα μιθυσώμεθα, ὠἠκν' Ἐ δύπλαοιν Ἐ θαυμαςοδ ἐὐτοζών, τῷ λογυ δ 

αὶ ἐμιψύχου, τῷ ἀνιϑοόπο λέγω,τίω σιινήθη εἰδιόνοισιν ὀνωῶ ὑμῖν" πὐδϑ φαίγοντες, 
0 ὦσε ἡ τῶν Εὐρημϑῥων τίω μγήμέιω αἰαφυλαίῆεν, ὁ οἱ ᾧ πόρτων τῶν ὁρωρϑβωνέὶς 

᾿ σίωὐ τῷ δεασότυ δοξολογίαν ἑαυζδι διρέρεν. Ὁ δὲ μιὴ ἐφικρείαϑω, μηδὲ δυυύαιϑαι 
πότων τῶν δημιαργηθέγνων ἢ λῴρον καζαλφῳξᾷν, μὴ γνέοϑω ἡμῶν εὐπιρίας αἰπρό- 
ϑεσιφ,δλλαὶ δοξολογίας ἀφορμή. δτόν ΝΙ αἰζνησῃ ὁ λογισμὸς κα μοὴ “Δρήδη ὴ αἱ σἱνοια, 

ὐνοᾳ τῷ δεασότῃ σα Ὁ μέγεθος καὶ ἐξ ἐνεψύτυ, δτὶ Τοσαύτη αὐαψη ϑυυύα μας, ὡς μη.-- 
45 δὲ ἡ λόγϑν ἡμιῶς μοέζο ἀκφιζείας Θδέναι τῶν ἰποὶ ἐν γυλνημένων. την δ ῳ 

νδιας βυγψώμονος, πεὔτο ψυχῆς γηφϑσης, ἐντεὶ ὦ Ελλινὲς ὅτως ἐπ᾿ λρνήθησαν Οἷς ὀικεί- 
οἱῷ λογισμοῖς "ἢ πόϊ ϑχιτζέψανῃις, καὶ μὴ ϑελήσαντες οἀνοὺς ὃ ἐεδιυὲς τῆς ὀκείας 
φύσεως ὠπιδῴ ν λάζᾳ κἂβ αὐτῶν φόυναοδίντε, Ἂ γῶν ὀικείων δρὼν αὐπρθαν- 

τὰ Ὁ μέζον, ᾧ τῆς αγοϑούσης αὐτοῖς ἀξίας ἐξέπεσον. ὁι γὸ λόγῳ τεήμημϑῥοι, Ὁ. 
40 σαύτίω πσδϑεδιοίαν λοφ(όντες οἷὶ τᾷ δημιρη9 , ὃ τῶν κτσμιούτων πότων 

τῶν ὁρωμϑρὼν τιμιώτεροι, ὅτοι Εἰς Ὁσαύτέω αἰλογίλν κατηνξγθησειν,οὺς κιοωύας ἢ πι- 
ϑυχοὺς ἢ χροχοδείλους ᾧ (ἢ ἀπμότεσα “ὅτων πρεϑσκιωεῖ. αὶ τί λέγω ξῷα ἄλογα; 
κϑλλοὶ Ἐώτων εἰς Ὀσαύτίωυ ὀῤσιὰν ἢ ἀὐαγαϑηϑίλιω ὀἰφέστεσον, ὡς ᾧ κρόμμυα, ὁ ζὰ τό- 

ΤΟΥ 
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ἩΘΊΚΟΝ, 



{κα 
Ὑών με κα, 

44 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΤΩΝ ΈῈΪΣ ΤῊΝ 

τῶν βὐτιλέςεροι σέζᾷν. δίῳ τότοο αοοφήτης τύτος αἰτῆῤμϑμος ἔλεγε, Παράσιωε- 
(λήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀυοήτοις, (ἢ ὡμοιώθη αὐτοῖς᾽ ὁ λέγῳυ, φησὶ, τε μι μϑμος ὰ Ὦο-- 

στωύτης (φίας ἀξιωθεὶς, τῶν αἰλόγων γέφρνεν σμοίος, ζχα δὲ ἡ χείρων. ὀκῴῷα »ὺ, 

ὧτε ἀϊλογα ὀγτα, ἐδὲ δυθεύας ὑφεξφ᾽ ὁ δὲ λόγω τετιμημῦμος, ἐἰς τέωυ ἐκείνων αἰλο-- 
οἷαν μετωπεσων ἐικότως μεγαΐλας δώσει ὡς ὠὐθιύας, γνώμων δμόνϑμος αὐξὲ τέ ς ᾿ 
ζσαύτίων δ)εργεσίθμ. ὠντόῦϑαν ὁ λίθοις αὶ ξύλα λοιπὸν δὲς ποοόσνλόρθυσαν, ᾧ ; 
ζωπᾷᾳ ὁρώμϑμα, φοίχφα ἐθεοποίησαν. ἁπαξ ΚΟ ὠκτρρπέντες τῆς θύθκίας ὁδυύδ κα.- 

χα κρημνῶν ξεὐξηϑησαν, α ὑἰς αὖντίου! τίω ἀΐξυοσον τῆς κακίας δξώκειλαν. Αλλ᾽ ἡμᾷ; 
μηδὲ ὅτως ϑ'πογναῖϑμ" τὴς σωτηρίας αὐτῶν, δλλα τὸ γϑΡ ἑαυτῶν ἐισφέρωμϑμ, ἡ 
μεέζὰ πάσης πυρϑϑυμίας ὁ μιωυιροϑυμίας αὑτοῖς δῴρελεγωμϑα,, διφιψεώτες ᾧ τῷ τὸ 

ἥγμαάτος τίωὐ ὠτοπίαν, ὁ τῆς βλοίξης τὸ μότεϑοσ, ὶ μη δύποτε απαγϑρθύωμϑν αὐ.-- 
τῶν τίω σωτηοίάμ. εἰκὸς ΝῊ αὐτο πειοϑήσκο , τῷ “εὸνα πσρϑϊόγτος, τὴ μά λιςα δὰ 
ἡμᾷς ὕτω πολιτϑυώμιϑα,, ὡς μηδεμίομ αὑτοῖς αἰ δέχεν βλοξδιω. πολλοὶ γὸ τότοων 
ἐπειδλρ ἰδωσὶ ἦνας τῶν «ἴθ᾽ ἡμδ τεταγμδἕων τῷ ρήματι νϑμ ᾧ τῇ πσϑϑσηγϑοίᾳ 
“χοιοσιδυὰς ὀνομαζομδέυς, ὁμοίως Ὁ ὠκείνοις «ρπαξογζῳμ, σλεονεκτοιονζοι, βασχαινον-- ᾿ς 

ζᾳ, Ἐχιβυλθώονζῳ,, δύλος ῥα] ογζομ, ζὰ ἄλλα ὠπόμτα ἐργαζομϑῥες, πυφη ᾧ ὠδὴ- 
φαγίᾳ ποδοσέγονζι, ἐκ ἔτι συν 1, οἰπὸ τῶν λόγων γυϑεσίδν ποοϑσίενται, νομίζοντες 
ὠπατίω 41) ζι ἡμέτερφι, ᾧ Οἷς αὑτοῖς ὡπὸμίι ὑποϑιώνς ἢ. οὐνόᾷ μωι ζρίνιωυ, πό-- 

σῶν ὁν οι ζονάτοι γένοιντο κ»λοίσεων ἀξιοι, στὸν μονὴ μένον ἑαυτοῖς ᾿τισωρϑύωσι Ὁ πὸρ Ὁ 
ἀσξεςον, δλλαὶ ἡ ἑτέρφις αἰτίοι γίνωνται τῷ Τὴ πλάνῃ πυροσηλώοϑαι, κὶ πσδ)ς Ὁ τῆς το 
“»ιρετῆς διδασκαλίλυ δὀἰποφροῆεν τὰ ὦτα, ὁ κ( τύτε τοῖς τίυυν τδἰροτίω μετῖ- 
σι οἰ αθολῆς ἀφορμιέω χἰδέχωσι, ἡὶ τὸ δεὴ ποίτων ' χαλεπώτερον, στὸν δὲ αὐτῶν ιχελιτώτινν 
ὁδεασύτης βλασφημεῖται. ὁρμὰς ὅση τὴς κοιχίας ἡ λύμη εὐρῶς ὡς ὃ τῇ τυχούσῃ Χϑ9.- 

λαίσειἰπυϑυϑιώας ἑαυςζἦν καϑιςᾶσιν (ὦ τίω κακίδν μιντιόντες, δλλλαὶ χαὶ σφόδρα. 
βαρυζῴτη, εἴγε μέλλοιεν "χορ ἁπάντων ϑϑθύνας αὐπνέχειν, θὶ μόνον ὐγτῦβ τὴς ἑαυτῶν 15 
ἀπωλείας, δλλαὶ ἃ αἷπῷ τῷ ΛΜ πεπλαγηνῦμων σκὸυδώλν, ᾧ αἰπὺ τῆς κατηηγϑοί.- 
ας δ πίω ϑἰρετίω μετιόγτων, ἢ αὐ τῆς εἰς (δ) ϑεὸν βλασφημίας. ζῳῦτα διὸ 

παντα οὐνοοιετες, μὴ ἀμδιοῖνϑυ γῆς ἑαυ Ὁ“ σωτηρίας, ἢ γῆς κι ϑεὁγ πολιτείας πολ- 

λδω ποιω δα, τίωὐ φροντίδα, Εἰδϑύτες στι οδθϑω μάλιςα καὶ κατακρινόβῖθα,, ἡ τῆς 
πὲν αὐτῷ φιλαν,ϑοκπίας ἀξιψᾶθα, ὥτω ζοίνιωυ πεὺγτα ποραἤωρϑρ, ὡςε καὶ ἡμᾶς αἰ-- 10 
γαθῷ σιωυειδὸτί συζζω, χ᾽ ὧν ἔτι πλόνωρθίυς δ τῆς ἡμετέροις χουτοὶ Κγεὸν ἄναςρο- 

φῆς ἸΧ] τίωὐ ἐλήγειὸν χωρφιγωγεῖν, ᾧ δὲ ἡμδι «ὃν ὠλλυς ὡπόυζ (ἂν (θ᾽ ἡμδι᾽ 
τεταγμένας γρηφῆς ̓ φημίας ἀἰπολάνεν, ω “Ὅθ3 τύτων ἀπόμτων δοξαζεοϑαι ΓΣ “ιοσεδῖαι 

ἡμέτερον δεασότίωυ, ᾧ πλείονα, τίω πὐθ ἡμῶν ζχιδέκψυοϑαι κηδεμονίλν. ὅτὸμ Ὁ» 

Εἰρςημᾶς ὁρῶντες (Ὁ α᾽,ϑοφποι κερδαίνωσι,ᾧ τίω Εἰς () ϑεὸν θϑὐφημίλν ὠαφέρω- 35 
σι, πλείονος αὶ ἡμεῖς ἰπολοιυσύ θα, τὴς ΤῊ αὑτῷ βοπῆς. τί γὸ ἀν ἰδ) μυαικφιδλώτερον 
αὐν,ϑούπυ, ὅτὸν ὅτω πολιτέυηται,, ὡςε (ζν" ὁρώνζᾳς ὠνπλήηεοϑαι, ὁ λόέγεν, δύξω 

σοι ὁ ϑεὸς, ποταπόι Εἶσιν ὦ “κειξιάγοι ; ποσί Κχιδεικγιται φιλοσοφίλω ; ἡτῶς ὑπε- 

οϑρῶσι ἢ παρόντων » πῶς ὠπόμτα σκιαὶ αὑτοῖς ἡ ὀγουρ νενομὶςαι, ᾧ συ) εθονὶ μ᾽ ὁρω- 
Δϑύων αὐδϑςυτήκοισιν, διαὶ καιϑούτέῥ οὐ ξένη πολιτθυόῤδμοι, ἕτως ὥπϑμτα δ 4- 49 

ποροἤονται, καὶ καθ᾽ ἐκαίφην ἡμέροιν ασϑὸς τίω ἐντίῦϑεν Οἰποδημίδν ἐπειλϑνϑινοι" 
πέσζωυ διειζᾳὰ ῥήμαιτοι τα κομίξεν τοῖς ὕτω πολιτϑυόνϑροις οἰντθῦϑεν ἤδη δ -Ὡἰὰ 

τὖ )εῦ αἰμοιξζω; καὶ τὸ διὴ γχυ μαφον καὶ πο’ Ὀοίϑὰζζον, ὅτι αὶ ὠΐοι (Ὁ ζῶτα «ἰδὲ ἐμδυ ψ.- 
Ν φιζονϑροι, 

Ἃ4 τῶι) σιστι ὦ ᾿ 

τπὰρπ᾿ ΜΞ  ΕΣῚ 
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β 

ΓΕΝΕΣΙ͂Ν, ΛΔογ. ἡ. 4: 

κ͵ὶ φιξόμϑμοι, ταχέως. τὴς πλάνης Ὡἰποτήσονται, καὶ ποὺς ὁ ὠληήλειδν ἐπϑωήξοοι. τῷ- 
Ὁ ἡ ὁσίω Ὅοις Οιότοις ὀκᾷ τίω πϑπρισίαν ποξο , πόυτί πὺ δῆλον αν. Εἰδῦτες 

Ὀὐιωὼ ὡς αἰ συϑύϑιωοι κ) τῆς ὠφελείας χϑὶ τῆς βλοΐζης ἫΜ' πλησίον ἐσμϑ, ϑτω 
ἑαυτῶν βίον ὀνοονομίϑμ, ὦ ὡς μὴ μόνον ἑαυτοῖς ϑρχεῖν, δλλα καὶ Οἷς ἀΐλλοις δϑιδϑωσκα.-. 

5 λίας αἰ πυύλασις γένεαϑα ἡ ἵγα χαὶ ονζαῦϑα, πολλίω τίω ̓ αἰοὶ τὸ ϑεού ῥοπὴν Ἐχίασα. 

σὠζβα, κα υ ω τῷ μέλλογτί ϑωψιλῶς Ἰἀπολοίυσωλδῳ τὴ τῊς τῷ λεοῦ Φιλον,ϑε;- 

πίας, χαειτ χα! ὀικζιρμωῖς τῷ ὃ μονολυΐς αἰτεῖ 8, μεθ᾿ πατεὶ, ἃ ὧμαᾳ τῷῶϑ ἁγίῳ 

πνθύματι, δϑξα, κραὕτοσ, τιμὴ, νιῶ ἢ αἰεὶ, ἡ Εἰς «ὦν ἀἰαίνας Ὗ αἰώνων. Αμάώ. 

19 ΛΟγ. η. ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΟΘΕΟΣ, ΠΟΙΉΣΩΜΕΝ Α Ν- 

ϑέρπον κατ᾿ Εἰκόγα ἡμετέρφω ὸ κοιθ᾽ ὁμοίωσιν, αὶ Χ) πάγων ΜΝ  ϑύ ὃ 

ων τῆς ϑευλθίοσης, κα Ὁ μὲ πετεινόν τῷ ν ὐρανοῦ, κα θ ἥδιηνων, ἃ ἦν" γηεί δὰ 

πασης τὴς γῆς, ὁ παντων δὴν ἑρπετῶν ΔΜ) ἑρπόντων ἐχὶ τῆς γῆς. 

ΕΘ ἮΝ δὴ κ Ὁ σή με6δφν, ηῷ κσ' πολλῆς τῆς πρεϑϑομἰαρἠχούα:- 

Ὁ 5 τε οϑὲς “ρη δι; λεχϑαδύων, ᾳ πρόσφατον α αγαγφωσι 
ξπ ούγτα πϑογώμϑυ Ἐχὶ τὴς ὑμιοτέροις αἰγαπης, ππϑότερον 

ὀκεῖνο πο δλκαλέσουντερ ὑμᾶς Μ᾿ πολλῆς ἀκριξείας προσ΄- 
ἐχεν τοι [5 λεγϑυδῴοιρ, κα Ὁ τὰ ̓ ποοότερᾳ οὐνωποτίλεαϑαι ὑμδᾷ} τῇ τῇ 

μος ανθιᾳ γα, μὴ μώτίω ἢ εἰκῃῖ ζροῦτον πόνον αὐσσουϑύωλϑυ: 
ηὐδχευμν τὸ ἮΝ δασυλεζημδνον ὁ ἡμίν τίτ ἐς! ἀν ̓ἀκολξείας ὑμᾶς ἐιδέναι Μ" ̓γεγξαμμένων 

τίω διώαμιν, ὧςε μὴ μόνον ὑμᾶς ζωωτα ἐχίςξαεϑαι, δλαὶ  ὁτέρρις διδουσκαλρες 
γένεοϑαι, ἥα διιύνε, κατα 'φδισκάοιο Παῦλον, Εἰς (δ) ἕνα ὀικοϑομεῖν. ἐαΐν 
ὑμεῖς ποοοκθτήητε ον κυρίῳ, κὶ ὺ κὐϑὶ τίω ΨΜ' πνϑυματικδν διδασκαλίαν. Ἐχίδοσίν τις 

25 γώ Ἰχιδείκγυεϑε, πολλέιω ̓  ἡμῖν ἣν πϑρέξετε τίω θὐφροσύγζω. τῶτο ὩΣ δι ὅφξνη πὰ- 
στι θθημερία,κὶ ̓  ἱεγίφη ἑορτή. Τίς)» ἡμδῇη Ἢ ἐλπίς, χαολὶ ἢ ᾿ ςἐφόυός, φησι, καυ- 
χύσεωρ! ; ἢ χὶ ᾧ ὑμεῖς, αὶ ἡ ̓ ὑμετέρᾳ κτ᾿ )εὸν Ὀλέδοσιρ ιἐ ; ἐπεὶ Ὁ ἡ ΟΜ διδωσκαίλων ἔχοι. 

φος ἐπειδοὺν ἴδῃ ῷ μαι ητβυόμϑμον ε περ τέρων διδαγμάτων τίω μνήμδω ὦ ἀκρι- 
(ὡς ἐμπήξουτα τῇ διαγόια, ᾧ ἃ καρπὸν διαὶ τώγε ἐργῶν Ἰθαδεκφύμϑμον, κν δ πλείονος 

30 τῆς πσδολυμίας ὁ ΤΜ ἐξῆς τίου γνῶσιν ἀὐτω φὐὐδακατατίοται. καὶ "ἡ ἡμεῖς “ιν ὑσῳ 
δὺ ἴδωμϑρ ὑ δ τίο διαγοιὰν διεγηγερμϑιήωυ, καὶ ὦ Ὑ' πῦθον αὐξανόμϑμον, ἡ τὸν λογισμὸν 
ἐπηερωνϑβον, σύτῳ πλέον παῤϑλυμότερρι γενόμεϑον “οοὶς δαλμλοτεξαν ὑμῶν 
παρϑτιλέναι τίω διδασκαλίαν. ὅσῳ Σχὼ ἂν πλείονα ̓ πεοχέωμδ ὑμῖν ταὶ να ματὰ 

το τὰ πνευματίκαὶ, Τσώτω ἢ ἡμῶν αὔξεται τὰ τῆς χιῤῥοῆς διαὶ τίου ὀικοδομόω 
45 τίω ὑμετέραν, δ, τίω ὠφέλειαν ἔν. ὑμετέρων ψχ ἐν. ἐδὲ γῈ» ὅϑν ἐγνγζωῦϑα, 

συμζῦναι, ζὰ ἔχιν γρημαΐτων γένεοϑαι Εἰκός. ὀχεῖ 7) »» ὃ  καπαξαλών τῷ 
σηλησίον τὸ ϑφγύσμον, ἠλθῆωσε τί ἀκείλν πεεκδσιὰν, ὸ ὅσῳ ἐν πλείονα καταῦα - 

λῃ, ὥσότῳ ἡ τὰ τῆς ὕσίας «τῳ μιειθται ὠζώϑα: 3 ἀπ ̓ ονλυτίας τότε μάλλον 

ἡμῖν αὐξεται ζῳ τῆς περιϑσίας, τι πλέον Ἐχιδίδωσι ὰ [τῇ τῆς Ἰπειῤβοῖς, ἃ] τύ πλϑ- 

40 τῷ τῦῦϑ πγευμιιτικού, ὁ ὁτὸμ κῷ ̓ϑαψιλείας πρυχέωρϑῳ “πὸ τῆς διϑωσκαλίας τοῖς 

ὑξοϑαι (γλομδύοις. ὁπεὶ δζυ ᾧ ἡ ἡμῶν τὸτὸ πλείονος “πλϑτν ὰ αϑασίας ὑπόθεσις 

κ᾿ ᾧ μές αἰχορέφως ἔχετε αἷδὲ τίωὼ πνευμιατικίει ζτιν ζοφίω, φέρε ἴδωμδρ 
ΤΣ ὁ σήμθοον ὁ μφικοίολος Μωύσὴς διδούσκει ἡμῶς διαὶ ΝΜ αἸαγνωοϑέντων, μᾶλλον 

δὲ 

τ Κς 2. 

10 »ό 
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ἴον. μον 

46 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
δὲ τί ἡ πὖῷ πνέυματὶς χάφις Δἰϑὶ τὴς τότε γλωῆης πᾶσιν ἡμῶν Δ ϑλέγεται. 

,χὅ Καὶ Εἰπέ, φησιν, ὁ ϑεὸς, ποιήσωμϑρμ ἀν, ϑο9»πὸν κουτ᾽ Εἰκόνα ἡμετέφαν 

ἂ καθ ὺ ὁμιοίωσιν. 
Μὴ ἀπλῶς πα δραίμρηνδυ, αἱ αἰγαπητοὶ, “οὶ Θἰἐρηνδῥα" διλλαὶ διερθυνησώ δῖα, 5 

ἑκαίς ἕω λέξι, ᾧ ποὶς Ὁ βαϑς κατελθόντες αἰμηψεύσωμϑῳ τίωυ ἐγκεχρυμυυϑμίωυ 4 ἢ 

δυωδα μὸν τοῖς βεαγέσι ῦτοις ῥὴ ῥήμασιν. Εἰ γῥὰ Ὁ ὀλίγα τὰ ῥημάτα, ὄλλα πολὺς ἔ 
ὁὀγκεέκρυμιρμδῥος ϑησούυνᾳῤς, ψ, ᾿ παρλσήκει (ἂν; νήφοντας ὼ ὀγφηλνοϑτας μὴ μέχοι ἣ 

τῆς Ἐθηιφανείας ἵςαεϑαι "Ὁ ἐπεὶ ὁ Φῷ αἰϑνὲ μὰν ϑησασρθν αἰορύῆειν ὕκπ ; 
δειώτες, ἐκ ἐς Ὠχαιπολῆς μόνον διασκαύτοοσιν, 5δῈ Ὁ ᾿ Ὠφανειὰν διερευγαῖται, δλὰ ἣ 

ἐπειδοὼ κχολὺ βάθος κατέλϑωσι, τότε εἶν" κόλητος τῆς γῆς ὀϑιλψέυσαι, ὀύτω διαὶ τα 
τῆς οἰκείας ἔπετήμης χρείζεσι τῆ τῆς γῆς ζ᾽ χρυσίον, ᾧ Κῶ ῷ πρλεω πόνον χαὶ ἱδρῶτα 
πολλάχιρ ὀλίγα ὑην ματα μόγις βῷ ἠδυωήϑησαν. ενζο ὃ ἐδὶν τοῦτον ὄν" δλλὰ 
χα ὁ πῦνος ἐλσήων, χαὶ ̓  περλοσία, ἀφάτος. ζ αὐτα ̓ » ἐπόμτα τὰ πγευματικοί. 

μὴ θίνω “ἐνωώμέϑου χείορες ἫΜὋἜἝὄαἰδὶ τὰ  αἰϑητὰ ἐπ]οηνδύων ͵ λα δεερευησο θα, 
τὶ ὑμεῖς ᾧ ϑησοιυξθν τῶτων ὲ πνευματικὸν ᾿ ᾧ τοῖς βήμασι τύτοις «ὐναποχείμϑρῳν. 1 

ὦ τοϑῶτον ἰδωνν τ τὸ νὸν ὃ ὁ οἾϑαδοξον ζω Εἰρημϑμων, ὦ τίνος ἕνεκεν Οσαιύτῃ τῇ τῇ 

ογαλλαγή ἜΣ ῥιμιάτων ἐχείσατο ὁ μιακοίθλος ὅτος ποφοφήτης ᾽ μάλλον δὲο φιλϑῖν- 

εϑερ πος ϑεὺς δια τῇ. πρφήτα φλεήόιϑμος. καὶ φησι, ποιήσωμϑρμ ὀρ, ϑοφ πον κατ 
Εἰκόνα, ἡ ἡμετέφφιν, ταὶ "καθ᾽ ὁ ὁμοίωσιν. φερίω ἅ ̓γδ ἠκόυουϑμ ἀυτν' λέρϑντορ, κῷ' 
“πίω αὖ ὑ ϑεκνοῦ σ᾽ τῆς γὴς δημιαργίαν, γενηϑήτω φῶς, καὶ δ Ἄρνϑντω σερέωμι. οἰ ὡν μέσῳ 10 

τὸ ν ὑδουτος' ὦ πάλι, σιμυάρθήτω ἴι ὕδωρ Εἰς σιενα γωγάρ μίδν, χαὶ ὀφϑντω ἡ 

ξηρὰ, ΧΗ ἐφ ρηϑήτωσαν Φωχίρερ, Ὁ ὺ ἐξαγαγέτω ζᾳὕδατα ἑρπεζω ψυχῶν ζωσῶν, εἶδες 
λόγω" μόνον ζαὶ ̓ αὐρτάγμαΐι πάσων τίωὶ κίίσιν δημέσργαμδμέίω οὖ τωῖς πόντε ἡμέ- »μφ 
ΣΩΙΣ σκόπει σήμερον, πόση Τρ βημάτων ἡδζαφοροί. ον ἔτι 5 φησι ) ϑοδήτω 

αἰν,ϑερπορ" λα τί ἱ υποιήσωνϑῳ ὦ ϑεσπον κατ᾿ Εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁ ὁμοίωσιν. 8ς 
Στὸ χαμνόν ; τί τὸ ξένον; ηἰς αἱ ὠρῳ, ὅτ ἔβην ὸ δοημινργϑύμϑμος, ὃ οΤί Ὁσαύτης βυλῆς χαὶ 

σχόψεωρἐ ἐδέησε τα δημωργῷ πσοϑῆς τί τύτν κατασκθυζω , μὴ  ξενιοδοῆιο, αἱ αἰ γούτη.- 
τέ. Ὁ τιμιώτερον ἀπόῤτων δ ὁρωμδέων ζῶον ὅν ὁ ἀνϑερπορ᾽ δ ὃ ἢ ζυ- 
χα ὥπόμτα πἶδηρϑυ, ὀρφανὸς, γῇ, λεἰλαῆα, ἡ ἥλιος, σελζωύῃ, αἰσέρερ, τὰ ἑρπετὰ, ζῳ" γ». μιν 

κα, πόρτα , ἀλογα ὡα. "Ὁ ὸ τίνος ἕ ἐνεχέν, φησίν, εἰ τύτων [“πϑύτω!) πιμίωτες- 40 

Θ9ν τυγχάνει, ὕξερον ῥήηθη: Εἰκότως. κοϑοί τ "ὃ βασιλέως μμδλλοντος Εἰς πὸ- 

λιν ἐισελοίυγειν, ὥν δορυφόρρος, αἀγάγκη ποθοηγείαϑαι, καὶ ; ὧὧἄἔν ἄλλοις ὡπονζμ, δα 

δὐτρεπισμϑέων ἣν" βασιλείων, ὕτως ὁ βασιλθὺς Εἰς ᾳᾷ βασίλεια πὐϑαγένηται ᾿ ῷ 

αὐζὸν δὴ "πον ν γιοῦ, καϑαίπῇρ βασιλέα τινα χαὶ ἄρχονται μέλλων ἐφιφιαν πασι τοῖς 
Ὠγπ τῆς γῆργπάσαιν Φυτίω τίω οὐ ϑικόσμησιν πορότερον ἐ ὀτενίηγάτο, ἡ τῦτε τὸν μέλ-- 33 
δλοντα ἐφίςαοϑαι “ϑρήγαγε" δεικψὺς ἡμῶν δὺ αὐδῇ ἣν λγμάτων, ὅσῳ τιμᾶται! 

τοτί τὸ ζῶον. δλλ᾽ ἐρώζβα ζν δᾶμον, κὶ Ὁ ἰδωμὃν τἰ Φησι. “ϑϑς τίνα εἴρηται, ' τὸ, ποιή- 

σωμϑμ ἀγ,ϑέφπον κατ᾽ εἰκόνα, ἡμετέραν" Μωύσεως ὙΣ ὅ91 (ἀγούμματα,ᾧ λέγουσι 
αϑὲ πιξεύειν, πισεύσσι ἢ, κα ὼς ᾧ ὁ ολςύς φησιν} Εἰ ἔχιφεύετε Μωύσῇ, Ἰλησεύετο 
αν γέμέι. λα ἃ ̓γεύμματα αἷῇ ὐδζς, αὶ ϑνοήματω. πϑϑ ἡμῖν. ποὺς ηἶνα, δέζυ 49 

ἔρηται, τὸ πὸ ποιήσω νϑν ἀν,ϑεφ πον,ὺ τγιτίω ϑαλίω ζωπω" τοῦτ. ϑησιν ὁ ὁ δεασύτης: ἢ γιουτίδεον 
οὔκ ὍΝ, βυλῆς δεῖται ᾧ σκέψεως (μὴ δ βοιτο) διλαὶ τῷ πποϑογήματι. Μ᾽ ῥημοίτων 

οὐδείξαοδαι ἡμῖν βύλοτε τίω αὐροάλλυσαν πμέωώ, εὖ οὐδὲ (ὃ ὠν,ϑονπο (ὃ 
δημώρχϑυ- 
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ΓΕΝΕΣΙ͂Ν, Δογ.ῆ. 47 κεν. ἃ 
δοιμἱνργϑύνδμον Ἐλαιδεΐψυται. τ δίζυ φανιν ὅτοι, Οιτ καὐλυμμι ἔῃ ἔχοντες Ὀηπκεί- β. Κορ, γν.γ. 

λδνονο εἰν πῶς καρδίαις αὖ μ᾽, ὁ μα δὲν Ψ' ἐγκεμιδῥων σιευιέναι βυλόμδμοι: ; γος ἀτ. 

γελϑ), Φησι, Οὗτα λέγει, ἢ ἢ ̓ϑρχαίγξελον. ὦ πῆς, ̓αγοίας" ὡ τῆς πολλῆς ἀγαιαγουυ τί- 

ἀφ᾿ ὺ πῶ; ἀν ἔχοι λόγϑν, ὼ ) ἀν,ϑορ σε, ἀπε 29) κοινωνεῖν γνώμης τῶν δεασότη,α δημι- 

Γ ὑργήματοι τῷ δυμιαργῷ , ἀπέλων οὐκ" ἔς! τὸ γγώμιης χονωνεῖν, λα [π| αϑνε- 

σαῖναι, Ὁ τίω λειτυργίδῳ Ὀἰπυπληρϑιωυ. ὦ ὑα μαΐθῃς, ἀ ἀγϑυε τῷ μεγαλοφωνοτώτυ 
Ησαΐν λέγϑντορ τὐδὶ ΨὌ οἰγωτέρω ἿΜ ἀπὲ λὼν δυωάίμοων, ΟἿ εἶδον (ὰ χρϑξενα 

ἐσῶτα ἐκ ϑυϊιων α τῷ ϑεοῦ, αὶ φεραφεῖμι, αὶ κα εκοίλυπῆον ζοὶ πσοῦσωπα ἑαυ ς ὧ 
ταῖς ηἸέρνξι, ὺ ὧν ἡ πόδεις, [δ τὸ μὴ φέρειν δολονοτι τίου ὠκῖδεν ὠκπηϑιῶσαν ἀἰ.- 

1 φραπήν ἜΛΑ εἰξήκεισεοιν κῷ πολλὰ τῷ φόξν αὶ ὅϑμν. ἡ γβὴν διμώργημάτων 
ἴδιον τὸ αϑρεςαναι τῳ δεασότη. ὦν ὅτοι μηδὲν ΥἫΜἪέγκεινϑμων σιωυϊέντες, ὑπλώς τὸ 

ἔχιο φλέήωονται. δβαῦ πορϑσήχει τίου ὠκείνων ληρωδίδω ηϑρωσκρϑίας, ϑιδοξαι 
τῆς ὀκφιησίας τοὶ τέκνα, τίωὼ ἀληγκειὰν ἽΜ Θἰρηνδύων. τἰς δίχυ θην ὅτος, τσϑϑς ὧν 

φυσι, ποιήσωρϑῳ ἀν,ϑεσπον ε τίς δὲ ἀλλο, νῶν Ὁ γῆς ς μεγοίλης βυλῆς ἀξ ελϑς, ὁ 

13 γαιυματὺς σύμ Ουλος,0 ὁ δξυσιαςὴς, ὁ ἀ ρῶν τῆς Ὁ Εἰρήνις ὃ πατήρ, τί μόλλοντος αἰώνορ, 
ο ὁ μενον λυ τῷ ϑεῦ πῶς, ὁ τῳ πατοὶ ὁμοῖος Κ᾿ τίω᾽ ϑσίαν, δὲ ὁ τὰ ἐπτλϑτα παρήηϑη", 

γύώτῳ φησί, ποιήσωμϑῳ ὦ ϑεγτον κατ᾿ Εἰκόνα ἡμετέροῳ ἢ καθ᾽ ὁ ὀμῤιωσιν. οὐζιῦϑα 
ς ( ᾳ Ὡηρείν φερνούσι καιοῖλῳ δίδωσι τίω πληγάύ, οὶ Ἂ πιο ςακίικῶς εἶπε, 
ποιησον, ὡς αὐ δνεφέρῳ,ης ὡς ἐλοίῆονι κῃ τ τίω ἐ ἐἰσίν, λα κΟ' πολλῆς τῆς ἰσοτίμέ- 

80 ας, ποιήσω δι" Ω σὐέζως ὃ πολλέων δείκψυσιν ἡμῶν, τῆς σίας πίω ὁμοιότητι. ποιήσω- 
μϑυ Ὁ», Φησιν, ἀνιϑενπον κοί εἰκόνα, ἡμετέρου κ᾿ καθ᾿ ὁ ὁμοίωσιν. δλ, ὀνζῦλα "πα.- 

λιν λιν Ὦηπιφύονται ἕ ὅτεξοι αἰρετίχϑὶ ' λυμαινόμϑμοι τῆς ὀκκλοσίας ζοὶ δόγμαπα, κα φασιν, 
ἰδ εἶπε κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν" ὦ ὁ ἐγτόλιν βεέλονπαι αὐνιϑεθυπόμορφον λέγεν Ὁ 93κῖ- 
ον, ὁ ἐ ἐλάτην ἀν ἔϊη κοὐ δαπληξίας, ῷ αἰχημαίτιφον τὺ αγείδεον ἡ αὐγαλλόιωτον Εἰς 

25 μορφίω ἀνϑεφπίνδυ κατοιγαπίν, Ρ αὐμαται ὦ μιάλη αὐδετιλέναι τως ἀσωμοίτῳ. τ 
ζτης τῆς μόμίας ἴσον “δροιτ᾽ ἀν, διτὸμ μὴ μόνον χερδαῤειν᾽ ! μή βύλονται σὺ τῆς Ὁ 

9εοπγθύζων γεσφαῖν ϑιδουσκαιλίας, δλλα κα Ὁ τα μέγεχα, οὐὐέϑυ βλάτηονται: ; Οιϑτον 

δ ζὼ νοσθιεῦτες νὼ ὦ ος ὄψις ζύζι ἄς σωματικοὶς αἰοϑενως αἰ ϑνκαίμϑροι. κα- 

ΧΟΝ ἢ ὀυζοι καὶ ὃ τ τὸ ἡλιακὸν φεῖς αἰπερϑυίγοντειι δζοῥ τίου ὃ ὀψοως αἰεϑένειαν, κα ἣ 

Ὁ νυσοιῶτες ὼ πὶ ὑγερνότεραι Μ σιτίων εἰποτρέφονται ϑτω δὴ ὅτοι γοσομῦτες Ὁ 
ψυχίωὰ Ὁ τῆς δἰρνοίας ὃ οαμα, πεπηριηνδῥοι, «σοὶ ὃς τὸ φὼς τὴς ἀληθείας εὐγαγτενίσοι 

Οἤι ἰαύεσι. 88 τὰ ,ἷν ἡμδλ) αὐ πληρώσωμδῳ, ἐ χίζϑι ἀΐ ὀρέξωρϑῳ μετεὶ 
πολλὴ τὴς Ὠπεικείας αὐξὸν ; ἀδους ὀζρλελόμδροι. Χ) ὃ) ὁ ὃ μμαιχρίριος Παῦλος ὅτω 
παρήνεσε, λέγων, Ἐν ὡραότητι ποιδούεν (δ᾽ αὐτιῤᾷᾳτιλεμϑήνε, μήποτε δῷ ἀὐδοις ὁ 

44 δπιὸς, φησι, μεζχνοιαν Εἰς χήγνωσιν ὠληλείας, κα "Ὁ αγαρήψωσιν ὧκ τὴς τῷ  γὠκδίλυ 
παγίδος, ἐξωγρημϑίοι αὐ αὐτί εἰς ὀκείνε ϑόλημμαι. ὁρᾷς πῶς οὐγέφηνε ἊΣ ἿΜ 

ῥημάτων, ὅτι καλοῦν αὐπὸ μέϑης ἡνός ἐἰσι ᾿κατακερώσᾳϑμοι: ὦ γὺ εἰπεῖν, ὐδρμή.. 

ψωσιν, ὀδειξς καίτω πὸ βεδαησμδμες ἀΐφύς. ᾧ πάλιν ἐζωγρηρϑῴοι, Φησίν, αἰ πσὸ 
τὰ Ὁ φχκούλε᾽ μμονοναχί ἱ λέγων, καϑού τῶν οἰ εἰν δικύοις Εἰσν αἰπειλήμμδβοι, καὶ δὰ πολ- 

40 λῆς ἡμῶν τῆς δχτεικείας χαὶ τῆς μουιρφϑυμίας,, ὦξε διιυνηδηναι ἀδοὺς ἤξαρπασαι ὃ 
ὀξαγαγῶ ὡκ ὦ παγίδων τῷ αὶ ὀζμοῦλυ. ἐπ υϑμήλριω “οδϑ: ἀὔζυς, ὀὐδμήηατε 

μίκρϑν, ὀζχκολέψατε πὲ)» τὸ Φῶς τῆς διχαιοσιίωης, «ὐνοησίε ἿΜ, ῥημαίτων τίω Ἄ- 

κείδειαν, οὐὐὴ δὲ ἐιπων, “ποιήσω νδιν ἀν,ϑόφττον κρυτ' εἰκόνα, ἡμεετέρφω τὸ καθ᾽ ὁμωοί- 
σιν, 
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ὡσιν, μέχρι τύτα ἔφη, δλλαὶ δχρὰ τὴς ἐπαγωγῆς δῆλον ὑμῖν ἐποίησε, χῸ ποῖον λογισ- 
μὸν τ ὄγο και τῆς ἐἰκόγος ἐλσζε. τἱ » Φησι ; 

Καὶ ιοχέτωσαν τῶν ἰϑϑύων τῆς “α λοίοσης, ἡ τῶν πετεινῶν τῷ ἐρφινοί, καὶ πὸμ- 

τῶν τῶν ἐρττετῶν τῶν ἐρπόντων ἘΧὶ Ὁ γῆς. 
Κατα τί τῆς Φρχῆς ὃν Εἰκόνα φησὶν, αὶ καιθ᾿ ἔπερϑν τὶ. χαὶ γὃ πότων τῶν Ἐχὶ 5 

τῆς γὴς ἄρχοντα Τ᾽ αὐ, ϑοπον ἐδημεθργησεν ὁ )εος, ᾧ δὲν τῶῖν Ἐχὶ τῆς γῆς 581 τότε 
μέζον, δ λαὶ πόρτα «πὸ τίω ἐϊξυσίλυ τίω τῶτο τυγχαῖή. Εἰδὲξτι "ὴ μετὰ τίω 

Ὁσαυτον τῶν Εἰρηνϑμων ἀκολοφδν, φιλονεικϑιο τεφωλέχϑιον κα τοὶ τέο τῆς μορφῆς ἐἰ-- 
κόγα, ἐἰρθοδι, ἐρρόμδ “δὲς αὐτῶν", σῴκοιω ι μόνον ὁ ἄγη, λὼ χαὶ ἡ γευνὴ δηλονότι. 

τίω αὐτίω γὉ μορφζω ἐκούτερφι ἔχουσιν. δλ᾿ Οὐκ δῤ ἔχοι τῶτο λόχϑν. ὠκύστε γὸ 19 
Παύλου λέγοντος, Ανὴρ μϑι )) Ὁ} οῴν ὀφείλφκατακαλύτηεεϑαι τίω κεφαλιωὼ, ἐἰ-. 
χῶν ᾧ δυξα εοῦ ὑβξχων᾽ ἡ γιουὴ ὃ δόξα, ὀύδιρθς ὅθν. ὁ νϑρ ὃ, ἀρ'νε!, ἡ ὃ, κἰ αυοτέ- 

τῶκται, καθὼς ὦ ὁϑοὸς ἀξ δρχῆς πτϑϑς αὑτίωω φησι, πσϑϑς “τ᾽ αὐδιρᾳ συ ἡ αὐποςροφή 

σῷ, ὸ αὑτὸς συ κυραϑύσει. ἐπ’ 4 δὴ Ν᾿ κατα Τ' τὴς ΦΊΟΧῊς λόλϑν τὸ τῆς ἐἰϊκόγος Π ρεΙλη. 
Φε, καὶ ὅδ κατὰ τίω μορφέο » καὶ ὁ αἰγὴρ ἀρχει πότων, ἡὶ ὃ γευνὴ αἰ “νοτέτακται᾽ 15 

οἱ οὶ τὸτό φησι οὐδὲ τὸ ὀῤδιρθς. ὁ Παῦλος, ὅτι ἐικωὼν χαὶ δόξα )εοδυύχθίχει, κἡὶ δὲ γωωμὴ 
δύξα ὀύδιρος ὅδ. Εἰ ἢ αὐδὶ μορφῆς ἐλελυ,οίι α᾽ διεῖλεν. ὁ γὺ αὑτὸς τύπος χαὶ θω- 

διρὸς χαὶ γωναικός. Εἶδες τῆς ἀληϑοίας τίω αἰθιασίαν, πῶς σὐοὲμίων καταλιμποῖ- 

νει διτολογίας πποόφασιν τοῖς μοίτίυυ ἀναιαουυτᾷν βυλορνδῥοις ε δλλ᾿ ὅμως καὶ τώτων 
ὅτως ἐγόντων μὴ παυσωμεϑα πολλῇ τῇ μιουιροϑυμία, πσοϑς αυῶν κεγρηρῦμοι, μι7-- 19 

ποτὸ δῷ αὐτοῖς ὁ ϑεὸς μοταγοιὰν Εἰς ἐχίγνωσιν ἀληθείας. Μὴ ζοίνιω ναρκήσωϑμ 

πολλίω τίω Ὡπείκειδν Ὠχιδεικρύμϑροι, ΕἸ πὼς δευυνϑείηνθϑν αὐςἄν: ὄξαρπασαι Ὁ 

δχριοόλῳ ἀπάτης, ἡ ἐἰ δικᾷ παλιν ἐχιςζήσωμεν αὑτοῖς Τ᾿ κακοίθλον ΠΠαῦλον ἅτω λέχϑν- 

τὰ ποὺς ὧν (ἡ Αϑίούας ὀικϑῆας, Οὐκ οφέιλονϑμνομίζῳ χρυσῷ ἡ ἀργύρῳ λίθῳ ἡ 
χαράγματί τέ ἌΡ ἥ οὐθυμήσεως αὐ, ϑοϑέπτν τὸ ϑῴον δὴ ὁμοίον. εἶδες 7" σοφὸν διδούσ-- 25 

καλον, «ἴθ᾽ ὅσος ἀκολζείως πᾶσοιν αὐτοῖν ὄξέκοψψε τίω αἰπαίτίω ; αὶ μόνον γὃ τύπε σω- 

ματίκού ἔφησεν ἀπηλλάχθαι τὸ θέον, δλλαὶ μηδὲ ἐνθύμησιν αὐ,ϑοῦστα διυνατίω 
ἐῃ) λμασλάσαι δι ζοιδτον. ζωῦτα παϑϑς αὐςξν" σιωεχῶς δζμλερῤνθμοι μη ποιύσνοϑε, 
( 25) ἑαυτῶν Εἰσφέροντες, [οῤ ἀἴρᾳ οὐγδῶσιν, )ἀν ἀΐρᾳ βαληϑῶσι δζμολέψαι ποὺς 
πίω ἀλήθφαν. ᾧ ὠκένοις μϑρ μετά πολλὺς δχικείας κα τῆς αἰσφθλείας οὐ ἀλελόμε- 39 
νοι μὴ πουύσηοϑε᾽ αντοὶ ὃ, τὐδακοαλῶ, μετὰ αἰκραξείας τὶ δόγματα τῆς ἐκκλησίας 

κατέχετε, μὴ συγχέοντες τῶν ἐιρηνϑμὼν τίω αἰκολουθιθμν, δυλαὶ πποὸς νϑὲ σδαίυς 
καταλλήλως οἰ φλελόλϑροι, ἡ διήκγωτες, δτί Ὁ δός τινα τῶν λφτυργικῶν δυωα:- 

μμεων ζοτα ζὰὶ ἐρηνϑία, διλαίοθς “ αὐτὸν μόνο 5 τῷ κοῦ υἱὸν, ασοϑς ἢ (ἄν τὰ 
Αρείΐν φρονοιύζῳς παλιν ὡντβῦϑεν τίω ὁμοτιμίαν τς ϑ πποὸς τ' πατέρα Σστοδ φι- 13 
γεώτες, ἡ “ποὺς ὥν: δύ, ϑοφπόμορῷον ῶ θρῖον πὴ φανταζονῦμες ῷᾳ -δὰ τὸ μακα- 

οἷα Παύλου ἐρηνϑμα ἐὶς μέσον χρϑαγαλόντες, ὀϑατοέπετε μϑρ τὰ ζιζανίων δίκζω 
Ἐχιφυόνϑδμω ὀλέθολα, νοσήματα τοῖς τῆς ὀκκλησίας δὸγ μασι αούδαζετε ἢ κρρυ»- 
τεώειν οὖν ἑαυτοῖς τὰ θύσεθῆ διδαιγμαΐζᾳ. βόλομαι γ)δ χαὶ δύχομαι πόρζως ὑμᾶς δι. 

δασκαλων τάξιν ἐπέχειν ἃ μὴ μόνον ακοφαζας δὴ λυ λεγομθμων, δλλὰ ἡ ἐ-- 46. 
τέρϑις αἰ απορθίμδύεν, καὶ σαγάωδνεν (ἄν' ἔτι πλανωμϑύας πσοϑς τίει τῆς ἀληθείας 
ἐδὸν, καϑαιαϑ' καὶ ΠΠ αὐλός φησιν, Εἷς “δ ἕνα ὀικοδομφτε" καὶ μετὰ φόξα χαὶ ξομν τίω͵ 

ἑαυτῶν σωτηρλὰν κατεργαζερϑε. ὅτως ἡμῖν Χὴ αὶ ὠκκλησία [τῷ ϑεού 1 ἐϊς πληλος 

Ἐχιδώσει 
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χιδώσει, ᾽ν ὑμεῖς: πλείονος οἰπὸ λα σε ὃς τὴ; αὐώγεν βὺ πῆς, πολλ ὦ τῶν ὑμε τέρων 

μελῶν τίυ πελιὸν ποιόνϑροι. ουδὲ δὲ ἑαυ τωΐμὸ μέϑηον ϑηρκᾷν ὁ ΩΣ βέλξ) τ τὸ "χξισι- 

ϑμὸν, ὄρνια; ὁ ἐτέφϑυς οἰκοδομεῖν, εἰ δζῷ τὴς διϑαισκήγίας μόνον, δλλ αὶ Ὁ ὀχοὶ τὸ (ῥίνῳ ̓- 
Ἐπῆς αὐγαφροφῆς. δὲν "ὃ ὅ' στως ὡγαγή ποῦς τίω τῆς αἰληϑείας ὁδὸν, ὡς πολιτείας 

5. ἀκείοφα. ἀδὲ ν᾿ τοῖς χ ημδβμ' λογϑμϑίοιρ ὃ ὅτω σγροσέχουσιν ὡς πῖφυφ ̓ ἡμδιαρ αῖ .. 
τομένοις. κ᾽ ἵνα μάθης ὁ ὁτί ΤΌ το ὕτως ἔχει, καὺ ῥυσλακις φιλοσοφαλεϑυ Τοῖς 'ρ λόϑις καὶ μ 

φδί αὐεξικοικίας τα λεγωμεῆει, κιϑρο ὃ ̓αὐδα πεσόντος Μή ̓ ἰδ τῶν ἔργων ζωτίωυ 

Ἐχιϑάξώμελα, αὶ Τσϑτον ὁ λοχθς ὠφέλησεν, ὅσον κἡ ποράξις ἔβλοαναν." δῥ 5 ᾧ το 

γῶν λόγων ἢὶ μετὰ (ἄν' λόγϑις τίω ὅζμ τῶν ὄργων ἐχηδιάξιν ποιῴῥιεϑαι, ἀκύε ἐσθ. 
το μῖθα ὀκήνα ποορμινοιωῦτες, ἃ ὼ ἀ ὀχ τῶν ἔργων πλνερδιϑμ. ἐπεὶ δ ὁ Χοιρὺς τότος 

ἐμακάφλσε λόγων, Μακοίρμος ὑ ποιήσεις ἡ  διδωξας. σχϑττή ᾿ σῶς σρόότερην τ πριησιν 

ἔγηκε, ἡ τότε τίω διδουσχόρίαν. τῆς ξξεως Σ» ποϑϑηγϑυμῦμης, καὶ μὴ ἐπηται ἡ 

ιδασκάχα, φρκῷ (ἔργα φωνῆς λα υιασξότερϑ) διδώξω) αν Εἶεν ἡμᾶς Δρώγᾷ. 

Τῦτο δὰ δζζυ υ πϑλιῆαχὰ σχϑπώμϑν αξότερον τοῖς ἐἔρηϑιρ διδαισκῳνὺ τὸ τότε τοῖς λόγϑις ̓  ἥώ 

15 μὴ ἢ ἡμεῖς αἰκόυσωνδμ τὰ τῷ τ Παύλῃ, ΟἽ διδοώσκων ἐ ἕτερον, σταυτὸν υ [ἰδιδοίσκῃρ: κα ἊΝ 

στὰ βυλωζβα : τίν! παι φινέσοι ὧςε κατορλώσαι τί τῶν αὐαγχαίων, πσϑϑτερον αὐτοὶ 

ασουδαϊζ νῦν τῷ τῦτο καίορλοιώ νά μετὰ πλείονος τῆς γερρησίας τίω ) διδασκόγίαν ποι. 

ὠᾶθα, ἢ πόσει ἡμϑμη ἢ φροντὶς ἔξω ἰδὲ τῇ Τῆς καζ ψυχίὼω σωτηξίας, ἀ ὅπως διω.- 

θείηυϑυ τὼ σχιρτήμφιται τὴς (γχος χαλινώσαντες δ ̓ἀληνῇ γηφείαν Ἰηπιδείξαεϑαι, λέ. 
10 γω δι τίω τῶν καιχὼ) Ὅσο τοχίω. τῷτο γὃ νησεία. Ὁ ὁ γὸν ἡ Τῶν βρωμάτων" ἀποχὴ δζ' 

τί αϑϑείλινεῆαι, ἢ γα τ τῦνον τὴς (ᾳρκὸς χαλινώσῃ, ἡ δθηνιον ἡμῶν Τ ἵπαιν ἐργάσηται. 

τὸν γηςεύοντα μαίλιςα, ποίΐγτων πσϑϑσήκᾳ ἡ τ λυμὸν χαλ νοι, φραᾳότητα ̓ πεπαιδῦ ὌΝ 

ὃ Ἐχτεοίκάλν, σιωυτετριμ, εμέ ἢ ἔχειν τίω καρδίδν, τῶν Ἰθτθυμιαῖν τῶν ἀτόπω) ἐΐζο.. 

Κος, αν 

Ματῇ. ε,10. 

ἩΘΙ͂ΚΟΝ 

α, Ὧν. βικα, 

εἰ ἐς ὐλυμήσᾷ, πσϑϑ ὀφϑωλιδμ λοαμξλύοντω ὧν αἱ ἀχφίμητον ὦκῴνον ὀφθευλμὸν, 

25 ὁ κρατήθλον ὦ αἰδύκαφον, γφημούτωνν κρεΐονα, γένεα, αἷδὲ τίω ἐλεημιοσμυίευ πολ-- 
λίω πίω ϑαψίλφων ἐπαδείκψυαϑαι, πᾶσαν κοικίδω τίω αὖθ τὸγνσλησίον εκ Τῆς ψυ- 

χὺς ἀπελαιώψ, ἀυτα αἰληϑὴς ἡ μηζεία, καϑο τ ἡ Ἡσαΐας Φησί, ὧκ πσξσωπου. τῷ 
ϑεοῦ φϑεγίομϑμος, Οὐ ζωτίω τίρ νηςείδν ὀξελεξζαίμζωυ, λέγ κύοιος, ἐδ᾽ λκαμ- 
ψγ9, ὡς" κλοιὸν, τὸν τιοφύχηλον σύ, ὁ (ακκον ὁ ἀσοδὸν «ἰασοςρώσῃ ᾿ δ᾽ ὅτω καλέ- 

40 σητε γηφεί ἀν δοκτί, λέγ κύριος. γλὰ ποίων Εἰπε "λύε, Φησὶ, ςράήαλιας βιαί-: 

ων σιυδρλαγμώτων, αἰ ϑεϑρυτῆς πφώντ ἡ τ ὦρτο συ,πῆωγο ἀἱ ἀσεγϑν Εἰσείγαγεέ εἰς 
Υ̓ ἀκὼ σϑ᾽ χαὶ ἐδ υ αζα, πξαξις, Φησί, τότε ραγήσεται πρεφῆμον ὃ φώς σύ, χαὶ τὰ 

ἰα'ματώσν οχ ὀἀϑατελέί. Εἶδε, ἀγαπητὲ, ποία, ἔθνη ἀληδης γηζείω. ζυτίω 
αἰὐσκήσωμδι » χαὶ μή ̓ ἑπλώς, κατα «ὧν πολέ, νομίζωρϑῳ ς-» Ουτῳ τῆς νηφείς. 

42 ας ἡμὶν περιώφίοϑαι, ἐὸν ν᾽ μέρα τῆς ἑασέρας ἄσιτοι δ(αμείωμθν. ν τῦτο ἐς! τὸ ) ζη:- 

τονϑρον, λα, ω τῆς ἫΜ βρωμάτων Ὄποχῆς ἡ ὁ πίω ὐποχόω δ βλοωτηόντων 

Ἰλεδειξωᾷθα, ἀ ΞΜ] πνέυματικδν ἐ ἐργασίαν πολλίω ασυυδέὼ ποιησώμιθα," ζν 

γηφεύοντον κρτεσα λρδύον τὴ γχο" ἤσαν, ἡμερον,ζῳπεινὸν, αὑεδορώνζοι τὸ τῆς δὺξνς τῷ 

ὔδῶντος βίω. ὡατε; Ὁ Ρ τῆς ᾿πξυφης χίαρεῖδε, ὅ' ὅτω ἀσϑϑσήχει ὃ τὴς κενῆς δυξης 

49 υτριδὲὶν, κα ὦ σδϑς ̓ ἐχφο μόνον ὁρῶν Τὸν ἐτάζοντα τρδίας ἀνεφρους, ὺ μῷ ᾿ πολλῆς 
αχριοείας δ: ὐχας ᾧ ζι ὀἰξομολογήσεις ποιζεϑαι πσϑ3: ᾧῷ ϑςὁν, τσ! κυ διυύαμιῳ 

τίω δ τῆς ἐλεημοσειύης βοήγειαν ἑαυτω πϑρένειν. αὑτὴ Ὁ», αὐτὴ μαλιςα ῃ 
οὗὅτολυ ἀφανίσαι δυυύαται ἡμῖν πόμτα ζ ἡ ἡμα τή υϑι χα ὸ τῷ τυρὸς Τὰς γεῤγνης ὀζαρ. 

Οβιεγίοῖ, τοι, 1, Ε πᾶσαι, 
᾿ 

Ἡσ. γῆ, 4. 

Ψάλ, ζ.ς 



κεζ,α, 40 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
παῖσαι, μόνον ἐὰν μζ, δα ιλείας αυτίω Ἐχιδειξω θα, ἡ μιὴ πποὲς ἐχίδειξιν ΔΜ δ ῤ.- 

,ϑοόπων τῶτο ποιώμεν. ἡ τί λέγω μιὴ πος Ἐχίδειξιν, Εἰ) ἥνϑμ θυγνώμονες, 
δὶ αὐτὸ μόνον Ὁ " καλόν, ὦ Ὁ «δὲ ὧν ὁμοϑμεῖς συμιπαϑὲς ζαύτην Ἐχιδείκγυοϑαι “1. ἀγαϑδὲν 

ἐχρίω, Ὁ αἰ ὧν ἐπηγξελιϑμας μἰαϑους θὰ τῷ διασότυ. δλλ ὅλ ῇ, ὑδὲν ὑψηλὸν ' 
φαινταοϑίωαι δυιυα θα, καν δὲ ὅτο αὐτίοὐ μετερχω μῖϑα, μηδαιμ τίω τρόδαὶ μ᾽ ἣ 
ὀύ,ϑούπων ϑηρώγϑροι δόξαν, ἵνα μυ) ὁ τίω δϑωπόμίω ὑπομένωμϑυ, ὸ τῷ μιαϑοδ ἀἰ. ἢ 

ποςερηθαΐκϑυ. αὶ τῦτο μον] μόνον ἔχὶ τῆς ἐλεημοσιωύης, δλλα ᾧ ἐφ᾽ ἑκαίςῳ κατορ-: 

θωματι πγϑυματικῷ σχοττύϑι, ἡ μηδὲν ασοϑς τίω Ῥ᾽ αὐ, ϑοθέπτων θὐφημίδυ ἀφο-. 

ρῶντες ποιήσωμϑμ. ἐπεὶ ἐδὲν ἡμῖν ὀφελος ἔςξαι, ὅτε ἐδ γης'θύωμϑι, ὅτε ἐδὺ θὐχώ.- 
αἴθε, τε ἐδ ἐλεώϑιν, ὅτε σεῖρ λὺ ἕτερϑν τὶ ποιωίμϑμ, δ μυὴ δὲ ὠὐκᾷνον μόνον γἐνη.) Ὁ τὸ 
Εἰδύτα ὁ (αὶ λανθαΐνοντα ᾧ αὶ εὖ τῷ βάϑει τῆς Δ σνοίας ἡμδδι εγαποκείωϑμα. Εἰ 
ΣΡ» οκένο ζιὶ ἀμοίξας ὀμαμένεις, ὁν,ϑ6φπε, τίνος ἕγεκεν αὐρνὶ τῷ ὁμολιυῦς 
βέλειἐπαρέϊοϑαι ᾧ ϑαυμαίξεαϑαι " αὶ τί λέγω ἐπτυρεῖοϑιι ; πολλαίχις ὅτος αὶ μόνον 
Οὐκ ἐπωρᾷ, δυλὰ καὶ μάλλον βασκαίνά, Εἰσὶ γ δ) πολλοὶ ὥτω μορϑηρὼς αἰ ϑναῖς. 
βϑροι, ὅτι χαὶ τοὶ καλαΐς ὑφ᾽ ἡμδῇ γνόνϑμα Εἰς Ὁ εἰγαντίον αἰξατρέπεσι. τίνος δξζω ἐς 

ἐγεκέν, Εὐπὲ μοι, τίου ϑιεφϑαρρϑῥδω τύτων κρίσιν «αὐθὲ πολλοί ποιὴ (ὃ γᾺ» ὠκόι- 
μκητον ὠκᾷον ὀφθοιλμὸν εἰδὲν 21, ὃ λανθαῖνᾳ, δ᾽ ΟΡ ἡμδμ γινονδμων. αὶ δῖ τῶτο 
εὐνοοιώτας μ᾽ Ὀσαύτης ἀκριξείας “" ἑαυ μ᾽ βίον οἰκονομεῖν, ὡς μετ᾽ αὶ πολυ μέλλον-- 
ζᾳ καὶ ῥημείτων χαὶ πα ξέων χαὶ αὐτο ΟΜ γθυ μη μούτων δθιωώας ὑπέχειν. μὴ 
ζω καταφρονοΐυϑυ τῆς ἑαυ) σωτηρίας. δὲν ΣΡ ΦΡΕΡ ἴσον, ἀγαπητέ. αντὴ Ν᾽ 29 
ἡμᾶς ἢ ον τω μέλλοντι αἰῶνι "τὴς γεέννης “ξαυρπαζει, ἡ τῆς βασιλείας τῶν ἐρανὼν 
ἡμῶν τίωὐ ἀπόλαυσιν χαφίξεται, καὶ οὖν τῳ πῆροντι βίῳ πότων αὐωτέρϑες καιϑίςησι 
ΜΝ μαΐτην χαὶ Εἰχκῃ πο υλεύψ ζχιχειρφειτων᾽ χαὶ Οὔκ ἐν, ϑοϑήτων μόνον, δλλὰ καὶ 
αὐ δι Ὁ διαμένων, χα τῷ ἐϑροὺ τὴς σώτηθα ας τῆς ἡμετέροις, τῷ διαξόλου λέγω, 
ἰαυοφτέροις απῦρ γάζεται. τί δῶ δὰ Εἴη Φατης ἴσον, ὑτὰμ μὴ μόνον ΟΜ δύ, ϑοϑπων 25 
Ἣν Ὠχιξολευίντων, διλαὶ αὶ Ὦ δαιμόνων ὀῤωτέρϑες ποιὴ ζᾶν' ἀντίοι μφτιόντοις ; Ὅρε- 
τῇ δὲ δον πόμτων δῇῥ αν, ϑοφ πίνων αἰχύρραν, Ὁ ζᾳ μέλλοντω ἐφ᾽ ἐκαίςζης ὥρας 

φόνζάξζωϑα,, τὸ τὸς μηδὲν ἿΜ ππελόντον ἐπῆοηεϑαι, δλλ᾽ Εἰδέναι ὅτι πόρτα 

αὐ, ϑοϑέπινα, σκιαί 641 ᾧ ὅγουρ, ὁ Εἰτι τύτων θὐτελέςερον᾽ Φιρετή 21 τὸ καϑοί 
νεκρὸν ἥὅτω διακείαϑιι ασοὺς ζα τῷ βίν τύτο παιράγματα, ὁ ποὺς ἃ (ὰ λυμαρό- 1 
λϑνα, τίωὐ “ ψυχῆς σωτηθίαν ὡσανεὶ νεκρὸν ὁγτα ὅτως ἰὴ ὀμενέργητον, τσοϑς ὃ (αὶ 

Γαλεβικι. πγθυ ματικοὶ μόνον δι αὶ ἐνερτεῖν᾽ καϑούτόρ ἡ Παῦλος ἔλεγε, Ζωὶ ὃ οἕκέτι ἐγὼ, ζη, 

Ἀν ἐμοὶ ὁ Χοιφός. ᾧ ἡμεῖς ζούνιωυ, ἰγαπητὸι, ὡς (ὃ Χολφὸν ὐδεδυμένοι, ὕτως «;-. 
πόυτο ποροίήωκϑμ, ἢ μυὴ λυπαΐνϑυ Ὁ πγέυμα ἢ ὥγιον. στὸν δϊίυ ἐνοχληθαΐνϑν 
αἰπὺ παθυς, ἢ Ὠχιϑυμίας αἰτύπν, ἡ ὀργῆς, ἢ ϑυμού, ἢ βασκανίας, «ὐνοαΐ δι τὸν εἰν 35 
ἡμῖν «ἰὐγοικόιωυτα, ἢ φυγαδούωμϑρ πόῤῥω πᾶσαν τίω ζοιαύτην εἰὐγθύμεησιν, αἰδεσθοΐνϑρ 
τὸς οὐκ τῷ θεοῦ αὐ οχαελείσος ἡμῖν χάίρλτος τίω ὑπῇρξολίω ἢ χαλινωσωμϑρ πόβ-- 
τοῦ τὴς (αρκὸς τοὶ ποίϑη, να γομίμως ἀθλήσαντες οὖν τω βρρχεῖ τέτω ὶ θχικήρῳ 
βίῳ, τῶν μεγάλων ὠκείνων φεφαγων ἀξιωθαΐνϑμ ον τῇ μελλϑσῃ ἡμέρᾳ ὠκείν, τῇ 
φοξερὰ Δ ἡμντᾶς ἃ μαρτωλοῖς, ποϑεινη ἢ τοῖς τίωὐ “ϑρετίωι οἰὐγδεδυ μένοις, ὶ κοιτα- 40 

ξιωθαΐυϑν ΟὟ ὠποῤῥύτων ὠκείνων ἀγαθῶν, χάθατι ἡὶ φιλον,ϑοϑ πία τῶ κυοίν ἡιδ 

Ἰησώ Χοιςῦ, τἥ ὃ τῳ πατεὶ, ἅμα τῳ αἰ γγίῳ πνεύματι, δόξα, κρ οὗτος, τιμυὴ, νειοῦ 
εἰεὶ, χαὶ Εἰς «βυ' αἰώγας “ἿὮ αἰώνων. Αμά. 

ΔΛυγ. 



--τ.- 

- -------οι-- 

ΓΈΝΕΣΙΝ, λογ. 9. 21 χοῦ, αἢ 
'., 

Δυγ. 0. ΕἸΣ ΤᾺ ΑΚΟΛΟΥ͂ΘΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝ- 
ὥστ πον κατ᾿ Εἰκόνα ἡμετέορον χαὶ καθ᾽ ὁμοιωσιν,ὸὺ “σ29; «ὄν. λέχονᾷς 

ϑζ τί τὸ ϑηφ.4 ἐδημιαργηϑὴ, ἢ τί τὸ γῤήσιμον “Σπὸ τὸ οὐρα ϑίώα, 
5 Ἂ οΤ χα! τατὸ μιούλιςα, δείκγυσι ὦ τίου τιμίυ τί Εἰς λῥίϑοφπον, 

ἡ) τίου ἀφαχον Ἢ γιοῦ φιλαν ϑορπίλν. 

δ ΟὟῚ φιλύπονοι δὴν" γηπόγων ἐπειδυ ) ἴδωσι λιπαροὲν καὶ βΘαϑύγεων τίω 
ζῶν ἀἴοουρον, δαμιλὴ (αὶ ασέρματω καταραλλοντες,, πολὺ κα 

ν σιυεχῆ τὴν ἔχιμέλειαν ποιῶνται, καθ᾽ ἑκαΐφην ἡμέφοιν πὐξίσχθ-- 
ἹΨ ποιῶτες, μήπτα τ τῶν λυμανέωϑαι δγυνα νϑίίων τοῖς ατέρ μασιν 

Νὴ Μδν οἰγέγητον αὐτοῖς κοϑϑλαξοντα καταςήσαι πονγον᾿ ᾧῷ αὐτὸν δὴ 

πὶ Ὁ οὐαί ΣΕ, ξ, πον καὶ ἡμεῖ; ὁρῶντες ὑ δι δ πόλον (ὃ πνευματικὸν ὶ τί 
᾿ς πολλίω Φιληχοίθν, καθ᾽ ἐκοίφην ἡμέραν τὰ δὴ “ἽΜ' ϑυίων »ραφών γοὴ μιζιτα εἰ ψιέγοη 

35 ὑμδ) τὴ διανοία, σπεδαίζομδϑν, κἰ ποοδειψιώτες ὑμῖν ὁ τὸ βλοτῳ δυυναίϑμα () 
αὐύρον ἕτον (ὃ πνευματικὸν, ὥφε μὴ α'λώναι, μηδὲ τίω ὑγιὴ Μ᾽ δογμάτων διδωσ- 
καλίλν ᾿λχιϑολῶσαι τῇ λύμῃ “Ψ' Ἐχτχειρθιώστων τὰ ὧκ Ὁ θικέιων͵ λογισ δ έπεισιι 
αἰγὲν τοῖς τὴς ὀκκλοισίας δὸγμασιν. ὑμέτερον δ᾽ δ Εἴη λοιπὸν (( ἀχριξείας φυ.- 
λοηῳ τὸὼ ὐοακατατιϑέμϑμα, ᾧ τὴν μφγήμξων ἀἰδιαπύωτον διασωξζῳ, ἵνα ὁ τοῖς ἐξῆς 

20 μετ᾽ δὐκολίας δυωηοδε μὐῬακολουθεῖν. εἰ "Ὁ “μὴ νι αὶ ἡμεῖς καταξαιη μεν πτδῆς 

᾿δεὶ βαϑύτεροι “ἿΜ γοημαύτων, καὶ ὑμεῖς σωυτένητε ὑμδῇ τέο διάγοιλν, ὅτε νηςέιας χα!-- 
686, ὅτε κοῦφα μϑρ ἡμῖν τὰ χῶλᾳ πσοϑς τὲ γήγεωϑαι, ὀξύτερϑν 5) τὸ ὑμιμα. τῆς διαγοίας 
τῶ ποννρῷ τὴς τρυφῆς μιὴ ἐνοχλόυμϑρμον ῥθύμοτι, διαρκέφερον ὃ Ὁ πνεῦμα πσοϑς Ὁ, 
μὴ δἰποηνί γε, πότε δυυνησοζθω τῶτο ποιῆσαι, ὅτε τροφὴ ὦ μέϑη καὶ ἀδιφαγίᾳ 

25 γα) τοὶ οἰπὸ τῦῶὸν τικτόμϑμα κακοὶ ἢ ἐχ ὁρῴτε,οτί ἢ (ὦ «διὸ λίθοις τότες ἄν πὸ 
τὴς θαιλόίοσης θὐοίσκῳ βυλόμϑμοι, Οὐκ ἄγω προ τὸν αἰγιαλὸν και ϑύήμϑμοι, αὶ τὰ κύ.. “ 
ματα “Φιριθμοιώτες ὅτω τίω ϑὕρεσιν ποιοινται, δὶ Εἰς αὐτὸ Ὁ βαῖθος καϑιέντες 

ἑαυτὸις, ὁ Εἰς αὐςῆδ', ὡς Εἰπεῖν, (δ᾽ κόλτες τὴς αἰξύοσου κατιόντες, ὅτω ὙὌν᾽ 
᾿ ἀσουδοιζονϑμων ἐχττυγχάγουσι ; χα! τοι τί μέγα ὄφελος Εἰσενέγχοι ἀὺ Εἰς (βίο 
20 ῷ ἡμέτερον ἡ Μ λίθων ὠκείνων θὕρεσις Εὔϑε ἅ δἶζυ μή μεγοίλίιυ τίω βλαξίωυ, 

ἢ πολλίω τίωὶ ξημίδν Εἰσέφερεν. ἐντεῦθεν ΝΣ πὸὶ μυρία, αἰκτεται κακαὶ, στὸ τῆς 
Μ χϑημάτων μωΐας, ἡ πῆς αἰϑὸὶ ζῶτα λύοσης. δὲν ὅμως ὦ ζοστωύτης ἐξ ὠκεί. 

γῶν πἰκτουϑίης βλοίξυς, παρὸς ἐδὲν ὀκγῶσιν (Ὁ αἰθὶ ζῶτα ἐορλακότες, δυλαὶ ᾧ χιν- 
ες δυώοις ἑαυτοὶς ἐκδιδύασι, ᾧ πολεωὼ πόνον ο. ασομένασιν, ὦςε δυυυννϑέεσαι θύρᾷν Ὁ ζη.- 
45 τόνϑμον ᾿ Ἐπὶ ἢὶ “ἢ ϑείων γραφῶν ἡ ἦνμ ηγευματικῶν τ ύτων ὡ- τί μίων λίθων ὅτε 

ἐπι λο π, κίνδγυυον ὅν ὑπιδέοϑαι, Ὗ ᾧ ὁ πόνος ἰ πολὺς, ὮΝ Ὁ κέρδος φωτον, μόνϑ ἐδὼ ἡ μεῖς 

ΑΚ πτϑϑλυμίας ζα 15 ἑαυ Εἰσφέρωμϑμ. ἡ γὸ χάεις ἐτοιμὸς ὅδιν, ἐχιζιντῦσα 
ὧν ΜΙ ϑαΜιλείας αυτίω αἰσσυδεχομθρες. τοιθτος )Ὲ} ὁ δεασύτης ὁ ἡμέτερθο, ἐπει-- 

Ἀιφιλανγο- δι ἴλη ψυγίω διεγηγερμϑμζωυ ἢ πόθον ζέοντα, (δὴ οἰκεῖον 
πλοῦτον μτ' δωμιλείας 

ᾧ "40 χορηγεῖ, κι χὺΡ οαήνων τέων ἀἤτησιν τῇ οἰκεία." φιλοτιμία. ζιῦτα ζινιω Εἰδότες, ἶγα-- 
᾿ἰπητὸι, ὐκκαθούραντες ὑμδ) λογισμὸν οἰπὸ ΟΜ βιωτικῶν ποξαγμοίτων, χαὶ θὐρύ. 
ψάντες ὑμδ πὸ πλάτος τῆς διανοίας, Τὶ πολλῆς Ὁ πὐδοϑλυμίας δέχεοϑε τὰ οἵδὰ τῷ 

πνεύματος χορηχρυμϑμα ἴα καϑούτ ἢ λιχο οοὲ 'χ) νος, πολυσὰ ἀσιαΐσητε τοὶ 

ΘΟ εγίοιζ, τοι}, 1. Ἐχλ καταξαλλόμϑμα, . 



κζ. α, ᾿, ΧΡΥΣΟΣΤ ΤΩΝ ΕἸΣ ΤΗ͂Ν 
καταξαλλόμϑμα, καὶ ποιήσητε, ὁ ψϑρ ἑκατὸν, ὁ 5 ἐξήχοντα, ὁ 5 ποιαίκογτα, ἠκόυσοι τὲ 
οὐ ζαῖς ᾿υδλλαζεύσαις ἡμέραις τέο ἄφατον (οφίαν τϑ τὰ ὁρωνϑνα, πόρτα τεκτη-- 
να νϑμυ, ὁ ὅπως βήματί μόνον ὁ ϑελήματι ζῳ πλύτω παρήγοδν.Ε ἰπὲ γδ,δνυϑήτω,ὸ 
ἔλμετο, κὶ ϑόθέως ϑβρήλθη ἀπόντα ζὰ ςοιχῴα,ὺ ἤρκεσε ὁ βῆμα πσοὲς τίοὐ τῶν ὅνμο- 
μϑίων σύςασιν ᾿ Οὔκ ἐπειδὴ ρῆμα ω απλῶς, διλ᾽ ἐπειδή βῆμα θεοῦ. μέμνηοϑε 5 

πόϑτως τῶν τότε κινηϑέντων ἡμῶν πσϑῆς (ᾷν" δ τ ανοκένϑμης ὕλης λέορνζοις ζὰ ὄντα 
γελρϑαϑαι, τ τί ὀικείαν ληρωδίαν ἐπειστρέρφνζας τοῖς τὸς ὀκκλησίας δόγμασιν. 
ἐμαΐϑατε τίνος ἐνεκεν τὸν »ϑι θῤφινὸν αἰ πηρτίσμδρον πϑρήγατι, τω ἢ γῴω αἰμόρφωτν ᾧ 
ἐδχκτυπωζν. ᾧ Ν᾽ δύο αἰτίας Ὁ τεἐιρήκα νϑν, μεΐδν κϑβ, ὕα ἐν τῳ βεληίονι φοιγείῳ 
καζα μάϑοντες τίου δυυΐα μιν τῷ δεασότυ, μηκέτι ἀμιφιξαίλωμϑυ νομίζοντες δὲ α'σ-- το 
θεέγφαν δυυνγαίμεως τῶτο γελμῆοϑαι᾿ ἑτέραν δὲ, ἐπειϑιὴ αὕτη ἢ μήτηρ αὶ δαφὸς ἡμῖν 

“λμηται, ἡ “ξ αὐτῆς χα τρεφό θα χαὶ πλύτων τῶν ἄλλων οἰπολρύρρϑυ, καὶ πναἰς 
αὐτίωὐ πείλιν ἐπόμηνὴν (ντη ΝΣ "ἡμὶν ᾧ πιιτοὶς καὶ ζίφος ὅβ}ν) ἵνα δξζν κυἱ τῆς »ῆμν 
χρείας αἰωγκαῖον κρμασκϑυασῃ μέγα τί χε αἴθ αὑτῆς φάνταξεοϑαι, δείκψυαιν αὖ.-- 

τίωυ δὲ Ὡοχῆς αἰμόρφωτον, ἵα παιδανωμαθοο ὶ δὲ ἀὐτῳῖν τῶν πραγμάτων μυυκέτι τς 
τῇ φύσά τὴς γῆς λογίζεοϑαι ζο πσοϑφηνθία ἄπϑωτα, δλλαὶ τῇ δουναϊμᾳ σῷ αρδᾳ- 
γαρόντος. ἐμάϑετε πάλιν πτῶς Τ' γωρισμὸν τῶν ὑδιώτων ἐργάσατο, Ὁ ςερέωμα τῶτο 
Ὁ ὁρώνϑνον χῬαχιϑέεσαι πσϑϑςαξας. εἴδετε ζῷω αὶ ἐμιψυχα ᾧ ἐκ Ἐ ὑδάτων ᾧ 
ὧκ τῆς γῆς ὀναδιδυμϑμα τα ἐχ ἑπλοῖς Οὐδὲ μού τίω γιῶ ὐαγκαίζομαι ἐπόμα-- 
λαμιξανᾷν αὶ δέυτερφιὼὺ Ἐχὶ τὸς ὑμετέροις ἀγάπης ΣᾺ ἵνα τοῖς μϑῥ αἰκηκϑόσιν" ὑ-- 20. ὑσόϑεοι 
πύράψγησις γένηται, ὁ ἀσφαλέφερον αὐζοὶ εγαποθώνται τῇ αἰονοίᾳ" Ὅς ὁ Ὅτε μῳὴ 
πραιγενονθμοις φρχούσει γένηται α διδασκαλία, ὼ μαδεμίλν ὧν τὴς αἰπουσίας ζη- 

αἰἰαν αἰ πυυμείνωσιν᾽ ἐπεὶ καὶ πατὴρ φιλόφοργϑθε Οἷς ὀπολέφϑεϊσι παισὶ τὴς τοαπέ- 
ζης τὰ λείψανα αἰαφυλοηᾷ, ἵνα χρϑατνόμϑμοι αὔϑκμυϑίαν τὴς Ῥ᾿πουσίας θὕρω.- 
σι τίωἡ τὐτων Φφυλφκίιώ, δχρὶ δὴ τῶτο ἡ ἡμᾷς πύρμτων τῶν ἐγζῳϑα σιωϊόντων ὡς 15 
ὑκείων μελων γηδὺμϑμοι, τὸ τίω ὑμετέροιν πσφοκχοπὴν, ὀικείαν ἀὐδοκίμωισιν τιϑένϑμοι, 
Ἐχιϑυμούνϑμ ὡπϑμίῷς τελείως ἡ αἰπηρτισμϑδέες Ὑποδειηθῆναι ἐἰς δόξαν ϑεού, ἡ 4).- 
δοχίμοησιν τῆς. ὠκκλησίας  ἐὶς καύχημᾳ ἡμέτερον. ἢ Εἰ μὴ δοχῷ παροοχλέῖ, φέ- 
ρέ δὲ ὀλίγων αὶ τῶν ,ϑὲς ἀμὴν ἐϊρηνϑμων κἰ ασουμφήσωμϑῳ υ μδ) τζωῦ ἀἰγαίπην. εἰβετε τίω 
ὄζαφορον τῆς δημισργίας τῶν ετισιμρέτων ᾧ τῆς τῷ δ, ϑούπι ἐζμστλασεως᾽ ἠκόυ. 20 
σοιτε ὅσης τίμῆς ἠξίω( ε πὸν “Φοχηλϑν τὸ ἄνυς τῷ ἡμετέρου, καὶ ὧν αὐτῇ τὴ «|5- 
“πλαΐσει πῶς δὲ αὐτάν τῶν βημαίτων,ὺ τὸς “ῇιέ' λέξεων παχύτητος οὐγέφννο τέων τιμωὴν 
ἐὶς Τ' μέλλοντα δημίσργήοϑαι, λέγων, ποιήσωκϑμ λυ,ϑ65. πον κρίϊ εἰκόνῳ ἡμετέσοιν, ὦ 

καθ᾽ ὁμοίωσιν᾽ ἐμάϑετε τί ὅ81 Ὁ κρτ' εἰκόνα, ὅτι οὐκ ἐσίας ὅθὴν ἀξία, δλλ᾽ Ορχῆς ὁ- 
μοιότης ὸ ὅτι αὶ καταὶ τίω ὦ μορφὴς ἐἰκόνα ἔνπεν, δυλαὶ κατο δ τῆς Φιοχίῖς λόγϑν. δ[9 35 
ο ἐπήγαγεφχαὶ Φιρχέτωσαιν τῶν θύων τῆς ϑερλρίοσης, ἡ τῶν “πετῶν τῷ Ἡοροοί, καὶ 

τῶν ϑηφίων, ἡ τῶν ἑρπετῶν τὴς γῆς. δλλ᾽ οὐζῳώθα Ὀηπφύοντοι ἡμῶν Ελλώωες λέλϑν-- 

τες, τί σύκ ἀἰληϑὴς ὁ λόγϑς δδάσκετα. γὁ ἀρχορδρ τῶν ϑηοίων,κσϑυῤε ὑπέσχετο, 

δλλ᾽ αὑτὰ ἡρδμάρχει. μάλιςα μϑμ διώυ σδδὲ πῦτο αἰληλές. ἔνθ ))} δὼ φόνῇ ἀμ-: 
εὔρϑπος, ϑύλέως φυγαδέύετω ζὶ ϑηθία. ἐἰ δὲ ποπε ἥ λιμοῦ κρυτλμα[παίζοντας ) ἡ ἡς 49 

δέ αυτοῖς χιόνζν τὶω αἰπ᾽ αὐτῶν βλοξίω δυξέ θα, αϑπο λοιπὴν α ρα τὸ ὀκῴα 
ἡμδ άρχειν ον ἀλλὰ τ ρα ἃ ἡμετέρφιν αὐτίν᾽ ἐστεὶ ᾧ ληφῶν ἡμὲν Ἰχτόντων, ἐὶ μὴ 
βαϑυμυήσαι ψϑμ, αλλ ὁπλιζοίάβα, καὶ τῆς ὠκοίνων ᾿ῖοχὴς τ σοβγμα ὅδ, αἰλλαὶ 

͵ ᾿πῆς 



ΓΕΝΕΣΙΝ, λΔογοθ. Ὁ) χίν. ἃ; 

τῆς οἰκείας σωτηοίας ἡ πσδόνοια, ἀκύσω νϑρ ὃ τέως τῶν ἐρηνϑῥων, ποιήσω μδβ, φησιν, 
δι, ϑοόνπον καὶ! εἰκόνα, ἡμφτέραν αὶ καθ᾿ ὀμιδιωσιν. ὡασερ ἐικόνα εἶπε, τίω τῆς Ῥγοχῆς 

μα, ϑυλῶν ἐἰκόγα ἕτω ὶ ὁμοίωσιν, ὦσε κουταὶ δουύαμῳν ὀν,ϑοφ πίνζωω ὁμοίας ἡμᾶς" γίγεσ.- 

γι ϑεῷ, κατὰ Ὁ ἥμερον λέγω ἡ αὐρᾷον ὀξομοιθοϑαι αὑτω, καὶ κατὰ “ὃ τῆς τρετῆς ! 
5. Δλόγϑν, ὧαστρ ᾧ ὁ Χειφὸς φησι, Γίγεοϑε ὀμθίοι! Ἐπ). ὑμδρτε οὖν τοῖς ὥφφινοις. ὥασερ Μανῦι εἰμ 

“Ὁ οὺ τῇ πλατείᾳ ζοωύτῃ γῇ ἡ ϑύρυχώρῳ “ἿΨ" ζώων (ὰ μδῤ ὅθεν ἡμερώτερα, τὸ δὲ. 
ϑηξμωδύςεροι, ὅτω ἡ εὐ τῳ πλώτει. τὴς ψυχῆς τὴς ἡμετέροις, “ λογισμαῖν ὁ μδϑῤ 
Εἰσιν ἀλογώτερϑι ὶ κηνώδεις, (ὦ ὃ ϑιολωδέφερρι ἢ αγκώτερρι. δεῖ ζοίνμυ κρωτεὶν. 
ὰ αξογίνεοϑαι, ὁ τῳΐ λογισμῷ τί Φρχίω τύτων διδόναι. καὶ πῶς ἀν τῖς αἰθέα 

ἴο γένοιτό, φησι, λογισμῷ ϑηφιώδοις » τί λέγεις, ὀύίϑοφπε,; λεόντων πὐδεγυόζβα, χαὶ 
"ες ἀρ" ψυχᾶς αὐδιίήμερβωϑρ, ἡ ἀμφιφάλλεις Εἰ λογισμν ϑηφλωδίδν ασοὸς ἡμερ9.- 

ΟΝ, ι «“« Δι , Ν Ὁ 
τῆτα μεταβαλεῖν υ' δγυνησῃ ᾽ χαὶ τοὶ τῷ! ϑηφίῳ Μ κι Φυσῃ οϑϑσες! ὦ ἀγρμον, μας, 

φύσιν αὶ ὃ ἡμορον᾿ σοὶ δὲ τὸ ογδυτίονρζο, φύσιν Ζ δ ἥμερον, αρδαὶ φύσιν ὃ τὸ ἀΐγεχον. 

ἃ ϑηεκῶδες. Ο ὥνιωυ δκὺ φύσιν ὠκξαλων, ᾧ τὸ οὐ δα φύσιν οὐθεὶς τῇ τὰ διοία. 
πἷθε Πὰς" υχῇ, ὦ καὶ φύσιν αὐὖος αὶ δυυύασοι ὀζρτηρῆσαι καὶ πόσης [οὐχ] αν Εἰ τῦτοκατα- 
οὐ δανα: γνώσεως; ἢ Ο δὴ τύτν ἰραδυξότερον Ὗ ὩΔὶ ἃ τῆς Μ λοόγτων φύσεως καὶ ὁτέρφι 

"» δυσχολία κ᾽ ζατης ὯΜ λυγισ δ Ὁ ὅν ἔρημον Ὁ ϑηρίον ̓ ΣΟΥ ὅμως ὁρώμϑμ 

πολλάκις λέονζῳις ἡμέρφυς δχρὸ τὴς αγϑράς ἄγορϑῥες, πολλοὶ δὲ αὶ ΠΡ Ὠχὶ δῇ έργα. ᾿ 
φηθίων ὁ “δογύξιον πολλαΐχις χουτέθαλον τῷ κατέχοντι, μιιοϑέν τα τῆς τέχνης ὧ τὴς 

0 Οφίας , δὲ ἧς ὃ ϑηρέον ἡμέρωσεν " Ὠὴ Ἧ τῆς σῆς υχηφ ἢ λογισμὸς ὅ81, ᾧ 9κού φό- 

ξος, ἃ πολλὴ πολλώχοϑεν ἡ βοήλχια. μὴ ἴόνων σκἤνψεις λέγε ἃ χσρόφαϊσεις. δεωνα- 

πὸ  β, ἑαὶ ϑέλῃς, ἡμερρς 6) ἃ πρᾷος ἡ Ἐπχπεικής, ποιήσωρμδυ ὗν, 3 πόν, φήσι,. 
κατ' Εἰκόνα ἡμετέραν, αὶ κακῇ, ὁμόιωσιν. δυλ᾿ Τχὶ Ὁ χγροχείνϑρμον παλιν ζήτημα. 
ἐπϑλρίωμδι. δείκνυται γὺ ἐκ Μ Εἰρηνϑέων, ὅτι 'ξ οἰσχῆς ᾧ ἐκ πρφροιμίων ἀπηρ-: 

25 τισμιέγδωυ εἶχε τίω Ὡρχίω ὁ αὐ,ϑοφπος τίωὐ κτ Μ' ϑυφίων. Φὐρχέτωσαν δ», φησι; 

ΟΜ ρϑύωνντὴς ϑωλοίοσης, ἢ Ὗ πυτεναῖν τῷ ἰἀρφνού, αὶ ΜΓ ϑηοίων ἡ δῥ ἑρπεν. 
τῆς γῆς. ὅτι δὲ νμῶ φοξ μα (αὶ ϑηφία αὶ δεδοικαμεν, ὶ τῆς Ὄοχὴς οκποτωώκαιμεν, 
Οὐδὲ αὐζὸς ὀῤτιλέγω᾽ δλλ᾽ ὶ τῦτο ψευδῆ τῇ γεϑ τίω κἰπυύοφσιν διύψυσι. χροὶ ΝῚ 
τίω οοχζω ἐχ ὅτω αὶ ποράγματα διέκειτο, αἰλλ᾽ ἐδεδοίκει αὶ ἔτρεμε Οὐ ϑηοία χαὶ 

10 ὑπέκυπηο τῷ διασότῃ. ὅ) 5 Τῆς παῤῥησίας ὑξέπεσε ὀχρὶ τίῳ εὐ δακοίω, ἡ (ὰ τῆς. 
ίοχης ἠκρωτηφλα δι. ὅτι ) ν᾽ ασοτοταγμένα ὦ ὠπόντω τῳ λό, ϑούπτῳ, ἀκου- 

σον τὴς γροιφῆς λεγούσης, Ἡ γαγέ, φησι, ζὰ ϑηοία,  πόώτα ζᾷ ἀΐλογα ασοὶς τὸν. Ταν8.0. 
. Αδοὴμ ἰδεῖν τί κοι λέστι αὐτά" ὸ ὁρῶν πλησίον αἰστώ γνόμενα ταί ϑηφία, οὐκ ὠπεσήδε- 

σεν, οἰλλαὶ καϑουτὸῥ τις διεασότης δουλοις κὐ ασοκειμένοις ὑγόματο Ἐλττιϑεὶς, ὄντως 
ἢς ὦπασι τοὺς πσφλσηχϑοίας ἐπέϑηκε, ὁ πάν ὠκώλεσεν ἀδδ', φησιν, Αδαρ; τῦτο δγο- 

μα αὑτῷ, ἢ τῦτο γὺ διεασοτείας συμιολον. ἰδ τῦτο ὶ ὁ γὸς βυλόμονος αὶ ὁχρὰ τῶ 
ἡ ϑήξω τα" διδείξαι αὐζὸν τὸ τῆς δξυσίας αξίωμῳ," αὐτώ τῶν ὁνομιώτων πίοι ϑέσιν ἐπέτρε-- 
χἴω νον. ἱκανὸν ΚΑ δῶ τούτο δεῖξαι τοῦ μιὴ φοξεροὶ 4ἢ ἐξ Φρχῆς τῷ αὐ,ϑοπῳΐᾳ 3η- 

φία. ἔς! ὃ) καὶ τερον οὐκ λαῆον τύτυ, ἀλλώ ἢ πολλῷ. ( φέφερον. τί δοΐ τῦτο 
40 ἔσιν ἡ ασοὺς τίωυ γωναϊκα, τῷ ὄφεως δῴῤλεξις, ἐἰ γλ  ἐὦ φοξεροὶ ζὰ ϑηοία τῳ δῤ.- 

εϑούπῳ, οὔ ἀν ἰδόσω (δ) ὄφιν ἡὶ γωωυὴ ἔμεινεν, οὐκ ἀν ἐδέξατο τίω συμιδυλίω, οέκ 
δ ρίννῶν αν μα τοσαύτης αὑτῳῖ διελβηθη γὴ ἀδείας, αλλ᾽ βόϑέως ἀν πὐοός τίω " κὐξόγοψιν Ι 

᾿ὄξοπλάγη ἡ ἀπεπήδησε᾽ γι  ᾧ οἰ ῳλέγεταρ καὶ ὁ φοξείταμ ϑπὼ γ μι ὁ φέζορ 
Ομ εγίο, τοῃλ. 1. ΕΒ ὅτορ" 



-.-.--....- ὦ. 

ΗΘΙΚΟΝ 

“4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΒΙΣΡΤΗΝ 
ὅτος᾿ δ Ν᾽ καὶ αἰμδοτία" ἐπτεισῆλϑεν, αἰφηρέϊϑη λοιπὸν ἢ ζὰ τῆς τίμῆς ἡ Ὁ τῆς δ ἐἰσῆλθινν 
ἐδυσίας᾽ ὶ ὥασερ ἴ ὟΜ οἰκε ῦ[ἔμ᾽, ΦΑ δὐδυχιμοιῦτες, φοζεροὶ Νὴ τοῖς σεουδιλοις 

εἰσὶν, (Ὁ ὃ ἀσϑ:σκεκρυκότες ἢ (ἦν: ομοδυλοις δεδοίκασιν ᾿ ὕτω ᾧ Ἐχὶ τῷ αὐ,ϑοόπε 

οἶηϑνεν. ἕως (ὦ γ)5} εἶχε τίω πσοϑς τὸν )εὸν παῤῥησίλν,, Φοξερϑς τ τοῖς ϑηοίοις ἐω" 
ἘΝ 5 ασοοσέκρυσε, κὶ “δ ἐσαίτας Μ᾽ ὁμοδιύλων ἐδεδϑικει λοιπέν. εἰ δὲ μα αγέχη 5 
δ ἡ μδμ᾽ λεγονϑύων, σύ μοι δεῖξον, «τὸ τῆς αἱ μδοτίας τι "ροδεροἱ τῳ δι, ϑ69,-- 
πῳΐζὰ ϑηθία ζμῦ. δλλ᾽ Οζι ἀν ἔχοις. εἰ κὶ κ᾽ ζωστα ἐπεισῆλϑεν ὁ φόξος, ἡ τῶτο Ὁ 

ηἶϑιϑ φιλαν,ϑ5πίας μέγιφον τοιμωήθλον. εἰ γδ ἡ τῆς ὠγτολῆς τ΄ Ὀαβαϑείσης ὑ- 
πὸ τῷ αν,ϑοὐπν, καὶ τιμὴ ἡ ϑυϑεῖσαι αὐτο αἰκίνητος ἔμεινεν, Οὐκ ὧν ἀγέςη ῥαδίως ὐπὸ 
απ τηώματος. ὁτὸν "» ἣν κοὐ βακούοντες (ὦ ὠν,ϑοῦποι ὼ μὴ τὐὔοακϑοντες γὺς 'ανο 10΄ γ. αὐδὲ} 

τῆς απολαύωσι τιμὴς, που δοτοιζοιοται στο θς πονηοίθν μάλλον, ᾧ ἐζωχέως ἀφί- " 
“ ,Ἂνν κ“ ,Ἱ Ν Ν ᾿ ᾿ ςανται τῆς καικίας. εἰ γὸ νὸ νικῶ φόρων αὶ τικιφολώδν αὶ κολοίσεων ᾿ἐῇχιχεινϑύων, οὐ 

αἰνέχονται σωφοϑνεῖν, τίνες ἀν ἦσειν, εἰ μυνδὲν ἔπαορν αἰπύ ὧν ἐπλλημμδήοιου δεινά, 
ὡςε κηδόνϑρμος ὑμδϊχαὶ φροντίζων δξέξαλεν ἡμὰς τῆς ὌῬρχῆς. σὺ δὲ μοι, ἀγαπητὸ, Ὁ 
χαὶ οὐιθῦϑεν σκόπει τίω ἢ ὃ ϑεὉ φιλαν,ϑοφπίδν, “πτῶς ὁ ἃ Αδαμ πάσαν" ἀγέτρεψε 15 ΑΝ 

τίω ἐντολίωὶ,  πόῤτῳ παρέδη (ξ νόμον᾽ ὁ ϑεὸς φιλοὶν, ϑοφπος ὧν, καὶ ἰγαϑότοτι 
νυδὰ ζὰ ἡμότεορι πλοιμμδηλμαται, αὶ πᾶσαν ἔλυσε τίου τιμιδουν, ογεῖὲ ποίσης αὐΐζον ἄξ.. 
ἐξαλετῆς σγεασοτείας ᾿ αἰλλ᾽ ὠκᾷνα μόνον ἔξω τῆς δοχὴς αἰφῆκεν τῇ ὰζώα, ὧ 
σφόδρα, αὐτῷ σιωετέλει πσοὶς τίω τὴς ζωὴς γρέιαν, ζῷὶ ὃ ἀγαγχαια αὶ γγοήσιμαι ὃ 
“πολλζωυ Εἰσφέρονταω τίω λετοργίαν εἰς πίω ϑωιὼ τίω ἡμετέραν, ζωιτα Εἴασε 1ο 

βϑμεῖν ον τῇ “ἰπσοτωγῇ ὸ τῇ δυλεία. αἰφῆκε ,ϑιῶ βοών ἀτίλας, ἵνα ἀροτοϑν ἐλ- 

κωρϑρ, ἥα πίω »ἀῦ ὀῤωτέμψω δι, ἥα (ὶ ασέρμιατο κατκξαλλωμϑῳ " ἀφῆκε αὶ Ὗ 
«ἰπυυζυγίων αὶ Ἄρη, ἵνα ππτοὸς τίω ὝΨ ἀγωγίμων μετοκομιδέυ σιωυδυτιλοιμθαγη- 
πὸ ἿΜ πόνων ἡμῖν᾽ ἀφῆκε μ᾽ πσογξώτων ταὶς πόιυψας, ἵνα ἔχομδυ ὧν τὴ «ἰξιζολὴ 

Μ ὠϑδυμούτων χορηγίαν “διρκῶσαν, ἡ ἕτερα ὃ δ μη “Μ᾽ ζώων Εἴασε, πολλίω ἡμὶν 29 
τίω χορηγέδν παρέχονται. ΚΝ 5} κολοίζων τὸν ἀν, ϑοφττὸν οἱ δ τίω "Ὁ ακοζω 
ἔλενν;, οὖν ἱδρῶτι τῷ ασδοσώτιεα συ ΦαγΡ τὸν ἐρτον συν, ἵνα μεὴ ὁ ἱφρὼς ἔτος κὶ ὁ πόνος 
εἰφόρητος ἡ, ἐπεκέφισε Ὁ βωρὺ καὶ φορθικὸν τῷ ἱδρῶτος τω πλήϑει ΥὝΜ' αἰλόγων 
σινεφατήομδῥων ἡμῖν τῷ πόα καὶ τῆς ζῳλαντωοίας. ἡ ζῴυζον πεπύιηκαν, δή ἀν ἐἰ 
δεασότης Φιλοίν,ϑοφστος ὦ κηδιεμονικὸς τὸν οἰχέτίον τὸν ἑαυτῷ μοιεῖξας καὶ ϑερριπείαν 30 
τιναὶ τ ϑσοιγαίγῃ ταῖς μιαίς!ξιν᾿ ὅτω δυὴ ὶ ὁ ϑεὸς καταδίκζω ἐπιϑεὶς τω ἡ μδοτηκότι, 
πὸρτὶ ἕοπτῳ Ὁ καταδίκίω ζω τίων καφοτέραν βείλοται ποιῆσαι, ἱϑρῶϊι αὶ ὑμᾶς 
κοιτοιδυχοίσοις κ. πίνῳ διηνέχεῖ, τὸ ἢ πα σμυεφαπηεαϑαι πολλα ΤΜ αἰλόγων μη ̓ 

“ὐδασκέυαϊσας ἡμῖν. ὧςε ̓ὶ πὸ δίθγαι τίωὼ ὠμέὼ, ὰ π πάλιν ἀφελέωϑαι, κ) Ὁ τὸ 

φόζον ἔχηςῆσοι Τ᾽ ϑηρίων, ἡ πὸ τω, ὧν ἧς αχριξαίς δξεταζοι ἡ θυγνωμόνως, πτολ-- 15 
λῆς γέμει σοφίας, σπτολλῆς κηδοεμογίας, πολλῆς τὴς Φιδών,ϑοφπίας. 

Υἱῷ δὴ τύτων ἀπόυτων δ) )σριςῶρϑμ αὐτῷ, ἃ θὐγνώμωονες ϑμώ θα, «ἰδὲ Ὧν Ὁ. 
στοῦτο ἡμᾶς θϑεργετηκότα, ΘΟ εἶδ γδ β βαρύ τι ἡ ἐπαϑὲς Ὠγιζητεῖ το ἡ μδῖν, δλλ᾿ ὃ 
τὸ ὁμολογεῖν μόϊον ζια οσαύζας δϑεργεσίας, ἡ ζὡς ὑπ τότων αὐτῷ βϑχσρατίας ὀμψα.- 
φέρειν" Οὔ Ν᾽ αὐἴς δεῖται τοῦτα (λὐωδεὶς Ν αὐ αῤχεὶ δ Δ γα ἡμεῖς πτι- 49 
δουωθα Ὧν ΝΣ "Ὠχιασάοϑαι ΟΜ ἀγαθῶν, ἢ μὴ ἀγνώμονες βνώμθα, ἀλλ᾿ ἐξί. »δβκιϑαι 

λυ ὋΜ β)εργεσιωὶν ᾧ τῆς Ὀστωύτης κηδεμονίας τίου πἰρετίω Εἰσφέρωρϑμ. ὅντω γδ β ᾿ 
ὦ αὐτὸν Εἰς πλείονα, τίου ἰδὲ ἡμὰς ὀκκαλεσόκβᾳ κηδεμονίαν. μ Οίνιω ῥᾳϑυμιδ-: ᾿ 



ὑπρ 

»(. Ἰδίως 

ΓΕΝΕΣΙΝ λογ. θ, εξ 
λϑι, -ἰρακαλώ, αλλ ἕκωτος ὑμδλβ καθ᾽ ἑκαύτην ρου, Εἰ διόν τε, ὀμαλογιξέοϑω καθ᾽ 

ἑαυτὸν, μυὴ μόνον ζοὺς κϑιναὶς θὐεργεσίας, ἀὐλλαὶ ᾧ ζοὶς" ἰδίας Εἰς αὐζον γινονϑῥας, μὴ 
(ὰς ὠὡμολογημδνας ἡ πᾶσι διήλοις, ἀλλὰ αὶ (ὡς ἰδζμζύσας καὶ λανθουνέσας (ἦν πολ- 
λόις. ὕτω Ν᾽ διιυήσεται διϊωυοκὴ τίου δέ αρατῖὸν αὐαφέρεν τῷ διαυύτη. τϑτο μ6-- 

ὧν. αἱ 

5. γίφη θυσία, τῦτο πσολστφοροὶ τελείῳ, τότο παῤῥησίας ἡμῖν κἰπυόλεσις ϑιμήσεται. χα ἡ 
"πῶς; ἐγὼ λέγω. ὁ γδοῦ ζζῶτα διννεκῶς ςρέφων οὖν τῇ δχᾳνοίᾳ, τῇ ἑαυζοῦ, αὶ τίω 
ὀικείαν ϑὐτέλειαν κατα μμϑοίνων κ᾽ ἀκριξείας, οὐγνοοῦν ὶ τίωὐ ἀφάσαν αὶ πίω ἰαῷ- 
ζαίλλυσαν τῷ 9.8 φιλαν,ϑοφπίαν, ὁ ὅπως ἰ ατοϑς ἀξίλυ δῇΜηρδοτημδύίων ἐφ᾽ ἡμδι) 
ἀλλα ατοϑς τίω ὀϊκείαν ἀἰγαϑύτηται ἐφορῶν, ἕτω τοὶ καθ᾽ ἡμᾶς ὀικονομεῖ, συφέλλε- 

το γα τίω Αἱ ϑϑνοιὰν ͵ σιωπιέξεται [Ω λογισμὸν, πϑύτα τύφον ᾧ ὡὐπένοιαν καταφίλλει, 

μετριάζειν μὸμϑοίνει, αἰσυρορᾷν τῆς δόξης τῷ παρϑντος βής, κοιταλαν πόμτων 
ὁρωρϑῥων, φαγτάξροϑαι τὸ μέλλοντα ἀγαϑεΐ, ᾧ σίρ ζωδὺ τί ἀτελέύτητον  πέροις 
φέκ ἔχουσαν. ὁ ὃ ὅτω Ὁ ψυχίω ΔΙ αχείνϑμος, 1 ἀληδη ἢ ἐπέρασον ϑυσίαν τῳ )εῷ 
ὀῥαφέρει, καϑὼς ὁασοϑφήτης φησὶ, Θυσία τῳ γεῷ ηγϑῦ μια σωυντοτδίμνϑμον, κωρ- 

᾽5 δίαν σιωτετοιμ νϑύίωυ αὶ τεταπεινωνϑμζωυ ὁ γεὸς οὔκ δξυδενώσει. (ὧν 2) θυγνωμο.. 

Ψαλ, γ. 1, 

νας ΝΜ οἰκο δ ἐν ἕτως ὦ κολάσεις ᾧ αἱ τίμφοίαι δπιςρέφυσιν, ὡς αἱ θὐεργεσίαι, καὶ 
Ὁ Εἰδέναι δτι καὶ πσϑὲς ἀξίαν “ΨΜ ' πεπλημμδηινϑῥων τίω δίκδυ δεδώκασι. (ωτοί- 
ψωϑυ ζόνιω ἡ μδ, οὐδακαλο, (δ λογισμὸν, τωπεινώσωμϑῳ τίω ϑ{ρμνοιλνρὰ μαϊλι-- 
ςα γιώ, ὅτε τῆς νηζείας ὁ χϑιοθς πολλίω ἡμῖν Εἰς τῦτο τίω συμ μμοιχίον Εἰσφέρει. 

20 ἐαὺ Ὁ ὅτως ὦμεν αἱ ϑκείμενοι, διιυησέ ἄθα δ) τοὺς ϑιχας μ᾽ πολλῆς τῆφγήψεως ; 

ποιείαϑαι, ἢ ὀζομολογθόμενοι τοὶ πεπλημμϑιη μένα, πολλέω ξχτασαίσαοϑαι Ἐξ αὔω.. 
ϑεν χαΐξαν. ἡ ἵνα, μια, ϑητε ὅτι τοιῖς ζριαύταις “διρέσκεται ψυχαῖς ὁδεασότης, ἀκουε αὖ.- 
Ἔ λέλϑντος, Ἐπὶ τίνα φχτολέψω,δλ᾽ ἡ γχὶ ὃ ὡρᾷο[ ἡ (ῳπεινὸ ὶ ἡσύχιον ᾧ τρέμον-- 
τά μὰ (ἦν λόγϑις  ϑιρὶδτο ἡ ὁ οιφὸς διωλεγόμενος ἔλεγε, Μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι 

25 ρᾷός Εἦμι ζω πειὸς τῇ καρδία, ὶ ϑὐρήσετε ὀβαΐπαυσιν ζαῖς ψυχαῖς ὑμϑί. ὁ γὸ ὅν: 
τῶς ζαπενῶν ἑαυτὸν, (ἕν δῤ διυννϑείη ποτὲ ἐὶς ϑυμὸν δξενεηϑῆναι, συλ πῷ στλησίον 
ὀργιοϑέωώαι ; τῆς ψυχῆς κωτεξα λιϑῥης, ἢ ζὰ καθ᾽ ἑαυτίω σχοπυρϑύης. τὴς ὃ ὀντῶ 

ὀχοκάμένης ψυχῆς τί αὐ λμοιτο μακουθλώτερον; ὁ ζοιῶτος ὧν λιμδβι διηνεκῶς καΐϑηται, 
πϑρτὸς χειμκαύνος αἰπηλλαγμένος, ὁ ἐντρυφῶν τῇ ̓ατὸ ἢ λογισ μδμγαλζωη. δζρὶ τῷτο 

30 ὁ ὁ Χρισὺς ἔλεγε, καὶ ϑὐρήσετε ὀἀὐαϊτευσιν ταῖς ψυχοὺς ὑμδμ, ὡασερ δξζυ ὁ τὰ παίϑη 
ζωῦτα κα θυναίσας πολλῆς δἰπολοαυ τῆς ὀμασταύσεως, ὅτως ὁ ῥαϑυμος ἡ ἀγαπετήω-- 

κῶς, καὶ μιὴ δυυναίμϑμος δεόντως ζωϊιοχᾧν τὰ εἶν αὐτῷ τικτόμϑμνα πείϑη, εἰν ϑιδωνεκᾷ σεί.- 
λῳ καϑέφηχεν, οἴζοθεν Τ' πόλεμον ἔχων, ὦ ὑδενὸς παρόντος ταροιήομνος, ᾧὶ πολιω τὸν 
χάρμδνα κἰ πυο μένων. δ 9 τῶν κυμαΐτων χϑρυφιυ μένων, ἡ τὴς τῶν πονηρῶν πνῶμώ- 

45 τῶν καιταιγίδος ὅχιϑσης, πολλαίκις κἐσνούρύχιος οἷν, καταξατηιαϑέγγος τῷ σκαίφους 

δὶ τίω αἰπειοίὸν Ἔ κυβερνήτυ, δ 9 γχοὴ νήφᾷν αὶ ἐλφηγϑρέναι  ϑιδενεκῦ! Ὁ μέραμψὰν 
31 ἰν γι, 4 “ Ι ἴω Ι ῃ ἃ ΠῚ Ι! 
ἔχεν Ὁ αἰδιαλάηῆον τὴς κουτὰ ψυχζω σωτηρίας. “' γὸ ΣΧ ΘλοΙανὸν αἰεὶ πἰρδατεπώηϑαι 

χολ πσϑϑς τὰ ποίη τὴς (σρκὸς, καὶ (ἦν' νόμους (δὲ τεθένζῳς ἡμῶν το κὶ ἢ κοινοῦ πὸῤ- 
τῶν δεαυύτε εγαύλοις ἔχεν, καὶ τύτοις τφχέξεοῦ, ᾧ τῇ πολλῇ αὐτῷ αἰδῥήμάς μα- 

49 κροϑυμίᾳ Εἰς δέον κεγοϑοϑαι, ἡ μυὴ αγαμμέγᾷν τέων δζρᾳ τῶν ἔργων ττᾷφφω, ὁ ὕτε συ- 

Ἡσ. ἕν, β.) 

Μαγῦ,.4,κθ, 

φέλλεοϑαι, ἵνα μιὴ ᾧ ὐθὲ ἡ δι λέγητω," τὸν ἀπόΐφω αὐξῶν ὅτε ἤξεξήτοιω αὖ-- Ὑαλιεζιληι 
ζ,. ἔχοντες δίων, ἀγαπητοὶ, συμμώχον τῆς γηζείας τίωυ παρρυσίλν, πόρτες ὅχι τίω 

ἐϊδομολόγησιν τῶν πεπλημμϑηημένων ἐπτειγωμάθου, καὶ ἰπεχώ θα, ΝΑ πάσης κακίας, 
. μιοτίωμο 



Σὺ. δι κ᾿. 

δι τ. δ,8. 

Πραξ, Κ, 2, 

ς6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤὨΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

μετίωμιν ὃ πᾶσαν Φροτίω, ὅτῳ “ὃ ὁ ὁ μσκαεκος αγϑοφήτης διϑοίσιᾳ λέγων, Ἐπ". 
κλίνον Ὥστὸ κριχϑύ ἡ πόρησον αγα έν. δ ὕτω πὶ καθ᾽ ἑαυςξν" ὀικονοκιθ μεν, ὁ «Θ᾿ τῆς 
Ὡσοχῆς τῶν βρωμώτων ὶ τίω Ὡποχζι τῆς κακίας Ὀχιδάξωμεθο,, διυνησόμεϑα, ἡ 

αὑτῶι πλείονος “Φἰπτολφῦσαι Τῆς ϑρρησίας , ὃ δωνιλεςέρρις αἰξιωϑίωαι τὴς ΚΝ 
τῷὸ ϑιού φιλαν,ϑονπίας, ἃ ἜΧΩ παρόντι βίω καὶ ὧν τῇ νϑνούσῃ ἡμέρα ὠκείνη τῇ φο-- 5 

ξερᾷ, δυχαῖς αὶ πρεσξείαις τῶν ϑὐαυρεφησοίγτων αὐτῇ, χάφλτὶ ἡὶ Φιλαν,ϑε»πίαᾳ, τῷ 
κυρὶν ἡμδ ΜΊησω ΣΧ ολτοδ ἴθ᾽ οὐ τῷ πιιτοὶ ἅμα ᾧ ἁγίῳ πνϑύματι δύξα,κρ τος, τιμὴ, 
γιοῦ αὶ αἰεὶ, ὶ Εἰς (δὲ αἰαύνας τῶν αἰώνων. Αμέι, 

Λογ. , ΠΡΟΤΡΟΠῊ ΠΡΟΣ ΤΟΥ͂Σ ἘΡΥΘΡΙΩΝΎΑΣ τὸ : 
κ᾽ Ὁ ἐείασιν αρροκξαλν τὴ σιουαξᾷ χ Ὁ ἐασέρον᾽ ἡ" Εἰς (ᾳ ἑξῆς τῷ, Χ ἡ πίρι 
ποιήσωμϑμ αὐ, ϑοῷ πον κατ᾽ ὀικόγα ἡμετέραν ἢ καθ᾽ ὁμόιωσιν "ἡ Εἰς τὸ, χαὶ “ 
ἐποίησεν ὁ γηοὸς τὸν αὐ ϑο,πον, κατ΄ Εἰκόγω 9ιο ὀπϑιησον αὐ, ἄΐσεν ἢ 
ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. ΄ 

Ὗ 
Ν Λαΐῆων ἡμῶν ὁ συλλ 0η94 σήμερϑν, χαὶ βοκχὺ τὸ ϑέαίζον γῶν δεν. 

διδρα μιηκότων. πἶγος ἕνεκεν ἢ ὁζρὲ τί, ζάχα τινὲς ἡρυθοίασαν 
ΑΙ τὴν αἰαϑητὴν τράπεζαν Εἰς τίω πγεὺυματικδιὺ ζουύτην ἐεί-: ᾿ 
ἀσιν το ριγμέαϑαι, ὁ τῶτο αὐτὸις αἥτιον " γετίγηται τῆς Ἔπὸς δ 
λένεως. δλλ᾽ ἀκουέτωσαν (φού τινος λέχϑντός, Ἐξιν αἰοκουύη ε9 

" Ἂ ὀπαγρυσαι αἰ μδογίδν »χαὶ ἔν αἰοουϑη δυξαξ χαίεις. οὐκ ςν 

αἰδωυύης ἀξιον, τραπίζης μεταοίντας σωρμοιτικῆς ἐλϑεῖν γχὴ τόν πνευματικίω ἐξ. 
ασιν. δδὲ ὙῈΡ καϑυύτῇ (ἡ ἐν ,ϑεύπυα ποδαγματα, ὕγω ᾧ (κα πγευματικαὶ χα!- 

οϑῖς ἀφωρίσμδῥοις διαιτετύπωτπα. ἡ) τδὶ τῶν πνευματικῶν διώλεξις πόρτα 
τῆς ἡμέροις (δ) καιοῦν ξχιτήδειον ἔχει. χαὶ τί λέγω παρ᾿ ἡμέρας ὥδισιοθνι κο νὺξ 5 
καταλοίοῃ, Οὐ ὁυτὼ χώλυμια γίνεται τῇ πγεὺματικῇ διδασκαλίᾳ, ἣῥ το ἃ 
Παῦλος ἔλεγε Τλμοθέῳ γράφων, Ἐπίφηϑι θύχαίρως, αἰχαίρως, ἔλεγξον, Ἑχτημη» Ἷ 
σον; πο ρακχοίλεσον, ἢ πόλιν ἄκνς τῷ μκακαϑίν Λυκοὶ λέχϑντος᾽ (ὐτι μέλλων ὄξιέναι, ᾿ 
φησὶ, τῇ ἐπαύφιον ὁ Παῦλος απὸ τῆς τρωάδὸς διελέγετο αὑτοῖς, χϑρέτενε (Ὁ) λόχον 
μέλθλ μεσογυκτία. μή τί ὁ χαιο99 ὀλυμζιύαπο, Εἶπε μοι," διέκοα ᾧδτηςϑϑασκα- 16 
λίας λόγον νὀγήφων ἀχροατὴς, κἂν ἡθαφηκὼς ἡ, ὠξιος δῦ Εἴη τῷ συλλόγα τύτυ τῷ 
πγευματικ» δ᾽ ὥασερ δξζυ ὁ ῥάϑυμος καὶ αὐατυτό]ωκώς, κἀν ὦσιτος αἰ ϑμένῃ , ὅδε- 
μίδν εἰγτεῦϑεν δέξοται Σ ὠφέλφυ. ὼ ζώτω λέγω αἱ τὸν τόνον “ γηξέιας κλύων 

(μὴ λμοιτο) δλλαὶ ἢ σφόδρα ἐπουνών ἢ ἰποδυγνϑνος (ὅν νης θύοντας, δλλά βε- 
λόμϑμος διδάξαι ὑμᾶς λογισμῷ τινι γήφοντ! μφτιέγαι ζρὶ πνευματικοὶ, ἢ μυὴ σεωνη-- 315 
94ια [τωὶ] κατακολουθεν. “ "ὃ ω μεταλαβόντα ἔξοφης αἱ ὃν ἰὐδκίαλῶ Ὥ "τὸ 

πνευματικῇ ζωύτη διδασκαλίᾳ. δλλαὶ Ὁ ρᾳϑυμόυσῃ φιανοία, ᾧ Ὁ τἰ αυὸ δμ'΄ πα ὦ 
θωΐν πολιορκεΐαϑειι, ᾧ᾽ με κατα ςέλλενν τὰ τῆς σαρκὸς σκιρτήματα. καὶ Ὁ φαγεῖν, και- 
χὸν {μὴ δέοιτο) δλλ᾽ ἡ ἀδδηφαγία, βλαζορθν, Ὁ “ὡπρ τίω χϑείαν ἐμπίπλασΐ, 
ἡ Δι. φῥῥήγνυοϑει τὴν γοιςέρᾳ (ἦτ ὙῈΣ  τίω ἡδογζιυ πίω πο τὴς τροφῆς λυ- 40 
Αϑήνεται ) ὥασερ δἶζω ὑδὲ ζ), ὄγου συμεμέτρου μεταοῖν, πονηρϑν, δλλὰὶ τὸ μέθῃ ἑαυ: 
ὀκδοιώαι, ᾧ ΔΜ λογισ δ Ὁ κριτήριον αὐ δα τρέοαι Αἱ οὶ τὴς αἰμετοίας. Εἰ δὲ δὲ 
αἰοϑένηλν ((ωματικίιὺ, ἀγαπητὲ, μὴ δυωύαιο ὦσιτος τ δα τεύφ τίου ἡμέρων, ὑδες ' 

᾿ θ 
- 

τῶι τ του ατῦνωσ τι στόν 

ΩΣ 



κοὐδὲ δαμί, 
γαιῶν διά Τὰ. 
το ήσιτοι μδ 
Νῃ 

Ἢ. “λὴ9 ὦ, 

“(0 ὀγδιξαι 

»(ὐτεπλήρα. 
΄ν 

». δ ΐδυ,. 
φῶν δὲ Τῇ ἢ- 
(ἐτέρων 

ν ὅσεν ἐοίχρο. 
«σῶς τὸ ὡς 
φίλεμον, κ᾽ 

. 

22.ηδξηκῶς 

2. πορηρὴν ὃ 
γησεί. αὐ ὧγ 7. 

ὅπλον ' 

49 αὐςὧν ᾧ Ὁ ;ἰ ποφολικὸν λόγιον, ὉΤΙ καὶ ὁἐοϑίων, κυρίῳ ἐοϑ4, χαὶ ὁ 

ΓΈΝΕΣΙΝ. Δογ. . 47) 

δ φορνῶν αἰ πύρ ῬΦτα σοι ἐγκαλέσαι δυυύησεται. δεασότην Ν᾽ ἔχομϑυ ἥμερον χαὶ 
φιλοῖν.ϑο πον, ὦ ὅδ “ἀκ διώαμιν "δ ἡμδ) ὀχιξητῦντο. δὲ δ) τίν ὄἰσο-. 

“ὠδὴῇ βρωμάτων ἢ τίωἠγηφειαν «πλαΐς ἀπουτεῖ ἡμδυ γίνεαϑαι," ἐδὲ δὲ αὐτὸ 
ἅτο, ἵγα, ἀσιτοι διαιμέννωμκεν μόνον, δλλ᾿ ἵγα ἀφιχώντε; ἑαυτὸὶς Ὅσο ΤῊ βιωτικῶν 

ς ποραγμάτων, πᾶσαν τί οολίω εἰν τοῖς πγευματικοῖς αὐαλίσκωνϑν. ὡς Εἰ μζ' 
γηφούσης Δἰονοίας ᾧῷ ἑαυτῶν βίον ὀικονοιαόμϑν, ὼ αὐἰθὶ (ρ γέυμιαιτίκοὰ πᾶσαν τίου 

ορλίω τιδεικύ θα, ᾧ τῇ ζφὴ ὅτω σαξϑοΐεμϑυ, ὡς τίων γοείδυ μόνον" ἀποπλη- 
ρϑν,ᾧ οὖ ταῖς ἀγαϑαωῖς πορϑξεσιν ἁπὸμτα τὸν (δίον κουτοιναιλίσκῳ, ἐδὲ χϑεία ἡμῖν ζω 

τῆς βοηλείας τῆς οἰπὸ τῆς γηφείας. ΔΛ ΤΩΝ, βαΐθυμός ὅ8ιν ἡ φύσις ἡ ἀρ, ϑογπίνη, ὺ 
“.}} "» “ΟΝ . λ, Ι »νΝ ! ἢ ! 

10 Τῇ ὀμέσει ἡὶ τῇ τρυφῇ μάλλον ἐαυτ' ἔλτδιδωσι, ὄζρυ τῶτο κρϑου τῶν πατὴρ φιλῤφορλθρ 
τίω ἰσπὺ τῆς γηςείας ἡμῖν ἰατεείαν ἐπενόησεν ὁ φιλοίν,ϑοφπος διασυύτης, ἵνα ᾳᾷ τὴς 

πυφῆς ἡμῖν ὠκκότόηται, ὶ τίωῦ τὐξὲ ζὰ βιωτικοὶ φροντίδεν μετα γάγωϑμ τὶ τω 
ἿὮ πγευματικῶν ἐργασίαν. δ Οίνιω ὡσί τίνες ΝΜ εὐ ζωῦθω σιωιίγνων κ᾿ πὸ αἰοὃς- 
γείας (Ὁ ματικῆς κωλυόνϑμοι, κἡ μοὶ δευναί νϑρμοι ἄσιτοι αὐ σι μένῳ, τύτοις κοὐ να νὼ ὦ 

15 τί αἰϑϑένφαν τίωὐ (Ὁ ματικίωΚ τροφιμυθζοϑαι, αὶ τῆς διδαυσκαλίᾳς ζωτης τῆς 
πνευματικῆς μυὴ ἐποφερῷν ἑαυίῃρ, δυλα ζώτῃ μάλλον πλείονα, τέο ᾳσουδέω ἔχι.. 
δένουοϑαι. Εἰσὶ γδῤ,Ε σιν ὁδοὶ πολλῷ μείζυς τῆς τ ΩΣ βρωμῴτων, αἱ διωα;- 
μένα ιὶ ϑύρας ἡμῶν" ἀνοίγειν τὸς παῤῥησίας τὴς αγοϑς (δ γηόν. ὁ τροφῆς ζοήνω με-: 
τωλαμβανων » ἢ γης΄ὄυεν μὴ διυωυαμᾶμος, δωνιλεστέροιν τίω ἐλεημοσύγζν ἔχι-. 

20 δερψύοϑω, θὐχαὶς ὠκτενᾷς, τίω πϑρϑϑυμίλυ Ἐλττοταϑμίω ἐχέτω" χθὲς τίω αἰκρό- 

ἀσιν Ὑ ϑείων λογίων. ἐγζιῦϑα ὑδὲν ἡ τῇ σώματος αἰ σ)ύνφα ἐμπόδιον ἡμῖν γίνε). τοῖς 
ἐξϑροῖς καταλλαξοϑτυ, πάσειν μψησδικαικίδρ δξορλζέτω τῆς ἑαυτῷ ψυχῆς. αὐ ζυῦ- 
τὰ κατοροιν βόληται,τίω αἰληϑηνηφείαν ἐπεδώξατο, καὶ ἐὡῦ μάλιςα πϑύτων ἀπαι- 

τεῖ τ ἐδ ὁ δεασύτης᾽ ἐπεὶ ἢ ζωτίωυ τίω ἀὐἰποχζω θ᾽ βρωμαίτῳων δὰ τῦτο 
25 χελϑὺᾳ γίνεοϑαν, ἥα χαλιριῶτες ζὶ σκιρτήματα τὴς (ῳρκὸς, θύήνιον αὐτίω ἐργαιζὼ 

μέϑα δὸς τίω “Ὕῥ'")Ἕ ἐντολῶν " ὠὀκπλήρωσιν. Εἰδὲ μέρλοινϑν μηδὲ τί πὸ τὴς 

νηςείας βουϑειὸν ἑαυτοῖς το’ σείγεινν δχρὶ τέωρ τοῦ (ματος αἰρϑένειδν, ὁ πλείονα τέων 
βαϑυμίον Ἐχιδείκνυαϑαι, λφνθείνονβν ἑαυςξν" ᾳᾷ μέγιςα ξημόθνϑνοι. Εἰ Ν᾽ ἊΣ μΟ' 

νηφείας ἡ ΤῊ ασδϑάρηνϑμῳν κοιτορθωμείτων ἔλλφψης δὲν ἡρκῶς ονίνησι, πολλῷ μάαλ- 
30 λον, Εἰ μηδὲ τῳ φαρμαίκῳ τὴς νηφείας γγρήστιρϑαι δουναίμϑμροι πλείονι τέο ῥῳ- 

ϑυμίδν ἐχιδειξόθα. ζωῦτω δ υϑέν τ; ἡμϑ οἰ κκωλώ, ὦ νηκίνεν διωά- 
μϑροι, αὐτοί τε, καθ᾽ ὅσον διόν τέ, ἸἘχιτείνετε ὑδν τίω καλζρ Φώτην Ὃ ἐπανετίω 

ζν, αἱ 

πρλυμίν. ὅσῳ γὸ ὁέξω ἡμδ  λὺ,ϑοφπος διαφϑείροται ζοσῦτον ὁ ἔσω ἀὐακαμούτοι. ρ, Κι; δὶς. 
ἢ ὃ νηςζεία τὸ μϑρ σώ μκρι κατωτεμει, δ᾿ χᾶλινοι ζὰ ἀτωιτα σκρτήματα, τί 3 Ψν 

35 διαυτεχέραν ἐργοίζεται, ἢ τήεο91, ὶ μεπείρσιονῷ κῤυφέμν πριᾷ " ὦ (δὲ ἀδελφοὺς 
ὃ “ὦν' ἡμετέρϑες, οσοι δὲαὶ (ᾧ μαιτικζωὼ αἰοϑύνειαν γης΄ θέειν μϑ διυύδνται, ποδϑτοέπεοϑς 
μη δ'πολιμπόμευϑαι τὴς πρέυ μ(φιτικὴς ζυύτης ζοφῆς, βιδασκιντες ανοβν,, ὺ τὰ 
ἡμδϑαυτοιῖς διαιπορθμϑύοντες, Ἷ δεικψιώτες Ἢ 5: Ἐχ ὁ" φαγῶν ᾧ πιὼν συμμέτρως 

ὀϑαξιός 61 ζῳώτης τὴς ἀχροώσεως, δλλ᾽ ὁβαίϑυμος ᾧ ἐπηνεηνι λέτε σσοὶς 

Οὐκ ἐοϑίᾳ, ὁ δὐχαφατεῖ τῳ )εῷ. καὶ ὀνῃς’ὅύων ζοίνμω ϑὐχαφαφείτω τῳ θκῷ, ὅτι διυύα.- 
3] . Ι ΙΔ ᾿ -“ .» ᾽ 

μὲν ἐογξ διυυαόμ"ω αὐϑμιακῖν ποϑϑς Ὁ" πρνον τῆς γηφείας, ᾧ ὃ ἐοϑίων πλιν β)γσρατεί- 

Τῷ ταΐλεν, ὅτι στὸ αὐΐον τῷζο λυμιίχοϑαιδουλαῖ) ἀγρὸς τέιῦ τῆς ψυχῆς σωτηοί- , , ἣν 

ἐοϑίων, κυρίῳ Ῥν. 18, 
.»"» 



ζὴ Ά 

Ῥω," γγ., δ. 

48 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝΕΙ͂Σ ΤῊΝ 

ἂν, [ἐαν 96λη.} πσαύζᾷε ) ἡμῖν ἐδιὼς ἔτελϑμ ὁ Φιλαν,ϑονπυς γεὸς σεις σεσὲ ἐἾ- 

πεῖν ὅ21,δὲ ὧν δυνατόν ὅδ ἡμᾶς, ἐαν βαλω ῖθα, τῆς αγωτώτω “ϑλρησίας μεταθεῖν. 

᾿ χα »οχειιύτως τῶν δ πολειφϑεένταν ἐγέχεν διελξϑηκᾶν αὐξκελόντες αὐτοἔἕν τὴς 

οὐδευύης 1: πσοϑῷάσιν, δείξαντες ὅτι αὶ δὲῖ ἘΧὶ τύτω αἰδ ον εοϑαι. τὶ γῈ Ὁ Φαχεῖν, 

οὐ 

μὰ ταῦτα πἰν 

γὼ ἀρκάγης 

Η εν “νΝ ᾿ σοὶ ; .“«ε : 

αἰοεὐλίωυ ἡμῖν πσοεξενεῖ,δλλα, ὁ κακόν 4." προξαοϑαι. Ἐ μιεγαλη αἰογουῃ κὶ αἰ μῦν: 5 ἔμμσσ 

πἰα. ἐαν ζωτίω ἐργασώμῖθα, νὰ μόνον ἀλουύεοϑαι ὀφείλονϑμ,δνλια ἐγκαλυτηεαῖ, 
ὼ καϑαΐπερ (ὦ το σκεκρουκότες, ὅτως ἑαυτὰς ταλανίζειν, μκαλλον 5 μηδὲ τότε α- 
παλχϑρό.εν ἑαυτὰς, δλλα χορὸς ἐξομολόγησιν ἐπείγεοϑαι ᾧ κποὶς θυγγωμοσιρύζω, 
τοιοῦτον ν ἐ αϑῳ δεασύτίω στον ἐτέρον "Ὁ ἡμδμ ἐχιζηζοιῶται μα τίω Ρ αἰδὰ-- 

ηΐας πὸ ξιν, εἴποτε ἀ ῥαϑυμίδν ἀλαΐμϑρ, ἡ Ὁ ὁμολογῆσωι (ὰ ἐπωσινϑμα, καὶ το 
μέχρι τύτι φναι ὁ μηκέι Οἷς ἀὐόοῖς αὐθαπεστῖν, ἐὰν ὃ (ξοφῆς συμμέϊξου μέιαλά- 
(ωμϑμ, μηδέποτε αἰομυνὼ βἴθα. (ὁ μαΐι Ὁ» ἡμὰς Οιύτῳ σιωέπλεξεν ὁ διαούτης, 

ᾧ μὴ δυυνατὸν ἑτέρως σιωυέςαναι, Εἰ μὴ ζώτης μεταλοίξοι" μένον ζὰ τὴς αἰμετϑίας 

ὠκχοηηέοϑω. τῷτο Ν᾽ ὑμῖν ἡ ασοϑς Ὁ ὑγίειαν τύτε αὶ ϑϑεξίον (αὶ μέγιςα συμζαλλε- 
πη ἢ ἐχ ὀρόῖτε καθ' ἑκαΐφην ἡμέοοιν οἰπὸ Ὁ πολυτελαΐν τραπεζῶν ἡ ὃ ἀμέτου ἀδδυ.- τς 
φαγίας ζρὶ μυρία, ἐπασύνϑμᾳ νοσήματα ν πόνον ποδοι λγίαι, πόθεν καρηδωρείαι πῦθεν 

ὁ χυρδ διεφϑειρνϑμωνβλεονασμος, πῦϑεν ζ ἄλλα μυοία νοσή μιατου 1 Οζς Φιστὸ Ὁ 

αἰμετείας, ἢ ᾧ πλέον Ὁ δέοντος ἐκχέειν ἐ αὐτοῖς ἣν ἄκρατον : καϑοίπὸ Ν᾿ “πλοῖον ὑπ. 

ὀιῖλον γερυνὸς ταυγέως κατα τό]ζ ε.}» ὃ ὑπυδρύχιον γίνεται ᾿ ὅτω ἢ ὀυ,ϑο’πὸς στὸμ 
τῇ ἀδδυφαγίᾳ ὁ μέθη ἑαυτὸν ὑκδιῷ, χτὶ κρημνων ὠπεισι, ἡ «(ασο(ρύχιον ἐργαζε) 29 
ζν λογισμὸν, ὰ χεῖται λοιπὸν καϑααξ γεχρὸς ἐμυχος, πτδϑς ἅ ᾷᾳᾷ κακὰ πολλαχις ἐγ-- 

εργύν δευνώ ψϑμος, ασϑὶς ὃ ζα αγαϑεαὶ ὦπλυτα Οὐσὴν ἀΐμεινον δι᾽ μεκρῶν εἰνϑμος. 

δδαυδακαλώ, πὶ ῶν μακαρα ον Παῦλον, Τὴς (ρκὸς πσδένοιλν αἰή ποιειοϑς εἰς ἔχι.- 

ϑυμίας, δυλαὶ πσϑὸς ὃ σιωεςαναι, ὶ διυύαοϑαι μ(δ' πλείονος τυροϑυμίας ον τ ΝΜ 
σνϑυματικϑὼ ἐργασίᾳ πολλίω τίωὐ απουδέω Ἐχιδείκψυεϑαι. ζρωτα δὴ πόρτα ὁζῳ- 15 
λέγόνϑνοι ασοὸς (ὧν ἀδελφὺς τὰς ἡμετέρους, πείθῳτε ἀὐυς μηδέποτε ὃ αγϑυματι- 
κὴς ζύτης ξ»φῆς ἑαυτις ὐποςερεῖν, δλλαὶ κἀν ἠρλφηκότες ὡσιννἐργέοϑωφ ΚΦ' πεῖ- 
σης πσοϑϑυμίας, ἵνα, δυϊξαι νϑμοι τίωὐ εἰγτεῦϑεν διδασκαλίαν, δύνωνται ξμναίως ἵξα Ἃ, 

πσοϑς Αἰϑοδείας τὸ Δἰαθολν. ἡμεῖς ἢ λϑιπὸν, φέρε ̓ Ὑ σωυήϑη τροίπεζὸν ὑμῶν 

«ὐδαθωώϑυ,ὺ τῆς σπυδος τῆς αὐδὲ τίω ἀκρόασιν αἰμεινὼ θα τίω υμετέραιν αἰγαί- 3 
πῆν, ὃ Ὁ χρέος ἐκτίσωνϑμ σαἣ» ὀφείλονϑμ ὑμῖν. ἴξε γδ πόϑτως ἢ μέμνησϑε δα 
κἰδὶ τῆς τὸ οὐ, ϑούπυ ὀζαπ'λοίσεως φρξα ϑροι ὀζελέτεοϑαι, ἰσοῦ τὸ καιοοὺ εγο-: 

χωρυϑέντες, σίκ ἰούσανϑν πϑύτη ἐπεξελϑεῖν τῶ αγαγνώσματι, δλλ᾽ Εἰς ὧν αὐϑὶ Μ᾽ 

ϑηρίων λόγϑν τίω διδασκαλίθμ ἐτελέσειμϑμ, δεικψιωτες ὅτι τέο κατ᾽ αὐ δἰοχίω 
᾿ασδλτέρϑν ἔχων ὁ αὐ ϑούπος, ΠΧῚ ὃ τ ρακοῆς αἰαδτίαν ζιυτίω αἰφηρέ3». 8,9βυ-- 15 

λόβθα σήμερον τὸ λειπόνϑνω ὑμῶν ἀἰποδῦντες ὅτως ὑμᾶς ἐγτεῦϑεν “Οἰποπέμναι. 
δλλ᾽ ἥα σειφής ἡμῖν ὁ λόλθς θῆται, ἀγωγχανον ὑμᾶς αἰ ασο μνῆσαι, ποδτοτε Ὁ διδι- 
᾿σχαλίλυ κατελύσα ψϑμ ἵνα ἐκεῖθεν φρζάμϑμοι ουτώ τὰ λειπόμϑμα" Ὡποσγληρωώσω-. 

μϑν. πού δέζυ Ὧν λόχϑν τότε κα τελύσα ϑμ Εἰ πόντες Εἰς τὸ, ποιήσωνϑμ δ, ϑοφπον 
κατ᾿ Εἰκίνα ἡμετέραν ὦ κα θ᾽ ὁμοίωσιν, Φοχέτωΐ ΨὌ ἰλϑνὼν τῆς δυιλοίοσης ᾧ Μ᾽ 20 
᾿πετενὼν τῷ θρανξ, ἐπειδιὴ Εἰς πολὺ μῆκος ο λόχος ἐΐξετι3η, ᾧ πολὺ πέλαγος ἡμῖν 
ἐτέχ,ϑηνοημαάτων, ὦ σιωνεχωρή,ϑη ἡμῖν περφιτέρω πσόϑέλϑεν, ὀνλα μάγοι τῶτῃ 

᾿᾿φείγτερ, ΝΜ ἐξης οὐκ ἐφηψα ἄθα, δ, πῆρ ὀψαίχαγον γε αὐτίω Ὁ ἀἰκολουθίδν ἀϊαγναῖ. 

ναι 

μὰ 

ἵτιγχίθο 

“ζοἀγανρα, ἢ 

ω 

᾿ 



«τοῦ 

Ἶτιφρϑλϑη» 

ΓΕΝΕΣΙΝ, Δογοι, 9 κεν. αἃ 
γαρ Ὠπστῆςὺ μετέρφις ἰγώπης, Ἵν ἐιδέναι ἔχοιτε, τἶνα ὅν ᾧ ὑ μέλλοινϑρ ἐ ἐρεῖν πυρὸς ὑ- 

μᾶς. θύϑέως δὰ δα  ἐπήγαλυν ῳ λεία γφαφή, 

27 Καὶ ἐ ὑποίησεν ὁδὸς Τ' αἰθϑρωπτον, κατ᾽ εἰκόνα, γεϑ ἐποίησεν αὐτ', ὦρσεν ὶ ϑῆλυ 
ἐποίησεν αὑτάς" ,8 Καὶ θὐλόγησεν αυῶν ὁ λεὺς λέγων, ξαγεοϑεὺ χ πληϑύνεεϑε, 

“ἢ πλυρώσαιτε τ γώ ὁ ὁ καυτακυραθύσεςτε αὑτῆς, ἡ ἄρχετε τῶν ἰχθύων" τὐςθαλφσ.- 

σηφ, ὼ τῶν ὧν πετῴων ἐδ ᾧ ϑροι)οῦ, ὁ πλώτων τῶὺ ὧν κιτηναῦν, ὁ πώτης τὴς γῆς, ἡ πόμτων 

τῶν ὀρπετων τῶν ἑρπόντων Ἐχὶ τὴς γῖ. 
Βεαχέα ζῴῳ ρ ῥήματα, δλλαὶ πολι ὁ ἐϊκείοδιος ϑησαυρὸς ἴω βραχέσι τότοις 

Ρ̓ μασι. πγϑί μαδι γὸ φλείροιϑμος ὁ ὃ μαιχούθλος ὧέ σασεϑφήτης, ἀπόῤῥητα τινα ἡμῶς 
το γω ὁ διδαισκῷ βόλεται. ἐπειδὴ γοβ εἶπε, ποιήσω ϑῳ αὔϑεϑπον, ὁ ὁ βελίω, ὡς εἰστῷ, 

“ ὑσκέψυν" κτϑοσέϑηχεν ὁ τῶν απόμτων δημιθρηθς, ς τῷ λὔμότος. τότυ τίω τί.- 

μέω ἐχιδφκνύμϑιος τίω αἷθάώ Ῥ μέλλοντος ͵ὀζεπλαῆεοϑαι, καὶ ᾿ τρϑϑ τῆς δζμπλάί.- 
»ἴωρλὲν σεως ἐδίδωξενη ἡμας δ [6 μεέτελο τῆς εϑρχῆς ἧς" μέλλᾷ ἐγχίειζῃ τῷ. δημεαργφο, 

μέλλοντι, Εὐπων γϑεὼ ποιήσαμεν αὔιϑον πον κατ᾽ Εἰκόγα ἡ ἡμετέραν μι καθ᾿ ὁ ὁμοίω.., 

τς σὶν, ἐπήγαγε," χα Ἔ ἱτωσαν τῶν ἰξϑύων τὴ. ΤῊΦ ϑυυλθέοσης. δ᾽ ορᾳα πῶς ἐκ κσϑϑοιμμέων τ 

μἡμ ζω Ι ϑησεισρν ἡμίν ἼΩΝ ἐγκεκρυμμϑύο αὐπουδείκγυσι, πγθλ ματι [»»] φϑεγή ὑμῖν ὃ 
ΤῊΝ πυρϑφήτης, χαὶ τὰ μηδέπω ὑφεκώται, ὡς ὑφεςώτα ἡ γεγερημϑύα," ὁ ὁρῷ. τἶγος δίζυ ἔγο- 

κίν, Εἰπέ Μοὶ, Εἰπὼν, ποιήσωνϑν ὀρ ϑόφτον, γων σλέγᾳ, κα Ὁ Ξοχέ (τωσειν: ; δλονθοῦνον τί 

βευφῆφμον ἡμῖν εἐγταῦϑεν ἤϑη λοιητὸν αἰ θαδυλόῖ. τίνες ε΄ ϑρχέτωσαν: ,7 δῆλον δι τίω ὃ 

20 γειναικὸς αἰγηῆόνϑμος ὀχρόπλασιν τϑτο ἔνρηκον. δρᾷς ὅπως οὐδὲν ὅ81 οὖν τὴ ϑεία, 
γέ φῃ ἢ απλώςκὶὶ ς Εἰκῃ κείνϑρμον, αλλὰ ὦ τ τογὸ ῥῆμα πολιοὺ ἔχει ἐγαποκείνϑμον 

τὸν ϑησοιυρν. ἣ μήσε ξοίσῃ, αἰγαπητὲ, Ὁ ἐρηνδβων. τοῦτον γ»ϑένς ἃ ὧπασι τοῖς 

παρλφήταις ΓΙ τῶν ν μηδέπω "42 σηνδύων, ὡς γατερηυϑύων ὀζαλέτιοϑαι. ὁπφδὴ Ν᾿ 
τοῖς πρϑυμαιτιχρῖς ἑώρων ὀφθαλμοῖς ῷᾳ κί πολι ̓ἐτώνγ Ξριθμὸ μέλλοντα ἰνεσῖι, 

25 ἀν πῦτο ὡς ἤδη τϑ9 τῶι ὀφλευλμίόν χείωνα, κατοηήθιοντερ ζῳᾳ πράγματα : ὅγως 

ἄπθρτοι διελέ χϑντο. ὸ ἵγα μεαίϑης τῷτο (φώς, ἀ ἄχουε τῷ μακαθίν Δ αιδι λέγοντος, 
ὁ ασο9 τοσούτων γενεαὶ κῷ πλῷ, σαυρν τ ᾧ Χριςφού εν φητθύοντος ᾧ βοώδτος, 

« (ξρυξὸν χέρας μδ χαὶ πέλεν μϑ. ΓΝ παλιν, Διρμιρφίσαντο ζῷ ἱμαϊτιαί μὲ ἑαύζοῖς. 
ὁρᾷς πὼς μέλλοντα μΩ' γθόνον πολεωὼ ἔσταϑαι, ὡς. ἤδη γεπνηυδία, πξϑανεφω ; 

40 ὅτω ὁ μακάδλος οὗ ἀπευφήτη ἤδη αἰννῆόμενος ἡ ἡμῖν τίω τῆς γευαμκὸς ὀζύπλα.- 

σίν αιγματωδῶς Ὅγα, αἱ Π 724 ὑτωστιν τῶν θύων τῆς Ξευλβίοσηρ. εἶτα «σελϊὼν πά- 

λιν σαιφέφερον Φησι, καὶ ἐποίησεν ὁ ϑεὸς Ὧν λύϑεστον, κατ᾽ ἐικόγα εοδὲ ἐποίησεν αὐ, 

ἄρσεν ὺ ϑῆλυ ἐ ἐποίησεν αὐτὸς. σκόττφ πῦσῃ κέχρηται τῇ ἀχρισείᾳ, αὶ ὁ ὡπειξχαὶ δῦ. 
τερον τὸ αὐτὸ λέγων, ἵνα διωνηθῇ οὐαποτεθίεαι τῇ τῶν ἀχροατῶν. ὀχονοίᾳ ζὠλορ- 

45 μϑμα. ἐἰ δ μὴ τῶτο ἣν αὐτῷ ἴ ασουδαιξόμϑμον ρκὶ ἐπεὶ ὁ ἐποίησενο γιὸς τὸν ὁμ-- 

ϑέφπον᾿ δλλαὶ παλιν πσδϑείϑησι κουτ' ἐϊκόγα, γιοῦ ὑποίισεν αὐΐων. ὩΦ δ᾽ ἐδίϑιξων 
ἡμᾶρ ΟΥ̓ΧῚ ὑεῖς “λαξόντων,καιτεὶ τί ἔμ.) Ὁ κατ᾽ ἐἰκόγα, ὅζ ὃ τὸ πάλιν ὠζοδὲ α αὐ.. 

Σ ἐπόμαλαμθανων λόγο φησί, κο(7 ἐικόνα, γ08 ἐττοίησεν αὐ κὶ Ἃ ἵνα μηδὲ αὐαίαειυτον 
᾿ὐπτωυλίπτ Ὡὐπολογίας έφασιν Τοῖς ἷς μαχεῖ βελομδέοις τοῖς τὴς ὠκκροισίας δὸγ.- 

40 μασι, χτ' μικρϑν “λων διδωσκά ᾷ αἱ αὑτὰ πολι, δτί κῷ τὸ  ἀρχῳ κα μ αὑτύτεταγ- 

μϑμα ἔ ἐχὺ ἁπόμπι ᾳ ϑοημιμργηλώτα, κ΄ ᾿αἴζτο τῷ τὴ τῆς Εἰκόγος ὀγόματι ἐγρήσατο. 

τέως δδωμδυ τ φησι" Ἂ ἐποίησεν ὁϑεὸς Τὸ λὔϑορπον, κατ' ̓ Εἰκόα Μὰ ποιησάν 

αὐτὸν, ἄρσεν ὼ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτὸς, οτβ. ὀμωτέρω ἡγίξαπο ἐ ἐνπτῶν, ὦ γοχέτωσειν, 

ὠζωῦ)α 

Φαλικα, ἢ. ] 
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ὠὐζῦϑα (Αἰ φέφεουν ξἰπτε, αὶ αὑτὸ δὲ ὅμως κεκρυμμένως ἡμιῖς ἐδίδευξεν. ἀδέπω γὸ 
“ἰθὶ τὸς αἰ α πλάσεως ἡμῶς διδιώξας, Οδεϊξ ἐμπων, πόθεν καὶ γωνὴ πἴδήρϑη, Φησὶν, 
αν ὁ ϑῆλὺυ ἐπούισεν αὐτὸς. εἰδὲς πὼς Ὦ κκηδέπω γεχϑνὸς, ὡς γεγϑνὸς διηγήσοιτο : 
τοῖοι γὸ δι πγϑυμιατίιχοὶ ὀφϑοιλμόι. ἐδὲ Ν᾽ ὅτως (Ὁ (Ὁματικοὶ ὅτοι ὀφθαλμοὶ ζὼ 
ὁρώμϑμα βλέπειν δεωΐανται, ὡς (ὦ τῷ πνεύματος ὀφϑουλμοὶ (οὶ μὴ ὀρώμϑμα, μινδεὶ 5 
ὑφεςτὠτα. Εἰπων Οίνωυ, "ἄρσεν ὁ γιλυ ἐπύιησεν αὐςδν», ὡς πσοὺς αἰμφοτέρρις τὴν 
βὐλογίαν ποιζται, καὶ φησι᾿ ἡ ϑὐλόγησεν αὐτὸς ὁ πος, λέγων, αὐνξαγεοϑε καὶ πλυϑύ- 
νέεϑε ἡ πληρώσοιτε τί γῆν, ᾧ κατακυοαθύσατε αὐτῆς, α " ἄρχετε ν᾽ ἰγϑύων τῆς Χ' ἀρλέτονα 
ϑαυλοίοσης. ἰδοὺ Ὁ ἐβξαϊρεέζον τῆς θὐλογίας. Ὁ Ν᾽ , αὐξαγεοὺς ἡ πληθεύεοϑε 
σπλυρώσωτε τίω γώ, αὶ πκὶ “ἦΜαλόγων ζώων καὶ (χὶ Τἦμ ἑρπεῖξ Ἰδδιτις δὴ Ερη-- τὸ 
μῦρον ᾿ Ὁ 3, κατακυραθύσατε ὼ ἄρχετε ὄχι τῷ ὀν,ιϑοζπε ἢ Ἕ τῆς γωυναικός, ὥρᾳ 

φιλαν,δο9πίαν δεασότα᾽ ἡ ωρὺν ἢ προαγαγεῖν αὖντίω χαὶ κοινωνὸν αὐτὴν τὴς ξἰοχὴς 
αἰαἰρνάζεται, ὁ τῆς δυλογίας αὐτὴν ἀξιοῖ, χαὶ αρχετέ, φησι, “ἣν ἰγϑύων τὴς γὼ 

λοίοσης ὸ Τ᾽ πετεινών Ὁ ϑερινοῦ, ἡ πϑώτων τον κτηνών, ἡ παίσης τῆς γῆς, ἡ πθώτων 
Μ ἐρπεῦδμ ἢ ἑρπόντων Ὠχὶ τὺς γῆς. Εἶδες δξυσίλν ἀφατον; Εἶδες Σἰρχῆς μέγεθος; τ5 
εἶδες πϑώτα (ἀδηριαργηδώτα αἰ “σὸ ̓  τῦτα ὑποταγάὼ “ενόνϑμα ; μηδὲν ὃν λοιπὸν 

μακρὸν φϑυτοιοϑοὴς αἰδὲ τῷ δώου τύτυ τῇ λογκ δ δλλ᾽ ὠὐνοωνγ ὃ τι μὴς Ὁ μέγεθος, ἢ 
σίου κἰϑὶ αὐῷ βγοιαν ἃ δεασότε ,.ὐκπλήηα τὴν ἄφατον αὐτῷ φιλαν,ϑοο πίον. 

29 Καὶ Εἶπεν ὁϑεός, ἰδῷ δέδωκα ὑμῖν πόρτα θρτον ἀσύραμον ασεῖρϑν ασέρ-- 

μία, δ ὅδν ἐπάγω πασης τὴς γῆς, ἢ πλῷ ξυλον, δέει ον ἑαυτῳ καρπὸν αὐΐρματος 19 
«ποοίμου, ὑμῶν ἐξα! Εἰς βρῶσιν " 30. Καὶ πᾶσι τοῖς ϑηρίοις τὴς γῆς, χαὶ πᾶ- 

“σι τοῖς πετεινοῖς τῷ ϑοφνού, αὶ τϑμτὶ ἑρπετωΐ ἑρποντὶ Ἰχὶ τῆς γῆς, δέχε! ἐν ἑαυταΐ 
᾿ψυχίω ζωῆς, ἢ πλβτα γόρτον χλωρϑν Εἰς βρῶσιν. καὶ ἐΐμετο ὅτω. 

Θέα μοι τοῖν ρημούτων τίωὐ ὠκρίξάθυ, ἀγαπητὲ, ἡ τίω ἄφατον τῷ ϑεοῦ φιλανν 

εϑορπίδν, ᾧ μηδὲν ὡπλαΐς χρϑαδρα μος δ᾽ Εἰρηνϑρων, ἡ Εἶπέ, φησιν, ὁϑεὸς, ἰ-- ἐς 
δὰ δέδωκοι ὑμῶν πόμτω χόρτον ασόφαμον᾽ ὡς πσοἧς (ὄν' δύο ἡ διαίλεξις γίνεται, καὶ 
ζαῦτα μιδίπω τὴς γωωυαγκὸς κε δροϑείσης. ΕἾταγα μάθης αὐτῷ τίου αἰχύρεαλ- 
λύσειν αἰγαϑότητα, ὅροι πτῶς ὃ μέχοιπῷ ὀν ,ϑοόπεᾧ τῆς γωμαικὸς τῆς μηδέπω 
τὐδα,ϑέισος τίω φιλαν,ϑοφπίαν ἔχτδεικνυται, χαὶ τίω αἰ χφξαλλύσων φιλοτιμί- 
ἂν, δλλαὰ αὶ μέχρις αὐ] “δ)' αἰλέγων. Εἰπὼν δ ιὐμν ἔα! Εἰς βρῶσιν, ἐπήγατε, αὶ 39 
πᾶσι τοῖς ϑηολοις τῆς γῆς. ὀφφι πεάλιν ἑτέροιν ἀΐξυοσον Φιλον,ϑοφπίας. Ὁ μόνον γ)5 
ὝῇὝὥὭἋ8Ἕωλόγων δ ἡμέρων, αὶ πσοὸς ὀ,φ,ω ἡμῶν Ἐχιτηδείων, καὶ πσοὸς ὑπηρεσίον, “δ ῤ- 

γοιαν πεπθιηται , δνλλα αὶ Τ᾽ ϑηρίων. ἡ τίς δὴ καὶ ἀξίλν ἐφίκοιτο τῆς ἀπείρου ζω- 

τὴς αἰγαϑύτητες ; ὑμῖν ἐςαι Εἰς βρῶσίν » Φησι, καὶ πᾶσι τοῖς ϑησίοις τὴς γῆς," πᾶσι 

τοῖς πετεινοῖς τῷ θρφινού, ᾧ πϑωτὶ ἑρπετῳ ἔρποντι Ἰχὶ τὴς γῆς, ὃ ἔχει ὧν ἑαυτῳ υ-- 15 
ἕω ζωῦς, ἡ πλρτα χόρτον χλώφον Εἰς βρῶσιν. πολλὴ τοῦ δεασότυ δέρουται κἡὶ ἰδὲ 
(ὃ ὀθίϑοφπον (ὃ κα’ ὐτῦ δημαργηγέντα πσϑϑγοιά.. ὯΦ "ὃ αὐ(ΐ παρήγατε, ὁ 
πᾶσαν ἀὐτῳ τίωὐ “δ᾽ γδω τῆς δημιαργίας ἐγέχείρασεν, ἵνα με θύϑέως ὶ ἐκ πορϑοιμί- 
ὧν ὁρῶν Μ αἰλόγων Ὧ πλῆθος, δυοεραίνῳ ἔχῃ, ὡς ὃ μυὴ διυναί νϑμος ρκέσαι κσοὲς 
τίου Ὁ): τὐσότων ζώων ζρφίω, ὡρὶν ἢ ὼ ἐγνοιθν αὐτὸν τίγα δίξαοϑαι δὸς γάτα, κῦθ9-- 409 

᾿ λαξων ὁ ἀγαϑὲς δεασύτης προ) οαμυϑούμϑμος αὐίξ), ὡς Εἰπεῖν, ᾧ δεικνύς, ὡς ᾧ αὐτὸς, 
καὶ ἀλογα πόὐτα πολλίω ἕξει τίω ἀἰφϑονίαν, τὸς γῆς τῷ αοοϑςαγματι τῷ δεασὸ 

τὸ ασϑὸς τίω τ τροφέι πύτων ὑπηροτυρϑῥης, Εὐπων, ὑμῖν ἔςαι Εἰς βρῶσιν, 
δύϑεως 

Χ) 



δὸς 

γ(. ϑείω 

“(. ἐγγρϑίγο. 
ἀνία 

ΓΕΝΕΣΙΝ, λιγι ἢ οἰ ζκ ἃ 
βὐϑέως ἐπήγατε, αὶ Τὶς ϑηείοις τὴς γησ ἡ Οἷς πετεινοῖς τῷ ϑοφνδ ἡ πϑωτὶ ἑρποτῳ" 
ἕρποντι Τπτὶ τῆς γ!, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῳΐ ψυχῥω ζωῆς, ᾧ πλῤτα δρτον χλωρὸν Εἰς, 
βρῶσιν. αὶ ἐλμέζ ὅτω. πόρτα ὅσω πὐσοϑσέταξεν ὁ δομιῖσργθς,, φησιν, Εἰς ἔργον 
ἄξηλϑι, καὶ πόύτα Εἰς τίω πχφϑσήκθυσαν βὐταξίλν ᾿ἀὀἰποκοτέφη Αἱ ψΌι ὅτο θυ- 

5. γέως ἐπήγαγε, 
31. Καὶ ἐιδὲν ὁϑεὸς ζὰ πόμτο ὅσαι ἐποίησα, ἡ ἰδυῃὴὰ κοι λὰ λίών. , 

Τίς δ καὶ αξίαν ἀνυμψήσηε τῆς θείας γραφῆς τίοὺ αἰκοίξφλν; ἰδὺ "Ὁ ὼ ὧμ- 

ΩΣ χὰ μιῶς λέξεως Εἰπούσα, ὶ Εἶδι ὁ ϑεὸς πϑώτω ὅσα ἐποίησε, πότων τῶν 
α' ζῦτα λυτιλέγην ἐχυχφοφιύτων τίω γλώῇαν ἐπεφύμεσε, καὶ ἐἰδὲν ὁ ϑεὸς πλυτα 

᾿ ο ὅστε ἐποίησέ, φησι,ἢ ἰδ καλοὶ λίαν. Καὶ ἐλεῶ ἐασέρφι ἡ ἐμεῦ Ὁ θ᾽ ,ἡμέροι ἐκ-- 

τη. ἐπφϑδιὴ γὸ ἐφ᾽ ἑκοίζου ἢ δημισργηλῶτων ὄλεγε, ὡ Εἶδεν ὁϑεὸς ὅτι καιλόν, γι ὅτε 

(αὶ πϑῥτα σιωετελέοϑη, ἡ ζὰ τῆς ἕκτης ἡμέροις ἔργα, τέλος ἔλᾳξε, ὶ ὁ μέλλων πὸμ-- 
τῶν τῶν δομιαργηθέντων ᾿Οἰπολαύφ Εἰς Ὁ μέσον αθρήχθη, φησί, καὶ Εἶδιν ὁϑεὸς (αὶ 
πύμτα ὅσα, ἐποίησε, ᾧ ἰδιὺ καλοὶ λίαν. σχϑττᾳ πὼς συλλαζων δημισργηϑέντω ΜΥ͂Ι 

:5 πόντα Δ[9. τῆς λέξεως ζωτης ( τὸ πϑῤτα) πᾶσι Οἷς δυμιαργηθέσι Ὧν ἔπαινον 
ἀπεχρλιήρωσεν. δε ὰ )Ὁ ἐνπούσα., ὠπόμτα, ἡἠρκέαϑη, δλλ ἐπήγαγμ, ὅσα ἐποίησε, 
φυνὲ μέγοι τότυ ἔφη, δλλα ὶ ἰδοὺ καλοὶ, χαὶ λίδλν καλοί φησι. αὔτ' ἔς! παγυ καλοί. 
ὁτὸμ δξζυ ὁ δεασύτης, ὁ Οὐτὸ τῷ μυὴ οὐζος ἐς (ἢ αὐ δαγαγων, καλοὶ ἡ πόμυ καλοὶ τὰ 

᾿ δημιργήματα προϑσέιποι, τίς δὼ τολ μυΐσής, καν αὐτο μονίας ἢ πεπληρωρϑίος, διῶ- 
30 ρφι τὸ σύμα ᾧ ὀῤτιφϑέγξαοϑαι ζοις ὑπὸ Ὁ 9εοῦ ῥηθῴσιν; ἐπηδὴ "ὃ ὦ Οἷς ὁρωνϑμοις ἀ΄ 

μόνον Φαΐς ἐδημιουργήϑη, ὄνλα ὼ σχότος αὐτο ογόντίας τῳ φωτὶ, ἡ αὶ μόνον ἡμέρᾳ; 

δλλὰ αὶ νὺξ απ’ ἐνόντίας τῇ ἡμέρῳ, ἡ Κχὴ ΟΜ ὦκ τῆς γῆς ὀϑώδιδυνϑῥων ἀσερμοίτων, 
μόνον βοτόμαι “οήσιμοι, διλαὶ κα ὀλέϑριαι, αὶ δίνδεροι ὦ μόνον ἔγκαρπα, λα ᾧ ἀ- 
καρπα, ὁ ζωία κὶ μόνον ἥμεφοι, δλλαὶ ᾧ ἄγρια ἢ ἰδίϑοιοσου, αὶ ἐλ ἦῬΨ] ὁκ δμυδα: 

35 τῶν ἀγαδοϑέντων ὶ μόνον ἰρουερολὰ αὶ κήτη καὶ ἕτερφι ϑηθία θαλοίηια, ἡ γὴ Ὁ μένον ἐμ 
»υρυϑδῥη, δυλαὶ ἡ αἰδικητος  ᾧ ὦ μόνον ὑτῆια πεδία, διλλαὶ ὸ θρη τὸ ναΐστεω, ἡ τὶ τοῦ 
πετειγων, δ μόνον ἥμοέρφι ὦ ποὺς (,φιω ἡμῶν Ἐπχιτήδεια, διλλαὶ νὴ ἀγεκα ἡ ἀκοίθαρτα 

ζῶα, αὶ ὑκῆνες αὶ γύπες ᾧ ἕτερα. πολλαὶ τοιαῦτο, ἢ ἸὨχῚ ΝΜ ἐκ, τῆς γὴς ἀγαδοϑέγτων ἃ 
μόνον ἥμαρφι ζῶα, δλαὶ ᾧ ὄφεις ἡ ἔχεις ᾧ᾿ διφοίχοντεφ λέοντες ἢ χϑρδώλεις, ὁ Τὶ 

30 τῷ ἀέρος πάλι Ὁ μόνον" υἐτοὶ αὶ ἀγεμοι δχττήδειοι, δλα ἢ χάλαζαι αὶ χιόνες (ἡ ΕἾ 
τἰς καθ᾽ ἐκοιφον ὀπεξιέναι βύλθιτο, πολλὰ ἐυρήσει ἐφ᾽ ἑκαίς ῳ δὰ δυμμουργηϑέντων, ν 

μόνον ἡμῶν χούσιμα, λα ὦ βλαδεραὶ νομιζ ϑμα) ἣν δῶν μηδινὶ ἐξη ΤῊ κζ' ζωτα 

“ϑϑς (αὶ δημίουργηλῶτα ᾿Φἰπθολεπόντων Ἐχισκήτηεν τοῖς γελμηνϑίοις, ὶ λέγειν δι] ἡ 
ὦ τῆτο; ἐὶς δἰ τῶτο ἡ ὃ  καλωῖς τεΐμηται, Ὁ 5 ἐκαλας᾽ δ(ρὶ τούτο ἡ" αἷγία γρώ- 

45 φὴ πόρε, ὡς ἐιπεῖν, τες αἰγγωμονεῖν ἐχιχειρρωυζαις Ὠχιςομίξουσα χτὶ Κ ἐκτίωυ ἡ- 
μέραν μ(τ' τίω αἰπόώτων δημιουργίαν φησὶ, ὶ ξιδὲν ὁ ϑεὸς τὰ πόρτα ὅστι ἐποίησε, ᾧ 
ἰδ καλοὶ λίλν, “ἰ ζώτης τὴς ἀξιοτιρίας ἴσον γμοιτ' ἀν,στὸν αὐος ὁ δημιουρηὸς 
απείντων ψυφίζξεται ὶ λέγει,δτι πλύτα αὶ τελμηνϑμα καλοὶ,ρὺ καλοὶ λίδν νὅτὸρ τοῖς. 
νεν ἰΐδλῃς ἡψαὶ ἐξ οἰκείων λογισμιούν κινόνϑρμον [ὁ βυλόμϑνον] " λὐτιφ) γξαιο τῇ ϑεία, 

49 γραφη,ὡς μαμνόνϑμον ἀἰποτραάφηϑι" μῶλλον ὃ μηδὲ ἐἰποτραφῇς,δννν ἐλεων αὐον ὃ 
αὐγνοίας, πεόροιγε ἢ κρῆσῳ τῆς γείας γραφῆς ἐἰρηνϑμον ᾧ λέγε, οἷς Εἶδε ὁ ϑεὸς παγτα 
ὅσες ἐποίησε, ᾧ Εἶπεν, ἰδιὰ καυλρ λίαν ᾿ καὶ ἴσως ζχπακῖν γεν δυνήσῃ τίω αἰκόλᾳφον. 
γλῶῆδυ. ἐὶ γὰ Ἐχὶ δ“ῥ δύ, ϑοφπίνων πυραγμαίτων ἐπειδὰν ἴδωρϑβ ἦνας ΔΜ ἐν 

᾿ς ΕΘ ιγίοϊιτοη.. Ὁ ἐν "ὠξιὼ 



(τ. 8. 

{8 

σῶν Ὡστολούειν ἐδημειθργησε. 

ἔς: ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΤΩΝΕΙ͂Σ ΤῊΝ 
" ἀξιώμασι ἡρφιζομδύνς, τος ἰς γελρημδύοις οὗδε αὐνδιτείνουϑυ, δυλα συϊκαταπιλέμε- 91. ἀξιώμαῃ 
νι, καὶ ,) γῆς ὀικείας κείσεως πολλακις ἀυσδϑίμκονϑν τίω παρ᾽ ὠκεΐύων ν ψιφον" πολλῷ 

χλλον Ἐπὶ τῷ δὴν ὁλων θεῖ, τὸ 5 δημὶσργβ ἿΜ ὁρωμδώων αἱ αἰπάντων, τῷτο ποιεῖν χε, ὲ 

μαϑόί τίου παρ ̓ ἀντ Ἅιφο καιταχιμίξεν ὥὥυ ἡμμφτέρρες σγεσμους, ὦ μηδὲν πε- 
ἐκιτέρω τλμᾶν, αἰλλ᾽ ἐιδύαι χ ὁ πεπἈηρφφορηοῦ, ὁτί ποΐντου λόγῳ φυὶκὶ Ὁ Φιλθν» 369. 5 

πία παρ᾿ ἀὐτ παρνῃϑη, ὺ οὐοῖν ὅξιν ὑπλώς ᾧ ἐικῇ ἢ γελνημδύον. αἰλλαὶ κἀν ἡμεῖς 
αἰ τίω αἰοϑένειομ ἥν ἡμιατέρων λογισ δ ἀγνοαΐνϑν ἃ τ χρείαν ἦν γελυνρῦμων, 

ς ΚΟ τίου ἀἰντο᾽ σοφίαν ν ϑήμη χϑμὸν φιλον,ϑεϑπίαν ὥπόμτα παρήγαγε." 
Κα αἰ δλϑον, φησιν, ῥασέρᾳ, ὦ ὀλρετο κῳρϑὴ, ὁμέροι ἐκΊη. " 
Τῷ τέλει τῆς ἑνῆης ἡμέρας ᾧ τὸ τέλος δ)" δημισργημώτων ἀπαντῶν ἐπέϑηκε᾽ 10 δότω ΟΣ 

διὸ τῦτο ὃ ἐπήγαγε. 
1 Καὶ σιοωυετελέσϑηστο ὁ ἐραινος ὸ ἡ η γὴ ἡὶ πός ὁ κόσμος αὐ. 

᾿Σ κόπτει τὸ ὁ ἀνεπα θὲς ἀ αἰπέριῆον τῆς ϑείας γελφῆς. ἫΜ σιωεκικωτάτων φοι-- 

χείων μνημιονθύσεασει, ὐκέτι χν, μέρος μἱ λομπῶν ὀμνήώϑη, ΝΛ Εὐἰπῦσα, σιώωοτε- 

λέοϑη ὁ ϑρινὸς "ἢ ἢ γῆ, φησι, υ παςὸ κόσμος α αὐ, ἐμεφαίνεσαι δὰ τύτοῷ χῷ λγίω τς 
γζὦ ὦπόυτα ὶ (ὃ ὀφονον. κόσμος δ τῆς γῆς (αὶ ὁ αὑτῆς ἀγαδιδόιϑνα, ἡ βλάςη 
ζ.}} βοταναΐν, ζ} καρπῶν ἡ ἡ Φορὰ, ἿΜ δύδρων ὦ καρποὶ, ζῳ ὠλωῤπόρτα, ὃ ς΄ ,, 
αὑτίω 9  δυμίσρηϑδφ, καιτεκόσμησε ᾿ α τῷ ὅρανθ πάλιν κόσμος, ἥλιος, σελίωη, ἡ μὴ ἸΟΝΝ 

ἄφρων ἡ ποκιλία, χ) αὐ ὧν μέσῳ ἀπόρτα δυμιυργήματω. δὲ τῦτο τῷ τἰροινῷ ὸ τῆς 

γῆς μγημονθύσαισοι ἡ ϑεία γεκφὴ, πσαιν τέο δαμιμργέδω δ τύτων ἦν σοιχαίων 20 

συμυτξεέλαξε. ὼ σωυοτέλεσέ, φησιν, ὁ ϑεὸς οὖν τῇ ἡμέρᾳ τὴ ὀκῆῃ ζῳ εἰ ἐργας εἰσι ἃ ἁ 

ὀπσοίησε. σχϑπτει πῶς ὼ ὠπαξ καὶ ἡ δύτερον τὸ αὐῷὸ λέτι, ἵ ἷγα, μαϑωμϑῳ ὃ τί μέμρι τῆς 
ἑκίης ἡμέρφις ζα τῆς δυμινργίας ἅπόωτα γεΐϑηται. 

» Σιυετέλεσι γϑ, φησι, τῇ ἡμέρῳ τῇ ἐκ) (αὶ ἔργα σνὰ ὼ ἐπόνσε, ὁ κατέ- 
παυσεν ὧν τὴ ἡμέραι τῇ ἡ ἐὐδμῃ ̓ ὐπὸ πόῤτων Μὲ ὄργων. ἰντιῖ, ὧν ἐπόμισε ὁ 23 
Τί, κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ  ἐοδῦμῃ ὑὐπὸ παίγτων ὟΜ ἔργων αὐτν, ὧν ἐπτοί- 

ῃσε; γέα, στῶς λῤϑερπίνως χα οὐ τίω πεῖς ἡμᾶς συγκαπαάξασιν ὡπόμτα 
λέγεται ἡ δεία γραφή, Οὐοὲ ὙΣ ζὦ ἄλλως ἡμᾶς σιωιέναι τί ἿΜ λογθμδῥων μη τ- 

στύτης ἀξιωθείς συγκαταβάσεως. κ᾿ ̓, κατέπεευσί, Φησιν, ὁ δὸς οὖν τῇ ἡ ἡμέρᾳ τὴ 
ἐθδμῃ στὸ παντων μ, ἢ ἐτϑὼ ὧν ἐπόνησεν. ἔφη, φησὶ τῷ ζϑημιωργεῖν χαὶ ἴδ. 40 
“ψεῖν στὸ τ μὴ ὄντος ἐϊς τὸ ἭΝ, παγτα "Σὺ σα ὀγοίω, πϑρήγαιι, χαὶ τ μέλλοντα τος 

3. Καὶ δ)λόγησέ, Φησινν. ἢ ϑεὸς τίω ἡμέραν τέω ἐδυμώων καὶ ἡγίασεν αὐτίω, ὁ- 
ἃ ὦν αὐτῇ ἡκατέπευσεν σὸ ποντων τῶν! ἐργῶν αὐτῦ,, ὧν ὁ ἤρξατο ὁλεὸρ ποιῷ. 

Ἐπειδὴ δ δὲ ἐφὴ δομιργῶν » ὃ ποὸῤτα ὃ οσὰ ὀξυλήϑη κατα τίου οικείλν Φιλαν- 13 

εϑορπίδν παρήγατὴν Εἰς τὸ μέσον τῷ οἰκείῳ πσελσαγμιαπί, ὦ τέλος ἐπύγηκε, πῖς δὰ 
μιφίργϑυμϑῥοις χῦ ᾧ τίου εζίω ἡμιέρφιν, Φο εἰὲν ἢ ὅτορον ἐδύόλετο φὐϑλγαγεῖ, οἰ ὧν τῇ γο- 
δμη δ τὸ ὁ πόρτα ὅσοι ἐδύλετ πεπληρώονν, Ἵ ἔχη ᾧι χυοοτέρημα ἡ ἡ ἡμέραι ὧν- 
ΤῊ, Ὁ) μη ̓ δοκῇ ἐλοαῆό φιε ἔχεν. ἱϑ τ μηδὲν ὧν αν πτὴ ἡ δεδημιμργηαῖ, ϑὐλογίας αὐτίω 

ἀξιοῖ. καὶ ̓ὐλό ὀγησέ, Φησιν, ὁ ϑεὸς τίου ἡ ἡμέῤον τίω ἐδδύμέω καὶ ϑ ἡγίασεν αὐτίωυ. 1 
ζω, αἱ λοιταυ οὔα ἦσαν δὐλογηρϑίαι γα] [[φησιν] ΡΨ ἤρΧΗΙ ὀκείναις αὐγῇ παῖσης ὁ.-. 

λογίας Ὁ καθ᾽ ἐκαίζην αὐνὴν τά ὶ δυμιουργῆματο αἴ χϑμαι. δ9 ὁπ ὀκείνων Α οὔκ 
ὄπεν ϑύλογησιν, ἔχι9 ὃ τῆς ἐδδὸμης μόνης τα ἐιπτὼν, «αεσέϑηχε κα αὶ ἡγίασεν αυτίω!. 

ᾷ 
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χοντῶϑα 

Ὑ υδηιονν 

ΓΕΝΜΕΣΙΝ Δὺγ ὁ . 6 

ΦΙ 21 αὶ ἡγίασεν αὖ τίω ; ἀφώοισεν αυτίω. ἔιτα διδούτκουσα ἡμᾶς ἡ ϑεία γραφὴ 
“πίω αἰτίδν δὶ ἀῶ ἐίρηκεν, ἡγίασεν αὖ τέων, ποοϑσέϑηκεν δι ἐν αὑτὴ κατέπαυσεν οἰπὸ 
πότων Ψι ἐργων ἐὐτϑ; ὧν ἡρξαΐζο ὁ ϑεὸς ποιήσοι ἥδε, ἐντεῦθεν εκ ασδϑοιμείων ὠνιγ- 
μι! τωδῶς͵, διδουσκαιλίαν ἡμὶν ὁ γ4ὴς πϑϑέχετω παιδείων τίωὶ μίαγήμέραν ἐν τῳ; κύ- 

5. χλῳ τὴς ἐοδομαίδος ὡπαΐ, αναζιϑέναι καὶ ἀφοοίζειν τὴ “Μ' πνϑυματικδίυ ἐργασία. 
[8.5 τϑῦ ᾧ ὁ δεασύτης οὖν ἕξ ἡμέφαις ζὰ τῆς δημιουργίας ὥπόμτα πληρώσας, 
τἰω ἐξδύμξων 4:λογίας αἰξιώσας ἡγίασε, ϑζρᾳ Ὁ εἰν αὑτῇ καταπαῦσαι ὐπὸ ΝΜ ἔργων 
αὐδῇ ὧν ἡρξαιτο ποιῆσαι. δλλ᾽ " ἐντεῦϑεν πᾶλνν ὁρῶ πέλοι ϑς αἰ χϑυὲς νοημοΐτων ἡμῖν 
τικτόνϑμον, ἢ βϑλομοι μὴ ἁπλαῖς ἀδδ' χορβαδραμέϊν, διλαὶ χα) ὑμᾶς χϑινωγὸις λᾳ- 

το (εἶν τῆς ἐμπορίας ζωύτης τῆς πγϑυματίκῆς. Ὧ{ δξζυ ὅ41 ὃ εἰγτεῦϑεν ἀγακύγηον ἡμῶν 
ζήτημκοι; τὴς γείας γράφης ογζρολα λεχϑύσης, τι κουτέπεαυσεν ὁ ϑεὸς “Στὸ ποὖν ἐρ.- 

“ὧν ἀντ, ἐν Οἱς θ᾽αγίελίοις ὁ ,Χοιτός φησιν, ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργώζεοτω, κάγω 
ἐργάζομαι. ὁ δοκεῖ ὧκ τῆς Ἰσδϑφορϑις ἢ ῥημάτων ογαρτίωσίς τις τὴ ὦ Οἷς λε- 
Ἄϑλϑβοις εδιλαὶ Οὐκ ἔσῃ ᾿ μιῇ Ἄβοιτο, δὲν Νὴ οὐγαντίον “ὧν τῇ ϑεία, γραφῇ κει- 

15 δύων. ἐγζωῦϑα Ὁ} Εἰπούσα ἡ γφαφή, ὅτι κατέπαυσεν ὁϑεὸς ἰπὸ ΟΜ ἔργων αὖ»- 

Οὐ, διδυίσκᾳ ἡμᾶς ὁτί τῷ δημιδργεῖν, χαὶ Ὄἰπὸ τῷ μὴ οτος Εἷς Ὁ ἐἢ τὐἴδάτεν ἐπαύ-: 
σατο Χὶ τίου ἐκτίωυ ἡ εέρφιν. ὁ ὃ Χειφὸς λέγων, ὅτι ὁ πατήρ μου ἕως ὠρτί ἐργάζε- 
τα κάγω ἐργαίζομϑη, τίω διϊωυεκη αὐτὰ κατ ϑνοιὸν ἡμῶν πο αϑηλοῖ, ὼ ἐργασίλυ λέ- 

“εἰ αἰ σκρατεῖν (ὰα γεγνηνϑῥα, ᾧ τίωὐ διαμονίιὼ αὐὐζῆς χαοϊξεοῖ, καὶ ΝΣ ᾧῷ 
20 σύμπόμτου ",γρόγον, εἰ γΔ  μυὴ τῶτο δι, σταἷς ἐῳ σιωύεφη τόδε ἴ "τὸν, μιὴ τῆς ὀνωθεν 

χειθ99 κυξερνωσης ἡ διοικούσης ἢ ἴᾷ ὁρώϑνα ὧπόυτα ὁ Ὁ ΨΜ λυ ,ϑούπων ὅρος "ἡ 

ἐδώ τὶς Θὐληθῇ μ᾽ πολλῆς τῆς θυγγωμοσιωύης πδωτο κα] εἶδος ἐποτο]εύσεω ζὰὶ 
καθ᾽ ἑκαΐςζην ἡμέρφιν ἐπ᾿ ϑὐεργεσίᾳ ἡμετέρᾳ “ἰ αοὸ ῬΟΜα πότων δημὶσρχϑῦ ὄχιτεω 

λϑϑμα, ἀἴξυοσον ἐυρήσει φιλαν,ϑοϑπίας. ποῖος » λογισμὸς, ἢ ποία διαίγοια ἐφι- 

25 κέοϑαι διωήσεται τὴς ἀφατω ἀἰγαϑύτητος, ὦ αἰθὸὶ Ὁ ΤῊ αὐ ϑούπων μος ογδείκ.. 
γυται, ὀϑατέλλων (Π) ἥλιον Τὴ πονηρφυὺς ἢ ἀγαθοὺς, καὶ βρέγων ὉΧῚ δικαίους καὶ ἐδί- 
κοῖς, χαὶ πάσοιν τέο ἀλλίω ἀφθονίαν θρηνῶν: 

Ταΐχα περαιτέρω τῷ δέοντος (ἢ) λθχϑν δξετείνανϑυ, ἐχ ἑπλώς δὶ. εἰκῇ τῦτο ἩΘΙΚΟΝ 
ποιήσειντες, δ, ἵνώ δὲ ὑ δι᾽ μοίγωσιν (Ὁ ̓ ϑὀσολειφθέντες, ὅσον ἑαυ! ἐζημίωσαν, 

30 δζρ᾽ τίυ (ᾧ ματικζιὼὺ (ξοφζω αἰποφερήσαντες ἑαυζῶν τὴς πνευματικῆς διδωσκαλίς. 
ας. Δλλ᾽ ἵνα μὴ ἐχιτείνηται αὑτοῖς ζὰὰ τὴς ἀθυμίας, τίω αἀἰδελφικζωὺ αἰθὶ αὐτὰς 
Ἐχιδείξαοϑε θύγοιθυ, ϑιαι(ιξαἴσειντες αὑτοῖς ζῳ ϑ δ Εἰρηνϑμα. ζοῦτο ))5} γνησί.- 
ἄς αἰγώπης τεκμιθλόν. Εἰ "ὃ ἐχὶ τῷ αἰιϑητῶν ἐδεσμκαίτων ὡ τῶτο ποιούντες, ἡῷ 

Ὀὐτὸ τῆς τρυπέζης τοῖς αὐ τ᾽ γγωράμοις Αἱ μφυλοίηοντες, μέγιφον αἰγαίπης τοιμή-- 
35 θοὸν ὠκφέρυσι,πολλῷ μάλλον ὅλ “ν᾽ πγϑυ μοϊιδἧν τὗτο γουόμνϑμον πολιω ἡμὴν παρ-- 

ἐξᾷ (ἢ ἔπαρον. πάλιν γὰ εἰς ὑμᾶς (αὶ τὴς ὠφελείας αἰδεφήσεται. ὁ) 0 Ὁ πλοι 
σίοι δὲ ϑούσκειν ασουδυύζων, καὶ Τοσοῦτον «ὐκεῖνον ϑύεργετ(, ὁσον ἑαυ τῳ μέιξονα παρ ξενεῖ 
τὸν μιοϑὺν, ὁ διπλοιωῶῦ καυρτεἕται Ὁ κέρδος, τῆς τε τον τῷ 208 αἰμοιξῆς πλλείογος 
Φ)πολαύων, ᾧὶ αὐτὸς δὲ ὧν τὸν αἰδελφὸν διϑαίσκειν Ἐχιχειρᾷ, Εἰς αἰ ασόμφψησιν ἐρχόμε-: 

49 γ09, ἡ αγανεαῖν τ» ἑαυ τῳ τίων μψήμέωυυ “ΜΕ ἐρηυϑμων. τὸ κέρϑος ζοίνωωυ «ἰνοοιῶτες ὃ 
ὑμέτεοον, μὴ φϑονήσητε τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς ὑμετέορις, δλλαὶ γι ὦ ἰηδϑήιδιδλε- 
οὐμϑμὰ ον υ δ᾽ μδυϑλνέτωσευ. ἵνα, 5 μὴ οὖν χαίφατος μέρει πϑρυμδμιμέλλωσι ζω- 
πὶ διδοτκεοϑαι, ἕλχετε αὖ τβιὶ ασολ; ἡμᾶς, πείλοντες ὡς Προ ποτε χώλυμ, γίγεται 

ΟΠ γίοἱῖ, τοπ 1. ᾿ }ι τ΄ κῃ: ΧΩ 
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ψαλ: «.β, 

Δίζτ, Ν. 

δώ. Γ. ζ. 

64 ΧΡΥΣΟΣΤΥΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

“οολς τίω διδασκώλίαν τίω πγθυμιαΐικζωὺ ἡ τῆς (ξοφῆς τῆς (Ὁ μαΐμοις μετεέλυις" 

δλλαὶ δεῖ παα, χαιοῦν ἐχετήδειον ἡγείοϑαι τσδϑς τίω “ὦ πγῶυματοδν λέγαν “19"- 
λεξιν. ἀν ζωτω μετεὶ αἰκριξείας ἰδωρϑι, διυυν(ο κἴβα αὶ ἐχὶ οἰκίας δχρυποίζοντες, ὦ 
μ᾽ τίω ἑρίασιν, αὶ ασο τὴς ἐξιαίστως μ(τ' χέφοις λαθόντες τὰ γεία βιολία, τίω ἐξ 
αὐδμκαρπϑοϑαι ὠφέλειαν, αὶ Ὁ πνδιμαΐίρμω (ξοφίω τῇ Μυχῇ παρέχειν. ὠασερ 5 
οὐ ἐ τὸ σῶμα δεῖται τὴς ανϑητὴς ζοφῆς, ὕτω ᾧ ἡ ψυχὴ χοήζει καιϑημεεινὴς ὑπο- 
μνήσεως, ὁ (οφῆς πγᾶυνμοικῆς νανθυρυμϑμη ἀντέχειν δύνηται τσοὺς ζῳς ἐπαναςαίσεις 
τῆς ((ρκὸς, αὶ πσϑϑς τὸν διδινεκῇ πολέμιον τὸν ᾿δχικείωϑμον ἡμῖν, ὦ αἰχιμαίλωτν ἡμδν' 
ὐπργαζόμϑμον τίωὐ ψυχζω, ἐαν κἀν ποὺς βοοιχὺ βαϑυμῆσαι βεληϑῶμϑν. 88 ἃ ὁ 
πυοοφήτης Δαρὶδι Μακαίολον ὠκέῖνον ὠκαίλεσε (δ) ἐν τῳ νόμῳ κυρία μελετώντα το 
ἡμέροις  νυκϊοφ᾽ καὶ ὁ μακάθλος ὃ Μωυσῆς ποι δύων ὃ ΟὟ ἰσδοίίων ἔϑγος, ἐδίδωσκεν 
αὐςᾶν: λέγων, ζαγων πιὼν ἡ ἐμιπληοϑεὶς μψήσϑηδι κυοῖν τῷ γεὉ συ. ὁρᾷς πῶς καὶ 
πἶτε μάλιςα πορλσήχει ΚΟ τίω τὴς ξοφῃῆς ἀπόλαυσιν, τίω πνϑυματικζιὼ ἐτίωσιν 
ἑαυζοῖς ερδοαίϑύαι, ἥα μηδὲ μ᾽ τίω πλησμιονίωὺ τῆς (Ὁ μιαΐοιης (ξοφῆς βαϑυμοή-- 
σαιστι ἡ ἡυχὴ, Εἰς ὅλο, ϑρόν τινα ὠκητέσιν, ὁ χώρριν δῷ ζαῖς τῇ ὀζεόλυ μη χϑναῖις, τς 
πϑϑτα χα οθν Κχιτηρϑιώτος ἡ βυλονθμὺ καιρίαν ἡμῖν διῶγαι τίω πληγά; αὶ παλνἢ 
ἑτέρωθι ἔλεον ὁ αὐῶς ὅτος πγοοφήτης, ΚΚοιταζόρϑμοι ᾧ Δἰονιξανϑμοι μρημονθλοτε 
κυοὶν τῷ 3ε8 ὑμδμ. εἶδες πῶς σγξποτε ἡμοῖς ἀσολσήκχει τίου μγήμδιυ ζωτίω ὀκ- 
(αλῷ τῆς ψυχῆς, δλλ᾽ ἐγκεχολοιμμϑμίω ἔχειν τῳ σιωυειδῦτι, τὸ ϑιδινεκῶς ογωγωνί-. 
οἷς 41), ὃ μηδέποτε ἀγακωχδωὺ ἑαυτοῖς παιρέχειν, Δλλαὶ τίου μιανίδυ ἐιδύζωις τῷ τίω το 
ποολς ἡμᾶς ἐγϑρὸν ἀραρμδιν, νήφειν ἢ ἐγρηγϑρέναι,ᾧ ὠποτειχίζεν αὐτῶ (ἐς ἐφόδως, 
ἢὸ μι" δέποτε αἰ μελεῖν ξοφῆς πνϑυμαζικης » τῦτο γδρ ἡρϑμη (φτηθία, τῦτ ὁ πλϑ- 
τὸς ὀπγϑυμαΐοιὸς, τῦτο ἡ ἀσφάλεια. ἐαν ὕτως ἑαυςδν' καθ᾿ ἑκοίφην ἡμέραν τειχί-- 

ξωρϑῳ, ὶ δ ἀναγνώσεως ὶ δὲ ἀκροάσεως αἰαλέξεως πγϑυμαίρος, διυνησο θα, 
ἡ αὐτοὶ ἀχείρωτοι νέα, ὶ τὸ πονηρϑ δαίμονος ἀκυρφι πτοιῆσοαι τοὶ μὴ 'χόμήματα, 25 
ὁ τῆς δ“ ἐραναΐν βασιλείας Ὀχιτυχεῖν, χαοι κὶ Φιλαν,ϑοφ πία, τῷ κυοὶα ἡμδἸησῷ 
Χραφού" μεθ᾿ ὃ τῶ! πατοὶ, ἅμα τῷῳ ἁγίῳ πγϑυμαῖι, δῦξα, κρῴτος, Φιμ, γιωῦ ᾧ ἀἐεὶ, ὼ 

Εἰς ἐδν' αἰῶνας δἥμ αἰώνων. Αμέω. 

Λογ. ὦ. ΟΤῚ ΔΕΙ ΠΟΛΥΝ ΤῊΣ ΑΡΕΤῊΣ ΠΟΙΕΙ͂Σ- 2ο 

9! Ἄϑιϑν, ὦ μἀμεῖοῖ, «ὧν ἀγίος, οἱ τῆς αὐτῆς φύσεως ἡμῖν οντες ζζμὦ- 

τίωυ κ(Τ' ἀκριζείας κουτώρθωσαν, ᾧ οι ῥαϑυμιῦσιν ἡμῶν ὑδεμία. ἔςαι 
αἰ πολογία. 

ΘῈ Ιδὼ ὅτι κατέτενα υἰ δὴν τὸν λογισμὸν οὖν ξ' παρελϑέυσαις ἡμέραις 15 
Ὧν τοῖς βαϑυτέρφις νοήμασι. αἰϑτῦο βύλομαι σήμερον" ἀφε-. 

, λεφέραν ὑμῶν αρρδαθῴναι διδασκαλίαν. καϑαίενν ἡ Ὁ σῶμα 
ψ, αἰ ποὺ τῆς νηξείας κατεσκληκὸς διᾷται μικρᾷς αϑέστως, ἵ᾽ ἕτω 

Ἀν παλιν ὡκμαζ ἐσῃ τῇ πσοϑϑυμία ασϑϑς «ὃν τῆς νηφείας αἰγώ-- 
ἢ γας ἐπαποδύσηται ᾿ ὕτω ἡ ἡ ψυχὴ χοίξᾳ διαγαταυεο, ᾧ 4.- 40 

ἌΣ 
7] γη} λ Ἁ 2 ᾽ ᾿ ,ο- 

ἰεεϑαι. ὅτε γὸ «εἰ κωτατείνᾳν »»Εἡ, ὅτε" δὲ ὀμιέναι, δλλαί πυτε αὶ τῦτο, ποτὲ ἢ χῴνο 
ν ὦ ς “ νον» “ ς 

πριν, ὅτως ἡγιοχᾷν ἢ τὸς ψυχὴς τω καιταῖςα σιν, κὶ τῆς ((ρκὸς τὰ σκιρτήμμαπαι. ὡσ-- 
δια ’ “ὉΝ , { ἕν 

κἷρ γὸ τὸ αἰεὶ κατατείνν τοῖς πόγοις, ἰποκνγαίάν ποιφ ᾧ ἀϑαπεί ων, ἕτω τὸ ϑιζωνεκῶς | Χ 
δινπέναι 

διιαριῖςρ 

42: διανιἦγαι 



τ τυ πππν- τανντητνννντανμμκονον.------ -.- τ“. .--.------ 

ΓΈΝΕΣΙΝ, δΔυγ. ια. ὅς 

λὐιέναι, Εἰ; βαϑυμίδρ ̓ ἀγή. τῦτ αὶ Ἰεὴ τὸ τὴς ψυχϑοὺ υ Ὧπ τῷ σύματ; συμθαψον ἴδοι 

τίρ δ. ὅζῳ τίτο πὸ τυχοδ ἡ συμμέτδάι κρυλόν. αἱ τῦτο ὐντο διδῷπε ἡ ἡμῶ; ὁ τῶν 

ὅλων 5κός, χαὶ δὲ αὑτοῦ τ δοιμιαργημαύτων, αἱ σσϑϑς Υ̓ ἡμιοτέραν σύραισιν πὔρηγαγε. κα Ὁ 
δ, ἡ" μάϑητε, 61 τὴς ἡμέρρις ὑπὴς γυκτὸρ, τῷ Φωτὸς λέγω τ τῷ σχότες, τὸ λόγον 

ς γυμνάσωμδῳ; δ). τίω ἡμόρρυ ἀφώεισε ἐπ᾽ ἐργασίᾳ τῇ ἡ τοῦ δὲ δύ ϑεΐπων 
ἴεν φύσά, τὸ ὃ τὴ: νυκίος σχϑθς" Εἰς ἀῥεσιν υδὲ, αϑακω χἕαδ τῶν πόνων, μέότρφι ὰ ὀφϑερ 

ἐκατέρρις ἐπηξεν, ὦ ὧφε τ ̓ ὡπϑνᾷς ἡμῶν; τῆς ὑκ {9 ον δϑερτεσίας ὡσολαύφ. ὁτί γδ τὸ 

“4 ἡμέξος φῶς τῆς ἡ μεφλνῆφ ἐργασίας 7) χαιθ9, ὦκσυε τὸ ̓ Διαζὶσ) λέγονζο, Εξελάνσεται͵ δὺ- 

ϑϑέρπος ἘχῚ τὸ ἔργϑν ἀὐτι, χα: ᾿ γχέ τίω ἐ ἐργασίαν ἀυτώέως ἑασέοοις. χαὶ καλώς εἶπεν, 

το ἕως ἐασέφφις. κριτουλαιο σης. "ὃ τὴ τὴς ἐασέφας, τὸ φῶς αὐπυχωρ, χϑὴ ἐπελθὸν τὸ σχϑίος 

καταρριμί αν Ἐ αὐ, ϑο»πίνζου φύσιν, ἃ τὸ σῶμα πεπογηκὸς ὀζρναπαόὶ, αὶ (κῳ αἱ ἰϑήσᾷς 

αἰπασεις αὐνίησι ; καϑουαὖ Ὁ 4. Ὄγρίφη τὸ αἰϑητήελα ὧπόμτα τῇ ἢ 2 ἐ ἑαυτῆς ἔχι- 

μελεία, “τῶν πύγων αὶ τῶν καμάτων ὀἀϑιᾷσα. ἐπειδϑρ ὃ ᾿ πληρωθῇ ἡ νυκτὸς τὸ μέξρ, 
χδηγίραα, Ὠγχιςαίσις Ῥτῷ φωῦςς παρφυσίας ὶ "διογήο οφίσης , οἰραπναζε αἰκμαξώσεως ταῖς 

1 αἰεϑήσεσι συϑοτοαλᾷῷν ταῖς ὑλιακρίῖς ἀκτίσι, καὶ ἢ σωυήθων ἐργὼ) ὡπηεὸ μαρᾷ καὶ 

ζευίσῃ τῇ "πο υμίᾳ. τϑῦ χα ἔπι τῶν ξγπὼν τῷ ογιαυτῷ ὅφην ἰδᾷν γετινηνδμον. τὸν 

"ὃ χοιμϑνα αἰ οϑέαταμ, ἔαρ , καὶ ὄντως Ἰλιςανίο: τὸ ϑκϑοὺς καυταλβμίανᾳ τ  μεῦ.. 

πῶρϑν, ἵνα, τῇ “ναλλαγῇ τῆς Τῶν ἀέρων κρφίσεως ἀ( θυαπταηται ἡρδιτα τὰ σώματα, 
χα μητᾷ Ὠη πλέον τῳ χρυμῷ  πηγνύνϑμα, ζφλίριται, μήτε ὑπὸ τῆς τῷ ϑέρϑις 

210. σφοδλοτηΐος ἢ Κχϊ πολὺ Ἀρμαινόυϑμα ὀζρλύηϊ). ΝᾺ τοῦ ἐγίνμψαζεοϑαι οἶϑασ- 

καζέ ἴοι Ζ τῷ χεικαῶνος τῶ] μιεΐοπώρῳ, τρς 35 ἣ τὸ Κ  έρις τῷ ε βα!θΆ. χαὶ δὶ τις 6).- 

γωμόνως ὡπάμτοω σχϑτί ᾧν βύλοίο, θυρύσει ὁ οὖ ὦπασι τοῖς δημιμργηθᾷ σι τάξν τίνα τὶ 

λόγον, ᾧ ὑδὲν ἀπλωίς σσοὶὶ Εἰχῇ γετιγημμέγον. τοῦ ΦῺΝ τῶν απερμαίτων τῶν ὧν τῆς 

γῆς ἀὐαδιδορϑμων αἱ αὐ τίς κουτίδοι. ὅτε ᾿ Ὁ ΚΡ Τ' αὑτὸν ταιθϑν πόρτα ἀκϑίδωσιν ἡ ἢ, 

ἐς θεὸ αὐτὸς χαιοθς ἔχιτήδειος τσῶ9ς τίω ᾿ὁχτμόλειθν “τῶν ὧν δξ αὐτὴς βλαςανόντων, 

ἘΛΛ ὀϊδὲ τὸν αρμόξογται κίον ὁ γηπόνος «Ὅὰ τῆς τὸ γιοῦ δολείσηρ σοφίας τοῦ μ4- 

ὮΣ 

ψαλ γαῖν 

μαιηχώς, αὶ ᾽ ὕλίξαται πῦτε ἀρ δᾷτα τα ἀπέρμιατο καιταίοδ δ, πῦτε ὃ τῶν δινδρων τοῦ΄ 
φυτὰ ἡὶ τῆς αἰμιπέλου Οἷς κόλποις τῆς γῆς αὐθκιαταϑένϑαι, κα ὦ πότε μὃβ ϑηπιν πῶ 
δρεποίνίυ κτϑϑς ζν ἀμιγΐὸ, πότε 5). Ὧν καρπὸ) τῆς αἰμιπέλου δρέπτοϑαι, ἡ ὦν" βὸ-- 

40 τζυας ὀκτέμφεν, κ' ποῖον χαιοϑνν ὀκλέγῳ τῇ τῆς ἐλαίας ἴν καρπὸν. νὸ θύρήσεις, ἐ! βύ- 
λϑιο κατα μέρος διερέυνάοϑαι ζώτα ὧπὸν τοῦ; πολλίι (φίλαν ὲ «νὰ ζς τίω γῆν » 

ὀργαζομῦμοις εγαποχεηυϑμέω. Ὁ ὁ οὐκ ἴγη γῆς γηο τα ςιν ἰϑιῷ μόνον, δυλα καὶ υ δὰ 
της θα λαίοσης. ὃ ἢ γὸ ογζῦϑα πάλν ἑτέραν λαυματίω Οφίλν δὲν ἰλῷ. οἷδε γδὸ ὁ 
κυθερντῆς, “πότε δῷ καϑυλκύσοι Ὁ πλοῖον, ὁ οὐ τὸ ̓ λίϑμος ἐκβαλῷ, καὶ Ὁ τὰ πε- 

Χ' δευρᾷν, 35 λθίγη. ̓περαιώσειεϑαι , χα πολλίω μάλλιςα, ΟΝ τοϑΐοις ὅπὴν ἰδῷ τί σιωύεσιν, τὼ 

ἡ Ὡ Ὁ ϑεοὔ σοφία οὐαπελεῦ τῇ τῇ αὐ 869 πίνῃ φύσ. Οὐδὲ νὸν ὅτως ὁ! (αι λεωφόρρες ὅζ- 
πρέροντος ἰσασι μῷ ἀκοιδιίας ὥς ἀτραπ, ὡς δυζοι οι οὐ Οἷς ὑϑασι κῷ' ἀσφαλεῖ- 

Μ ὑοῦ ας πορείαν ποιοιεῦτα!. δ|9 ὁ ἡ ̓γφαφὴ ̓ὀκπλτῆορδύν τίω " χρο οαὔλλύσσιν γϑϑοοῦ 
Σοροιδγ. Οφίαων ἐλελν, Οὐ δοις οὖν δωιλῴτσῃ ὀδὸν, ἃ οὖν ὑδωτι ἰχωυρῷ Ἰείοον. πϑιος ἀὐϑεϑπεος 

49 λογεσμιὸς διαται φῦ κατιδᾷν ; χ᾽ ὧν αὐΐον λόγον ϑὕρφι τις αὐ ᾧ ο ων τῇ μετουλή- 
ψι τῆς Φυ φῆ τῆς δύ, ϑεϑ πίρις ζοῦτω Δ τεταγμλήα. καὶ ̓ γ καθ᾿ ἐ ὅκασον χαιεϑνν 
χαὶ καθ᾿ ἐ ἐκατο ζ, πίω Τ' ὠνιαῦ, μα, δάρ φόρρις, ἡμῳ ζ,φαςο ὁ δεασότης καχείραςαι" ΟΣ 

η)οὺ τῷρ “δ ,ρίτη οφοὸς δυτως κὶ γὴ (ἡ 1. ἑαυῖης ἡμῶν ἢν δὼ 99 φορή, τῳ (χετάγμιατι τῷ 

ΟΒεγίοι, το ], 1, Ε3 δηιωσργοῦ "ὦ 
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δημώρηϑδ ὑπηροτυρδῥη. δλλ ἥα μὴ Ὀχὶ πλέον τρῶν" ὠκτείνω ὧν λόχον, ἐξεςιν ὑμῖν 
σαυοίης οὖσι ζᾳ λοιποὶ ὥπόντα αὐαιλέτοεϑιι. Δίδου γδ 6, φησι, οφῷ ἀἰφορμέω, καὶ 
Ὀφώτερος ἔξαι. φεοῖὶ γ. ἐλὶ τῆς ἡ μετέρρις ἰξοφῆς τῶτο μόνον σφ ἰδιῴν, δολαὶ αὶ Ἐπὶ 
γῆς τῶν ἀλόγων. ἢ διωυήσεοδς, Εἰ βυληθούντε, ὁ ὧκ πολλῶν ἑτέρων διερθυνωϑμοι 
κατα μαθῷ τὰ Φιριτοτέχνυ ϑεού τίω ἄφατον (οφίον, ἢ τίω ὑπῆρξαλλυσαν αἰγαϑύτη-- 5 

τα, ἢ ὡς ἔκαιον τῶν γελνηνϑμων λέγῳυ τινὶ παιρήγϑη. χ' τὸ αὐτὸ τούωυ ᾧ ἘΧ] τῷ χαι- 
οὗ τῆς ἀγίας τεοσαι ρφικφῆς θυρήσορϑμ νιῶ ἡμῖν αἰ στοτυπωρϑρον. καϑοτ γοβον 
παῖς λεωφόροις ἐισὶ φαθ μοὶ ὁ καταγώγια, ὡςε ζἄν' ὁδίζεις κεκ μι κόζοως Δ! φναπταύ.- 
εαϑα!, ᾧ τῶν πόνων λήγϑνζς ὅτω πάλιν ΝΑ γὴς ὁδοιπορίας, Νὴ) ὧν τῇ ϑαλοίσση 

ἢ αἰκταὶ ὶ αἰγεαδοὶ ᾧ λινϑύες ἐισὶν,ὡςε κακῇ ὧν ναυτιλλομϑύες, Κ᾽ τὸ πολλαὶ κύμα- 19 

τὰ δχαδιραμᾷν, ἢ ποὺς Τὶ τῶν ἀνέμων ἐμιξολσὶς αὐτις ζεῦαι, μιριρϑν ὀμεϑέγζις ὅτω 
πάλν τῆςναυτιλίας ἀπηεοϑαι" Ὧν αὐζον δὴ δϑπον ὶ νιῶ Ἐλχὶ τῆς αἰ γίας τεοσαιρφικο-- 
φῆς, τοῖς Ὧν δρόμον τῆς γηςείας καιταδιξαρϑμοις, κα ϑούεν καθμόὺς ἡ καταγώγια ὦ 
ἀἰκζ καὶ αἰριαλοις καὶ λιυϑῥας, ζμε δύο ζωυ ζιἡμέρας τὴς ἐφδομαδὸς βραχύ τ δζν- 
ναταυύεοϑιι κεχαίραςα, ὁ δεασέτης, ἵνα, ἢ Ὁ σῶμα μἱκοθν ὀψέντες οἰσπὸ τῶν πόνων τὴς 15 
νηξείας, ὦ τίωυ ψυχέω πολοαιμυϑησοίμϑμοι, πάλιν παρελϑουσῶν ἢ. δύο τύτων ἡμερῶν, 

τῆς αὐτῆς ὁδοῦ κί πὐοϑϑυμίας ὧγῆωνται οἱ τίω καιλίμὺ ζωυτίωυ καὶ ἐπωφφελῇ ὁδὸι- 
πορίαν ποιουμῦροι. φέρε δξίυ ἡ ἡμῇς, ἐπειδὴ τῆς ἀγέσεως ὅν ἡμέραι σήμερον, χὐὐοκ- 
καλέσωμϑμ ὑμδα ἢ αἰ γαίπτην (αὶ πὸ δ νηςείας συλλεϑῥτα κέρδη μΟ' ἀσφαλείας φυ-- 
λοιηφν ἵνα μεκοϑν δξαναπευσεὶ οἱ,ποίλιν τοοϑεϑήκζιυ ἐργαάσνεϑε τῆς ποολαίῦσι᾽ 10. 

ὁ ὅτω κτ' μικρὸν μεγαάλίω Υ̓ ὀμπυοίδν ἑαυτοῖς κοιτεισκθυκίσαντες, ὅγως ἐἰς τίω κυ- 
οὐδὸν ἡμέραν ἐπαντήσετε, τὸ πεστληρωμϑμέω ὑμδὴν τίω ὁλκαίδω “᾽ πγϑυματικίω ὡς 
Φνλιυϑῥα τῆς ἁγίας ἑορτῆς ἐισα γαίγητε. ὥασερ γὸ τὸ πρδ οὶ τῷ δεασότυ γελμημϑβώ 
ὧπόμτα, καϑοιπὸν ὁ λόγϑς ἀπέδειξε, ᾧ ἡ τῶν πυραγμιαίτων διδασκᾷ μδοτυοία, λέ- 
γὼ τινὶ δεδημεθργηται γρεῖλν ὀβωγχφίὸν “διατοστληρϑεῶτα" ὅτω καὶ τὸ αϑλυμδι γνό- 15 
κϑμα, πυρϑσήκᾳ μὴ ἁπλος μηδὲ μώτίωυ γίνεαϑαι, ΣᾺ ἐπ΄ ὠφελείᾳ ὑκέρδι4 τῆς, 
σωτηρίας τὴς ἡμοτύᾳσις. ἐἰ δ ῥοι τὰ βιωτικαὶ μετιόντες πο οίκατα, Οὐκ ἐν ποτε ἐμ- 

ἀοοντο ἔχιτηδοῦ ματος ὡψανῖ, μὴ πσϑότερον τὸ ὠκῴϑην κέρδος αἶϑισχοπήσοιντεο᾽ 
πολλῷ μυᾶλλον ἡμᾶς δίχαιον τῇϊρ ποιζν, ᾧ μυὴ ἑπλεῖς ζιὶ ἐδδομοίδος “των νης οὖν 
κὐδατρέχεν, νλὰ διορθυνάοϑαι τίωὐ ἑαυτῶν σιρυείδησιν χαὶ τὸν λογισμὸν βασαινίζῳν, 39 
ᾧ σκοπῷ τί μδὺ ον ζωτη. τῇ ἐοδομαδε ἡμὶν καυτώρϑωται, τί δὲ ἐν τῇ ἑτέρα, ᾧ τίνω 
παϑοσιϑήκζω ἐδεξα μεθα ἐἰς τίωὐ Ὠππούσαιν,κὶ πϑίον τῶν οὖν ἡμῶν παϑῶν διωρϑώσοικϑμ. 

ἐι 5} μὴ μέλλοιμϑυ ὅτω τὰ καθ᾽ ἑαυςᾶν' οἰκονομεῖν ἢ Ὁσαίυτην ποιᾷεϑαι ἐχημέλφαν 
τῆς ἑαυτῶν ψυχῦς, δὲν ἡμῶν ὀφόλος ὅσαι τῆς γηςείας, Οὐ οἷὲ τὴς αἰσιτίας, ὦ ἰαπομέ- 

νολϑν ᾿ μάλιφα ἐ! φαμνόμεϑα ἐλῴῆος τοῖν αὐθὲ τίω συλλοἀ τῶν χρημάτων ζ. γ5 
στωύτίωυ που διζω ποιουνϑῥων. θὑγήσεις "ὃ ἔκουφον ὠκέινων πᾶσειν οἰγρυπνίλν Ἐχι- 
δερψύμϑμον ᾽ ὧς ἐφ᾽ ἑκοίςης ἡμέροις αϑ) οἸθόναι Ος προτέροις, χαὶ Οὐδέποτε 

κόρον λαμίβαίνοντα, Δλλ᾿ ὅσῳ αὐ αὐΐξηταὶ ἀντῳὶ τοὶ τὴς αἰθιουσίας, Ὧσούτῳ μῶλον 
ἡ τίωὐ ἸὨπϑυμίαν νὴ τίω) ασουδέο Ἐχετενονϑέζον. Εἰ ζίνιωυ, ἔνθεοι καὶ ῷ τῆς ἀσου-- 

δῆς αἰγόνητοι, ἢ (οὶ τῆς περιασίας πολλάκις πολλίω ἐργαζοτωι τῇ τὴς ψυχῆς σωτη-- 49 
εἰᾳ, τίωὐ λύμάων, ζυσαύτίων Ἐχιδείκψυται τέυὺ ἀγουπγίλν, αὶ πολλῷ μάλλον ἡμεῖς 

ὀφείλονϑμ πλείονα τίω διέγερσιν (χιδείξαοῖ, εἰ Κ᾿ τύτων 8 ἀπόμτων ὀκεῖ πολλὴ 
ἡ ἀδολίᾳ, αἰξέξαιος γὰρ μ᾽ χοημάτων κα κτῆσις, οὐκ ὅηΐ μόνον ὃ τελδτὺς ὅχτ- 

! φώσης 
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ΓΕΝΕΣΙΝ, ΛΔογ 6) 

καϊσης ογζωῦλα μένον το ἐδὲ μιίλν ὀγησῖν παρέχει τώ ζωῦτα σωνα) 7}, ΔΛ ὅτ καὶ 
χρημάτων ὧδε μειόννων (αι ἰαῦ τότων θυθιωύας μ(τ' πολλῆς τὴς σφρηδρότητος 
αἰπαζἰαϑαι αὐαγκρίζεται. "ἐς! ὁ ὅτε πολλάκις ἡ ἀσϑϑ τὴς τελθυτῆς μα ὥν πολ-᾿ 
λους πόνοις ἢ «ἦν ἰδρῶᾷς ὶ ὶ ζιλαγπωφίας, καϑοίαἷρ καταιγίδος τινὸς τῦ09 πσε- 

5 σύσης τῆς ἦΜ παραγμαίτων ὐθετάσεως, αἱ ,ϑρόον ὁ πολλϊωὺ τίω αἰϑεσσίαν τῷ πλϑ.- 

τὰ κακτηνϑμος, τῶν σφόδρα στονήτων γέγϑνε πενέξερος. ἢ ζω τα καθ᾽ ἑκαίφην ἡμεέρριν 
δὴν ἰδυῖν συμιξαίνοντω. χὶ νϑῥ τοι τὴς πρευμοτικῆς ἐμπορίας ἀδὲν 691 τοῖστον δεισαι 
πῦτε. αὑτὴ γὃ βεβαία μένει ὦ αἰκίνητος, ἢ θα μάλιςα χοήξουϑῳ αὑτῆς, ὠκεῖ πολ.- 
λέω ἡμὶν παρέχει τίω “2 αὐτὴς τὐδαμυϑίαν. ὡς δξζυ χαιοϑν ἔραϑν, οἰ ααλώ, 

το καὶ χϑεὺ τέρω αὖ τίου ἐκείνοις Εἰδενέγκωϑν ασουδίω «ὐϑὲ τίου πνϑυματικίιό ζω. 

τῆν ἐμεποοίαν, ὁ μηδέποτε παν πὸ θα, αὗτο μεοιμνώντες, Εἶπ κατγωώρθωται ϑμῶν, 
χφὶ Εἰ τίνα Τ᾽ ονοχλοιώτων ἡμῶν παθαίν δὶ τῆς πολλῆς αἰ γρυηγίας Εἰς φυγὼ ἐ-. 
τούψα δι, ἵν ἔχοντες τίου πὸ τῷ σωσυειδότος πλληρφφορίδν,, πολλ ζω καρττωσοίμε- 

ὃ, τίω ἡδονίω, δὲ "ὃ χῆτο μόνον ὅδ) Ὁ ζητθνϑμον, να καθ᾽ ἑκαΐζην ἡμέδαν οὐγταῖθ)α, 
ι5 οραγνώμιεϑα, ἡ αἰδὲ Μ αὐνὴῇῦμ σμυθγος αἰκούωϑρ, καὶ τίου πεοσῶυ οφικος ζιὺ πᾶσαν 

νηφεύοντες ὥνϑν. Εἰ γὰβ μοὶ μέλλοιηνδμ τ κερδούνειν ὡκ τῆς οὐζῦθα σεουεχοῦς 
ἐλϑύσεως τε ἢ πρδανέσεως, χα! ὐπὸ τῷ τῆς νησείας χαιο»0΄ ασδϑσφέρεν τι δὝΜ᾽ χρησί- 
μον Εἰς τίω ἑαυ μ᾽ ψυχίω, ζυῦπε μόνον ἡμᾶς δδὲν ὠφελήσει, δυλαὶ ᾧ μείζονος 
ἡμῶν κατακρίσεως αἰφορ με γενήσεται, στὸρ ζοταύτης Ὠτιμελείας ὐπολούοντες, (ὦ 

20 αὐτοὶ διαμιένωμϑῳ, ὸ μιῦΡε ὁ ὀργίλος Ὠῆχτειοὴς γίνηται, μήτε ὁ ϑυκιθδης Εἰς πρᾳότητα, 
μοταξαϊλλοιτο, μυΐτε ὁ βώσκανος Εἰς φιλοφρϑσιωώζω ἑαυ ἐναγαΐγῃ, μήτε ὁ αὐθὲ 
ζ(ᾷ χοήματω μαμέιως,  ἰποςαὶς τῷ παλοὺς “σούς ἐλεημοσιωύζων ἑαυτὸν αρόδασ- 

κβυαῖσῃ ὸ τίω “ῥ᾽ πενήτων διατροφ ζω, μυΐτε ὁ ἀἰκόλατος ( ρων βοιτο, μῤτε ὁ αὐϑὲ 
τίω χεγίωυ ζωύτην δύξον ἐτοηνϑῥος, μάθη της ιἰσύβοράν ἡ τὴς ἀληϑοὺς ἐφί-. 

15 (0 δύξης, μιήτε ὁ «ἰδὲ τίω ἀἰγαπὴν τίω αὐθὲ (ὃ πελλησίον ραϑυμος,διλναςήσας" αὐ-- 
(Ὁ παωιδυύον, μι μόνον ν᾽ Ῥελωνών μυὴ Θἦναι ἐλῴῆων (Βα γὰ}} ἀγαπήσιντε ἕν: 
αἰγαπτώγζις ὑμᾶς, φησι, τἰ «ὐθεοσὸν ποιεῖτε ἐχὶ καὶ (ὦ) τελῶναι Ὁ εὐντὸ ποιούσιν :) 

, λα" τ θασκευαξῃ αὐτοῦ (ὃ λογισμὸν ᾧ «δι ἐχ, ϑροὺς ἡμέρως ὁρᾶν χαὶ πολλίω 
ἰ αὐςᾶν' τίω αἰγαπίω φχιϑεύψυδ,. ἐδ μυὴ τύτων αὐξεγονοίμεθω “Μ᾽ παθών, ἡ. 

30 ΨΜ' ἀλλων Ὁ ον ἡμῖν τικτουϑῥων, καθ᾽ ἐκοίς ἴω ογζωϑω κοδαγινόνθροι, ἡ σιωε- 
χοὶς αἰκροάσεως “ αολαυοντές, χαὶ Τοστεύτης διϑουσκαλίας μετέχοντες, τὺ τω Ὡἰπὸ 
τῆρνηφείας ἔχοντες βοήθειαν, πρία ἡμῶν ἔξαι συγγνώμων, ποία ἢ ἰπολογία, » Εἰπὲ 

δόμοι, «ἵρχμκαλώ, αὐ Φδῥ,παῖϑω σὰ γναΐσῃ καθ᾽ ἐκαίφην ἀπιόντα ἡμέδφιν ἐὶς 
τὸ διϑουσκωλέῖον, αὶ τῷἢ “χῴου καϑλιόντος μηδὲν “πλόον ὠκεῖθεν καρδοψοννα, αἵ οοὶ 

45 αὐοαταῖς οἰσεις γὸ χἱ ὃ χαὶ τω παι δὲ μείς!γας Ἰχιϑήσεις, καὶ τὸν διδασκάλῳ μέμψηι 
εἶτου ἐϊ μαίϑοις, δτι ζᾳ τρα τῷ διδϑωσκαλν πόμτω γεγένηται, ἡ ὁδὲν λόλειτῆαι, 
ἡ δὲ βαϑυμία τῷ παιδὸς αἰτία πλϑῶν καϑέφηκε, ὀχὶ πάγειν τίω αἰγαναίκτησιν ἔχὶ (ὃ 

παίδων μετοιϑήσεις, τὴς αἰτίας αἰφεὶς (ὃ) διϑοίσκοιλον αὐντὸ δυὴ ἢ εν ζωῦϑα, γίνεδ, 
δίχαιον. ἡμεῖς δῦ, καϑοί ὀτάηθηρδῳ ΓΟΝ τῆς τῷ ϑεού ἡαέολτος, ὡς τέκγα πνϑυ-- 

40 μα τικοὶ καθ᾿ ἐκώτην ἡμέοφυ Εἰς Ὁ διϑωισκαλεῖον τῦτο κα λοιιῶτες, τυ σωτηθλώδη δι: 
δωτκαλίαν ὑμὶν οὐδατίθειϑρ, δυ ζὰ οἰπὸ τῆς ὀικείας δζρνοίας φ,ϑεγίόμϑροι, διὰ τὰ 

αὐ δὰ τῷ δεασύτα ὁζ Μ᾽ λείων γραφῶν ἡμῖν δωρηϑέντα διδούγματα, ζωῶτα Εἰς μὲ. 
σον τσϑϑ τίγωτες ᾧ " ζωῦτα σιωνεχαύς οἰγηχριῶτες. Εἰ τοίνιω ἡμδῇ! πα ᾧ ασουδέωὺ ὺ 

Ι αἰγευηνίδν; 
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αἰγρυπνίλν Ἐχιδειφυμϑμαν, ᾧ ἐφ᾽ ἑκαίφης ὕχὴ τω ὁδὸν τῆς Φιρετὴς ὀδιορώντων, ὑἰ- 
“ αὐτοῖς" Ὦ Ι » 0} [ ἀ ἡμὴ κε .} -“,7Ὺζ0᾿τιϑε ! ι 

“μεῖς τοῖς αὐτοῖς δήημένετε, οὐνοηστουτε 0σ᾽ (( Ἡμῖν ἐφξτ ἢ ὀδγοϑη ᾿ υμιν ἢ καταγνωσις, χιὀπαιμώνη ἢ 

ἵνα μηδὲν πλόον Εἴπω. Εἰ) αὶ ανθυθιώος ἡμᾶς δέρωυσι Ὁ μηδὲν αἰ Ραλιπεῖν 
ΥἿΜ ἐὶς τίω ὑμετέραν ὀικοδομιάου ἡκόντων, δλλ᾽ ὅκφς ἐπειϑοὴ κηδὸκῖθα τῆς ὑμετέρας 

σωτηήρλας, ὅ δυυνα᾿ θα ὡράως φέρειν " ἐπεὶ καὶ ὁ διδαισκάλος ἐπειδϑρ ἐιδῃ Τ μαϑητίου 5 

μηδὲν καιρπούμϑμον οὐρὰ τὴς ἰὐτῦ ασονδῶς, ἐχ ὡς ἔτυχεν αἰλγεῖ ὦ ὀδυυνάται, ὁρῶν 
ἑαυτὸν μοί τέων πονούμϑμον. ζωωῦτω Ὗ λέγω [νιῶ] ἐχ ἵνα λυπήσω τίω ὑμετέραν αἰγα-- οτήγυν 
πίω, δλλ να διεγείρω καὶ οοὐοαισκθυάσω μήτε ἀπλώς κατωτείνειν ὃ σῶμα τῇ νηςείᾳ, 
μήτε ἐικῇ ἢ μὠτίω Κρ ἡμέρφις τὺς ἀἰγίας τεοστιροιχϑφῆς. τ ατρέχειν. ἢ 2ἰ λέγω 
Φεήμέρᾳς ὃ αἰγίας τεοσα ρρικοφῆς, ὁπουγε ἡμᾶς ἀγοϑσήχει μήτε μίλυ ὅλως ἡμέραν 19 
τ δαπέμπεοϑαι, ἐἰ διόν τε, οὖν πϑω τὶ τῳ χούγῳ τῆς ξωῆς, οὖν ἢ μοὶ κέρδος πγέυματι- 
κὸν ἑαυτοῖς ογαποτιϑέκῖθα, ἡδὺ ϑύχνς, ἡ δὲ ὀξζομολογήσεως, ἢ δὲ δὐποιΐίας, ἢ δὲ ἑτέρας . 

»)}} « ᾽ “αἰνὸς ἐργασίας πγϑυμιατικῆς ; εἰ γῈ } Παῦλος ὁ τοσούτος ἢ τηλικούτος, ὁ (ἡ ἀῤῥητα ἐ-- 
κεῖνα ῥήματα ἀκούσας, ὦ μέσρα τῆς σήμερον σδ᾽ οδεὶς ἔγγω, ἐξόα, λέγων, Καθ' ἐχαίφην 
ἡμέραν οἰποϑνήσκω, νὴ τέω υμιφτέραν καύχησιν, διδαίσκων ἡμιᾶς,θτι ὅυτως ἑαυζὸγ τοῖς 15 
κινδύγοις τοῖς αἰπὺ Ὁ δυσερείας ὀξεδίδου,ως πον αὐζογ τὸν ϑοίγατον γίνεοϑαι ἐφ᾽ ἑκαίφης 
ἡμέρας, ᾧ νεῖν ἡ φύσις σύ ἐδέχετο (ὧὶ γὺ θανάτῳ παάδες αἰ ποοκείθα) τῦτο κἡὶ φι-: 
λονεικία δ πδϑαιρέσεως αἰστοῖ κατώρθου, ἐἰ ἡ ὁ φιλδν,ϑοφστος ϑεὸς Τχὶ πλέον αὐτὸν 
διοτήρει αἰϑ τω ΤΩ λοιπῶν σωτηρλδλμ" ἐἱ τοίγιω ὠκᾷνος ὁ ποσύτοις κομᾶν κατορϑθώ-: 
μασι, ὶ καϑοί τῷ» ἀήελος ὑγχὶ γῆς φωινόνϑμος, καθ᾽ ἑκαίς- ἕω ἐασούδωζε κερδαγνειν, κὶ 1 
ποδὸς (ἂν ῸΡ τὴς ὠλη)είας κυδύγος οὐ δαταάήεοϑαι, ἃ τίω ἐμπορίαν τίω πγϑ.- 

ματικζω ἑαυτῳ συλλέγειν μηδέποτε Ἰξαοϑαι,τοίλν ἂν οθιηνϑῳ ἡμεῖς ἀπτολογίς- 
ὧν, (ὦ μὴ μόνον παύων ἐγτες ἔρημοι “δι κατορϑωμαύτων, αἰλλαὶ καὶ τοσύτοις ἐλαῆωμα-- 

σιν αἰ ασοχείυϑμοι, ὧν χαὶ ἐν μόνον ἡμῖν κγοϑσὸν ἱκανὸν Εἰς αὐτὸ τῆς ἀπωλείας τὸ βαί.. 

ὁ ιϑρον καταγαγεῖν, ὁ μηδεμίλν ποιόρμϑμοι ἀσουδένν κἀν γϑωῶ ζαῦτα διορϑοιώ; ὁ- 25 
τὸρ ἢ ὁ αὑτὸς πολλάκις ϑύράσκοιτο μωὶ μόνον ἐν ἐλῆωμα ἔχων, διλλαΐ ἡ πλείονα, χαὶ 
ὀργίλος ἡ, ὁ ἀκόλαιτος, ἡ πλεονέκτης, ᾧ βώσκάνος, ἢ ϑυβιόδης, ὁ μήτε ζωῦτα διορ-- 

ϑομν βύλοιτο, μήτε “ὟΜὙ τὴς “διρετὴς ἔργων ἐφαΐπήεαϑαι, πτοία, λουτον αν ἕίροιτο σωτη- 
οἰας ἐλπίς ει ζωῦτα λέγωρὸ λέγων " παύσομαι, ἕν ἕκαφος ὝΨ αἰκνώτων Ὁ καταλ- χιπκύμω 
ληλϑὺ ἑαυτῳ φάρμακον δεηόνϑμος ἐκ Ὁ ἡμδϑ λελονδῥων, ασουδοίσῃ τωχίως 19 

χα ΜΝ οὐγοχ λϑιιτων παθών ἀπαλλαγεὶς ασοὺς ὑγίειαν ἔπϑμελϑων, ἃ ασοϑς τίω τῆς 

ἜρΟΤης ἐργασίαν ἑαυτὸν ὑλητήδειο καιταςῆσα!. ὶ γὰρ σπὶ ΤΡ καμψώωτωνζα ᾿ μα- 
τὰ κἂν μινέλακις ὁ ἰατεὸς Ἰηπθὴ ζὶ φαίρμακα, ὁ ἀῤῥωφος μὴ ὀϑέχυπω ᾿ἐχημένειν 
τί Σἰπὸ τί φαρμαίκου ϑεροιπείαν, δλλαὶ πολλάκις δυδαρᾳίνων (Τ᾽ Ὁ Ἰχιϑεῖναι Φᾧ. 
ἰατρὸν, ςύκ ὀνεχόνϑμος τῆς ἀλγηδόνος Θἰιποῤρίτηη τῶτο, ᾧ μυὴ καταδέξοιτο τίου δὲ 15 
αὐτο ὠφέλει, ὑδεὶς αὐ Ψ 6 φροφνόιυντων μέμοψονο τῷ ἰατρῷ τῷ ΡΝ ἑαυτὰ 

πϑύτα ΕἸἰσαγασέντι᾽ Ὧν αὐτὸν διὴ ὅϑπον ἢ οὐνταῦϑα ἡμεῖς δ Ὁ φαίρμαχον Ὁ δσὸ 
τῆς διδασκαλίας τὴς πγϑυμιατικῆς καυτασκδυάσαντες Ὠχιτίϑε μϑμ, ὑμέτερον δὲ ἂν εἰξ 
λοιτον Ὁ ὀμέχεοϑαι ΡΜ ἀλγηδόνων, ἢ τὴς ϑεροιπείας ᾿ὡὀἰσπνασϑαι, ᾧ ἀπαλλαλμζα 
τὐφνόσῳ πτϑϑς τίω ἀἰληϑὴ ὑγίειλν ἐπανελθεῖν. ὅτω γδ) 6 ἢ αὐτοὶ πολλίω τῆς ὠφε- 40 
λείας τίου ἀϊόϑησιν λήλψεοϑε, ἢ ἡμεῖς μικραν ἕξονϑρ τίω τὐραμυϑίαν, ὁρώντες (ὅν: 
πσοότερον καιμνενζας τω ζαχίως πσοβουγίειαν ἐπανελϑέγζως. ἕκαςος ύνωυ ἡμδν; 
τ Ῥακαλώ, ἐιὴ μὴ αὐοότορον, καὶ γρεῶῦ ὡκ Ὁ δόντος απουδωζέτω, δεῖ οἷδιν 
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οὐοχλοιῶ πῳ ἐλοίῆωμαι τῶν ἄλλων πλέον παθών, τῶτο ὀκτεμεῖν τῆς ψυχῆς, ἢ 
σῳ  βσεξεῖ λογισμῷ, καϑαϊρ μαχαίρᾳ. τινὶ πνέυματικῇ γρώνϑνος, ὅτως ἑαυτὸν 
δ πάϑοις ἐπαλλαηέτω. δέδωχε Ν᾽ ἡμῶν ὁ γεὸς λογεημὸν “οιοκοιυτα ἡ δυιναίνϑμον, 
Εἰβυληθένηϑρ μοιρὸν δριθλέψαι, ἑκαίςιν ἢν οὖν ἡμῶν τικτονϑμων παθών αἰξεγί- 

5. γειϑαι. δζρα τῦτο καὶ ΔΨ" αἰγίων ἡμῶν ἀπόντων (ὅν βίος ἢ τίω πολιτείλν “] αἱ 
ϑείων φαφων λύαγρατῆον καταλέλοιπεν κἡὶ τῷ πνθύματος χάοις, ἦα μαϑόντες, ὡς 
τῆς αὐτῆς ὄντες ἡμῖν φύσφως ἀπόμτα ζὶ τῆς ορετὴς κατώρθωσαν, μὴ ῥαϑθυμαΐμϑρ 
αἰϑὸὶ τίω Τώτης ἐργασίδν. ἢ ἐχὶ τῆς αὑτῆς ἡμῶν Φύσεως ζω ὁ μιαικοίριος Παῦλος ; 
ἐκχαίομαι "ὃ Εἰς ᾧ ὀυδρὸς πϑθον,ὺ δζῳ ὅτο σωυεχαῖς αὐτ' αἰδεςρέφων ὁ παύο- 

10 μα, Ὁ ὥασερ Εἷς Ὄρχετυ πον μα Εἰκόνα, Εἰς τίω τότε ψυχίὼ οὐγορῶν, ὠκπλήτ: 

Ὅμαι Μπαθών τίωυ αἰχύροηίαν, τὴς ὀῤδρείας τίωὐ αὐ πύρ δολίω, τῷ φίλτρου τοῦ 
“σοὲς ᾧῷ ϑεὸγ Ὁ δζμπυρον. ἡ λογίξομφι ὅτι πᾶσαν ταὖν ἰροτῶν τίω σμυαγωγέώ 

Εἷἧς ὀίϑοφπος βαλυϑεὶς κρυτώρϑωσε. ἐ ἡμῶν ἔκφαφος δδὲ Ὁ τυηον κουτορθοιον βύ- 

λέται. τίς δξζυ ἡμὰς ὀϊξαιρήσοται τῆς κολοίτεως τῆς ἀηϑρωτήτο, ὁτὸμ ᾧ τῆς αυτὴς 

15 ἡμῖν χϑιγωγών φύσεως, ἢ ζοῖς αὑτοῖς παϑεσιν «ἰπσοκείυϑμος, χαὶ οὖν Ὄσαστῃ και-: 
ρῶν δυσχολίᾳ, γεχϑνως,, καιθ᾽ ἐκοίφον ᾿ἡμέσφῳ,, ὡς ἐϊπεῖν, ἑλκόνϑμος, ασαοφιῆθμε- 

γος, χαὶ δημοσία, συρόμϑμος κ᾽ ασὸ “ἦμ' τω κηρύγματι πολεμόιοστων, (ὦ) καὶνο- 
μίσειντες αὑτὸν πολλαίκις τεθνόμαι, τότε λοιπὸν ὡς Εἰς θργϑν οἰγαγόντες τέο φονηαμὼ 
αὐδὴὦἴ γνωμέων, οὕτω κουτέλιπον, ἡμεῖς δὲ σε τὸ “πολλοοῦν τῶν ὠκείνα μιμεῖ-- 

20 αἵ, βυλωκῖθα; ἑυοίσκεται δ τίς ἡ δα) Ὀσούτον μέγεθος ρετὴς ἐπχιδεικνύνϑμος, 

ὅτως ὀβωπετηωκότων καὶ Τοσαύτη ῥαϑυμία, ἑαυςῶν' ὠκδεδωκότων, δλλ᾿ ἵνα μυὴ πο μοὶ 
τῆς ἡμετέροις γλώῆης ὠκόνητε (ᾳ ἰδ τῷ μακαοίν τύτο κατοργώματα, καὶ τέο 
ὀυδρείλυ, ὦ ἰαὺρ τῷ τὴς θυσεθείας κηρύγματος καθ᾽ ἑκαίς“ ζω ἐπεδείκνυτο, αὐαίκᾳ)-- 
ον αὐτο αἰκϑῦσαι λέχϑντος. ἡνίκω “ὃ Εἰς λυ ϊκίωυ κατέςη δρὸ τίω «“Κιυδωποςόλων 

25 ἀπάτην ζα' ἑαυ διηγείοϑαι (ὅτω δ ,ώ αὑτῷ) τῶτο βαρὺ αὶ ἐπαρϑές, ὡς ἢ ὀμαϑὺ. 

ἐοϑαι!, ὶ μηδέποτε βέλει, ζαῦτω ἐὶς μέσον ἄγειν, δλλαὶ ἢ Ὁλμαν ἑαυζὸ καλεῖν 

βλοσφημον ᾧ διωκτίω) Κη ὃ πολλίω Εἶναι τίω ὀμαϊκίω ἑωρφι" αἰ πσὸ τῷ στορ- 
βαψαι ζᾳ φύματα “Μ' ἀπατεώνων, ἡ μικραῖν δοιιῶαι τίω αὔρα "Οἷς μαι.ϑη-- 
τόνονϑμοις, ὕτω πως ἤρξατο κ(Τ' Ὁ πολλαὶ ἕτερα Εἰπεῖν, Εν ᾧ δ᾽ δ ὡς Ὀλμᾷ, (ὦ 

30 ἀφροσιώῃ λέγω) Ὅλμῷ κάγω. σκόπει ψυ χέωὐ φιλόλεον. ὶ μόγον γὸ Ὅλμαν, δλαὶ 
ἡ ἀφροσιώϊω Ὁ πράγμα καλεῖ παιδύύων ἡμάς," μηδέπόϊε «πλοῖς ὀὐξυ λῥαΐκης, 
Ὁ μηδενὸς καταναίκαζοντος, ζῷ ὑφ᾽ ἡδμγελμηνϑμάα ἐκπομπεύψ, 6 δέ τινες ἐἷζ 
ἡ δ θὑρεγεῖεν αἰγαϑόν τι ἐργασαίνϑρμοι, εἰν ᾧ 4. δ τις πλμᾶ, φησιν, εὑ αἰφροσεούη 

λέγω, τολ κῷ καγω" τῶτ' ἐςιν, γ) 3) πολλίω ὁρῶ τίου λϑαϊκζιυ, Τολμιῆσαι βώλομοι 

35 ὁ ὠφροσιιωης ὀροον ὅχιδείξα ον, ἐς ρφίῖοι ἐισι᾿ κἀγώ. ἰσρκηλῖται Εἰσι' καῤγω ασέρ μια 
Αδρκαίμι ἐἰσι" κα ., Ἐχὶ γϑτοις, φησὶ, μέγα φρονούσι } μὴ γομἰζέτωσαν λείγιε. γα! 

ἡμᾶς τύτων. οὐ ὦ ἡμεῖς τοῖν αὐ]ών μετέχομϑμ " Εἶτα ἐπήγαγε᾽ ὀζρέκονοι ΧΚολσ.- 
τῇ εἰσιν τορι φοονων λαλεῖ, αἰπὺ ἐγώ. ϑέα μου εἰν ζιῶϑα, αἰγαπη τέ, τῆς τῷ μα- 
κρρία τότ ψυχῆς τέων αἱρετέον. ἐπειδιὴ γὸ ᾧ τόλιμὸν αὶ αἰφοοσιωώτω ἐκαίλεσε Ὁ 

49 γεγένηνϑμον αἰ χο᾿ ἰντε καὶ τοὶ ἐἰς τοσαυτίου ἀῥαϊγκίω κατοταὶς, σοὶ ὕγως ἠρχό θη 
τοῖς ἐιρηρϑβοις, δλλ᾿ ὅτε δ μέλλεν ἑαὺ τὸν δεικψιυύαι πολλῇ τῳ μέτρῳ ἐκείνας απφατον- 
τίζοντα, ἵνα μή τίς γοιμέῃ Ὡυτὸ φιλοιυτίας αὐτὸν ζὺ τα φϑεγποῖ, παλιν ὩῬα}69- 

σιούζου κουλᾷ “ὸ » αὐτὶ, λῥγϑυϑυον, μογογχὶ λέγων, μὴ )Ὰ οὔκ ῥιδω, ὁΤί τράῖμα 

ποι 
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ποιω τοῖς πολλοῖς " ασϑϑσιςαί υϑμον καὶ Οὐκ ἐμοὶ ̓ ρέπον ; δλλ᾿ ἡ πολλή με ῥα ιη εἰς 
πῷτο σιωωϑήσασοι ἐκξιαζεται. δ5 σύγνωτέ μοί, φυσι, αρδαφ εσσιεώης ρὴ ματα 
φαηονϑύῳ “ὑτὸ καὶ τέο σκιδι μὶμοησω θα ἡ μεῖς, οι Τοσοωῦτα φορτία αἱ μδοτημοτων 
ἔχοντες δγχικείμϑνα, ᾧ πολλάχις ἕν τι βραχὺ κατορϑοιῦτες, ἡ Θεὲ τῷτο εἰς (οὐ τα- 
μιέῖα, τὴς Δ[ ϑνοίας φυλοίῆειν ἀνεχόμϑμοι , λα ὁζᾳ ὃ πίω ΠΥ αν, ϑούπων 5 
ϑηράοϑαι δῦξον ὠχποριτγάζοντες, τὸ ἐἰς μίσον πσολτιϑέντες, ἡ δχρρ τὴς αἰχαίοφυ ζώ- 
τὴς Φλυαρίας τὸς χα ᾧ 9εοὐ αἰ μοιξῆς ἑαυςῆν' Θἰποςερφιῶτες. δλλ᾿ δὰ ὁ κιακοίολος 

Κι ξ Οιούτόν τ πέπονθεν. δλλα! τί; οἱ αἴκονοι Χριςοῦ ἐισί γΦησι, τ βαφρονών λαλω" 

οἷπῷ ἐγώ, ἐντα λοιπὸν ἐντοῦϑεν ὠκεῖνα ἐὶς μέσον ἀνγή, ὧν οἱ ψευδωπύςολοι ἐδὲν ἦσαιν 
Ἐχιδεδειγμϑμοι. “τὼς "ὃ, δὶ ὦ τῇ αἰληϑοίᾳ πολεμοιῶτες, ἢ “ὥσδϑς Ὁ ἐμποδίσαι τῷ Ιο 

κηρύγματι ὁ ϑύσεξείας πόρτα ἰονοφαηδμϑνο ἢ ἢ ἀφελεφέρων αἐ «[ανοίας πα-- 

φαισοι λύοντες ; ἐνπτῶν τείνει αἰ πτρ ἐγὼ, ἀπαολθμᾷται λοιπὸν τοὶ τῆς αἰδρείας αὐτῷ 
καζορθωματα, καὶ φησιν, Ἐν κόποις πὐξκοσοτερως, ον πληγαῖς αἰπροϑαλλόγτως, οὖν 9α-: 

ναϊζοις πολλάκις. τί λέγής » ξένον τὶ ὁ ποοαιδυξόν 681 9 χροὶ σὺ λεσόμϑιυον. ἔς! δ 
πολλάκις θαγαΐζον «ἰαυύμῴναι: γα! φησιν, ἐἰ κ᾿ μὴ τῇ πείρα, δυλὰ τὴ γνώμῃ ̓ διδασ- 15 

κων ἡμᾶς, ὅτι διζενεκῶς ζοιδζοις ἑαυΐζὸν κινδγωύοις ὄξεδι δια ὅρα Ὁ κήρυϊμα Ὅς " θανά;.. 
ζις αὑτῷ τίκϊοσιν. Φλλ᾽ ἡ τῷ γιοῦ χαοὶς ὧν ἀδθῖς μέσοις τοῖς κινδυυύοις “Τ᾽ ἐθλητίωυ διε, 

φύλοιῆεν, ὦφε τοῖς μαιϑητϑυομϑῥοις πολλίω γύεοϑαι “δὲ αὐτο τίωΣ ὠφέλειαν. ἐν 
θαναΐτοις, φησὶ, πολλαίκις᾽ αἰ πυὺ ᾿σδοωίων πενταχές τεοσουρφίκογτα ρα μὲν ἔλαιον, 

τοὶς ἐρραιοδιοίζωυ, ὧπαξ ἐλιϑα αϑην,τοὶς ἐναυαἴγησοι, νυηϑήμερϑν ον τῳ βυθῷ πεποί- 20 
ακϑι, ὁδοιπορίαις πολλάκις, χινδεωοις ποτα δῖ, κινδυύύοις ληςῶν, κυδυώύοις ὡκ ὅμυς, 

χινδυυύοις δ ἐθνωίν, χινδυυύοις εν ψευδωιδίλφοις, κιδωώοις οὖν πύλεσι,, κινδυυύοις ἐν 

" ἐρημία, χῳδυώοις ΩΨ θαλάσσῃ. μ] «πλώς κοὐ δατρέγωμϑρ, αἰγαπηζοὶ, ζᾳ εἰρηνῦμα. 

ἕκοιφον “ὸ τόσων καθ᾿ ἑαυτὸ μόνον πέλαγϑς ἡμῖν «ἰπὐοδείκψυσι σειρασγχών. σουὶὲ "ὃ 

αἱπλοῖς ὁδοιπορίαν κἷδν Εἶπεν, δλλ᾽ ὁδοιποσίαις, φησὶ, πολλαχις᾽ σοὶ κίνδηρυον 23 

ἐγα ποτα ιδίν, δλλα πολλοὲς ὼ Δἰαφόρρις χινδυυύας" ἡ πϑϑτα ΛΔ πολλῆς τῆς ὑπερ- 

(οληῆς ὑπο έμενε. μ᾿ ζωτα ἀπόντα πάλιν φησὶν εἰν κόγτῳ κα) μόχϑῳ, ον» ἀγρυπ’- 

νίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ ἢ δίψει, ἐν νηφείαις πολλάκις, ἐν ψύχει ἡ γυμνότητι, γωφὶς 
τοωὖν πέλεκτός. ὀρᾳ πάλιν ἀδλο πέλοιϑ9 ἡμῖν πειρφισμών πο Ρανοιηόυϑρον. Εἰπων 

2} χωοὶς τον χϑβεκτὸς, ἡνίξατο ὅτι τοὶ εὐδαιλειφϑώντα πλείονα, Εἰκὸς ἐἢ τωὺν ἐι- 10 
ράνϑέων. αὶ σὲ μέχρι τότυ ἐφη,αἰλλαὶ παίλιν ἡμιῶς ϑιϑαίσκᾳ ζιὶ ἔχισυςασεις αὶ Καὶ 

συφροφαςς, ὡς ὑπέμεινεν, ὅτω λέγων, ἡ Ὠχισύςα σίς μὰ ἡ καθ᾽ ἡμέρριν, αὶ μέραμνα πα- 
σῶν ἢ ὠκκλησιών. ἰδιὰ πώλιν ὁ τῶ ἱχανὸν κατόρθωμα. μόνον τυϊαἶγον, Εἰς αὐτέω 
" ἀλϑν τίωὐ ἀκραν κορυφζω Ὁ υἱροτῆς. ἡ μέριμνα, φησι, πασῶν Ὦ ὠκκλησιῶν" ἐχί μιὰς 
ἢ δύο ἡ τοιών,αἰλλαὶ πασῶν Ὥχτὶ χίω οἰκουνϑρζωυ ὁσίων ΝᾺ ἥλιος" δζρτεέχει γώ ζ 35 
ὀικείας ἀκτίνας ἀφιεὶς," τοσωωύ τέων ἢ ὁ μακοίελος (ὅπ! ἔμγε τίω μέφιμψομ αὶ Ὃ φρον-- 
αἰδα. ἐἰδὲς πλαΐζος ψυχῆς ; Εἶδες δἰ οσνοίας μέγεϑος; ὁ Ὁ ἑξῆς ὃ ἐπαίόνϑμον πεέλιν 
ὦπϑρτα, ὡς ἐιπεῖν, ταὶ ἐρηνϑβα, ὐπυκρυτῆᾳ. ΤῚς γ) ἀἰὐσϑενᾷ, φησι, ὁ Οὐκ αἰϑεν, τίς 
σκανδαλίζεται, ἢ Οὐκ ἐγω πυρϑόμαι; βαξοα!᾽ πόση τῷ λύδιοθς τῶτα ἡ Φιλότοργία, 
“πύση ἡ οὐγρυηνία, πόση ἡ μέραμγα ; ποία μμἥτηρ ὅτω ὀζακότηεται τά αὐλωΐγνα, τῷ 49 

1 » “Ὁ Ι 4 ἊΝ 7 Ι! ς-ς Ι “ος,, ὕ 
΄“τιιδὺς αἰντης πυρέηοντος, ἢ ἔπι τὴς κλίνης κειυϑρα,ως ὁ (απάθλος (τ᾽ τΡ τῶν ἐν 

ἑκαίςῳ τόττῳ οἰοϑενοιοστων μάλλον ἠαϑένᾳ, ἡ Ὡρ τῶν σχϑυδωλιξομϑβων ἐπυε9(- 

Ὁ; σκόπει γδ)} μοι λέξεως ἔμφασιν. ξύν ἔἰστε, τὶς σχαψδουλίζεται, ἡὶ Οὐκ ἐγὼ λυ-- 
σοῦμα!» 

20. Θονῖα. 
ἐϑμον., 

“ζ. ϑιώ “πῇ 

Ὁ. ἐδημίαν 

“(.εἰγαάν! 

»εἰρηᾷ 
«ταύ ἢ 
αν ᾿ 



β 

ΤΟΝ 

ΓΕΝΕΣΙΝ, Δογ, β. σι 
ποῦμσι, ἀλλὰ 'πυρράμο] φησι" τίω ̓ ζχίτασιν ἡμὰν τὴς ὀδυυης ϑηλών, μονογχὶ δεκ- 
γις  ἐμπυειξονῦμον ὁ ἑαυτὸν ὼ τσιόνϑυον ἔνδοθεν χα τῶν τὰ σκαύδωλᾳ οὐὑποομδρόν- 

χισονμον “ρων, οἶδὸν ὅτ| ἐἰς πολὺ μμῆχϑᾳ πάλιν ὀξέτεινα πω διδασκόγίαγμξ ζωώτα" σαξϑηρημές. 

ες σήμερϑν συσ]ᾷλαι, ἵά μιρῥὸν ἐκ τῷ τηρνηζείας πύνα ἀρεβέεσαι διωυηϑητε αὐ 
5 Οὐκ όιδας ὑπῶς ἐμεπεσῶν ἐὲς τὸν πλλούτον τῶν νκατορϑωμαίτων τῇ αἰγίν τύτο, καϑεύ- 

«ἣν υσαὺ ῥύμας ὑδώτων σφοδαερρτάτηφ, ὅτω τίω γλώῆλυ ϑρεσύρίωυ. δ 4 μιέχει 
τότυ φήσας τὸν λόγϑν, αρακαωλαΐ τίω ὑμετέραν αἰγαπτέω ϑιδενεκῶς τῦτον ο» ὅζο- 
νοία αἰδεφέρειν, ΧΟ ̓τϑῷ λογίζ εοϑπι σωνεχαΐς, ὃ ΤΙ ΤῊς αὑτῆς ἡμῖν κοινωνῶν Φύσεως, 

κα Οἷς αὐΐζοῖς παϑεσιν αὐτυκείμϑινος, καὶ ᾿ Ῥπτήδυμᾳ ἢ ὄχων βυτελὲς χαὶ ̓ ῥὑκαταφοό- 
10 "ἴω, χα Η δέρμιαται. ῥαπῆων, ΧΑ [τὲ ἐργαφηείν ἑφηχώς, ἐπειδιὴ ἠθυλή,βη καὶ , Ὁ ἠθέλησε 

«πολι ὧν τῆς ἀρετῆς πονες ἑαὐτον ὀκδούγαι, κὶ ὸ ἀξιν ἑαυῶν κουταφησοι, τῆς “ὑτδ- 
χὴφ τῷ ἀἰγίν πνόύμφτος, δωνιλεφέροις ἀπήλαυσε τῆς ἄγωθεν φιλοτιμίας. αὶ ἡμᾷς τοί- 

γε, ἐαὺ ̓βεληϑώμν τὰ Δ ἑαυταν Ἰηαδείξααϑαι, σσεῖὲν Ὁ κωλύον τοῖν αὐτοῖν κ- 
μᾶς υὐπολαῦσαι. φιλότιμος ΩΣ ὁ δεασύτης, Καὶ ̓βύλεται πϑρζῷς αὐ, ϑοϑποις σω.: 

ἊΝ οκρταγήσω. ἃ ς ϑέώαι, αὶ ὁ Εἰς Ὠχίγνωσιν αἰληλείας ̓ἐλθῴν. ἀξίνς: τίνι ἑαυςδ" κατοσκθυσωμϑι, ὁ 
μ᾿ πυδοϑυμίας ζεύσης τῆς ἀρετῆς ὀψὲ γϑεώ πυτε ἔχιλαξω θα, καὶ τῶν εἰν ἡμῶν πα- 
οὦ τίου δίόρθωσιν Ὀχιδειξαίμενοι Ἰηπτηδείος ἑαυκζῶῳ αἰπἰϑγασώμαϑου “οὐς τίω Ἔ 
πρύύματος ὑποδο) χίω᾽ ἧς Ἄμοία πόρῷς ἡμᾶς ἀξιωϑίαι, χέει ἡ φιλαν,969- 

πίᾳ τῷ κυείν ἡμὅῃ Ἰησοῦ Χολφού" κ᾽ ὃ τῷ ἱπατοὶ, ἁ ἅμα τῷ «ἁγίῳ πνύματι δόξα, 
ι20 κραΐτος, τιμὴ, γεν ὦ αἰεὶ, ἡ Εἰς ὧν αἰωώγας τοῦ αἱ φἰωνων. Αμάυ. 

Λογιβ. ΕἸΣ ΤᾺ ΑΚΟΛΟΥ͂ΘΑ ΤῊΣ. ΚΤΙΣΕΩΣ' ΑΥ̓ΤῊ 

ἡ βίολος ϑνέσεωρν ὀρφνϑ τε ἡ γῆς, ὅτε ἐϑμετο᾿ ἥ ἡμέρᾳ ἐποιησὲν ὁ γεὺς 

τὸν θρφινὸν ὸ τίου γέ. 
ᾷδ. 

ΘΏΕρε διὴ σήμερϑν πληρωσωμϑῳ ἡμδέλτι τίω πόμεου,ὶ τῆς σύγ-: 
Ἀν ϑέμρν. Ὁ Ως ὅλοις ἀψω ἄθα διδωσκαλίας, ὶ τὴ ἢ αἰχολουλία, γμ' πεϑίω 

ἐρηνϑμων σιευαψωμϑῳ καὶ Οὐ μέλλοντα γιοῦ , ῥηγήσοοϑαι. ἴτε 
ι γδδ δι ὡπαιξ αὶ ὼ δυύτερον ασεύδονζς ἡ ἡμᾶς ὺ βυλομϑύοι 

80 ΠΟ ΘΑ ἢ τῦτο ποιῆσαι, ἡ ; αὶ ὧν ἀδελφὸν ἶὲ ἡ ἡμετέροις πξϑνοια 

ὰ » τίω γλῴηὸῤν ἡ ἡμῖν εἰς τίου " τσ ὸς κείνοις τὐϑαίνεσιν ἀμετή- 

απ. ποτὲ (ἢ Μζ ὃ «δι νενοσηκόζᾳς ἔν} ἀδελφῶν νὦ ὄρ σιωυηϑᾳίας πεύλοψνν Ὥντο-- 

οἰζοζωε ἑαυζᾶν' τῷ συλλόγυτ τύτοτο αὶ πγθυμαϊωκῦ, αὶ τίου ἡδογίι τῆς αἰγίας ἑορτῆς 
ἡμῖν αχρωτηριαζονζᾳς, δ τῆς πολλῆς ὐἰδακλήσεως κα ἡ συμξυλῆς ἐπείϑομδυ μὲ 

45 ἔλὶ πολὺ ̓ χωέζεν ἐ ἑαυςᾶν; τῆς τῷ α Χοιτοῦ πόνμψνο, μηδὲ ἔξω τὺ ὁ σηκοδ τῦτα τοῦ 

σνθυμαϊικοὐ πλόνάοϑει, Ὁ ὁ τ ' λόγω ἡ τῷ ὀνόματι ἡμῶν ἑιμώοϑει, τὴ αὶ ἀὐληϑεία, 
Ἰουδαίοις κατακολουθεῖν τοῖς ἔτι τῇ σκιᾳ Σ αἴϑακαϑημδύοις, καὶ Ὀ τῷ λύχνῳ “«σοδϑλσηλω- 

μϑίοις ΚΤ τίω ἄμε τῷ τῆς διχαιοσιωης ἡ ἡλίν ̓  ποτὲ δ Μ ὠὐζωϑα συλλεγ9- 
δύων ὥν ὦ ᾿ἀριυήτως ἐκαιλέστεμϑν ῥλιδραμεῖν τῇ ἢ κλήσᾳ τῇ ἢ πνϑυμιατικῇ, καὶ αὶ πϑύτα 

40 ὕπηον ἡ πᾶσαν ῥαϑυμίδν ἸἈποτιναϊξαμδύσο, πόθῳ ξέωτι ὶ ἢ πδοϑυμίᾳ σικυτετοιμϑρῃ 
ἑτοίμοις ἑαυςἦν. πεὴ τίω αὐποδοχδω τῆς βασιλικῆς δωρεάς αἰτὔργα σασθαι ; καὶ 
απεύσαι πσοϑς τὸν τίωὺ ἀ ἄφεσιν ὙΜ' Γ᾿ πεπλημμδηη ὕων δωρρύμϑμο,ἡὶ τα μυρία ἀγα.-: 

᾿ 3 μετ δωψιλείας παρέχοντα, ἐπεὶ δώ ᾧ ΔΨ ἰδὲ τίω τούπα πάσα ἑορτίω σφαλλο- 
ἴων, 

α, Τιμ.β, 8, 



᾿; ΧΡΥΣΌΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΗΝ 

δίων, δ διρὲ τῆς νομιζοχϑμης ζωύτης μίχρ ἃς ον δατηρήσεως μεγα λαιέαυκξν; ζημκί- 
ἐκωτων δ ἡμῶν αρμόῆεσαν πσόϑνοιαν ἐπτοιησοί ἴθα,, κατάλληλον αὐτὖἕἔμ' τῷ τραύματι 
ἰϑεραπείλν ἐπαναλόντες, καὶ τοῖς αἰμυήτοις τωι ποο᾽) σήκωσαν ναθεσίαν προϑσηγα)ο-- 

αϑμ᾽ αἰκόλουθον ἀν ἔτη λοιπὸν, Τὴ, πσοὺς ζὶ κυυτεπείγϑντα Ὦ "νοσημάτων ἔζη μϑμ, κα 
ὃ ἑαυτῶν ἐπλυρώσα ϑυ, κοινῇ πᾶσιν ὑμῖν σήμερον Τὶ ἐσίασιν κρδαϑεῖναι τίωὐ πνϑυ-- 5. 
ματικίω, ὥασερ γὸ τοοὺν ἢ ΟΜ ἀδελφών ἢ ἡμετέρων ὃ Ὠμαμέλειαν πτοιήσα δ, εἰ 
“ποδὸς ὀχείνας αὐ οαίνεσιν καφωλιπόντες “ ἀχολυθίας ἐγραϑμοι παρείδο νϑν καίμνον-- 
ζμ αὐ, ἐικότως ἀν τις ἡμῖν μέϊννψαγτο, ὡς τὸν Ἰιττήδειον χαιοθν τ αδραμούσιν᾽ 
ὅντω γμὼ ΤΩΝ μηδὲν αὐδορλέλενωαι ΟΜ ἐις δυυύα μεν τίωϑ ἡμετέραν, δλλα τὸν τῆς 
διδασκαλίας λόχϑν ἐπτοιν(ᾳ αἴϑα,, καὶ ὃ Φιογύθλον κουτεξαλορϑρ, ὁ (αὶ ασέρματα τῇ το 
ἢ τη πῇ πνέυμαϊικῇ πο Ῥακατιϑείῖθα,, ὠκόλρυθόν 681 ποίλιν τὰ τρραὶ τὸ μα- 
καοίου ἹΜωύσέως αγαγνωεοϑέντοι ἐἰς μέσον πσόϑϑεῖναι, ἥα  δξ αντοωΐν κέρδος ἑκαρ- 
πωσαίμϑμοι, ὅτως δικαδὲ ἀγαγωρήσωμϑρ. τἶνα, δέζυ ὅν, ἀκούσωμϑμ. 

4 ἔστη ἡ βίδλος, φησὶ, διμέν ως ὑραν τε ἢ γῆς, στε ἐγ ρετο ἡ ὑμεέρᾳ ἢ ἐποίησεν 
ὁϑεὸς Ὑ᾽ πρρινὸν ὦ ̓ γάω, 5 Καὶ πᾶν χλωρϑν ΠΥ ΟΣ δ ϑυέολ, ὩΣ “γῆς, ἡ παγζᾳ τς 

αέρτον ἀἰχροῦ, αν. Ὁ ἀνατεῖλαι.  γὸ ἔοροξεν ὁ ϑεὸς Ὠγτὶ 5 γάῦ, αὶ ἀν, ϑούπτος οὐκ ὦ 
ἐργαξεοῖ, αὐτίω. 6 ἸΠηγὴ ὃ ἀνέξανεν ὧκ ὃ γῆς, ᾧ ἐπόήιζε πᾶν Ὁ προύσωττον ἢ γῆς. 

Σ χόπει μοι παλιν τῷ ϑαυμας ὃ τῦτο πσροφήτυ τίω σιώεσιν » μᾶλλον δὲ τῷ 

αγία πγϑύματος τίω διδασκαλίν. μεπὸ γῈ πὸ διηγήσαοϑαι ἡμῶν κι μέρος τὰ 
τῆς δημιουργίας ὧπϑμτα, χαὶ τὰ ἔργα ἫΜ εξ διελϑοῖν ἡμερῶν » καὶ τίω τῷ ὁμ,39-- 10 

ποὺ δημιουργίδν, ᾧ τίω ἐἰξουσίλυ τίω πο δαλαϑεῖσοι αὐτοῦ πύμτων τῶν ὁρωνϑμων, 
νοῦ παλιν ὁμακεφαλαιένϑμος ζᾷ πόῤτοι φησὶν, Αντη ἡ βίξλος “ἀμ μέσεως ὄυρᾳ-. 
νου τε χαὶ γῆς, ὅτε ὄγίνετο: ἀΐδιον εἰν ζωϑοι ζήϊηστο, τίνος ἕγεχεν βίθλον αὑτίω καλεῖ 
ὀυρρινδ τε αὶ γῆς, χαὶ τοι πόλλο ἕτερα, τῆς βίολου σὐθιοχόυσης, καὶ διδιωσχούσνις ἡμᾶς 
ἡὸ αὐξ ἑτέρων πλείογων, ἢ ἰὸς τὴς ΤῊ δικαίων “δρετῆς, ἡ πἰξὶ τῆς τῷ ϑεοῦ φιλανο 29 
«ϑο»πίας αὶ τῆς συϊκαζαξασεως, ὦ ἐπεδείξατο κὐδέτε γ ροτόπλατον, αὐθὲ ὦ.- 
πὸν Ὁ δι λῤ,ϑοπων μος, καὶ αἷϑδὲ ἑτέρων 3 πολλών, ὡαἷρ οὐκ ἀν Εἴη τὸ “ϑρονῶς 

καιοϑὐ καταλέγεν. μὴ ξενισϑῆς, ἀγαπητέ. ἔθος δ τῦτο τῇ ϑείαᾳ »θαφὴ κιὶ πόρ-- 

ταχϑ χτὶ μέρος ἡμῖν ὠπόμτα διηγειοῖο, δὶ, ὐπὸ ΟΜ σωυεκτικωτάώτων Φροχορϑμίω 
καταλιμπόμεν ζῳ ἐξὴς σκοπεῖν τοῖς β)γγώμοσιν αἰχϑαὶς δεχομϑμοις ζρὶ λεγόρϑνα. χαὶ 30 
ἵνα μαθης ὅτι τ ουτως δβὴν, ἐΐζ αὐνδώΖΨὋ γιῶ αγεγγωσϑέων τῶτο δῆλον ὑμὴν και9,-- 

φημί. ἰδ  γὸ οὖν τοῖς παρ λαξούσι διδαίξασε ἡμὰς κἡὶ ϑεία γραφὴ τίω κῸ μέρος α- 

πϑύτων δημίουργίαν,νεοῦ πότων μέμφη! )δλά Φησιν᾽ αὑτὴ ἡ βίο λος “δμέσεως ὑ.- 

ορνοῦ τε κὶ γῆς, ὅτε ἐλμετο, ἡ ἡμέρα ἐποίησεν ὁ ϑυὸς τὸν ὀυρφνγὸν ὁ τέω γάῶ τὰ ἐξῆν. ὁ- 
ρᾶς πὼς πόῤτα Ὧν λόγον Εἰς τὸν ὀνρανὸν ἢ τίω γέ αἰθδεςρέφει, ἡμῶν κατα λιμποί-: 39 
γουστι ὧκ τύτων τὰ ἀλλα πόϑτα σεωιδεῖν ; στὸ δ᾽ Εὔπῃ ὀυρρινὸν ᾧ γάῦ, πόρτα [τὰ 
ποιήματα ] ὁμοῦ σιονελούσοι εἶπε, ζῳ τε εἰν τῇ γῆ, ζά τε εἰν τῳ ἐνρανῷ. ὥασερ δέω ἐλ 
τῆς Ἦν δημιουργημιούτων διηγήσεως, ὦ παντα καϑεξῆς λέπι, διλαὶ Μ᾿ σιωεκτικω- 
τάτων μφημονθύουσαι, οὐκέζι κα θ᾽ ἐν ἡμιῖν ἀπόμτα διηγεῖται ᾿ ὁυτω  τίω βίδλον πᾶ-- 
σαν, Εἰ ἢ πολλα ἕτεροι πεελέχει, δίολον “μμέσεως" ὀυρρινοῦ τε ᾧ γῆς ὠνόμασεν, ἡμῶν 40 
καταλιμπαάνουσα, λοιπὸν δὶ τῆς τύτων μνήμης αγαιδλογίξ ἐαϑαι, δι." πάντα αγαΐκη 
οὖ ζω τη τῇ βίολῳ οὐδε πὸὶ ὁρωμϑνα τε ον τῳ ὀυρῳνῷ (ὦ τεοὺν τῇ γῆ. ἡ η- 
μέρα, φησὶν, ἐποίησεν ὁ ϑᾳς τὸν ὀνρρινὸν ἡ Ὑ γὠθ,ᾧ πᾶν χλωρὸν αγχρηδσο τῷ δέος, 

πχὶ 

δ, γημήτη 

»π ἢ 



τσττττακανωνντ-ν--------------- ---.---- ---- - -- 

ἵχιως 

ΓΕΝΕΣΙΝ, λΔογ. Ιθ, “3. 

Ἰαὶ τῆς γῆς, ᾧ πάντα ἡϑΡτο «2093 πο τῷ ανατεῖλαι. ὁ γὺ ἐρρεξεν ὁ γεὸς ἔχὶ τίω 
γἀν, ᾧ αὐ ϑονπος Οὐκ ζω ἐργαίζ εὐ, τίω γάδ᾽ πηγἢ αὐνέξαινεν ὡκ τῆς γῆς, ὃ ἐπό-: 
τζε πᾶν τὸ πσοόσω πον τῆς γῆς, πολιᾷ ὁ ἐϊκεκρυμιϑμος ϑη σαν οθς ζοις β εκ. γέσι τόν. 

« ᾿ ' ᾿ “μι -Ὡ ἘΞ ΞΕΥΕν ε 
τοῖς ρήμασι, 819 ϑοσύήχει μΦ “πολλὴς Τῆς σιουέσξωσφος πῖζὸ ΤῊς ΤΥ ϑεοῦ, γάέλτος ὁδ.- 

Ω χϑυμθγοις ἡμᾶς ἀγαν]υξαι τὰ ἐρηυϑδμα, ᾧ χφνωγοὺς ὑμᾶς λάξειν τὸ πλόυτυ τῦτι 

τὸ πγῶμαίρο, Ὁ "δ β πνεῦμα Ὁ ἅγιον τοὶ μιέλλλοντα παπϑϑγινώσχθν, ἵνα μηδενὶ “Μ᾽ 
μ᾽ Φῶτα ἐξὴ φιλονεικεῖν ἐπ᾽ «γὰντίας τῇ ϑείᾳ γραφῇ ταὶ ὐτὸ ΤΜ οἰκείων λογισι- 
μδ ἐπειστοέρειν τοῖς τὴς ὀκκλησίας δόίμμασι, ̓ ὰ γιοῦ πάλιν μΑ τὸ διδυξαι “ῬΜδημι- 
ουργηϑέντων τίω τάξιν, ἃ τί πότον πϑρύρϑη, τί 5 δούτερον, ὦ ὅτι τὰ στὸ τὴς γῆς 

ἴο ατέρματα τῷ λόγῳ ὼ τω, προς [ματί αὑσσηρετεϑμη τῷ διαυοτα δξέδωχεν ἡ γῆ, ὼ 

“δὸς ἐς ὠδῖνας διηγέρϑη, αὖτε τῷ ἡλίου ασθοϑς σινέργειδν διηϑείσει (πώς "ὃ τῷ μη- 
δὲπν δομὶσργηϑέντος }) ὅτε τῆς ΔΨ ὑς»’ ὃ ' ἐπομιξοίας,αἶτε τῆς τῷ δύ, ϑοότεν ἐργασίας 

(οὐδὲ )Ὰ ὁότος ὦ κοὐ δαςϑεὶς Εἰς Ὁ μέσον) “ οἱ τῶτο πάλιν κατε μέρος πόμτων 
μφημονέυει, γα “Ψ αὐαιογευυτεῖν Ἐχιχειρφεύτων ἸὨπφομίσῃ τίω! ἀγόλαφτον γλωίῆον. 

15 “φησιν; ἢ ἡμέρῳ ἐποίησέν ὁ γιὸς τὸν ρρινὸν ᾧ τίω γάώ, καὶ πᾶν χλωρϑν αἰγρ9 
πσϑϑ τὸ ϑιυέοϊ, ἘΧὶ τῆς γῆς, ὁ πόρτα γϑρτον αἰχρλὖ παρὸ Ἐ ὀνατῴλαι. καὶ ΚῚ ἔξρεξεν 

οϑεὸς ἔχ] τίω γέω, καὶ δν,ϑοϑπος Οὔκ ἰώ ἐργαξεο τίω γώ" “πηγῇ ἢ ὀμέδαμεν ὧν 

ὃ γῆς, ᾧ ἐπότιζε πϑὸῦ  πυξόσωπον “ὃ γῆς. τῦτο βύλεται ἐιπεῖν, ὁτγτῳ λόγω αὐ ὺ 
τῶ! παοϑςαζκατι ζὶ πσόϑτεξϑν μὴ ἐγτα ἐὶς Ὁ 41) ὑπέςη, αὶ ἀπῇ» οὐκ ὦ, ζωτα ἀ.- 

20. ἀρϑηγ ἐδείκψυτο, ὁ χὐρζος ὁ ἐκ τῆς γῆς ὀμαδιδῦμϑρος. θρτων ἢ ὁτὸν ἔιπη, ᾳ ατέρμια.-- 

τὰ ἀπόνζᾳ λέγη. χαὶ δὰ τοὐν ὑετῶν διδαίσχουσα ἡμᾶς πάλιν ἡ ϑεία γραφή ,ἐπή- 

ἘΣ Ν᾿) ἔξρεξεν ὁ ϑεὸς ἔχὶ τίωὐ γ᾽ τῶν ἔςιν σϑοίπω Οὐτῖὶ ὑετοὶ ἀγωθον κωτεφέ-- 
Οϑντο. χφὶ Μ᾿ τϑτο λοιπὸν δέικψυσιν ἡμῶν τί σδ᾽εἰὰ τῆς τῷ αν, ϑοϑπτε ἐργασίας ἐδεήθη 

" Ι , “» ! μ" " ; ΨΙ " 
(ὠν,ϑορπος γ5, φησιν, Οὐ δῶ ἐργαζεοῖ, Ῥ γἀδ) μονονοχὶ βοαΐσοι ᾧ λέγϑυσει τοῖς 

22 κα ζωζᾳ ἅπασιν, ὅτι ζωζᾳ ἀκούοντες, μάϑοτε πῶς ἐξ Φρχῆς ἀπόντα παρήρϑη 

τὸ πὸ τὴς γὴς αγαδιδὺ ψϑμα, κὶ μι τῇ ἐληρμϑαείᾳ, “ἿΜ' τίω γώ )ερᾳπευόντων τὸ πᾶν 
λογίξεοϑε, μηδὲ ὠκείνοις τὸς ὠδῖνας ζώτης ᾿ἐχιγροίφετε᾽ δλαὶ τῳ λόγω καὶ τω 
ὑχιτάγματι τῷ ἐξ ἰοὺς πρὸς αὐτίω αρὐϑοὶ τῷ δ μιπργήσαντος αὐτέω νονϑῥῳ. 
ζωτωϑ ἄπϑμτα οἷν, ἥα μάϑω δ στι οὔκ ἐδεήθη τὸς ΔῬῥ3 ἀλλὼν φοιγείων σιουερτεί- 

30 ας πυρὸς τίω μ᾽ οἰκείων απερμοίτων ἀγαϊδοσιν ἡ γλ δλλ ἠρκέιϑη τῷ Ὡπτώγματι 
τῇ δημιυρχϑθ, χαὶ Ὁ δὴ ϑαυματὸν αὶ πὐὐδαδοξον, ὅτι" ὕτως ὁνιὼ τῶ ὀικείῳ λόγω 
γῦθϑς τίου μ᾽ ρσώτων απερμούτων βλοίφ" εν αὐτέου διογείρας, "ἡ τίου ὀυκείαν δευναιμίν 
Ἐχηδειξανϑμος ἰπύρθαγυσὸν Ὧν δι, ϑοόύῤπινον λογισμὸν, ζωύτίων αὖ τίωὐ τίω βαρεῖαν 
ὃ τίου τοσῦτον κόσμον ῥχὶ “Ψ' οἰκείων νώτων φέρουσαν ἔχὶ “ἿΜ'υδώτων ἐϑεμδηίωσε, 

35 καϑῶς ὁ πσρλφήτης φησὶν, Ο ϑεμλμωσαις τίω γέ ἐλ ΤΜ υὑδυύτων. πριος λογισμὸς 

δύ ϑούπινος ἐφικέοϑαι τότων δυευυήσεται; (2) ὟΝ» ὼ ὀνϑόφποι ὀικίας ὀκοδυμϑ-- 

ἔοι, ὦ )ερδηίους κοταξζωλεῖν βλόνϑμοι, τσ ὅτερον αἰ ϑσκατήοντες, ἡ Εἰς ὧβα-- 

δὺς κατιόντεφρκαν μιικροὲν νοτίδου ἴδωσι,πτλρέτα ποιούσιν ὡςε πτῶσον αὐτίωὺ ἤξαντ λῇσαι, 
χ) ὀυτω ὦν" γε μδηίοις καταθαλεῖν᾽ δζρὺ τῷτο ἢ ὁ ΝΜ αἰπαντων δημῖσροος αἰστ᾽ εἐγανηί-: 

40 ας τὴ δ, ϑρφπίνη φύσᾳ" ἀἰπόμτοι δημιηργεῖ: γα μάθης ἡ οκ τύτων αὐτὸ τίοῦ ἀφα-- 

Ὧν δι μ᾿ καὶ ὅτι ἐπειδὰν βαληθη, ᾧ αὐ φουγεῖά, χα ὡϑγαγτία, τῇ ὀχεία ογνεργεία, 

Ἐχιδείκνιωται τῶ ἐχιτάγμαδι τῇ δυμιαργήταντος ὑπηρετούνϑμα. ἡ Να (ᾳ φέφερον 
ὑμῖν ἄμηπη Ὁ λεγόμϑμον, τέως ἐπ᾽ αὐτΐτῷ πυδϑχεινϑμε ὧν λόχϑν γυμψώσω νϑρ, χαὶ 

Ομεγίο, τοι, ᾿. Ο τς πότε 

Ψαλ, Χγ  β, 

.« 
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τότε ἐφ᾽ ἑτερονιμεταζησώζβα. τῦτο .} αὐὖὸ οὐνδυτίον ὅδ τὴ φυσά ΔΨ ὑδεύτων, 

Ὁ ὅυτω βαρὺ σῶμα φέρειν, αὶ τῇ γῆ πάλιν ογαντίον Ὁ πὶ τοιύτῳ ϑεμδιηίῳ τίω ἔδραν 
ἢ ἔχειν. ὁ τὶ θαυμάζεις. κἀν γῈ} ἐφ᾽ ἐκοίφν Τῇ) γινονϑμων διερθυγῆσαι βιυληθῆς θυρή-- 

σεις τῦ δημιυργῆσὀντος ἀπειρον τίωὐ διυυα μον" ὅτί τῇ οἰκείᾳ βυλήσει ζωιογεῖ παν- 

ταζ ρωνδμα. τῦτο γδ ἡ ἔχ] τῷ πυρος ὅθιν ἰδεῖν γινόνθμον. Ὁ γ,)Ὁ δωπόμητι-- 5 
δώ, γ. κίω ἔχον ὁγέρτειὰν, ὁ πόμτων «ὐδέγοονϑμον, ᾧ πᾶσδν ὑλίω λίθων τε αὶ ξύλων χαὶ 

(μάτων ὴ σιδούρου μετ᾽ θὐχολίας κατϑμαλίσκον, Κηφ πυοϑσέταξεν ὁ δημιίσροῦο, 
μάτων ἁπαλών αὶ φοαρτῶν ἐχ ἡψατο,δλλ αὐλαζξεῖς (βυ" παϊδιας' διεφύλαζενεν πδερλαῖο ἢ 
μέσνν τῇ καμίνῳ. ᾧ μὴ ϑαυμασῃς ἐϊ ἥν (ῳμώτων αὐ ἐχ ἥψατο, δλλ' ϑὐταξίαν 

| Ὁσαυὐτίω ἐπεδείξατο Ὧ ὠλογϑν φοιγεῖον , ὁσζωυ ΟΥ̓ οδ᾽ ὅν ἐϊστεῖν. συσὲ "ὃ σαῖς ϑολξὶν το 

ἐλυμήνατο" δ᾿ ὀκύκλυ ὦ αὐκἂν ἡ ἔνχον ἐγδὸν᾿ καιϑοίε 5 απο ἀκοζιὺ πληρϑύσα 
ἡ τῶ πυρϑς θσία, ἡ δεασύτου ἔχιταίματι αὐ πστροτουμϑῥη, αἰκεραίους καὶ αὐλαίεῖς 
" διεφύλαξε δ ϑαν μαφοὺς ὀκείνος ττώδιας,  ὥασερ εἶν λεημοῦνι ἡ ποδραδέισῳ βα-.- κχιδαρύλεῖι 
δίζοντες,  Ὀσαύτης ἀδείας Ὠχὴ τὴς καμίνου διῆγον. ᾧ ἵνα μὴ νομείσρ τις, στί Θξιε 

| ὦ ονέρτεια πυρὸς ὦ ὁρώνϑμον, δχρὸ τῶτο ὁ Φιλοίν,ϑοϑπος δεασύτης ἐ τίωυ ἐνέργειαν τ5 
ἀυτυἐπέδοησεν᾽ δλλ᾿ ἀφεὶς μδμειν πίω εἰγέρτειδν ἀυτοῖ τίυω καὺ ςικζωὼ, (ἦν ἰδῆας ϑεροί- 
πονζῷς ἀγωτέρφις τῆς ἐκ τότε βλοίζης ἐϊργαάξετο. δλλ᾽ ἵνα μαίϑωσι καὶ (ὦ ἐμξαίλλον- 
τες, ὅση τῷ “Μόλων ϑεοδ κα διώαμις, ἐπ᾽ ὠκείνων  τίω ὀκείλν οὐέργειδν δχιδείκψυ-- 

ταὶ Ὁ πῦρ' αὶ Ὁ αὐ ὀκεύυς  αἰϑεέφελλον ἐνδὸν, τυΐζους 5 ἔξω ἑςώζις κατέφλεγε καὶ 
αὐνήλισκεν. ἐἰδὲς πτῶς, ὅτῳ ὁ δεασότης βϑληται,ἔκοφον μ᾽ φοιγείων κτθϑς τίν ογδωτί-- 19 
λυ μεθίςησιν ϑσίαν δημιίθροθς ΣΡ 41 ὧ δεασύτης, ὃ πσϑϑς Ὁ οἰκεῖον θέλημα ὧὥπον-. 

τὰ δικονομεῖ, βόλεοϑε ᾧ ἔχ δ ὑδάτων πάλν ἰδεῖν Ὁ) αὐτὸ τῦτο γινόμϑμον ; καϑαί-- 
ἥερ γδὲ οὐ ζῦϑει Ὁ πῦρ δὲ κ᾿ ἐνδὸν ἐντων αἰπέογετο, ἢ ἐπελοίθετο τῆς οἰκείας ονγερ- 
γείας, Τὶ ὃ Μ᾽ ἔξω τυγχόνόντων αὶ ἑαυτῷ ἐπλύήρφυ ᾿ δυτω ἡ τὸ ὕδωτα ὀψόμεθα, 
(ὧν ἃ κιασοίρυχίοις ἐργαξόμδμω, ἑτέρφις ὃ αἰ ποχωρφιώτω, ὧφε ἀθλαξῶς αὑςῆν" 15 

Ἐξ. 2, διελϑεῖν. αἰνωμγήοϑητέ μοινω Ὁ Φαρᾳώ, ἡ [Μ᾽ Αἰγυτῆϊων, ᾧ τῷ δόμου δ' Ἑζραί. 
 “Φ“΄ν “'᾽ «Δ ᾿ σὰ ! ! ν ! “2.4 

ὡν, “πὼς κεῖνοι (ὦ, ὅζῳ ὁ πσδόξαγμα τοῦ δεασυτυ τ μεγάλου ΜΜῳυστως πρδ9η-- χιπωε ἢ 

ἡϑυρδβου, καϑιιπερ Ἐχὶ ξηρᾷ, ὀστῶ διέξαινον δου τῆς ϑωλαήης τὴς ἐρυθρας" ὦ 5 

Αἰγύτῆιοι μ᾿ Ὃ Φα σφι τίω αὐτέου αὑτοῖς ὁδὸν" διελϑεῖν βαληϑέντες, κἰ ασοξρύχιοι, κι ὐλφν 
γυόνϑμοι κουτεποντίζοντο, ὀυτῶς οἶδα καὶ τὰ φοιχεῖα, αἰδείαϑαι (ἦν; τῷ δεασότα )εροί-- 30 
πονζομ ὁ Ὑ οἰκείων ὁρ μων εἴσω κατέχειν. ὐχϑυσώμϑρ ὅσοι ϑυ(φδεις, ὅσοι ὀργίλοι, ὅσοι ὑπὸ 

ΓΞ ἄλλων παῦῶν δι βαϑυμίαν " ἀναλισχόμϑμοι Ἢ ἑαυΐῇ ωροδίδο νϑμ σωτηφίδν,, ὦ μι- Ἰπιάλιπι 
μμησω θα ὃ; αἰλόγων τῶν φοιχείων “᾽ Ὀστωύτίω ὑπακοὴν ἡ μεῖς οι λόίῳ τῇ! μυηνϑροι. ἐ ἐἦνω 
ΣΡ τὸ πῦρ Ὁ ὅτω δαπανητικὸν, Ὁ ὅτω σφοϑρὸν, (φμκούτων 4φϑαρῦν κὴ) ὅτως ἀπα- 

λών ἀπέσχετο ̓ ποίας εἰ τύχοι συγγνώμης ἀὐ,ϑοϑπος μὴ βλόνϑνος ῷ ἑαυξ,αλι- 25 

ναΐσαι ϑυμὸν δζρὰ ζο Πχίταίμια τῷ δεασότε, καὶ Ἔ ὀργά τίω ασοὶς () πλησίον ἐκζα- 
λεῖνν ἡ Ὁ διὴ μεῖον, ὅτι ᾧ πῦρ ζυτίω ἔχον τίω ἐσίδιν, Ὁ καίειν λέγω, τίω οι- 
κείδν ογέργειλν οζκ ἐπεδείξωτο᾽ ὁ) δὐ, ϑο9πος, Ὁ ἥμερον ζῶον, Ὁ λογοκν, Ὁ Ὧχι- 
εἰκὲς, ζὶ ἐνόμτία, τὴ οἰκείᾳ φύσει δα σἰἥεται, καὶ δζρἐ βαϑυμίδυ ἐἰς τίω [ν᾽ ϑηοίων 
ὠμότητο ἑαυ) δξαΐγει. διὸ τϑτο χαὶ ἡ ϑεία γραφὴ ασϑϑς ζῷ ποίη ζὰ “νοχλϑιοῦτω 49 
ὅτω ὁ (αἱ δὴ αἰλόγων πσολσηλγϑοίας, πολλαχοῦ δὲ αὶ ΤΨΜϑηοίων, τοῖς λόγω τετιμιη-- 
φϑβοις δχιπίϑησι᾽ ποτὲ ζ, κιωώας καλοῦσα δ᾽ Ὁ ὀῥϑαίακοιυτον- ὁ ἰταμὸν, Κιώες κι κε, 
δ φησιν, οὐγεοὶ αὶ δευνα νϑμοι ὑλοικ εἶν᾽ "ποτὲ ὃ ἵπττες αἰ Ὁ λοίγνον, "Ἵπσοι Ὁ ἴθ εν 

᾿ δηλυμαφεῖς 



ΓΕΝΕΣΊΙΝ, Δογ. β, 'ζς χρν. βὲ 
ϑηλὺυμανεῖς ἐγένοντο, ἔκατος ΤΠχ1 πίω γωω κα τῷ πλησίον γρέμμε τξοντος᾽ ποτὲ ἡ 
ὀγοὺς δζῥ πίω αὐγγωμοσιιθυ ὁ τίω ἀθοιδν, Π»οᾳσιωε( λήϑη Ὁ», φησι, τοῖς κγήγεσι ψαλ, μη, 1,6. 

τοῖς αὐοήτοις, ὸ ὠμοιώϑη αὑτοῖξ᾽ ποτὲ ὃ λέονζις ἡ “πρϑάλεις δζρ ὦ ἀρποκῆικον χα! 
σηλεονεκ ψικόγ᾽ ποτὲ δὲ αἰασίδαυς δζ Ὁ δὸλερὸν, ἴὸς 2)», φησιν, αασιδὼ) "ἐπ ἴα χεί- ψαλ, ρΆθ. γ. 

5: ληαντῶν᾽ ποτέ 3 ὄφεις Φ ἔχεις, δ» ᾧ ἰον ὃ τίω πονηολλν ᾿ καϑω: ᾧ ὁ μιακοίσλος 
ἰδία [ωαὐνης " βοὰ λέγων᾽ Οἴφεις, ϑυνήματα ἐχιδιυών, ΄ἰς (σ ἐδεξεν ὑμῶν φυγεῖν οἰπὸ Ματθογ ζο 

«τῆς μελλόσης ὀργῆς: ἡ ἑτέρᾳ ὃ κατάλληλϑι τοῖς πάθεσιν ὀνόμ(φιτο ἐπάγει, ἥα καν ὕ- 

τὼς αἰδεοϑέντες ὀψέ ποτε τσϑϑς τίω οἰκέιλν θὐγένειαν ἐπανέλθωσι,ᾧ ἀσείσων") ποὺς 
Ὁ ὁμοδρές, ἡὶ «ὄν' τό ϑεοδ νόμους πσοϑτιμοτέροες ἡγήσωνται “ἿΜ ὀικείων παθων, δὶς 

10 ὑζρ βαϑυμίον ἑαυτὺς ὀκδεδώκασιν. Δ᾽ Οὐκ δισγ; ὁπὼς εἰ πὸ τὴς τῷ λόγου ῥύμης 
Εἰς ζῶτα ἐξεθνωώμ. φέρε διὴ λοιπὸν ἐπανέλθωνϑρ Ὁπτὶ Ὁ πσδοκείνϑμον, ᾧ ἴδωνϑμ 
τἰ χαὶ ἕτερϑν σήμερϑν ἡμᾶς διδώξαι βύλοπα ὁ μιακοίθλος ὅτος πυδϑφήτιυς. Εἰπὼν 

"ἡῶν ἡ, αὕτη ἡ βίξλος ϑμεσεως ἀρᾳνού το ἢ γῆς, ποοϑίων διηγεῖται Ἐ πάλιν αἀκριξέφερον 

πίω τῷ δ ,5οο"πὸ δημὶσργίλν. αὶ ὅπ, ἀνωτέρω σμωυτόμως Εἶπε, καὶ ἐπτοίησεν οϑεὸς 
15 4) λἴϑοσπον, κατ᾿ Εἰκόνα γιοῦ ἐπτοίησεν αὐντὸν, νικῶ φησι, 

. 7. Καρέπλασεν ὁ ϑεὺς ᾧ αὔϑοῦπον, χρὺ λφξων ὡἰσὸ γῆς, αὶ ἐνεφύσησεν Εἷς 

Ὁ πσοόσωπον αὐτοὶ πνοϊεὺ ζωῆς, ὁ ἐϑρεῖο ὁ αὐ, ϑόφπος ἐἰς ψυγζοὺ ζῶσαν: 
Μέγα Ὁ Εἰἶρηνϑμον, ὁ πολλῆς ὀκπληξεως γέμιονμὸ τιἰύρθαννον ὀχρένοιαν δύ,369.- 

“πίνω. ὼ ἔπλασε ) Φησιν, ὁϑεος( ὀν,ϑοφπτον Α χριῶ λαίξων Ὡἰπὸ τῆς γῆς. ὥασερ 

20 ἔχὶ δΛιίκτισμάτων ΨΜ ὁρωρνϑιίων ἀπόντων ἐλέφρν,δτί ἀπ᾿ εγόνήίας τῇ φυσει τῇ δῴ- 

«ϑεο»»πίνη ὡπόμῖα δομωραίῆεται ὁ ἢ ὅλων δυμιαροϑς, ἵνα, ἢ ΟΡ τότ η ἀφατος ἀὐτυὶ 
δεχϑὴ δυυίαμιις᾽ ὅτω ὶ ἔχι τῆς τῷ δῤ,ϑοθίπου διαπλάσεως θὑρήσομμεν νιρῦ γε)3.- 
γός, ὅρα γδ᾽ τίωὐ γάῦ Ἐχὶ ΟΜ ὑδώτων ἐθεμελίωσεν, δεῖρ ἐ χωρεῖ δέξα Ἷ, λογισμὸς 
δύ ,ϑούπινος ὀύϑυ πίξεως, ἡ ζι ὶ ὕσίας ἢ πάσεω, ἐπειδλμ βεληθη, καϑυύαν ὠπεδεί-. 

- 35 ξαϑμ, ἐγθμτία τῇ ὀικείᾳ εὐγεργεία, εὐ Ῥασκέυαζει δρνωραίἤεον᾽ τὸν αὐ δὴ (3- 
πον ὄχι τῆς πλαστως τῷ ἐν, ϑοῴπου γωῦ ἡμῖν ἐμιφαϑνεέι γεχϑνὸς ἢ. ϑεία »φαφή, 

“μνῖν ἔπλασεν ἢ οϑεὸς (6) αὐ, ϑο;»πον, γκῶ ἰσὸ τῆς γὴς λοίδών. τί λέγεις "γριῶ λαίδων 
ὐπὸ τῆς γῆς ἔπλασε (Ὁ) ἀν ϑόϑπον ᾽ ναϊ, φησι, χαὶ ἐχ αἰπλαῖς Εἶπε γάῦ, δλλὰ 
χρε ᾿ ὡρὸν Εἴποι τις, αὑτῆς τὴς γῆς ἴρ λετηότερϑν ταὶ αδιμότερον. μέγα (Οἱ καὶ 

40 αρράδοξον Εἶναι δοκεῖ ᾧ Εἰρηνϑμον; δλλ᾽ ἐαὶ εἰγνοήσρις τίς ὁ ϑημιμρηὲς, ὀκέτι ἀπιςφή 
σεις τῳ γνουϑύῳ, δλλα ϑαυμάσεις καὶ πρλσκιουήσεις τῷ δομιυρχϑεώτος τίω δυωώα- 
μίν. ἐαν Ἀ κέλλης “δός τίω αἰοϑώειαν ΝΜ σων λογισδν ζῶτα αἰθεογαξεοϑαι, 

Εἰκός γε κακεῖνό σε ἐἰς ἔνγοιαν λᾳδεῖν, ὅτι ἀἰπὸ [ τὰς ] γῆς (ϑομκφ, Οὐκ αὐ μοιτό πτοτε, ͵ 
λ ἡπλύϑλοςν ὀςρακον᾽ σαΐμο ὃ ζυιούτον οὐκ ἀρ Ἄροιτο. ὁρᾶς ὅτι ἐαὶ μεὴ τίω δυυύα- 

45 μὲν Εἰς ἔννοιαν λοίζω μων τοῦ ϑημιἰσρηϑεώτος, ὁ (ἶν" ὀικείρες λογεσμόυς (ν᾽ πτολλδὼ Ὁ 
αἰοϑέγειαν πσοϑξεσλημδνοις κατϑνασωμϑμ, καὶ δουναὶ δα τῶν Εὐρηνϑμων ὕψος δέ. 
ξαοϑαι: Τὰ "ὃ τῆς πίφεως ὀφθευλ δὰ δεῖται ζὶ λευόμϑμνα, κὶ “αῦτοι, μ᾽ πολλῆς 
“τῆς συϊκαταξαίσεως καὶ «[ᾧ τίω αἰοϑένειδω τίου ἡμετέραν ὅτω ῥηϑέντω. ᾧ αὐτὸ γδ 

Ὁ εἰπεῖν, ἔπλασεν ὁϑεὸς (δ) ὀν,ϑόφπον ᾧ ἐνεφύσησεν, αὐαξιον γεού" δλλαὶ δὴ ἡμᾶς, 
4οὁ Ὁ αϑινὲς Ὁ ἡμέτερον, ὅνω ζῦτα διηγεῖται ἡ εία »φαφὴ ἡμῖν συϊκαιταξανουσα, 

ἵνα ζῳύτης ἀξιωθέντες τὴς συϊκαταξαίσεως, ῥελϑεῖν ασοϑς ὃ ὕψος κεῖνο ἰούσωμϑμ. 
ὼ ἐπτλασέ, φησιν, ὁ γεὸς ὧν ὀιϑοφπον, χοιὼ Δλοίθων Ὡυτὸ τὴς γῆς. τέως εἰ μάκρου ἡμὲν 

οὐ τεῦϑεν τίκτεται, ἐλυ νήφεν βυλῳ ὅθα, ταπενοφροσιωύης διδουσκαμλία. ὁτὰν γὺ ὧν 

Οβεγίοι, οι, 1. Ο»: γοήσωμϑμ 
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νούσω υϑμ “πόθεν ἔδεε τίω ἰρχίω τῆς συςαϊσεως ἡ Φύσις καὶ ἡμετέρᾳι, καν μυριάκις ζρς 
ὀφρὺς αγαασασωμϑμ, καταςελλό ρα, ταππενόυῖθα, τίω ἐσίαν ἑαυ Ψ' αναλογιδόνϑμοι 

μμοτοιαῖξειν πουιδοίὀμῖθα. ὀχρὶ τῦτο γὸ αὶ ὁϑκὸς χηδόρϑμος δ τὴς σωτηρίας, ὀντως 

ὡδήγησε τῷ “ὠϑόφήτα τίω γλώῆῤν ασϑϑς τίω ἡμετέραν διδασκαλίλν. ἐπειδὴ 

.Ὁ} Εἶπε πυρ»λαβούσα ἡ γοία γραφή, ᾧ ἐποίησεν ὁ )εὸς τὸν ἀὐ ϑοφπον, κατ᾽ Εἰκόνα 9 
ϑεού ἐποίησεν αὐτὸν,ὸ τίωὐ ΟἸρχζω αὑτῷ παῷ “ϑρέδωχε ΔΜ ὁρωμϑῥων᾿ ἵνα μυὶ αἰγνοων 
τῆς θικείας ἐσίας τίω σύςασιν μεγαίλᾳ φαντασθῇ, " του (ἄν ὀικείμς δοφες, δχρὰ 

τἶτο ἐπθμαλαιμιξανουσοι διδαίσκει ᾧ τὸν ζ9πον τῆς συφαίσεως ἢ τῆς ϑμέσεως τίωὶ 
ρχζω, ἃ ὅϑαν ὁ προῦτος ὀῤ,ϑοϑπος ϑρήρϑη [ὁ πώς “ϑ θη]. Εεἰγυρὺ ῷ ζώ. 
σπίω τίου διδασκωλίαν, ὼ ΠᾺ ὧ γνγώγαι οὐ, ὐπὸ τῆς γὴς ἔχει τίω ρχέω τῆς συςαί-- το 

σεως, ἐξ ἧς τοὶ ασέρμφτοι, δξ ἧς τὰ ἀλογα ζῶα (" Εἰὺὴ ἡ διαάπλασις, ᾧ τῆς ψυχῆς χικφνὸ 
ἡ ὅσία καὶ ἀσώμιατος πολλίω αὐτῶ τίω πνϑϑοδρίων ὀζρ' τίω τῷ ϑεούφιλαν, ϑοοπίλν 
χεγαΐρλςα! " ΟΥ̓ ΝᾺ ζαύτίωυ, ἡ Ὁ λογικὸς Εἶναι ὸ τίω χτὶ πάντων Ῥρχέω ἐδέξα.- 

πὗ Εἰ τίνι ὁ ζωῦτω μαϑῶὼν, ΟΥ̓, τίω ΓΩΝ τῷ ἐφεὼς ἀπά τίων, ἰσυϑεΐλν ἐφό-- 

τάοϑη ὁ ἐκ γῆς πλαοϑεὶς, Εἰ τῇ τρώτη διηγήστιἠρκέοϑη ὁ μιᾳκοίσλος ζα' προφήτης, τς 
αὶ μεὴ ἐπαναλοων πάντα κ(  ἀκριξείας ἡμᾶς ἐδίδιαϊξε᾽ πού σῴκ ἀν μωνίας ἐϊξωκεί-. 
λαλϑρ; ὥφε μέγιφον ἡμῶν ὅφιν Εἰς ϑιϑωσκαλίλυ φιλοσοφίας ὃ μαϑεῖν πόθεν ἐξ Φ- 

χῆς τίου σύςασιν τὴς ὀυσίας ἐογήκαμϑμ. ἢ ἔπλασέ, φησιν, ὁ ϑεὸς Ὧν δ ϑοφπον, λοι 
λαίξων οἰπὸ τῆς γῆς, ἃ ἐνεφύσησεν Εἰς ὃ πυοόσωπον αὐτο πνοίω ζωῆς. ἐπειϑεὴ αὐ. 
«ϑοϑήποις διολέγοτο υὶ δυυνα μϑῥοις ἑτέρως αἰκούσαι," ὡς ἀκῶσαι ἡμᾶς δυωναζον ἐμ, ὃν-- 16." 

"“" ἰ 3 Ι ! λει ! .« »"» 4 ] Π “» .- 

τῶ τῇ παχύτητι “ἦμ λϑγων χέγρηται. ἡ ἵνα δυδουξη ἡμὰς, ὅτι τοῦτον τὸν εχ τῆς γὴς 
“π᾿ λαοϑύντα ἡ φιλαν,ϑο»πία τῷ διασότυ ἐδυληή,η ᾧ ψυχῆς υσίδν ἔχεν λογικζω, δὲ 

ἧς τὸ ζῶον τῶῦτο ἄρτιον ὸ τέλειον ὐπεδεΐψυτο, ᾧ ογεφυσησέ, ᾧησιν, ἐὶς τὸ πσούσωπον 
εἰυτυ πγοϊω ζωῆς. ζωτικζωύ, φησιν, εἰὐγέρτειδν, τὸ ἐμιφύσημιᾳα ἐχα οίσουτο τῳ ὡκ γῆς 
πλαοϑέντι, ἃ τῦτο ἐΐμετο σύξασις" τῆς ὑσίας τὺς ψυχῆς. ἐπήγαγε γϑμω, ἢ ἔλμετο 45 Ἀ.7}δδρ 
ὀρ,ϑοφπος ἐὶς ψυχέω ξώξ,. ἐκεῖνος ὁ πλαοϑεὶς, ὁ ὐπὸ τῷ ηϑὸς δέξαι νϑμος τὸ ἐμφύ-. 
σημίᾳ, τίωυ πγοίωω τὸς ζωῆς, ἐλμετο, φησιν, ἐἰς ψυχίω ζω. ὦ ὅδ ἐὶς ψυχίω ζὼῷ; 
ονερχϑύσαιν, ἔχουσαιν αὐσπυηρετούμϑμα τὰ μέλη τῷ σώματος ταῖς αὐτῆς ονεργείαις, 
τω βελήματι αὐτῆς ἐπόμϑμω. δλλ᾽ Οὐκ ἀιδ᾽ ὅπως ἡμεῖς αὐτεςρεψα ὃν τίωυ ζάξιν, 
καὶ Ὀστύτη γέχϑνεν ἡ τῆς κακίας ἔλίζασις, ὡς ζιυτίωυ ἀνώγκοδεν Οἷς “τῆς (ῳρκὸς 40 

βυλήμαδιν δξαχολουϑεῖν " χαὶ τέων ον τξει δεασοίνης ὀφείλουσαν πσδόκαθῆοϑαι χαὶ 

Ἐλχιτώῆεν κατα(ζιζαίσαντες ἰτὸ τῷ ϑρόνε γι αυ ἀκέυειν ζαῖς ὃ (ὑρκὸς ἡδοναὴς κουτὸμα. 

καζομϑυ, ἀἰγοοιωῦτες αὐτῆς Τὶ θυγένειδν, αὶ ὅση ζιύτης κἡὶ τοδϑεδρία τυγχάνει. οὐγνό- 
ἩσῸν ΝΥΝ μοὶ ̓  ταξιν τῆς αἰ φ«πλασεως, ἡ λογίδη “ὧὐϑ τῷ ἐπφυσήινς τῷ δεασό.- 

τῷ, ϑαδρ αὐτῷ τέλονον ἐις πνοΐωυ ζῶσαν (ᾧ ἐδ μεῦ ἐις" πγοζωὺ ζῶσαν) (ἱ τω ὁ πλαοϑείς; 35 Ἀ δὴ 
"ὡπλὼς ἐικὼν ὠψυχος ᾧ ανενέργητος  ἐἰς συνε ἡ, ρήσιμως, ὧςε ᾧ πᾶν, ἡ τὸ ἐϊς - χιέρῇ 
συιύτίωυ αὐτὸν τιμιέυυ ἀἰγαγὸν, ὠκεῖνο ὅ91 τὸ αὔδα τῷ ϑεού γεγονὸς ἐἰς αὐτὸν ἐμφύση.- 
μα. αὶ Ῥναντῶτο μυὴ ἐν δ“ τότε γεϑμηνῦβων, δλλα ἢ ἐν ΙΝ γιωῶ καθ᾽ ἑκαύφην ἡμεόροιν 
συμιξαινόδων κου τίδδις, εὐγνόοι μοι μ᾽ τίω᾽ τῆς ψυχῆς ὀξοδὸν τὰ σῶμα τῦτο, πῶς ἀη-: 
δὲς αὶ «τερπὲς Φαϊνε.). ὶ ( λέγω ἀηδὲς ἡ ἀτορπές; πῶς φθικτὸν, δυσωδίας ἐμιπτε-- 46 
πλησμῦμον, ποίσης ὦ μορφίαςπεσληρωμδμον Ὁ πο τύτυ, ζωυΐκα τίν ψυχίω ἔχεν 
ἑωιοχουᾷ, φαιδρὸν, χαρίεν, πολλὴς θὐμορφίας ἐμπεπλησαϑύον, πολλὴς ὃ σιωέσεως 

πεπληρωμϑμον, πολλδω Ἰηπτηδειότητο ἔχον ασοὶς Ὁ Ὁ ἀγαθῶν ποροίξεων τ οὐέρτειδν. 
ἼΤαυτα 
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Ἰαῦτω δὴ πϑϑζᾳ «ὐνονωῦτες, ἃ λογιξονϑμοι τίω ϑυγώειαν τῆς ἡμετέρας ψυ- ἩΘΙΚΟΝ 

Χῆφ, μηδὲν δῤαξιον αὖ τῆς δζᾳ ρα ἤω θα, μὲ καταῤρυπαίνωμϑμ αὖ τέων, ταῖς 
τόποις τοοσίξεσι καϑέλκοντος αὖ τέων Εἰ; τίω τῆς (ὐρκὸς “ἰ πυοταγάυ, ᾧ αἰϑὸ τίω 
ὅτως δ μὴ ἡ Ὀταύ τη: ἠξιωμνϑρίω Ὡροεδιρίας ὅτως ἀσυμπαγεῖς γινόμνϑμοι καὶ ἀγνω.- 

5. μόνες. δὶ γὸ τίω ζωύτης θοίλυ ἡμεῖς δι ματι συμπεπλεγρϑροι, ἐλὺ βεληυθώμϑυ, 
δυιωησο θα γῆς ὌΡᾺ τῷ θεοῦ βοῆς ἡμῶν σωυεφατήονϑιης, χαϊς αἰσωικότοις ἀμιλο 

λάοϑαι δυωἱμεσιρὼ ὧν τὴ ὙΗ βαδίζοντες, ὡς οὖν ἀροινῷ δχρόχϑντες, ϑτω πολιτευεος, 

᾿ μηδὲν ἐκείνων λοι ῆον ἔχειν, λα τάχα κατα τί ὁ πλέον. Ν) πῶς, ἐγὼ λέγω. στὸμ 

Κ᾿ θύρεθη τις, κ᾿ τὸίζ ματι φϑαρτω) συμιπεπλέηϑαι, ζ(μαὐζὰ ταῖς ἀγὼ διωαίμεσι 
το πόλιτίυόμϑμος, πῶς δὶ πλείονος αξιωθήσεται τῆς τῷ Ὁ κὶ τῇ ϑεούῦ ροπῆς,, ὅτι κ ταῖς αἰ- 

ναΐκαις τῇ (ματος αἰ αυχείνϑμος, αἰκέτοιον τὴς ψυχῆς τίου θύγύειλν διετήρησε; τίς 
δὺ δυωυυϑείη, φησὶ, ζοιθτος θύρεϑηναι ποτε ; ἐικότως αἰδυυύατον ἡμῶν Ὁ ποράίμα νε-- 
νόμώςαι ὅζῳ Τ πολιρὼ τῆς αὐρετης αὐχμων. Εἰ δέ βύλᾳ μιαϑᾳῖν ὃτί Οὐκ ἔς! αἴτο τῶν 

ὐδυωναίτων, οὐνοησὸν μοι δὲ Φρχης μέχρα τῷ παρϑνΐος ὧν (ϑαρεφήσανίζᾳς τῳ δὲσ.-: 
Ἂ; τἰνμίγω ΚΠ 15 πύτη᾽ Τ᾿ μέχδω " Ἰωαίγνζευ ὠκάνον 1 Φ φείσρας ἐὸν, Τ' Τῆς ἐρήμν πολίτίων " Παῦλον δ 
ἴωαν δ οἰκουνϑῥης διδαισκαλον, ὦ πϑώτα ἣ' αἰγίων Ὧν ὁρμιαϑὸν, δι τῆς αὐντὴς ἡμῖν φύσεως 
χ' παΐτων ἜΗΝ Ξ αὑταῖς λα αι (ὦ ΘΝ, “ΟΝ ! ι »κΑἹ ; 

ἐτυΐχανον,τ' αὑταῖς ἀνα ΐχαις Ὁ (μαποι «σοκείμϑμοι  κἡ μιηκέτι λϑιητὸν ἐδύνατο ἐἢ 

Ὁ πυράϊμα νόμιζε, μηδὲ ὀκψηρϑτερ96 γίνα οὐδέ δὶ ἀρεῖ Ὀσαύζς λαθὼν ζας ἀφορ-- 

ἡσιϑπι. μμιαὶς χροὶ τῷ δεαυύτε ἀσοῆς Ὁ μετ᾽ θὐχολίας αὖ τίω Τ ἀασασειυϑει. ὦ "ὃ Εἰδὼς ὁ 
κίθκα 20 Φιλοὶν,ϑο πος ἡμδμ. δεασύτης ἴ9 ἀοϑενὲς ἡμδν' τῆς “αϑϑαιρέσεως, Ο ἐνόλιαϑον, Μ4- 

»αἶλο Φαῤμακα ἡμῶν κατέλιπε, πίω ἐκ, τῶν γραφῶν αὐγάώγνωσιν ᾿ ἵα, ζωῶτω ἔχιτι- 
Θέγτες ἑαυτοῖς σμνεχαύς, ἢ τος βίας ὀϑαλογιζόνϑμοι Ὗ γαωυμαςῶν ἡ μεγάλων ἐκεΐ- 

ἡμὴ νων ὀύδρῶν, Εἰς ζϑλον ογαγώω θα, Ἐ μὴ ἀμελαΐμϑυ τῆς ἀρετῆς, δλλαὶ φϑύγω-- 

αϑῳ τίω κακίϑν, ἡ πλώτα ποιωΐνϑμ, ὡφε μὴ ὀῥαξίως ἑαυτους κουταςῆσοι τῶν δἰποῤ.- 
25 βήτων κείνων αἰγαϑών᾽ ὧν ἥϑοιτο πόρε ἡμᾶς Ἐχιτυγεῖν, χαίελτι ὼ φιλο, ϑρφπία, 

τῷ κυρίᾳ ἡ ϑυΊησν Χολτοῦ ̓ Ρ'1 ὁ τῷ" πατοὶ, μαι ἐν πνϑύ ματι δόξα, κρατος, 

τιμὴ, νωῦ αὶ ἀεὶ, καὶ Εἰς «διὸ αἰαίνας πων αἰώνων. Αἰμιζω. 

-- 

Ι 

ο χύριος Λογιγ, ΚΑῚ ΕἘΦΥΤΕΥΣῈΝ Ὁ ΘΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙ͂ΣΟΝ 
20 οὐ ἐδὲμι κτ' αγατολοίφ᾽ ᾧ ἔλοτο ὑκᾷ τὸν αὐ, 69 πον, ὃν ἔπλασεν. 

᾿ ᾿ τὰ ᾿" ἐ ᾿ ΑΔ ᾿ ) δπιδυμίαν Τῶν ὑμδν"Τ' πόθον τὸν αἰκόρεφον, ᾧ Ὁ " πσοογυμίδλν τίω πολλίω, 
ἐᾷς ᾧ σιωυτεταρϑμέωυ τίοῦ Δἰσύνοιαν, ἡ πϑρῷς κεχηνοζᾷς τ αὐγέ-- 

ἢ) πηερωμϑύυς “ “πῷ3: τίου πγϑυματικζω διδωσκαιλίμν, χαὶ τοι 

,}4 7 πολλίω ἐμαυτῷ πενίλν σιμωειδώ;, σιωξχαίς ὦ καθ᾽ ἐκούστέω 

ΝΣ σα: ἡμόσαν τίου πήω γζω) (ὐτίω ᾧ ἀτελῆ τρώπεζαν ὑμῖν πα- 
ὦ νὼ ΡΒ οατί)εναι ασουδείζω , ϑαρῤρῶν ὁτί τῇ ὀχιθυμία ὠχχαόνϑμοι 

αζ' αοδϑλυμίας δεξεοϑεζα λελόεϑμα, ἐπεὶ αὶ ἐχὶ τῶν αἰϑϑητων ἐδεσιμιύτων τῦτο 
Ἀιαμξαίνη.. “συμξ νον ἴοι τίς ἀμ, ὁτὸμ «ϑῤ γὸ διεγηγερμϑύευ ἔχωσι τέων ὁρεξιν οι δεωιτυμόνες, κἀν 

49 1]ωχή τις τυγ "η ἡ τροίπεξα, κἀν ϑὐτελὴς ἢ ὁ ἐσίώτωρ, κ(Φ πολλῆς τῆς ἡδονῆς δὲω-- 
πλρώσι ᾳ πϑέυϑμα.. ὁτὸμ ὃ κατωξεξληνϑμ τυ ἔχωσι τίωυ ὁρεξιν οἱ ὁσίωμϑμο, 
χαν πολυτελὴς τυγχὸμ γἡ τ'ορέποῦά, ἰ κα σολλα, ἔχη ὁ χρό φοδᾳ ἐδεσροιτο, ἐ- 
δὲν οφελο;, Οὐκ ὄγτῶν τῶν ϑευνάνδμων “χοήσοιοϑεῃ τοῖς χργρριτκθνα σϑεῖσιγ, ον ζιῦϑα 

Εἰ γίοτῖ, τοι, 1. 03 ὶ 

"οἱ 

γ(.ὁ 



4ς.. 

Ἰωδι 1.1, 

γ8 ΧΡΥΣΟΣΎΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
ἈΚ ἐπειϑυὴ ὀζρα Ὑ τῷ ϑιούῦ χα ον καὶ ἡ πσοοϑυμία υ δῇ) διεγηγερυϑῥη τυγχόμᾳ, αὶ ἡ τρο,- 
πεξα πνϑυμκοιτικι, μ᾽ πολλϑ τῷ πόθου ὼ αὐτοὶ λέγονϑρ, εἰδότες ὅτι νηφύσαις ἀκο-- 

εἧς πὐοατιϑέμεϑω ζὰ γεῖα ζωτα διδάγμαζᾳ. ἐπεὶ αὶ γη πόνος, ἐπειδδρ θὕρη λιπα- 
δοὶν ἡ βαϑύγεων ἀρόροι, ζῳ χϑὲ ἑαυτῷ πορύζῳ Εἰς αὐτίω ξχιδειξαίνϑρος, ἡ (ὁ αὖ. 

λακας ὀματεβίθν, ὁ  ἀρφξον ἑλκύσας, ἡ ζιὶ ἀχαθας ὀμαασάσας, κ᾽ δαψιλείας 5 
καζα αλλά Οἱ ἀσεῤμαΐαᾳ, καὶ ζαῖς χοηςαῖς ἐλπίσιν ἤδη τρεφόνϑμος καθ᾽ ἐκαίφεν ἡ- 
μέραν τίωὐ βλοῤστίων ὀψαμένᾳ τῶν καζαλυϑέντων, ᾧ γϑνίμῳ τῆς γὴς πσοϑσέγων, ὃ 
πολλοπλασίονα, ταἦν ἀπερμιοίτων ἕτοιμος ὧν ἐπσοδέξαοϑαι “' ἀμ. κοὶ Ὅν αὐῶν 
δηΐδυπον καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ὑμδθ ἐφ᾽ ἐκαφης ἡμέρας αὐξανουϑμίωυ τίω ποοοϑυμίαν, 
πόθον ἀκμαζονζο, πἰωὺ ασουδάι ξχίδοσιν λαιμθαάγυσειν, ἢ αὐἰθὲ ὑ δὲ) γρηςαὶς ἔχομϑμ το 
τὰς ἐλπίδως, ἢ αὐτοὶ πλείονι πσοϑϑυμίᾳ, ἢ «πουσὴῇ (αὶ εἰς δυυύαμεν ἡμετέραν Εἶσ- 
φέρειν ἐπειρρκεϑτοω ἐὶς οἰκοδὸμιυῦ τὴς ὑμοτέρφις αἰγαίπης, ἐἰς δόξὰν θεοῦ, ἐὶς κρυη- 

μα τῆς τῷ γκο ὀκκλησίας. φέρε δξώυ,ἐὶ δοκεῖ, μικρά τῶν ποϑέζωυ ἐιρηνϑῥων αγαλφ- 

(ὐγτες,ἀχολύϑως τοῖς σήμερον ὀμαγψωοϑεῖσιν ἐπεζέλθωμϑμ. τί Ὁ ὑμῖν ἰώ Ὁ χορϑέίων 

χιϑόνϑμον, ὃ μέλοι πϑ’δ λόγϑν ὠντείνόμιες κωτελύσα νϑμ τυ διδουσκωλίαν, ἀγαγ-- ν5 
κα)ον ἐνπιῷ. ᾧ ἐπλασέ, φησιν, ὁ γεὸς Τ' ἀγ,δοφπτον, χοίο λοωὼν Ὥστο τῆς γῆς, ἢ ογε- 

φύσησεν ἐς (9 τσοέσωπον ἀὐτο πνοΐευ ζωῆς, χα) ἐΐψετο ὁ ἀγ,ϑόϑπος ἐἰς ψυχίω ζῶ- 

σαν. ὑπῇρ τε θλεγϑν, τῦτο χαὶ νι ἐρώ, χαὶ διϊενεκῶς λέγων αὶ πτούσομα᾿ ὅτι πολλὴ 
καὶ ἄφατος ἡ φιλαν,δο»πία τῷ κοινῇ πϑρτων δεασύτυ κὶ αἰϑὸ Ὁ ἦμος Ὁ ἡμῴτερον. ὦ 

Σ πολλὴ συγκαταξασει ἐχοήσατο δζῳ τίω ΟΦ τηοίαν τίω ὑμετέραν, ἃ πολλῆς τί-- 20 

μῆς ἠξίωσε ταυτὶ Ὁ δῶον, ὧϑν ἀγ,ϑοφπον λέγωρὸ ὀχρὺ ῥημάτων χαὶ χροὶ ποραιγμαΐτων 
δεικγις, ὡς πλύτων ταῖν ὁρωμένων πλείονω τέωυ αὐθὲ αὐον κηδεμονίαν ζγιδείκνυται. 
οὐδὲν γ κωλύφ αὶ σήμερον (( αὐΐζᾳ διερξυνάοϑα; Τὶ τὴς ὑμετέροις ἀγάπης. κα- δορά 
ϑα εἶ )Ὁ ἡ τῶν ϑυμιαμαύτων φύσις, ὅσῳ ἐμ αἰ ποὺ ταῖν ϑωκτύλων τῶν ἡμετέρων 
αἰδιςρέφηται, πλείονα τίοῦ ϑὐωδίαν πϑρέχει, τὸν αὐον δὴ ζόπον καὶ Ἰχὶ τών »ραφών 25 
ὅν ἰδὼν γινόνϑμον᾽ ὅσῳ δ τις ἸὨτὶ πλέον ζω ἔχιέναι ατουδαίδη, τοσύτῳ μάλλον 
κατογήθυειν δυύαται τὸν ἐγκεχρυμηνδῥον ϑηστουρθν, ἢ πολιωὺ ἡ ἀφατο τὸν πλϑτον 
οὐδεν καρπουδῖ, ὁ ἐπιλασέ, φησιν, ὁ ϑεὸς ἀν, ϑρφπον,χϑν λαων ὐπὸ Ὁ γῆς. σκόπει 
μοι "ἢ δίμ φοροὶν θύϑέως οἷ αὐτῷ τῷ ασοϑοιμία τῶν λόγων. Ἐχὶ "ὃ τῶν ἄλλων ἀ-- 
πόμτων ἢ ̓ δυμώργηθέντων ἐδίδαξεν ἡμᾶς ὁ μακοέθλος Μωύσῆς “' ὅϑπον λέγων τῆς 30 χιθνωμγε} 
δοημιργίας,δτι ἔνπεν ὁ δεος, βμηϑήτω φαΐς ᾧ ἐΐμετο φωύς, βρνϑύτω φερέω μια, ἡ συν- μόνων. 
αλϑήτω ὃ ὕδωρ, Φησί, ἀν λμηϑήτωσαν φωςῆρες, ὁ λας ησείτω ἡ γὴ Οοταγζιυ χύρτυ, Ὡ 

ὁὀξαγαγέτω ζα ὕδατα ἑρπετὸ ψυχών ζωσων,ὶ ἐΐξαγαιγέτω κἡὶ γῆ ψυγέίω ζῶσαν. εἶ- 
δερπτὡς λόγῳ τοὶ πολύτα ἐδημισργήιϑη. Δλλ ἴδωμεν λοιπὸν ἐγ ὁ ὃ λυβρώπυ δυμῶρ- 
γίας τί φησι.οἡ ἔπλια σέ φησιν, ὁ ϑεὸς Τ' ὀῤθρωπον ὅρώ παῖς ὁ ὁ δΨ βημιαΐων συγκα-" 35 
βάσεως, δὶς ὀζρὶ Γ ἡμετέραν ἀοϑίνειαν ἐγοήσοιτο, ὁμοῦ αὶ (ὃ (6ὅπον τῆς δημιυργίας 
διδείσκει, ὸ Ὁ εγηλλάγμθμον, νὴ μονογόχὲ, ἵνα, ὁ ,ϑ.οπίνως Εἴπω, ζαῖς χερσὶν αὐτὸν 

δζωπλαῆομδμον οἰσαυδείονυσι τῷ 3εθ᾽ καθαύς ᾧ ἕτερος πὐφοφήτης φησίν, Αἱ χεῖρές 
συ ἐποίησον με, ὃ ἐσλασαν με. Εἰ "ὃ πσοσέταξεν ἑπλος (εἰπέ μοι) ἐκ τῆς 
γῆς ὀμαδὸϑίωσαι () δν,ϑοφπον, Οὔκ δ} παρήγϑη Ὁ πσϑοςαλϑέν: δολ᾿ ἥα, δζρα τοῦ 45 
ζῳπῦ τῆς δημιυργίας διδιωσκολίδν ἡμῖν οὐναποϑητοαι διζινεχη,, ὧςε μὴ “πλέον τί τῆς 

Φύσεως φαντάζεοϑαι, ὁζρυ τῶτο ὅτω κ' ἀκριξείας ὥπομτα διηγεῖται καί φησιν, ἔ-- 
πλάσιν ὁ λαὸς () ὀνιϑόϑπον, χοιῶ λφαρωὼν οἰ πὸ τῆς γῆς. ὅρρὶ ἡ ὧν τύτῳ αὐτῷ τίωΣ 

πμίω. 



ἰ 
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πἰμέω , 9 ὡπλοῖς γάρ λαμθανγει, δλλαὶ χριῶ, Ὁ λουήότωτον ὡς αὐ Εἴποιτῖς, 

τῆς γῆς, ὃ τῶτον αὑτὸν () χοιῶ (ὃ πὶ τῆς γῆς ᾧ ὀκείῳ ποϑτάγματι Εἰς μα.- 
τος φύσιν μετέτησον. ὦ ασερ γὸ αὖ τίωυ τίωυ ἐσίαν τὴς γὴς ἐχ ὑφεφῶσοιν παρήγαγν, 
ὅτω κα νιῶ, ὅτε ἐδυλήϑη, (Ὁ) χοιῶ (δὲ δἰπὸ τὴς γῆς Εἰς σῶμα μετέφησεν. ἐὐγταύϑα 

ς λῥαξοῆσαι καλὸ Ὁ οδῳ τῷ ματαοία Δαβὶδ Εἰρηνϑῥον ᾿ Τίς λαλήσει ζμ διωνα-- ἌΜΜ.Ά. 

ςείας τῷ κυοίν, ἐκυςαὶς ποιήσει πάσας ζᾳς αἰνέσεις αὐτῷ, ὅτι “ἰπὸ χοὸς τοιδτον ζαδον 

λῤέδειξε, ὶ Εἰς Τστωύτίωυ τιμιζίυ ὀϑήγαγε, ᾧ Ὀταύζις δὐεργεσίας ἐὶς αὐτὸν ὃξ Ὡ- 
χῆς ὸ ὧκ σσϑλοιοιίων ἐπχιδείκνυται, δεικνὺς ὄρ πϑρτων τίου ὀικείλν Φιλου,ϑεϑπίαν; 
Τὸ ἐγεφυσησέ, φησιν, ἐἰς τὸ πυοόσωπον αἰστεῖ πγοΐω ζωῆς, ὁ ἐῥετο ὀρ, ϑοφπος ἐς 

10 ψυχίω ζώσω. οὐταύθο τινες “Μ' ἀγνωμόνων ἐξ οἰκείων λογισμῶν κινύμϑμοι, ᾧ ὑδὶν 
ϑεοτρεπὲς οὐνοοιώτες, ὅτε τίου συγκατάδασιν “Μ᾽ ῥαιμιούτων λογιξόνϑμοι, λέγειν 
Ἐχεχειρϑῦσιν, ὃτί ἐκ τὴς τῷ 969 ϑσίας δδὴν ἡ ψυχή . ὦ τῆς μανίας" ὦ τῆς Ὡθαφο»- 

σιωύης. πόσοις ὁδοὺς πωλείας ὁ ὀχρέξολος ἔτεμε τεῖς αὐτὸν 3ε.»«πεύειν ϑελομθμοις ; 

ἥα μάϊϑης, σκόπει πιὡς ἀπ᾽ ἐνλυτίας δλλήλοις ἔρχονται. (ὦ (ὦ γὺ αὐὴξ φασιν ὅχτ.- 
15 λαξόνϑμοι τὴς λέξεως τὴς λεγϑύσης, οτ! ογεφύσησε, λέχϑυσιν ὅτί οὐκ τῆς υἱσίας τῷ 

θεοῦ τυγχαγσσι αὐ ψυχαὶ ̓ ἔτεξϑι πάλιν. φασὶν, ὅτι ἡ Εἰς τίωὐ τὴν ἀτιμοτώτων αἰλο- 

ὧν θσίϑν μεϑίςανται αὗται. τί ζρωύτης τὴς αὐοίας γγεῖοον “μοιτ' αὖ, Τὴ Ν᾽ γδρέσχο- 
ἡἰ,ϑη ὁ λογισμὸς αὐ δ, ᾧὶ () ἀλνϑὴ τὴς γραφῆς νοιωῦ ἠγρόησοιν, καιϑούτῶρ πηρωθάν- 
τις Ὁ ὑμιμα τῆς δχρινοίας,ὐπ' ογαντίας δυλήλθις κτὶ κρημνῶν φέρονται, (ὦ) ὦ αἱ 

χιρῦλωιν 20 γίω ἀξίλν αντίω λῥάλοντες, (Ὁ "ὶ ὐθᾳὶ τίω ἀξίλν κατόγοντες. ἐἰ γδ ρ΄ μόλλοι- 
μέν οἱ τὸ λέγειν τίωὐ γραφίω), ἐνεφύσησεν ἐἰς Ὁ υθόσωτον ἀντι, ἡ φύμια αἰϑετι- 
ῴαι τω θεῷ, αίγχκη ὁ χεῖρας αὐτῷ αὐθεαπῆεν, ὯΝ" Εἶπον, ἔπλασε (ὃ λ..3.»- 
πον. Δλλ ἵνα μή, βυλόνϑνοι τέωὐ ὠκείνων ληρωδίαν Εἷς μέσον πσρϑτιϑέναι, αγαγκα.- 

ζω ῖθα ἡ αὐτοὶ ζῷ μυὴ τρέπονται φϑέγίεαϑαι, φέρε δὴ λοιπὸν τίω μδρ δύοιαν αὐτῶν 
25 αὶ τίω πολλζω φρενοθλάξειλν ὀχτρεπώ θα" κατακολυϑήσωϑυ ὃ ᾧ σχογτῷ θείας 

γραφὺς ἑαυτίω ἐρμιζυυθυΐσης, μόνον ἐδὼ ἡμεῖς μυὴ τῇ παχύτητι “ἿΜ ρηυιαύτων πτθ9σ.- 
ἐχωνϑι, δλλ᾽ ὠκεῖνο οἡνοώμιεν, ὁτί αἰτία, τὴς μ᾽ λέξεων πειχύτητος ἡὶ αἰοϑένεια, τυγ- 

χάνει ἡ ἡμετέρρι. δὲ »ὃ ὦ ἑτέρως τίω ἀκοζω αἱ, ϑοφ πίνων δέξαοϑωι λογθ- 

μϑμα, μη τοσοιύτης ἰπολάυσεισοιν τῆς συγκαταξαάσφως, οὐγοῦντες τοίνων ἢ τίωὶ 
30 ἑαυ δ αἰαϑέγειλν, ἢ ἵη αἰδὲ 9εὉ 661 ζῷ λέλόμϑμα, ὅτω δεχω ὥϑα ζῳᾳῳ Εἴρηνϑῥα ὡς 

Εἰκὸς αὐδὲεῦ λέγειϑαι, μὴ Εἰς σωμάτων 4ΛἹ μοιτίσμμιὸν χαὶ μϑιών σιωύλεσιν τὸ θεῖον 

" τῆν " κωτωγαλόντες, διλλαὶ ϑεοωρέτιὡς ὥπθμτα “ νοοιῦτες. α'πλοιῶ γὺ Ὁ ἀσιωώϑητον 
ἀ αἰορ᾽μιωτίφον τόϑεῖον. ἐπεὶ Εἰ μέλλοινϑμ “ξ ἑαυ τα) ὀρκθνϑροι, καὶ μελῶν σεωϑεσιν 

δετιν αὐἰδετιϑέναι τῶ ϑεῷ, λανϑοίνομεν ἑαυςᾷν: Εἰς τίω ἑλλίυικίω ἀσέξειλν " ὠκπιῆον. 

35 τες. ὁτὸμ ὅζω αὐκεύσῃς τὴς »φαφῆς λεηϑύσης, ἔπλασεν ὁ ϑεθσῇ λόφον, τω 

᾿ αὐτίο γόει δεώαμιν τῷ γουϑήτω. (ἢ παΐλιν ὅτλρμ, αἰχούσῃς ὅτι ἐνεφύσησεν Εἰς Ὁ 
καοόσωπον αἰτοὶ πγοζωὺ δωῆς, τῦτο πτίλιν λογίξῳ, οτι ἔδοξεν αὑτῷ, καϑούτ ζῳἐ ἀσω-- 
ματος δυυυαΐ μεις ρήγαν, ὅτω ὶ Ὁ σῶμα τῦτο τὸ »ἰπὸ τῷ χοὸς ψυγίω ἔχεν 29- 
»εκζιὺ τίω τοῖς μέλεσι τῷ σωμκώτος κϑγθή θαι διεωναμϑῥῶυ. δυμμίσργηϑεν γὸ τατὶ τὸ 

49 σῶμα κτὶ Ὁ ποϑότμα ᾧ διαυότο, καϑούτῇ ὄργανον ἔχοιτο δεόνϑινον τῷ κιγοιοῦτος αὖ-- 

π᾿ μᾶλλον 3 καθούτ λύδᾳ χρίζυσα τγος τῷ διυναϑῥα δὲ τὴς οἰκείας τέχνης ὡ 

σοφίας, ὥασερ ϑζρὰ δονάκων τινῶν, δζρὶ ΤΙ μαλαΐν ἢ ἐν ἑαυτῳΐ τίωὐ ποϑόσήκϑυσαν 
μελῳδίαν ᾿ ὀμαφέρειν τῶ δεασότῃ. οὐεφυσῃσέ », Φησιν, Εἰς [2 πυόσωπον αὐταὶ 

᾿ πνοϊωὼ 

χὰ 1) 
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πγοίω ζωῆς, ἃ ἐΐετο ὁ δύ, ϑο;πος Εἰς ψυχίω ζῶσαν. τί ὅθι ἐνεφύσησε πνοζω ζω- 
ἧς μά, φησι, τῶτο τὸ δημιργηϑὲν ἐουλήϑη καὶ σσϑὐσέγαξε ξωτικζω ἔχειν δύνα. 
μὰν ὅτις ἐϑμετο τω ξώῳ Εἰς ψυχέω ζῶσαν, τυτέςιν ἐνερηϑύσαν, ᾧ τίω ἑαυτῆς 
τέχνζω δ᾿ οἡ τὴς ΝΜ μελών κινήσεως δχιδείκψυοϑαι δευναμνϑμέω. ᾧ σκόπει ὶ ἐν αὐτῶ 
τύτῳ τίω δῴαφοροῖν τϑϑαω μαςού τῶτε ζῶν τῷ λογικοῦ, ἡ τὴς ΔἢὦΜ αἰ λόγων [ζώων] 3 
δυμισργίας. ἐπ᾽ ὀκεύων Ὁ» φησιν, ὁξαγατέτω ζὰ ὕδεουτα ἐρπεταὶ ψυχῶν ζω-. 

σωΐν, ὦ ὁμοῦ ὀμεδίδοτο ἐκ ὝΨ ὑδώτων ζῶα ἔμυψυχα" αὶ ἐπὶ τῆς γῆς πόλιν ὡσαύς-. 
τως, ὀξωγαγέτω ἡ γῆ ψυχά ξῶσαν ᾿ Ἰηπὶ 5 Φ δύ, ϑεόπου ἐχ ὅτως. λα ππρϑ- 
τερϑν δατὸ Ὁ γθὸς μα δημιθργεῖται, ἢ μ᾿ Φτα ἡ ξωτκὴ δυυδα μὶς αὐτῳ δἴδε.. 
γαι, ὁπ ὅβ]ν ἡὶ τῆς “ψυχῆς ὑσία.. δχρὶ ζουτο ᾧ αὐϑὲ ΜΝ" ἀλόγων ἔλεγε Μωυσῆς, ὅτι τὸ 10 
αἷμα αὐτο ἡ φυχὴ ἀὐτύογ᾽ Ἐχὶ δ τῷ δ, ϑοοίγτα, σία τίς δ Ἴν ἀσώματος ὼ αϑα- 

γατος, πολλζωὶ ποοὲς Ὁ σώμα τίω αὐαοχίω χεκτη δίῃ, καὶ Ὀστωύτην, ὁσίων Εἰἰκὸς τὸ 

ἀσώματον ἀ(Φ ματος. δλλ᾽ ἴσως ἔϊποι τίς δ, αὶ τίνος ἐκεκέν, ἐι τιμιώτερον ἡὶ ψυχὴ 
τό ματος, τὸ ἔλουῆον πορῦτον δυμιυργεῖται, ἢ τότε τὸ μέζον καὶ αὐτῥέγρν; ὑχ ὁραφ, 
ἀγαπητὲ, δι ὶ ἐχὶ τὴς κησεως τὸ αὐτὸ τῦτο γέλϑνον; ὥασερ γὰγὶ ὁ ϑροινὸς ᾧ γη, ἡ 15 
ὅλιος, ᾧ σελζων, καὶ ζὶ ἄλλα πόρτα ἐδημαργήϑη, ὁ ἃ ζῶα (αὶ ὠλογα,ὰ μῷ ζω- 
τῶ ὠπϑμτα ὁ ὀνιϑορπος ὁ τότων ἀπόντων τίου Φρχίω μέλλων ἐϊγειοίξεεϑαι ̓ ῷ 

αὐτὸν διλίξγπον ἢ ὧν αὑτὴ τὴ διασλάσει Ὁ δυο πε ασϑότερον Ὁ σώμα τ" δ .γι- 

πὸ, καὶ τότε ἡ ψυχὴ κἡὶ ἀιμιωτέρα. Υ δ (όπον αὶ ἀλογα, (ὶ ποῦς ὑπηρέσί λυ 
μέλλοντα τῳ αὐ, ϑούπτῳ Εἶναι γχοὐσι μα, “πο9 Ὁ ἐμ, ϑρθΐπου" δεδημεδργηται, ἵνα ἑτοῖ.- 29 γ. δυμαῃᾶι 
μέω ἔχῃ τίωὐ «ὑπηρεσίαν ὁ μέλλων τῆς τύτων χρείας δἰπολόνειν᾽ ὅτω ἢ απτοΚ τῆς " 
ψυχῆς τὸ σῶμ δημιθργεῖται,, ἵνα, ὁπειδϑλὶ τ᾿ τίωὐ ᾿Οἰπόρῥητον αυτυ Οφίων ἡ ψυχὴ 
Ὡραχϑὴ ἔχη ζϑς οἰκείας ὠνερτείας Ἐχιδείκψνοϑαι ϑζᾳ τῆς ϑΘ ματς χινήσεως. 

8 Καὶ ἐφυτευσέ, φησιν, ὁ γιό πολοοίδεισον ὧν ἐδὲμ κτ' αὐάτολόὶς, κ᾽ ἔϑητο ἐκεῖ 

(ὺ δθ,ϑεσπον, ὃν ἔπλλασεν. 2:5 
Ἐππειδυὴ τέω ὀικείαν φιλαν,ϑοφπίαν ἐπεδείξατο ὁ “ῬΨ ὅλων δεασότης, ᾧ δὲ ὃν 

πλύτω ζοὶ ὁρώνϑμα ἐδυμιύργησε παρήγαλμ Εἰς μέσον, θύγέως ἀρχεται ζιὶ Εἰς αὖν- 
“Τὸν δϑερτεσίας κατοτίϑεοϑαι. χα] ἐφύτέσεν ᾿ θεός, Φησι, πῦρ αδ εἰσον ον ἐδέμε κυ ἀἶγα.- 

τολοίς. σχόπει  ογζυώϑου, αἰγαπητὲ, ὅτι ἐαὶν μυὴ δεοωρεπῶς ζρὶ ρήματα δεχω ἔθα, 
Εἰς βαϑὺ κρημνὸν ἀγαϊκη κατενηηϑήναι. τί γδ ἀν Εἰπτεῖν ἔχοιεν ἡ ὅχὶ τότυ τῷ βύ-- 39 
ματος (ὦ) παντα ζα τὐδὲ τῷ γιοῦ λεγόμϑνα, ἀν,ϑοσ:πίνως ὠκλαιμίξαγεν τολμκαύντες ; 
ἡ ἐφύτόυσεν ὁ ϑεός, φησι, αροαίδεισον. τί δζιυ, Εἶπέ μοι, σκαπανης ἐδεύίϑη, ᾧ γεωργί-- 
ας, ἢ τῆς ἄλλης ἐτιμδιείας, ἵνα καιλλωπίσῃ (2) αὐ δοίδεισονν μυὴ ὅμοιτο. παλιν δ β 
ἡ ογζυῦϑα τὸ ἐφύτθυσεν ὄντω δεινοῦιν, τι τατοοσέτοωυξε χρϑορίδτισον εἰν τῇ γη )μέοϑαι, 
ὧτε τὸν τ κλϑέντου ἀν, ϑοφπον πότῳ οὐδιαιτάοϑαι. ὅτι γδγ ὀζρ" τῶτο (ὃ τὐϑάδει- 35 Ἀγ. ἣτν 
σον παρήγαδν, ἀΐκϑυσον αὐτὸς τῆς γροιφὺς λεχϑύσης᾽ ἢ ἐφύτθυσεν ὁ ϑεὸς οὐ λδεισον 
οὖν ἐδὲμ χτὶ ἀγατολοὶς, τὸ ἔθετο ὀκεῖ (ὃ ἀν,ϑοϑπον, ὃν ἔπλασε, δζᾳ το ἡ Φ ὀγομ(ῷ 

τῷ ὧπν οὐ γίϑησιν εἰν Οἷς γροίμμασιν ὁ μακαίφιος Ὁ Μωυσῆς, γα μυὴ ἐϊξη Τοῖς φλυα-.-ὀ κἴπι 
ρέϊν μοἑτέω βυλομϑμοις ἀπατᾶν ἿὮΜ αἰφελεςέρων ς αἶχοαῖς, καὶ λέγειν, μὴ ὁὴ ον 

τὸ ὙἹ τὸν πο ροίδεισον, δλλ᾽ εὐ τῷ ὑφανῷ,, ἡ μυϑολογίας τιναὶς ζια υζῷς ὀνειροπολεῖν. 46 
Εἰγδρ Ὀσαύτῃ χουσονϑβης εἰκριξείᾳ τὴς ϑείας γραφῆς, αὶ πϑρυτήσορτὸ τίνες τον 
Ἐχὶ θὐγλωῆίᾳ μεγαλοφρφονόμντων χαὶ τὴ σοφίᾳ τῇ ἔξωθεν, ατ᾿ ὠγνόντίας Ὅς γε-- 
γοκμρϑῥοις φθέγξασθαι ᾧ Εἰπεῖν, μὴ χὶ τῆς γῆς 40) τὸν το οδεισον, ὶ πολλαὶ τε. 

Ω" 



᾿ οα τῶν Εἰρημϑέων ̓ χϑρεγξοώντες μυὴ, ὡς γέγοφυτῦαι, φοϑνεῖν, δλλ᾽ ἐπ᾽ ὁγαντίας ἔρ. 
χόϑαι, καὶ ζὰ δπχὶ τῆς γὴς Εἶρηνϑμα «θΞὸ ἢ“ ἐν ὀρρινοῖς νομίζειν Εἰρῆοϑαι, Εἰ μὴ 
τῇ ταπεινότητι τϑτων τοῖν λων ἢ τῇ συϊκατοιίώσει ὁ μαχοίφλος ἸΜωὺσῆς ἐγφήσαιϊο 

χπαϑν. πη ἀγία πγθύμαζος τίωὐ γλωίῆδλω ἐυτωχιδωυτος, ποῦ οὐκ ἀν δξεκωλίωϑησαν, χα (οἵ 
5. »ετῆς ἁγίας γραφῆς, ἐππειδοὶν βύληταί τι Οιδζον ἡμᾶς διδιώσκειν, ἑαυ τίου ἐρ μηνθυύ.- 

σης χαὶ οὐκ ἀφιξισος πλανάεϑαι τὸν ἀχροατίω ,δλλ᾿ Τηὶ (Ὁ πολλοὶ ὁ ὅρα ὃ κωρ- 
“τώσαοϑαί τί κέρδος κυ τοῖν ϑείων γραφωΐν, δλλαὶ τέρψνως ἕνεκεν ζῳ ἀκραὶς ὑπέχυσι 
Οἷς τὰ παριταί ψϑμα λέχνυσι, Δ οἱ τοῦ αὶ Οἷς ὠφολοόσιν, λα Οἷς τέρστειν μάλλον. 
διωναρδῥοις πσολσένεν ασουδαζοσι, 9, πο δακαλώ, πᾶσι Οἷς Οινζοις ζω αἰκραῖς 

10 ὠποτειχίσδυτες, τῶ χμόνι τῆς αγίας γρφιφὴς καταχολου ϑήσωμϑμ᾽ καὶ στὸμ αἰκόυ.:. 
σης, ὐγαπτητὲ, ὅτι ἐφύτδυσε οδάβεισον ὁϑεὸς εὖ ὀδὲμ κι αὐαζορα:, ὃ  ἐφύτασε 

ϑεοωρετ εἰς Τχὶ ϑεού ει, ὅτι ποϑϑσέταζε᾽ Ὁ καὶ ἑξῆς πίςευο, ὅτι χαὶ πρϑώδεισος γέγο- 
νὰ, χα ον ὠκείνῳ τω τότσῳ, ἔνθεοι καὶ ἡ γοαφὴ ἐπεσημήναζρ, ὃ )}} μὴ πιζευεν τοῖς 
οὖν τὴ ϑείᾳ γραφῇ κεινϑύοις, δλλ᾽ ὅτεροι ὀπεισοίγενν ἐξ ἀκείας τ] ανοίας, πολιωὼὺ ἡχϑύ:- 

35. μα! κίνδυνον φέρειν τοῖς τῶτο στοιεῖν τολμαῦΐσι. χαὶ ἔθετό, φησιν, ὠκεῖ τὸν ἀ᾽,309- 
ἐπμθξ. πον, πλασεν. ὅρα ῥϑέως πύσζωυ τιμιζωὺ ἐἰς αὐτὸν" ἐχιδεύωυται. ἔξω “ πο ραϑείσω 

τῶτον δομισργήσοις θύϑέως αὑτὸν πρδαγαγῶν, ἵα ὄχι  ποδαγματων ἀἰέϑησιν αὺν- 
τῳ τῆς θ)εργεσίας αρλοικορι, καὶ γνῷ δχρὶ των ἔργων τίω τιμιέω, ὦ Εἰς αὐτὸν χε. 

. δείκψυται, ἐἰς τὸν κροούδεισον αὑτὸν ἐσήγαγε, καὶ ἔθετό, φησιν, ὠκεῖ τὸν ἀν, ϑοόνστον, ὃ 
20 ἔπλασε. χαὶ Ὁ ἔθοτο πάλιν ὅτω νοώμϑμ, αγτὶ τῷ, πυδοσέτοιξεν κεῖ αὑτὸν ὀγοέτειν, 

δ ὐκοσα να ἡ ὑψι; δ" ϑ,γωγὴ πολλξιὼ ὠσῷ τέων ἡδονίιω παρέχυ,ᾧ Εἰς" θ)γαρεείλν ἢ 8)- 
γνωμωοσιούζευ αὑτὸν διεγαίρη, οὐννοοιουτοῦ όσον θυεργέτηται ϑδύπω συυὲν ὀχιδωξαίνϑμος. 
μὴ τοίνμω ξενιϑέτω σε ἡ τῇ ἔθᾳτο λέξις. ἔ)ος γὴδὺ αἰεὶ τῇ γορίφῃ δὲ ἡμᾶς καὶ τίωὐ ὠφέ-- 
λείαν τέο ἡμετέραν ταῖς ἀν, 399» πίναις καγθλοϑαι λέξεσι, καὶ ἵνα μαθης , ὅρρς αἷς 

25 χρογλαξούσα αὶ ἔχττης ΝΜ αἰφέρων δημισργίας τῇ αὑτῇ λέξει ἐχρήσατο ἐν ὥσαι, καὶ 
ἔθοτο αὐςἦ ἐν τῶ φερεώμιατί τοῦ θρφινοδ᾽ ὑχ ἵνα ἐμιστεπγηθαι αὐςᾶν' πο υἰοοινῷ γοής-. 

σωνϑυ (ᾧ γδγ ἕκατος ανταῦῖν τὸν ὀικεῖον δρόμον ϑζανύει, τόττους ον, τόπων ἀἰμείξων) 
ΝΛ ἵνα διδεύξη, ὅτι ον τῷ ὑρανῷ αὐςδῷ δὴ ποϑϑσέταξε, καϑούτῇ καὶ {ὃ ἀν, ϑόρττον 
ὦν τῷ αἰ δαϑείσῳ αἰθγεν. τον ΠῚ 

392. 9 Καὶ δέλυέτειλέ,φησιν, ὁ θεὸς ἔτι ὡκ τῆς γὴς πᾶν ξύλον ὡραιον εἰς δφρισιν, χαὶ 
καλόν ἐἰς βρῶσιν, καὶ Ὁ ξύλον τὴς ζωῆς ον μέσῳ τῷ χγῬκδείσν,, ἡὶ Ὁ ξύλον τῷ εἰδέναι 
γφωφὸν καλού ᾷ ποηρφύ. . 

ι ἰδοὺ ἕτερον θὐεργεσίας ἐιδὸς παΐλνν δζρὰ τω ἐις τὶν δημισργηϑένζα τιμμζωυ. ἐπει- 
δ) αὐΐὸν ἐν τω οὐ αϑείσῳ ὀζγην ἐδυλήϑη, πυροσέζῳ ζω ἐκ τῆς γῆς ὀναδὸ- 

35 ϑέωαι δένδρα δζρμίφοροι, ὁμοῦ ᾧ τέρπειν αὐζν δυυναίμενα ὀζρὶ τῆς ϑέας, ὁ ποὺς βρῶ- 
σιν Ὀχττήδεια.. πὰρ γ)5} ξύλον, φησὶν, ὠρρεῖον εἰς ὅρφισω, τ ὧν ἔςιν ἐἰς ϑέαν, ἡ καλὸν εἰς 
βρῶσιν, τ τ᾽ ἔς! ὦ ϑυφραίνᾷν διυναίνϑμω δὶ τὴς ὄῴνως,ᾧ ἡϑονιὺ πολλζω πϑέχοντα 
ὀχ τὴς βρώσεως, ᾧ τῷ πλήθει ὃ ὶ τῇ αἰφϑονγίᾳ, “τολλζωὐ τίωωὐ θὐφροσιωύϊιν προϑξε- 
νὅντα τω μέλλοντι Ἰώτων οἰπολαύφ. πὸρ Δ β, φησι͵ ξύλον, δ αὖ ἂν ξιπτῃςγανα,δο ϑέοῦαι 

40 πεποίηχεν. Εἰδὲς δχαγω;ἀὸὺ ἀταλφᾳίττωφϑν » ἐἰδὲς βίον θαυ ματόν; καϑοίε ΣΡ ἀϊ, 

πιλὸς τίς, ἅτως Ὠλὶ τῆς γὴς διέτοιθεν ὁ αὐ ϑορττος, σῶμα ἐξ αὐβεκείυϑμος, ἔξω ἢ τῶν 
σωματικῶν ὀμαγκῶν τυΐχάνων, Ὗ καϑι ὦ βασιλδ)ς αἰλουργίδι ὲ ἰοδήματ Χχϑ- 

κοσμοηυϑμος  τοορφυφίλα ὀμαεδληνθμος, ἕτω; ογετφύφα τῇ τοῦ τορι λείσυ δζμγω-: 

γῇ, 

3} 
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Ὑὴν κζ' αἰδείας. πολλίω ὑλῶν τίω αἰφϑονίλν. ἡὶ Ὁ ξύλον, φησὶ, τῆς ζωῆς εὖν μέσῳ τῷ 

κὐϑαδείσῳ, ἢ ὃ ξύλον τῷ Εἰδένωι γνωφὸν καλοῦ χαὶ πονηρφύ. μ᾽ ὃ διϑαξαι ἡμᾶς, 
«. " ! ὴΡ! «"»-» ἈῚ “ΝΗ νι ᾿ "Ἢ « Ἀ 

ὁτι πὸν ξυλον ἐξέδωκεν ἡ ἡ" κὶ ὦ χῷ "θεοῦ πυϑέςα[μα, Κη ὠρφιίον Εἰς δρφισιν Ὁ Ἀθυθ 0. διαγίγῃ 

λὸν Εἰς βρῶσιν, τῦτε φησὶ, ἡ ( ξυλοὸν τῆς ζωῆς ῳ μέσῳ τῷ τ ϑαδείσυ, χαὶ ὡ ξυλον Σ 

τὸ Εἰδέναι γνωσὲν καλού χαὶ πονηε96, ασοϑειδὼς γ 5 ὁ φιλθίνιϑεστος δεασυύτης, ὡς ς 
δημαρίος, πίω ἐκ ὃ πολλῆς ἀδείας μέλλεσαιν τῷ ψθονσ “απο ϑ]όντος τίκτεαϑτι λοί-- 

ὥμωυ, αἰγῆχε χϑὴ ὃ ξυλον τῆς ζωῆς ον, μέσῳ τὸ συ, χαὶ Φ ξύλον τῷ Εἰδέναι 

γνωφὸν καυλοῦ ᾧ πονηροῦ ἐη δ μετ᾽ ὁ πολὺ μέλ τίω τύώτυ  ἰπογζω αὐτί χελθύῳ, 
ὅα ἐἰδίναι ἔχη, τί χάθατι ᾧ φιλοτιμίᾳ, τέων »ἰπόλφυσιν ἔχει, χαὶ στι [81 τίς δεασύτης 
κα) δυμιαροθς χα Ὁ αὐτὰ φύσεως καὶ πόῤρτων τῶν ὁρωρμϑῴων, δζρα τϑτο ἤδη τῷ ξύλου Το 
μνήμξω ἐπτοιήσατο. ἡὶ διηγ {ται ἡμῶν ἐφεξης ἢ πόα μδ οὶ ἐνὸ ματαρὴὸ τύτων  ἀφο-: 
φισμιὸν ὡς δν εἴγτοι τις χαὶ ὅτι ἐξ ὠκείνν Ἐ τίω φρδείλν τω κοὐ δαδείσῳ γϑρέχοντος, 
ἕρϑι ἐς τέυσαρας αἰρχαὶς δζριρεϑίντες ὅυτω (αὶ κλίματα τῆς γηὴς διενείμαντο. δον 
ἴσως ὀιζᾳ πὲ τῆς ὀικείας φίας φϑεέγέοϑαι βελθοϑμοι πάλιν ὅτε ποτωμοὺς συξω-: 
οϑόσιν ἢ (ὧν ποταμοὺς, ϑτε αὶ ὕδωτα ὕϑοωτα, δλλ ὅτερϑν τι φϑλυτάξεοϑαι ὀϑαπεί- κς 

ϑουσι (ὅσ' ἐκδιδόναι αὑτοῖς ζιιὲ αἰχϑαὶς αἱρουμϑρυς.. 
Αλλ᾿ ἡμές (ρὐδαικαλο) τύτων ζ᾽ μὴ αἰεχω ἔβα, δλλ᾽ ὀσποφοοίῆωρϑν αὑτοῖς 

Φ ἀκρας" πειϑωβζθα ὃ τῇ ϑείᾳ γραφῇ, ἡ τοῖς αἰ χο᾿ αὑτῆς Ερηρδμοις καταχϑλου- 

φρμῶτες, ζᾳ ὑγιῆ δογμίάτα ασουδοζωϑμ ογαποΐίϑηοϑαι τοῦς ἑαυτῶν ψυχῶς, αὶ «τὶ 
τύτων ἡ βίν ἀχρίξειαν χιδείκψυοδ, ἥα ᾧ ὁ βίος μὔντυρῇ Οἷς δόγμασι, ᾧ ζῷ δυίμμα.-- 10 
χα τὸν βίον αἰξιοπιφύτερον Ὡποφαννν. ὅτε )} ἐδρ δύγμωτα μϑρ ἔχωμϑν ὀρθοῦ βν 

«ἰμελώΐνϑμ, ὀφελος ἡμῶν ἔα! τι ὅτε ἐδρ βίον ἔχοντες, ταὖν ὀρθῶν δοϊμαάτων ἀἰμελαῖ- 
αϑι, κερδϑρα! 2, γοήσιμον [ὼ] ποὺς σωλοοίδω ἡμετέρριν δυυυνσόμεθου. πσοϑσήχει »ὃ, 
ΕἸ βυλοίαθα ὶ γεύνης ἐλβυϑερωνθίωαι, ἢ (ασιλείας ῥπιτυχεῖν, αἰμιφοτέρωθεν κϑσ-- 
μῴοϑαι, ὶ ϑυγιλώτων ὀργ)ότηνι, ἡ βίν (λεμελείᾳ. τί δ ὄφελος, Εἰπέ μοι, δένδρο ἐὶς ἐς 
ὑψος πολὺ ὠκτενουϑῥα, ἡ τοῖς Φύλλοις χοκίῶντος, στὸν καρστοῦ ἔρημον ἢ εϑὕτω ἣν τὸν 

“οιςιανὸν σγεὶὴν ὀγίνησι ζῷ ὀρϑεὶ δόγμιατα, ἐδὼ τῆς χτ' τὸν βίον πτολιτείας αἰ μελῇ. 
αὐτοὶ οΧειτὸς ὧν τοιύτος ἐμακαίελζε λέγων, ἹΜακοίοιος ὁ ποιήσας ᾧ διδαίξας. 
τῆς ὃ αἰο τῶν λόγων διδωσκαλίας καὶ δζρὶ τοωὖν ἔργων ἀκριξεςέρρι χαὶ ἀξιοπιτοτέρα 
στολλῷ. ὁ γ᾽ τοιῶτος ᾧ σεγῶν καὶ μυὴ ὁρώρϑμος παιδεύψν δυύατω (ὃν διὰ τῆς ϑέας, «δ΄ 
(ὧν ἢ χαὶ διαὶ τὴς ἀκοῦς᾽ χαὶ πολλῆς διπολθώσεται χαὶ Τῆς τ ρααὶ τῷ γιοῦ θυγοίας, ᾧ 
μόνον ὃ δὲ ἑαυτῷ, διλλαὶ χαὶ οἱδ τον ἐὶς αὑτὸν ὁρώντων κοὐρκσκθυαζων δυξαίξεαϑαι 

Ὁὸῦ ἑαυτῇ δεασέτίωυ. ὁ τοιῶτος ὀζρὶ μιυοίων γλωοσῶν ἢ διαὶ πολλῶν φομιώτων, (ως 6,.- 
χαρλείας αὶ τὰὺς ὕμνοις " ὀἀροίσει τῳ τῶν ὁλωνϑεῷ. Οὐοὴ "ὺ (δ γνώραμοι μόνον ᾧ μαξρ.. 
τύρες ὄντες τῷ βία, ἡ αἰνὸν ϑαυμάσονται καὶ τὸν αὐτῷ δεαυότην, δλλαὶ ᾧ (Ὁ ἀγνῶτες γς 
δ ἑτέρων ζαῦτα μόνθανοντες,  ὁι πόῤῥωϑεν ὀικϑωῦτες, ᾧὶ δι μαυιφοὶν αἰπτῳχισιϑῥοι 
ὁ ὁ φίλϑι μόνον, δλλα καὶ ἐχ,ϑρ9ὶ αἰδεοϑήσονται τὴς ἀρετὴς τίω) ὑχυροολζωώ, Ὀσαύτη 
γ ζωτης ἡἰοβὶς, ὡς τοῖν πολεμοιώτων αὐτῇ αἰποφροίηῳ (οὶ φύμωτω, χαὶ τίω 
γλῶῆαν Ὠπεομίζεν. χαὶ ὥασερ ασοϑς ζὶ ἀκῆίνας ζω ἡλιακοὺς οι αἰοϑενᾷς ζις ὕψαις 
αὐδιολέψαι ὁ τολμῶσιν, ἅτως συ εδ πσοϑς τί αῤετέω κἡὶ καικία δῤτιολένψαι δευνήσε- 40 

σαί ποτε, δλλὰ τ θαι χωρήσει, καἰ νῶτα δώσει, αὶ τέων γῆν ὁμολογήσει. ὃ δοὴ χαὶ πε- 
στεισιϑῥοι ἀν τυχὼ κῖθα, τῆς ἀρετῆς, ᾧ κ' ἀσφαλείας τὸν ἑαυταίν βίον οἰκϑνοκ(ῷ.- 

αϑυρὰ ν᾽ μικρῶν αὶ θὐτελών ΕἾνωι ϑυκέμωντων αἱ μδοτημάτων ἔντε ἐν" λόγω, τε ἐν. ὌΝ 

πράξασιν 

..ἀνερίμι 
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ποραϊμασιν ἐἀπέχεοδ, απουδζωμϑν. ὅτω γὰ  ὑδέποτε ζοῖς μείξοσι πὐξεπεσυ θα, 
»ὑοχίθα. αἰ μδοτημάτων, ἐαν Μ᾽ μικρῶν" ὠποχὼ ἄθάν᾽ ἡ τῷ γον πυρϑϊονζος διυνησυ ῖθα, 

ὦ τῆς ἄγωϑεν ῥοπῆς σθλοίύοντες, τῆς ἀκρφς δϑτῆς Ὠπλαξέοῖ, ᾽ χαὶ τίω κόλασιν 

αἰ. φυγεῖν τίω “Σὲ'ὺτυκεινϑμίωυ, ἢ “ἿΨ αἰωνίων ἐγαϑών ἐπττυχέϊν" ὧν δ μοῖο τομίς 
ς ἡμᾶς ἐἰπολφῦσαι, χαίθατι ὁ φιλὸν,ϑοφπία τῷ κυρίν ἡμδμ]ησῶ Χοιφού, μεθ᾿ ὁ τῳ 

πατεὶ, ἅμα τῳ αγίῳ πνθύματι δόξα, κροίτος, τιμή, νωῦ ἀεὶ, καὶ ἐἰς (ἦν αἰαῖνας 
ΑἿΜ ἋἝ αἰώνων. Αμζω, 

Λυγ. δ. ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤῸΝ ΑΝ. 
1ο ϑοϑπον, ὃν ἔπλιάσε, χαὶ ἐ)εΐο αὐζον ὧν τῷ αἰ δαδείσῳ τῆς τρυφῆς ἐργα- 

ζεοῖ, αὐἴὸν καὶ φυλοίοσειν. 

Δ Δλι, ἐὶ βύλειϑε, χαὶ σήμερον τὴς ἀκολουθίας Τμ αϑὲς ἡμῶν ἐἰ-- ᾿ 

ρήνϑμων αψαίμϑμοι,ἐντεῦϑεν ὑμὰν τίου διϑαισκαιλίαν τίω πνθυ«- 

ματίκζω ὑφάγαι ασουδαίσωϑν. πολλὴ Ν᾽ αὶ Μ᾽ ασοόσφατον 
αναγγωαϑέντων ἡ ἐϊκεκρυμμϑύη δυώωμις ̓  ὼ προσήκει σσϑϑς 

᾿ ὦ βαΐϑϑος ἡμᾶς καϑιένζις, ᾧ πϑυτα μΟ' οἰκριξείας διερθυνη-- 
: . ! Δ} , Ι! ι ᾿ Ἁ 

σειμῦμας, Ὁ δ αὐνὖῪΧ κέρδος καρπωσασΐ. ἐι δ ὦ ὧν 

σὸ τῆς ϑα λάοσης λίθοις ϑύράσκειν βιλόνϑμοι Ὀσούτον πόνον ταλφιπωρίλν «ἰασο- 

2ο βϑμουσι τῇ Τν ατακῷῶν ὑδώτων ῥύμῃ ἑαυςᾶν' ὠκϑίδόντες, ἵνα δ ασουδαξομϑῥων ἐ.- 
πιτύχωσι " πολλῷ μάλλον ἡμᾶς αἰκόλουϑον σεωεῖναι τέω δζῳγοιὸν, τὸ οὖν τῷ βάϑει 
καρ] θυσανζος ὟΜ έιρηνϑμων, ὅτω ἢ» τιμίων τότων λίγων Ὠπλαρέοϊ,. δλλα μὰ) 
᾿δείσῃς, ἰγαπητὲ, βάθος ἀἰκίύων. ὦ γὰρ ἘδῚν ογζῳῦθα ὑδαΐτων ἀτακῶς φοραὶ, δλλὰ 

πνεύματος χαίρις καζωυγαίξουσα ἡ δὲ" τίωὐ διαγοιαν, καὶ τω φὕρεσιν Μ᾽ ᾧζιντύρϑμων 
ἀέρων 25 μετ᾽ θκολίας ἡμῶν πορεχομϑῥη, ἢ πόμτα πόνον ᾿δχεκουφίζουσαι. " ὁ ἐκείνων (ὦ ΟὝ 
δια, ὀ  ΑΔλίθωνήη ῥὕρεσις αὶ σφόδρα ὠδησε Ὧν Ὠχειτυχόντα,πολλαίκις ὃ ὁ κατέδλαψε, ὶ μυοίων 

γασα γίων κ᾿ πρόθεσις αὐτῷ γέγϑνε᾽ αὶ Ὁ τοστούτίου Οἰστθ τῆς θύρέσεως ὀκαυρπώσατο 
τίω ϑὐφρϑσιωύζωυ, σέων «(Τ᾿ τέω βὕρεσιν τέω ἀηδίαν ὑπέμεινε, ἀδν Ὁ βασκαίνων 
ὀφθαλμόες αγανεδερωσας καθ᾽ ἑαυτού, (ὧν πηλεονέκζῳς διεγείροις εἰς τὸν κα αὐτὰ πό- 

30 λέμον, δυτῶς θ μόνον δυϊσὲν σφελος ἐἰς τὸν (δίον ξ-ἰσατει τὸν ἡμέτερον ἡ οὐκιείνων δὕρεσι;, 
Ἀγ δλλλα καὶ πολλαΐν πολέμων «ἰ ασύϑεσις " γίνεται. " ὕλη δῦ ὅ81 πλεονεξίας, ὸ κρίμιον 

ἀγάψασο φιλαργνοίας πολιορκεῖ τίωὐ ψυχίω Ὕ' αλόντων. ἐχὶ 9 Μ)' πγϑυματικϑΐν 

τὔτων ἡ ἡμμίων λίθων,ἀδὲν 581 δεῖσαι ζιϑ ον. δαὶ ᾧ ο πλοῦτος ὁ ἐντεῦθεν συλλε- 
όλϑμος ἀφατος, ὸ κἡὶ ἡδονὴ αἰμζδαντος, καὶ ὧκ πολλοῦ τῷ «ἴϑιόντος γικῶσοι πάσοιν τίου 

Ἀροσνον ς ὀχεῖθεγ" πρϑλσηλνονϑμίω τοῖς ὀρ, διοϑέποις θυφρϑσιωύζν. νὰ οτί το ἔςνν ἀληϑὲς, ἀ-- 
κα τῷ μακαοίν Δαξὶδ λέχϑντος, Οτι ἔλτϑυ μιητεὶ τὰ λόγια! συ ἰφ γουσίον  λί. ἐλ πη’ ἢ 

ουν “ἰ αἱον πολιω. ὁρῶς πώρζας πιμιωτέοοις νομιζομϑύας ΟΜ ὕλων Ε. ς μέσον πα- 

Θρέγαγων υ μόνον ζμώτῃ τῇ συ κρίσει ἠρκέοϑη, δλλαὶ χαὶ πυρϑσέϑηκε, πολιω, καὶ τότε 
τίω ἐγτδῦϑων ἰϑρογζω ἡμῖν ἐδήλωσε; καρ Ὁ» υσίογ χαὶ λίθον, φησὶ, τἰμῖον 

χώι 4 πολι ᾿ οὐκ γ᾽ τοσῦ τὸν μόνον δὴν Ἐχηλυ μι πὸὶ τ ϑεῖα λόγια, δυλ ὯὩ 4) ζω- 
ζμ" μόγογ ζὰὶς ὕλας αὐρὰ τοῖς αγιϑούττοις ξιδὲ τίου αἀγωζοῴτω “ὐοϑισηοἰδν ἐγρυ- 

.-" σας, “9: τῷτο ζιύᾷς τὐβαγαγῶν Εἰς μέσον ὅυτω τίω αὐπογίω ἔδειξε χαὶ τίου 
Ω Ἂν 

ἀν ὀὑδι)υμίαν ΠΡ τῷ πνθύματος " λόγων σφοδροτέρλν ὅσαν. ἢ ἵνα, "μάθῃς, δὶ τίτο 
ἔϑος 
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ττο ἔθος ἀεὶ τὴ »ραφῇ . Οἷς αἰαϑηῖς πο ᾳξαΐλλειν πογραμασι Κ οὐ τεῦϑεν ὠφέλει- 
ὁν, ἢ ὅτω τίω αὑχύροχέω ἐπχιδέικγυεϑαι, " ὠχονο ἢ ὙΜέξης. ἐπήγαγε ϑιοωυμὰ γλιυ.. Μ᾽ δκέην, 
κύτερο “πὴ μέλι κησίον. καὶ ὧν ἀ)ου, οί ἐπειδυὴ ζοσούτον 561 μόνον γλυκύτερα, 
οὐ ἐπτιδὶ Τσοιύτέω αϑλε εν διυυύαται “τίω ἡδογίωὺ, δλλ᾿ ἐπειδυὶ σονδὲν ἕτερον ἶ- 

χν οὖν ταῖς αἰαάϑητοῖς πἰδαθαλεῖν τὴ δον ν γκίων λογίων" δζῳ στο τύτων βρημθ- 5 

νθύσας ὕτω πάλιν τίω χἰπύροχζω ἔδωκε, Τ᾿ ἡβόγίω πλείονα, ἔφησεν Εἶναι ῥ᾽ πνόυ-- 
ματικὼν διδουγμούτων. “τῳ αὐτῷ κανόνι θύρήσεις ἢ 4 Χοιτὸν ἐν τοῖς Δὐαϊγελίοις 
χεγθημθμον. ὅτε γὺ τοῖς μαιϑηταῖς διελέγετο, ὦ ἐγιϑυμεῦσι μιαιϑεῖν πίω ἐρμεζυνείδν 
τῆς “ὐδαξολὴς τῷ δασέιονντος τὸ καλὸν ασὲῤ μα ὧν τῳ; ἀγρῷ, ἡ τῷ ἐχ,ϑρ9 τὸ ᾳ ζι- 

ζαλνια ὀμαὶ μέσον τῷ σίτα " ἐπεμξαίλλοντος, κτ' μέξ»ς πᾶσαν διέλυσε “ἢ χροχξολ ζω, το γὀμθαλῇ 
Εἰπὼν τἰς ὦ [ ὁ απέιρων] ὁ τὸ καλὸν ἀπέρμ(: ἀστείοις, κὶ τίς ὁ αἰχρὸς, καὶ ἔνα θὲ τὲ ζι- 

ξανια, ὶὶ τίς ὁ ζῶτα καταασέιροις,ὺ Ἶννες (ὦ ϑεράζοντες ὁ Τἰς ὁ ϑερισμὸς, κα) στε πϑρ- 

τῶ σαφούς αὑτοῖς ὀξεκαίλυψα, τότε φησὶν, Οἱ δίχᾳιοι οὐκ λοίμνψυσιν, ὡς ὁ ἥλιος, ον τῇ. 
βασιλεία τῷ παΐϑος, αντῶν᾽ Οὐκ ΤΩΝ Ὀσαύτην μόγζυ τίω λαμιπηϑόνα ἔξοσν ὦ »ιμν 
δίκαιοι, δλλαὶ δερψὺς ὅτι πολλῷ μείζοναι᾽ Ὅσοιύτεν ἢ Εἶπεν, Ὁ , μείξογα Ζζωώτης κτ5 
εἰκόνα εἰν τοῖς ὁρωμϑύοις σέκ ζω δύρεῖν, ἐπειδαν δξῶυ τί τοιούτον ἀκούσωϑμ, μὴ μέχρι 
“δλογθρϑῥων ογαπομείνωμϑν, δλαὶ ὀῤαλογιξω θα, “ἰἰτὸ ΤΡ αἰοϑη τῶν ὁ ὁρωρδῥων 
ΡΜ πνευματικῶν μάλιςα τίωὐ αὑπρροχζωώ, ἐἰ ζοίνεω καὶ τω 'χιϑυμίδλῥ σφοδροτέραν 
ὅφὴ)ν" ογζωῦϑα θρεῖν, ὸ τίου ἡδογζω ἀἰκριξεςέροιν (εἴα. γὰ» ὅ81 (αὶ λόγια ᾧ πγϑυμια- χα γτιῶν 
τικοὶ, ὁ πολλίω διωαίμϑνα, τίκτειν τῇ ψυχῇ Ὁ ϑὐφροσιωώίω σνϑυμαϊοιμ) μζ' ᾿ 
πολλοῦ τῷ πῦθυ, ὁ στροδράς τὴς ἐχτθυμίας ζῳς αἰκοαῖς ἐπνἐχωμϑν τοῖς λεγομῦμοις, 
᾿α (ὃ) ἀληὴ πλούτον ἐἰντεῦλεν ἑαυτοῖς “αἴθεποιησαίνϑμοι, ἡ πσδϑς τίων χτ' γον 
φιλοσοφίαν πολλαὶ δεξαίϑρμοι (αὶ ασέρματα, ὅτως δικαδὲ" ὀμαγωρήσωρϑν. αἰχϑούσω.. σχχνάναχοὲ 
μϑρ οί να Ἐθὴ (ὶ σήμερον λῤαγνωοϑῴτα. δλλα συντένατέ μοι( εὐοχκαλα)δ Κν 
δζένοιδν, χαὶ πᾶ σειν ῥαϑυμίδν αἰποτιναξαίυϑμοι χαὶ Φοϑντίδοι βιωτικέω, ὅτω τοῖς λε-- 25 
χϑλϑύοις προσέχετε, ϑεῖοι γ)Ὲ} εἰσι νόμοι αὐῶναν ὧν τῦ" ὑρρνοδ κατενϑεντες ὀχ δ νὸν 
τίωὐ σωτηρίθν Τ᾽ ἡμετέρου. ἐἰ δ» [ὑδὸν βασιλιιών αὐλών “ φτοίξωρϑν, καὶ] βα- 

σιλυκοῦν γγραιμεμιούτων αϑαγινωσχομϑμων πολλὴ γίνεται ἡ ἡσυχία,, ᾧ πᾶς ϑύρυδος καὶ 
ζιραχὰ ἐκποδὼν, πλϑτων σευτεταμῦμαις ζαῖς αἰχϑαῖς ἐξώτων,  ξληϑυμδιωτων 
αἰχούσαι τίνα θήν, ὦ διδοῖ ῷ »εαμματωζὰ βασιλικαὶ, ἢ κίνδυυνος " μέγας ἔστεται 30 Ὑ' μέμπι 

τῳῖκαν ππϑϑς βοαχὺ ϑορυξήσαντι, ὶ α. φκόψαντι “ἣΜ"λύα γινωσκομϑδῥων 5 αἰκολου.. 

δ) ν᾽ πολλῷ μάλλον εν ζιῦϑα μ(Φ' φόζε αὶ δόμου ἑςαναι δεῖ, ἡ πολλζω παρέχειν Υ̓ 
"σιγήν, ᾧ Μ' λογισ μδι" τίω ζαι ραιχέίω φυγαδεύειν, ἵνα ἢ τιωυϊέναι διωνϑητε ἃ λε- ον 
σὔνϑμα, καὶ τῆς ὑπ'αχϑῆς δὀἰποδεξα νῦμος ὑμῶῖς ὁ βασιλέις “ἶν' ὠρρινοίν, μειζόνων 
καιτοιξιωσῃ ΟΜ δωρεών. ἴδωμδμ ζοίνωυ τί διδούσκει ἡμιῶς  νωῦ ὁ μακοίφλος Μωὺσῆς, 15 
Οἵ ὀικείᾳ, γλώῆη μόνον ζμῦτα λέγων, δλλ᾽ «αἰ αυὸ τῆς τῷ πγθύμιαιτος χαίφιτος " εὐ»»- ΥΥ 
φύρϑρος. ι 

15. Καϊἐλαξέ, φησι, κύφιος ὁ γιὸς (Ὁ) αὔθ: πον, ὃν ὑσλασε. 
Καλαίς ὀὐϑέως ὀκιπνολοιμίων (αὶ δύο τέθεικεν. ἐδὲ γὸ Εἶπε κύφμος καὶ ἐσίγησεν, 

δρλαὰ παϑοσέ ϑηχκεν, ὁϑεος, λανϑανγον τί ὼ κεχρυμένϑμον οντεύῳ ἡμᾶς διδοίσκωγ᾽ ἵα 40. 

Εἰδέναι ἔχωνϑυ, ὅτι καὶ τε κύρκον αἰχούσωμϑρ, καὶ τε ϑεὸν, ὅδεμία, ον τοῖς ὀνόμιασίν 521 
Φοροί. τὐτο  νιῶ ἐχ ἁπλαῖς ἐμνημόνθυσοι δυλ᾿ γα, στὸμ ἀκούσῃς Παύλου 

λέλϑντος, Εἷς )εὸς ὁ πατὴρ, δξ αὶ (αὶ πόῤτα,ὺ Εἷς κύφλος Ἰησῶς Χ ολφὸς, δὲ ὁ Οἱ πόρτα, 
. ι 

᾿ ἊΜ 



ΓΕΝΈΣΙΝ, Δουγ. δ, ὃ; χῷν. β. 

μὴ νομίσῃς δῴ φορὰ τῇ οὖν ζαῖς λέξεσι ὶ τίω μϑὲ μεῖζόν τί ϑολριῶῶ, τϑιν καὶ λαιῆον. 
δζὶ τέτο ὦ ἀκ φφόρως ἡ )ραφὴ τύτοις κέ οῖται τοῖς ἀόρκασιν, ἵνα μή ἄξῃ τοῖς φιλο 
γείκως διακειυϑῥοις ζὰ ἐΐζ ὀικείας κ᾿ προνοίας ὀπεισφέρεν τῇ δι᾽ δὸγ μείτων ὀρθότητι. 
ὼὶ ἥν μαΐθης, ὡς ἐδὰν ΜΟϑτων «ρἴδατετηρηνδῥως ᾧ ̓ϑαπχεκληρωρϑως φλέίγεπῃ 
ἡϑεία γραφὴ, δὲ αὐτοὶ τῷ νμῦ λεχϑιϑύυ σκόπει μ᾿ ἀχριξείας. κα ὄλρδέ, φησι, κύρα- 

χιντῆ ος ὁϑεός, αὐδὲ τίνος " τῦτο βόλεται Εἰρθαϑαι ὁ αἱρετικός » αἰϑὲ τῇ παΐξος μόνου! Σ 
ωἱ 

χΐῃ. υ καλώς. αἀἰκουεζρίιω [Παύλου λέγϑντος, Εἷς 9εὐς ὁ πατὴρ, δ ὐζα πϑμτα᾽ ᾧ ἕις κύ. “Κη, 

ομὸς ἴησῶς Χριςὸς, δὲ ὃ (α πόρτα. ὁρῷς πῶς Ὁ κύριος ὄνομα τῷ! "ᾧ κοϑϑσέγειμα, 

τίον δῶ ἐΐποιεν, τί κύριος πσδοσνγϑοίδμ μείζονα ἔνναι τὴς ϑεός τ ὁρῶτε ὅσον Ὁ ἄὔτο- 
80 πον; ὁ ὁσῃ τῆς βλασφημίας ἡ ἐχίπασις, στὸν μὴ βέλυτα τίς αὐέχεαϑαι κατακλυϑ» 

9εῖν τῳ κανόνι "Ὁ θείας γραφῆς, δἰλλαὶ τοῖς ὀικείος λογισμοῖς ἐθέλοι διδόνω χώραν ζα» 
φοὐῆειν τίωὐ δχρινοιὸν, ὁ λοχϑμαχίας ἡ ζητήσεις αἰπράντυς ἐπεισφέρειν τῇ ὑγιῦ Μ᾽ 
δομάτων ὀρϑύτητι. ἡ ἐλαιθέ, φησι, κύριος ὁ γιὸς ῷ λν,ϑφϑπον, ὃν ἔπλασε, ἡ ὄθετο 
αὑτὸν ἐν τω ὐδαϑείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργαίξεαϑαι αὖτὸν καί φυλοίῆειν. ὅρφι πὸσν κέ. 

1, χρται πσρϑνοίᾳ, κἰδὲ (ὃ δημιυργηϑέντω ἀν,ϑονπτον Τὴ Ν᾽ δ λϑὲς ἐδίϑαξω ἡμᾶς 
ὁ μακϑίριος Μωὐσῆς λέγων, δὲ, ἐφύτϑυσον ὁϑεὸς (ὃ) ποδροίδασον, ἡὶ ϑυτο κού 
ὀιϑοσσον, ὀντὶ τὴν ἐθυλήϊϑη ὠκεῖ αὐτὸν ἔχεν τὸ ἐικηγτήρλον,ὺ οὐδιαγτίαϑαι τῇ δύτον 
λαύσει τῷ ποὐδαδείσυ, σήμερον πάλιν δείκψυσιν ἡμῶν τίου ὠφατον τῷ ϑεο φιλρυ,969.- 

β πίαν, (ὦ αὐδὲ αὐτὸν ἐχιδεύωντω᾽  ἐπόναλφᾳμ(αίγων (ὃ όχον φησὶ, 
2. Καιέλαξε κύρμος ὁ )εὸς Ὧν δύ, θοὸν ὃν ἔσλασε, ᾧ ἔθετο αὐΐον ἐν τῷ ὐνα- 

. δείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐχ ἁὑπλῴς Εἶπεν ἐν τῳ αὐ Ῥαδείσῳ, δλλαὶ πσοῦσεϑηκε τῆς του»: 
ἱπήαθ,͵ φῇς, ἥα τίωὐ ιἰπύράλλεσαν ἡδονζω͵ ἧς αἰπέλανεν ον τὴς αὐτόϑι οἰκήσεως, ἢ ἐμφαΐῃῃ 

ἡμῶν. Εἰπῶὼν, ἔθετο αὐον ἐν τῷ ἰδ δείσῳ τῆς τρυφῆς, φησὶν, 
Ἐργαζεαϑαι αὑτὸν φυλοίοσεν. 

2ς Πολλῆς καὶ τὐτο κηδεμονίας. Ὗ ὯΝ Ὁ» “πυφῆς αἀἰπασης ἐπεπλήρωτο ἢ αὐτὸ 

2|9.7γγϑ, καὶ τίω ὑπὸ τῆς ϑέας τέρψιν ἔχουσαι, τίου υἰπὸ τῆς ̓ Σστολσίυστως θ)Φρ9- 
σιωυΐων, ἵνα μι. Ὀστοσκιρτήσῃ ὡκ ᾧ αἰ χύρθαῤλόυσης ὀμέσεως ὁ ὀρ, ϑοφπος (πά "δ. Σωρ.λγ.νϑι 

τίω κακίαν ἐδίδοιξέ, φησιν, ἡ ἀργία) δχζρὶ τῦτο πγδοσέταξεν αὑτὸν ἐργαίξεοϑαι ᾧ φυ-. 
λαίοσενν. τί ὄξίυ, φησι, τῆς ΤῈ αὑτῷ ἐχιμελείας ἐδάτο  αρὐράδυσος, υὶ το λέγω" 

39 δνλ ἐουληϑη τέως μοιροὶν τινα ἡ σύμμείξον ἔχεν αὔ]ον μέσλιιγαν τὐθέτε τίω φυ... 
πω λακζω, αἰϑέτε τίω ἐργασίδν. " καὶ "ὃ ἔτι πόνο πϑρζὸς ὦ ἀπηλλαίυϑμη καὶ ἐργασία, 
Χ. ἰκτρταο, αὐόχεῦ αὐτῶ αἰδολίαν τίναὶ ἀγώδεωυον καὶ " ἀταλᾳίπωρον.. καὶ Ὁ ἐϊπεῖν ὃ στι φυλοί- 
λαηπιείαι Χ' ; : ! ΑΔ Ιϑ ιν» . ! “5 ᾿ οσειν,χ ἀπλούς ασοέσκειται,δλλαὶ συϊκαταάξασίς 681 τοῶνγ ῥημαίτων, ἥα ὅλως ἐϊδέναι 

ἔχη, ὅτι κ᾿ πσύκειταί τίνι δεασότη τῳ Ὁ Ὀσαύτίον ἀπόλαυσιν ἀυτῳ ϑθάσανϑμῳ, ᾧ 
ς ΛΩ τῆς ϑιαολαύσεως τίωὐ φυλαι ὦ τιτφέψαντι, πόῤτα γΔ} ποιᾷ ὁ γιὸς ἢ πο. γ- 
. ματϑβῆηνχο τέο ὠφέλφλν τίωὐ ἡμδτέσαν “καὶ κτ' τύτϑ χαὶ Ὁ ὐπόλαυσιν χα τέο 

ὀύεσιν δωράται. ἐὶ Ν᾽ τί ὡπῥθαλλυσαν τι φιλαν,ϑε»πίλν, ὁ ὡρὶν ἡμᾶς 
οὐδαγαγών, αὶ ἐπδῥρητω ὠκᾷα ἡμῖν ἀγαθοὶ βὐπρέπισε, καϑως αὑτὸς λέγ, Δότε ατθιμόμ, 
δι ἐνλογηνθμοι τῷ παΐζος μϑυ, κληρονον ἴσευτε τίω ἡτοι μασι μένζιυ ὑμῖν βασιλείαν 

49" “πὲ καταδολῆς κόσμιν᾽ στολλῷ μάλλον ζα εἐνζοῶν πϑρτα ΚΙ δα ιλείας χὐρέξέ, 

ἐπεὶ δῶν σαυζᾳς ἐυεργεσίας ἐἰς Τ' δημισργηϑώντα κοτέθοτο, οοβν ἐπὶ τῷ μὴ ὑὐζος 
ἐις Ὁ (ἢ αὐῶον ἰδ αγαγὼν, αὶ εἰπὸ τῷ ᾿χοὺς σώμα δζρυπλλώσαι κραταξιώσας, ὁ κ(' 
ζωταφ κυραώτερφν, τίου ψοχόιώ φημ τίοῦ αἰσωμσίον, δχρὸ τὸ ἐμφυσήμαΐζος Ῥο- 

᾿ς (Βιγίοίι [ΟΠ], 1. ἐ χὶ σοίμϑμος 

----.-.-..-.-.Ἐο.ςἘ... 

δδο 



ζν β' 46 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
σαΐιϑρος, ἕιτα Ὧν οὐ άδεισον γενέοεϑαι κελεύστις καὶ ὀκᾷ αὐζον ὠγδιαιτάοϑαι απϑοςά.- 
ξας, ΚΟ Φῦτα πάλιν, καϑούτῇν πατὴρ φιλόφορλϑς στα δὲ νέῳ πολλῆς ἀδίίας αν ἀγέ- 

σεως ὑπολαύοντι, ὦςε μυὴ Σἰτοσκιρτῆσαι, μιριραν τινα, ᾧ σύμμμίξον ἔηχινοᾷ φΦορντίδει" 
ὕγω καὶ ὁδιασότης ϑιὸς τῷ Αδεύμι τίου ἐργασίδν καὶ τίωὐ φυλακδοὺ προοσέταξεν, ἥα 
κΩ' τῆς τρυφῆς τῆς πολλῆς, ᾧ τῆς ἀδείας, τῆς ἀνέσεως, ἡρέμαι πως ἔχῃ ζωῦτα 5 
ἰμιφότερᾳ ἐϊκώτογοντοι εἰντν τίω ἐὶς τὸ ποοόσω φοροίν. ζωῦτα Κ᾿ δὼ ζῷ ἣδυ ὑχϑῇ- 
ἕλυτω τῳ δυμισργηϑότι᾿ Ὁ δέτε ἑξῆς ἐπαυόμϑμὰ πάλιν πολλζιὺ ᾧ ἰσιβαλλεσαν 
ἡμῖν ἐμφαϊνᾷ τίωὐ κἰξ " αὐν φιλαν,ϑο»πίλν, τίοὐ τε συγκατάζξασιν, ζὦ δὲ τίω Μοτὸὺ ὧνδγε. 
ὀκαίαν ἐγαϑότητω Ἐχιδείκγυται. τί γ)δῤ φησιν ἡ γϑαφή ̓  ὡὐετείλατο Κύριος ὁ ϑεὸς 

τῷ Αϑαμι. ἰδιὰ παλιν αὶ ἐνζιῦϑα ἡ γεία γραφὴ τῇ αὐτῇ σιωηλεία ἐχρήσατο, ἦα τῇ 
πυκνότητι τῶν λεγορϑῥων ἀκοῇ τίω διδασκαλίαν δείξω 34, ἡ μιυκέδι αγεχω θα, 
τοῖν Ολμθντων ἀἰποκλοιοϑιῶ ζω τοῖν ὁνομιούτων προϑσοχϑοίας, κὶ τίω τῳ πατοὶ, 
πίω δὲ τῷ ἐᾷ πνδοσιέμεν. φὴ δ ὠμφοτέρων ἡ υσία μία, δζρὶ τῦτο "ἡ ἡ ϑεία χρα-- 
φὴ ἀδχκφόρως ποτὲ ζ᾽ ταίπατεὶ, ποτὲ ὃ τω ἠῷ τίωυ αὐτίωυ πὐοϑσογϑείων δὐ εἰσ. 
κατα! ἀποκληρϑύσει, καὶ ἐγοτείλοτό, φησι, Κύριος ὁ )κὸς τῳ Αδαμ λέγων. ἀξιον [ἐ] ις 
ὠΐζωῦϑα ὀκπλια [ζω τίω πόρτα λόρον ἰσυύῤῥανυσαν τῷ ϑεο φιλϑν,ϑΦ»πίαν, ᾿ν 

ἀιὼ" ἐνδείκνυται ἡμῶν ὁζοὶ τῆς βρρυχείας ζοώτης λέξεως. ὶ ἐνετείλατό Φησι. βλέπε λελὀπιδϑων. 
ἐκ πσολοιμίων,, πόσῃ τιμὴ κέγγρηται «ἰδὲ τὸν αὐ, ϑφϑστον. Οὐ ὃ ἧνπε τοοϑσέταξεν, 
ἢ ὀκέλδυσεν,δολα 4{: ογοτείλατο. καιϑυύεῦν» φίλος φίλῳ ἰδέ ἴψων ἀγαίζαίων ἐνγτελ- 
λόμνϑμος δζιλέγεται, ὕτω καὶ ὁ ϑοὸς τῇ φύσει τῇ ἀνγ,ϑοϑ πίνῃ, μονοννχὶ αἰϑ της Ὁ- 20 χιπὸ Αὐὰ 

σαύτης ἡιμὴς Ἐχιασαάσαοϑαι βολόνϑμος αὑτὸν ασϑϑς τίωὐ ὑπονωζω ταῖν ἐντελλο- ὅτ, 
μϑύων αἰαο’ ἀυτι. 

16 Καὶ ὠετείλατο Κύοιος ὁϑεὸς τω Αϑαμ λέγων ἀπέ πλνῶς ξύλῳ αὖ ὧν 
τὠτϑαδείσῳ βρώσει φαγῇ, 17 Αποὸ δὲ τῷ ξύλυ τῷ γνωσκᾷν καλὸν ὁ πτογηρϑν αὶ 
φαϊιοϑε ατ' αὐτῦ. ἥ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ," φαΐγητε ἀπ᾿ αὐτοί, θανάτῳ Ὀἰποθοινᾷαϑν. . 25 ἈΠ ΜΗΜδν. 

Πολὺ τὴς ἐντολῆς Ὁ ἀγεπαρϑες " δλλὰ δεινὸν, ἀγαπητὲ, κἡὶ ῥαϑυμία, ὥασερ 
Ὁ αὕτη καὶ ῷ ὄὔχολα, δύσκολο ἡμῶν φιίνοοϑιι ποιεῖ, ὕτως ἡ ἀσουδιὴ χα! ἡ ἀ- 
οευπνία αὶ (αὶ δύσκολο, δῦκολαι ἡμῖν απὖργάζεται. τί γὸ, ἐνπέ μοι, τότε αγαπεηϑί- 
φερον: τί ζυύτης τὴς ἡι μῆς μεῖζον γένωτ᾽ ἀν» παρέσγαν εναι φιτοϑαι τῳ οἰθαδεί. 
σῳ, τῳ καίλλει τέρπεοϑαι τοῖν ὁρωνϑέων, καὶ τέων ὄψιν ἐκεῖθεν θύφραίνειν, χαὶ οἱ οἱ ΠῚ 
τὴς το λοίυσεως πολλζω τίου ἡδονδεῦ καυρπϑαϑαι. οὐνόησον γ)Ὲ} ὶ ὅσον ζωῦ ὁρᾳῖν ζρὶ δέν: 
δρα Οἷς καρποῖς βοιϑόμϑμα, «ΜΨ) ἀνϑδοῦν τίωὐ ποικιλίαν, τῶν βοτλμών τίω Δ[9Φ.- 
6ϑὶν, τῶν φύλλων ζιἐ κόμας, ζῷ ἄλλα ὅσοι ἐικὸς ἐν κοὐραδείσῳ τυΐχάγειν, χα ὧν 
πὐδαδείσῳ τῷ αἰ ποῦ τῷ ϑεο φυτευλενθι. Αἱ οἱ γ))}} τϑὸο πυολλοαθῦσα θεία γρρ- 
φὴ ἐπεν, οἷ, ὀξλνέτειλον εὖ, ὡκ τῆς γὴς πᾶν ξύλον ὡραῖον ἐἰς ὅδφσιν, χαὶ κριλὸν ἐἰς 15 
βρῶσιν, ἵνα Εἰδέναι ἔχω μϑμ ὅσοις αἰφ)ονίας υἰπολαύων, ἐς τι δυϑεϊσοω ἡββθμιεγτ- 
λίω ὄξζυξρισε 'λ[φ πολλίω ἀἰκρασίθν καὶ ῥαϑυμίδν. οὐνόησον ὙδΚ μοι, ἐγαπητὲ, 
τῆς τιμῆς τίκὐ ἰπῥθολίω, ἧς αὐζον ἠξίωσεν, ἐέζυσαν ὅδ᾽ ὠρασμδῥίω ἀστῷ 
τεϑίπεζὸν τ ον τῷ εὐ αδείσῳ δωρησοίμϑμος, ἵνα μιὴ νοιμίσνν τοὺ αὐντίωυ τοῖς αἰλό 
99 ἢ αὐτῳΐ (γφίω" κἰανώρχεν᾽ δλλ᾽ ἔχῃ, καϑούον, βασιλθϑς, ονδχρετώμϑμος τῇ 49 χι παρύμν' 
τὸ οὐδαδείσυ ὀζωγωγῇ, εντευφᾷν τῇ ἐκῆϑεν υπολαύσει,  καϑούανρ δεασότης κε- 6 ὦ, 
χωφισμένος ἢ ὦ δὶς αὐσσηρεσίὸν ἀστῷ " παρκσιχεϑέντων, ὼ ἀφωρασμϑμίω ἔχῃ τίω αν 

ἐχμγωγέω. καὶ ἐγετείλριτό, φησι, Κύριος ὁϑεὸς τῶ Αδαμ λέγων, ὐπὸ πϑυτὸς ξύλυ τῷ 
ὧν 



ΓΕΝΕΣΙΝ, λδογ (δ, 8) χοῦ. θὲ 
το ἰοαϑείσῳ ϑρωώσει φαγῇ ̓ πὸ ἢ τῷ ξύλυ.τῷ γινωσκᾷ καλὸν ὁ πογηρϑὺ υ͵ φαΐε- 

«ϑεώπ' ἀὐτν" καὶ δ᾽ ἀν ἡμέρα φάγητε π᾿ ἀντι, ϑαναίτῳ ἰποϑουνφοϑε᾽ μογονεχὲ λέγων 
ποδὸς αὐν᾽ μὴ Ν᾽ βαρύ 7 ᾧ ἐπαρϑὲς ασταῶ κϑρυὲ σῦ; πόμτων Ἐ ἀπόλαυσιν ὅχι- 

χιτύτων μέ. σεέπω᾽ ἑνὸς τότυ μόνα μυὶ ὡψαςϑαι ἐντέλλομαι. λά ᾧ Ὁ ἔλττίμιον μέγα ὁοἰ- 

" ζω, ἵνα κἀν τῷ φόδῳ σωφρφρνιξόμϑμος φυλάξῃς τίω ΔῈΝ ἐμού σοι δυϑεῖσαν ἐγτολίω, 
ἤωϊζν ποιῶν, ὥασερ ἀν! τίς διασότης φιλϑτιμος ὀικίδλν μεγαϊλζων τινὶ ἐμεπτι- 
φεύσειε, ὁ χρῷ τῷ τίω δεασοτείλν αὐτῷ αἰκέφαιον μένει, βοκχύ ἧι γογύσλον 

τυπώσειε γϑν αἰντν δίδου ῖ,. τω δὴ ὶ ὁ φιλοίν,ϑο»πος ἡ δὴ διασότης πότων «ἣΨ' 
ον τῷ αὐ αδείσῳ τίω ὠὐπολθυσιν αὐτῷ ϑοισενϑμος , τῷ ἑνὸς ξύλυν. μόνα ὠσο-- 

1ο ἀέαϑαι ὁκέλθυσεν, ἵνα Εἰδέναι ἔχη ὅτι χἰαοὺ δεασοτίωυ δὴν, ᾧ πσολσήχει αὐτὸν 
πείθεαϑαι, ἃ τοῖς αἰ πν’ ὀκείνε πσοϑςῆονθμοις Εἶχεν, τίς ὧν καὶ ἀξίαν ϑαυμά- 

στις τοῦ κοινοῦ πόύτων δὲ αὐύτῷ τίου φιλοτιμίδμ ; συν συϊτδπω Ἐπιδὲιξαί νϑμον πό.- 
σης ἀξιοῖ τὴς θυρεγεσίας ; συ γδ} ἐξ ἡμισείας αὐτῳΐ τίωὐ "»αύλφυσιν δέδωκεν, συνὲ 
ἫὟΜὌμ πλειόνων ΠΟΎΣ ὀκέλφθυσε, ΦΙΜῈ λωπορϑῥων ἔχων τίωὐ ᾿Θἰσόλοωσιν.᾿ δυλαὶ 

15 πότων τῶν ἐν τῷ οἰ δαδείσῳ μετέχειν αὐτὸν βυληϑεὶς, τῷ ἑνὸς ξύλυν μόνα ἰπο- 
«ἐδλ, πολ ταΐῆει, δεικριᾷ ὀχ ἦΡ ποδαγμαΐτων, ὅτι σϑῤοεγὸς ἑτέρου ἕγεκον το πεποίς. 
ἡχέν, δλλ ἥα τὸν ἀὔγιον Εἰδέναι ἔχη ΟΜ σώτων θὐεργεσιων, ὶ σκόπει κ(' Μ᾽ ἄλλων 
Ὗ οὐτεῦθεν τῷ ϑεού τῶν αἰγαϑότητα, ὅσῊ τῇ φμῆ χέ Σ 4) ὼ ὐθξι τὼ μέλλουσιν δ 

αὐτι ἐχωπιλοηεοϊ, γωνῶκα. ἀδύπω 5, Ὁ αὑτῆς ἴσης, ὡς παϑϑς ἀμφοτέ- 
30 ρφὲς τίου ἐγτολέω ποιεῖται λέγων, αὶ φατεοϑε ἀπ᾽ αὐτο ᾧ ἢ δ᾽ ἀνήμέρα, φαΐγητε, 

ϑινατῳ δἰσποϑυνείοϑς, δουλαίν ἀγωϑεν ἡ ἐξ ϑἰοχῆς, δι ἐν Εἰσιν ἀνὴρ αὶ γωωνὴ, καθὼς ἢ 
ὁ Παῦλός φησι, Κεφαλὲὴ τῆς γουναικὸς ὁ αγήρ. δζρὶ τϑη Οἴνιου ὡς πσοϑς αἰμφοτέρϑες ᾿ονχΑ 

"ἡ αἰ φλέγεται, ἵνα μετὰ ζωῦτα δζρπε λοίσεις ἐξ αὐτο τίω γιναϊκα ω ἀἰφορμεὶς αὐτῷ 
ὐρϑίσχη τῷ γνωρίσαι αὑτηΐᾳ “ον αὐτϑορταλϑώτα. Ἢ ὀιδουνϑῳ οι πολυρϑρύλλη- 

χάμνλώξον 5 Ὧν 91 το Ὁ αὐδὲ τὸ ξύλυ ξύτημα, ὁτί “πολλοὶ Μ" αὐ οαφυλάντως φϑεγί.- 

μάνων, οἰτὸ τῷ δύ, ϑοπν Ἐχὶ (δὴ ϑκὸν τίω αἰτίλν μετάγεν Ἐπχιχειρούσι, ἡ λέτεν τολ- 
μαῦσι, τίνος γὸ ἕνεκεν ἐδίδιῳ αὑτῷ τίιὐ ἐγτολίω, Εἰδως δῆ, οὐ αβήσεται ν ἡ πάλν, 
δίῳ τί "ὃ Ὁ ξύλον προσέταξε γνέοϑαι οὖν τῷ αὐ) αδείσῳ, ἢ πολλαὶ ἕτεροι τ δυλ᾽ ἥα 
μή νιωῦ αρϑϑ τῷ καιο96 τὴς χολοκθάσεως δόξωμεν πσοϑπηδιᾶν Εἰς τίω αὐθὲ τύτων 

.30 ἐξήγησιν, ὀμαίχαγον ὀψαμμεῖναι ὶ ἡμιᾶφ τω τῷ μακαοὶν Μωύσέως διήγησιν, Ἦ᾿ ἅτως: 

Εἰς ᾧ πον ἀφικόμϑμοι, ϑύχαϊρως, ὡὖρ ὀδ ἡ τῷ ϑεοῦ χάρις Ῥρηγήσι, αὐθὶ τύτε 

κινήσαντες διδαιξωμδυ τίω ὑμετέραν ὠγάπίυ (δ ἀληδὴ τῆς γραφῆς νοι ἵν Εἰδὺ- 
τες τίοὐ ἀληϑειὸν τῶν ἐπέγραμϑβων, ἢ τίωὐ ασοϑσίκϑυσαν δοξολογίαν ὀμαφέρητε 
τῷ δεαυύτη, αὶ μυὴ καταλιπόντες (δ) ἡμαρτηκότα, ἐχὶ (ὃ ἀναίτιον ϑεὸν τίωὐ αἰτί.- 

35 ἐν μετάγητε, τέως ἢ δχὶ τῷ παρόντος, Εἰ δυκεῖ, (αὶ ἑξῆς τῷ αὐαγνώσματος ἐ- 
πέλθωμϑμ. , ' 

18 Κα ΕἾπέ, φησι, ΚΚύοιος ογεός᾽ καλὸν ἔἶω ᾧὃ λνιϑϑονπον μόνον. 
[δου πάλιν ὁμοίως Εἶπε καϑούτῷ καὶ πσϑότερον Ὁ κύριος ὁϑεὸς, ἵγα ἐμισήξλυτες 

ἡμῶν τῇ ὀζρινοία, ᾳ λεγόμϑμα, μὴ (οἱ ον ΟΜ δύ, ϑεν πίνων λογισμδ) τῆς γείας γρα.- 
49 φηςκυρλώτερᾳι ΕἾἦναι νομίζωμϑμ. ὶ Εἶπέ, φησι, Κύριος ὁ ϑεός᾿ καλὸ Ε)αι( 
δύ ϑοφπον μόνον. σκόπει πτως ἐχ ἵςαται ὁ αἰγαϑὲς" 9εὸς, δολ᾽ δὐεργεσίας θὐεργεσίαις 
ποϑϑείϑησι, ᾧ πλουτῶν ἀγαθότητι, ποὸσῃν τιμὴ ἰϑεϑαλεῖν βόλετω Ὁ ζῶον τῶτο ῶ 
λογικὸν, ἡ κΟ τὴς τιμῆς ἢ δύκολίαν αὑτῷ διαγωγῆς χαοἰσαοδι. 

Οδεγίοί, τοτλ, ᾿ς Η»: Καὶ 

μνοἢ 

Ἀ. διότι, 



Ησ..8. ς, 

88 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

Καὶ ΕἾπέ, φησι, κύρλος ὁ ϑέος᾽ ὁ καὶλϑγ Εἶναι 4 λίϑοσπον μόνον. ποιήσωμϑν 

αὐτοῦ βονϑὸν κατ΄ αὐτὸν. 

Ἰδοὺ παλιν ἡ οὐταύθω ζῷ ποιήσωμϑμ. καιϑοίαἷ γὸ ἐξ ορχὴς ἔλενν Ἐχὶ τῆς τῷ 
ὁν,ϑοϑπου λἰϑπλάσεως, ποιήσω ϑι ἀν, ϑ695πὸν κατ᾽ Εἰκόνα ἡμιατέραν ὦ καθ᾽ ὁμοί- 

ὡσιν᾿ ὕτω καὶ νιῶ μέλλων τίωὐ γωνώκῳ δζᾳπλαῆειν, τῷ αὐτῷ κέχρηται ῥὴ ματι, κα 5. 
φησι, ποιύσωμϑμ. πσοϑς Ἄνα αἰαλέγεται ᾿ϑ ασϑϑς κίις ἰω τιν δι αμὶν, Δλλαὶ 
πυρὸς (δ ἐξ αὐτοῦ δωνεδώτα, Τ᾿ ϑαυ μα τὸν σύμ ελον, (ὃ ὀξυσιας" Ὁ ἄρχοντα τῆς 
Εὐρίωης, (ὃ) μονοϑμὴ ἀὐτνῖ τρώδο.. ἡ να μαθη ὁ Αδαὶμε 511 ὁμότιμον αὐταῖ ζῶον 
μέλλει Εἶνω Ὁ δῴμπλαῆοόμνϑρμον, ὀζῳ τῦτο καϑοίαὖῷ ἐπ᾽ αὐτο ἔλεγε ποιήσωνϑυ, ὕτω 
κὐ νεοῦ φησι Τγοιήσωνϑμ αὑυτῳ βοηϑὴν καί αὑτόν αἰμιφότεραι πτολλέω ἔχει τίωὐ διυύαμιν, το 
ὁ Ὁ βοηϑὸν, ᾧ Ὁ κατ᾽ αὐτόν.  βεἰλομαί, φησι, μόνον αὐτὸν Εν, δον ἔχεν φγα' 
πὐθαμυθίαν ἐκ τῆς σωυυσίας" νὰ ὁ τῷτο μόνον, δλλαὶ ὁ καταλληδον αὐτῳ βονϑὲν 

τὐδαγασῖν δεῖ; τίω γωναῖνφ, αἰννῆονδμος, δγρὸ τότο φησι, ποιήσω ϑμ αὐτῳ βοηθόν. 
ἡ πσολσέϑηκε ὃ κατ᾽ αὐτὸν, ἵν, στόμ ἴλως θύθυς τὰ ϑιοία κὐθασόμϑνα ἃ πϑύτα τὰ 

πετειναὶ (οὗ φρανοῦ, μῆ γομμίσῃς αἰδὸ τύτων Εἰρπϑαι. Εἰ "ὃ ἣν σευεφα γῆεται ν᾽ 15 

καμώτων αὐτῷ “πολλαὶ ἊΨ αἰλόγων, Ὅλ υδὲν ἰσὸν τῆς λογικῆς γιυαμκός. διὰ τῦτο 

Εὐἰπων, βονϑὸν κουτ᾽ αὐτὸν, ἐπήγατε" 
19 Καὶ ἔπλασεν ὁ ϑεὸς ἔτι ὧκ τῆς γῆς πϑύτα ζὶ ἥποία τῷ αἰγροῦ, αὶ πόύτα 

(ᾳ πετενα τῷ ἀρανού, ᾧ ἥγα τὴν αὐτὸ πποϑῆς τὸν Αδϑωμι, ἰδεῖν τί κοιλέσει αὐτώ" ἡ πᾶν 
ὃ ὀκαίλεσεν αὑτὸ Αδείμι ψυγζω ξῶσειν, ὅτο ὄνομα αὑτῳ. 20 

Οὐχ ὡπλώς ἐδὲ Εἰκῃ τῦτο γίνεται, δλαὶ ὀζρὶ ζὰ μέλλοντα μετ᾽ ὶ πολυ συμ. 
Ννειν, ὦ τοϑϑειδὼς ὁ ϑιὸς δείκνυσιν ἡμῶν τίω πολλίω Οφίαν , ζώ καχάραςαι τῷ! ὡσ 

ὐτυϊδημιαργηϑέντι᾽᾿ ἥν, ἐπειδαν ζῳῷ τῆς κοραξαίστως γῆς Ογτολὴς τὴς κἰ ασὸ τὸ 
θεοῦ δοϑείσς “λρηται, μὴ νομείσηις δὲ ἀγνοιδω αὐτὸν χὐρφιΘεζξηκέναι, δλλ᾽ Εἰδέναι ἔχης, 
ὅτι ῥᾳϑυμίας 61 τὸ αῇώμᾳ.. οἷ "5 (φίας πολλὺς ἐπεπλήρωτο, μούϑεινε ἐκ τῶν γιῶ 25 
γνονϑμων. ὸ ἤγαλν αὐτοί, ζησι, ππδὸς τὸν Αδοὶμ, ἰδεῖν τί καιλέσει αὑτά, ἀἰπυδειξιν 

ἡμῖν τῆς πολλῆς αὐτο οφΦίας οἰραλαν βυλόμϑμος τϑτο στοιεῖ οϑεῦς. τὸ παλιν, ὃ 

ἐκώλεσεν αὐτὸ, φησιν, Αδαμ, τῶτο ὅγομαι αὐτῷ, ἐχ ἵνα ὶ τίω (φφίλν ἀυτν μόνον 
κατομαάϑωϑμ τῶῦτο γίνεται, δον ἵνα ὁ Ὁ σύμίξολον πῆς δεασοτείας δζρα τὴς ὙἿΜ ὁγο-- 
μοΐτων ἥέσεως Ἐλχιδείξηται. ἢ 7) ὃ τοῖς δώ, ϑοφίτοις ἔθος τῦτο σροιείοϑαι σύμξο.. 39 

λον δεασύτείας, ἐπειδαὶν ὀικέτους ὠνήσωνται, μεετουτί ναι αὐὐ]ὼν ζῳις πσφόσηχϑοίας. δζρ: 
τούτο χαὶ ὃ) Αϑὰμ -ἰρασκίαζξει, καιθευ τῇ» δεασύτίωυ, πῶσι τοῖς αὐλθχϑις ὅχΊϑεΐγαι 

(κὲ “ὐϑόσνηγϑολας. μὶγὸ ἀπλαίς πὐβαδρώρις ν ἰγαπητὲ, Ὁ Εἰρηνϑμον᾽ δλλ᾽ 
εὐνόησόν μοι, πόσος ξωὦ (οφίας Τσύτοις μεσι πρηνων, ἑρποτῶν, ϑηφίων, κτηναίν, δ, 
ἄλλων ἀλόγων, Μη μέρων, Τὶ αἰγρίων, “ν᾽ οὖν τοῖς ὕδασι αἰ αιτωρϑύων ΝΜ ἐκ τὴν 15 

γῆς αναδυϑντων, πᾶσι ζουτοις ἔχιϑθώναι ζ πσρλσνρρθίας, πδεσνηϑοιδξυσίας ἡ 
καταλλήλους ὁκαφ'ῳ ὅμει. πὸῤρ γλνβ, φησιν, ὃ ὁκαίλεσεν αὐ Αδοὶμ, τῶτο ὄνομα 
εὐστῳ, ἐιδὲς δυσίν αἰπτηρτισνδμίεν, ἔϊδες δεασοτείας αὐϑθεντείαν᾽ λογίζυ κ᾽ ΟΜ 
ἄλλων κα) τϑτο, ὅῃι χαὶ λέοντες, κ ρϑδωχᾷς ) ὼ Ἵ φ, ὲ σκορπίοι ̓  χαὶ ὄφεις, ὼ ῷ 

ἄλλα ἄπόυτα ζ(ὰ τύτων ϑηρλωδέστερφι, καϑούτῷν πσϑὸς διασύτίωυ, ΛΙδ' πάσης 49 
ἐαουταγὴς κοὐ ρατεχονότω (ἐκ πυρϑσνηγϑαίας ἐδέξαντο, αὶ εδὲν τύτων δ ϑηϑίων ἐδὲ- 

δοίκειο Αδείμι, μὴ ζοίνιω Ὠχισκητῆέτω τις τοῖς γεπιγηνϑύοισ᾽ χοροὶ τῷ δὲασύτν, καὶ 
τίοὐ γλώῆλν αἰκονατω κι τοῦ δυμὶσργϑυ μάλλον κτ τῆς ἑαυτῷ χέφα, λῆς, Ν᾿ λε- 

γέτω 



ΓΕΝΈΕΣΙΝ, Λογ' (δ, ως 89. χον. β, 
ἡόγω τὰ ὀῤόνητω ὀκεῖνα ῥήματα, [ὅπ] τίνος ἐγεχέν ταὶ ϑησία παρήηθη: ὅτι γὰν ὡς. 

πϑρωτα ὁμοίως τοῖς κὶ μέρϑις τίω δουλέιδν ἐπεγίνωσκε  τίω δεαποτείαν, δείκψυσιν ἡ--: 
μὲν ἀκριζως ἡ ΟΜ ὀνομαύτων ϑέσιφ. αἱ ὙΣΡ πσϑϑσηχϑόλαι ὠκεῖναι, ὡς ἔλετο αὑτοῖς, 
μέχοιτϑ παρόντος δχριιένοσιν. ὥτως αὖ τας ὠκύρωσεν ὁ θεός, ἵνα διμωεκη “ἰπσο- 

5. μρησιν ἔγωμδρ α τὴς τιμῆς, ἰὼ δξ τοιρχῆς ἐδέξατο τα τὸ δεασόταο Αδαμ, πϑρ- 
τῶν τύτων τίω αἱ ποτα γάμ λαῦξων, καὶ τὴς ἀφαιρέσεως αὑτῷ τίω αἰτίλυ Ὠπορα- 
'φωρϑν δγοὺ τῆς αἰ μαρτίας τέων ὠζασίαν ἀκρωτηρλώσειντι. 

20 Καὶ ἐκάλεσεν Αϑαΐμ, φησιν, ὀνόμυοιτοι πεῖσι τοῖς χίήνεσι, χαὶ πεῦσι τοῖς πε 
τεινοῖς τοῦ φρᾳγού, χὺ πᾶσι τοῖς (δηθλοις Τῆς γῆ. 

'ο Ἐντεῦϑο, ἡδν σχϑπει μοι,αἰγαπητέντης «ὐδϑαιρέσεως Ὁ αὐτεξυσιονγὰ τῆς σιωέσεο 

ὡς αὐτύ κι χύροολέϑ᾽ μή μοι λέγε,οτι ἠγνόει τί (ὦ καλὸν,τί δὲ κακόν. ὁ Ν᾿ διωη- 
ϑεὶς κατοωλλήλθες ασϑ)σηχοθλας τοῖς Κιηνεσιν δγη)εῖναι,ν. ζο!ς στο τεινοῖς, ὶ τοῖς ϑηθλοις, 
ὦ μή συϊγέας ̓  (μξι, μηδὲ (ᾷς νὃν Ὅς ἡμέϑ9ις ζώοις ἀρμοξ σας ασοϑσνηϑθλας 

, Οἷς αγείοις ἐχι)γώναι, μηδὲ τὰς ζς ἀγρίοις προοσηκόσοας ἴος ἡμέρφις αἰφορίσαι,α'λ- 
͵ 15 λοὲ πᾶσι τὰς κυυταλληλθυὺς ὀϊοικαισίας δυιώναι, πῶς ὃ πάσης σοφίας ὦ σμωυέσεως ἐπε- 

πλήρωτο; λογίζε εἰγτεῦϑεν Ἄθεπον ὅση τῷ ἐμιφυσήματος ὠκείνν ἡ δυμύα μις, τὴ πόση 

τῆς ἀσωμοίτε ψυχῆς ἡ σοφία, ζῶ ὁ δεασύτης αὐτὴ κεχάθλςαι, ζῶον Οιῶτον Ἄργικὸν 
ϑιου ματὸν ἐκ δύο ἐσιαΐν συςησοίμϑμος, χαὶ τίω αἰὐσώμαιτον υσίδν Τῆς ἡυχῆς συμι- 

πλέξας τῷ σωμαΐι, κα τώ ὀργαίνῳ Φινὶ τεχνίτίωυ ἀριτον. ὅτὸμ δέχω τὐγοήσνις τῷ 
2ο ζωῦ τύτυ τίω Ὡοσουτίω σοφίαν, ὠκπλήῆν τῷ δημιαργήσοιντος τίω διυύα μι. ἐἰ 

“ὺ τῷ ἐρανν ἴῷ καύλλος ὁρώκϑινον Ὧν βυγγώμονα ϑεα τίου ἐις τίου τῷ δομιαργήσανοος ΄ 
“«ορᾳπέμπει δυξολογίδν, πολλῷ μάλλον Ὁ λογικὸν τῦο ζῶον, ὁ ἀν, ϑοσιπος, δυωήσε.- 

τα ἴα χν τίω ὀικείαν διαΐπλασιν ὀμαλογιζόμϑμος, καὶ τὴς ἡμμὴς τῆς οἰ δαοαθείσης 
αὐτῷ τίου αἰ πιρρξολίω, καὶ τῶν δωρεών (ὰ μεγέϑη, ᾧ πὶς ἀφαίτες δὐεργεσίας, διζωε- 
“ὋΣ Ἂ Ι 1 ι Ι ᾿ Ι! 3 “ 

25 χῶς ἀγυμψᾷν ὧν χρήδαγαγόντα, χαὶ τέων κτ' δουύωμὶν δοξολογίον αγωφέρψ τῷ δε- 
«τύτη. 

Ἑζελόμω καὶ Οῖς ἐξῆς ἐπεξελθεῖν δλλ᾽ ἵγω μιῇ τῷ πλήϑει τοῖν λεγρῳϑβωνκα-. ἩΘΊΚΟΝ 
' ταχωώσωμδμ τίων μγήμιζων τῶν ἤδη λειϑέντων͵, ἀγαίχαννον ον ζῦϑα, φῆσοι ὧν τῆς δὲ. 

, δασκαλίας λόγϑν. σὲ γὸ τῶτο μόνον. δὴν ἡμῖν Ὁ ἀσουϑαδόμενον ὑπλαῖς πολλὰ 
40 Εἰπεῖν, δλλαὶ ὀχ τῷτο λέχομϑμ, ὡςε αὐτοὶ διζουεκῶς ὑμᾶς ἐχεν ἐμπεπησόζα ἴα 

δζρινοίαις ζαῖς ὑμετέρφις" ἵνα μὴ μόνον ὠδοὶ ἴδυτε ζὰ οὖν ζαῖς γείαις γραφαῖς ἐϊκείμε- 
να, διλλαὶ ἡ ἑτέρϑις διϑαίσκαλθι γίνηοϑε, δυωαίμϑμοι ᾧ ἄδλλυς γυϑοτεῖν, ἕκαφος ζούνμων 

ὑμδ(ὐῇϑακαλω) οὐντενθεν ὀζιων, κ(' τῷ πλησίον αἸαλαμδλνέτω των Εἰρηνθῥων 

τί μψήμζυ, ἡ ἃ “Ὁ ἑαυτῷ ἐιστφέρων δεγέοϑω ὦ Ὁ» ὁτέρφυ μψημονθυϑέντα, ἡ 

45 ὅτω συλλέγϑντες ὠὡπϑρνζα, ᾿ ἐγαυ λον ΜΟῚ ἔχοντες τίω μνήμων θικοιδὲ αἰγάγωρφ- 

τε, [5] καθ᾽ ἑαυζξν" αὐα μιηρυκώμϑροι ζοὶ ϑεῖα ζεῦτα διϑοίγμιατα' ἵνα ον τύτοις ἔχον. 
σας τίω μέραμγαν ὡπασαν,ὼ «ἰοολοιώτες ὑμδβνιίου δ ίνοιαν, δυυύηοϑε μετ᾽ θχολίας 

αὐξετνέοϑαι "ὦ τῶν παθῶν τοῦὖν ἰνοχ λοιύτων, ὶ τὰ τῷὸ ϑζμθόλε μὺν χϑμας ὄζεφυ- 

γεν. ἐνῦα γὰρ ἐμ ἰδῃ ὁ πονηροὺς δαίμων ὠκῴῷνος ψυχέω ζῳ τῷ κοῦ μμεραμψώσαν,ὼ δι-" 

49 ἑωεκῶς ὀκχεῖνα, φόνζαζομϑδμίω, Ἂ φᾷᾳ αὐἰδιςρέφυσαν, Οϑ εἶδ πσοοσεί ίσαι τλμῶν 

δλλα χίως ἰποπηδιῷ, καϑοί τῆν οἰπὸ" πυρϑὶς ἴνος αἰ πὸ τὴς τῷ πνθύμιατος οἰκθρ- 
χικηϑεβηΐυ γείας Φυγαδευόμϑμος. ἵν δίζω ἢὶ αὐζοὶ ζὶ μέγιςα." κερδαίνωυϑμ, καίχείνυ αἰθεγινέαϑαι 

διωυυθώμϑμ, ᾧ τίωῦ αἰνὰ τῷ λαοῦ βοπιζωὼ μειξίνως Ἰππασασώμεθα, εἰν τύποις ΡΝ 
ΟὨεγίοιῖ, το", 1. Η ς λωμϑν 

πον νι τς μι ποι κωττντιτιν.--.---.- - -- ------------- 

πυρὸς 



χιῦ. βι 90 ΧΡΥΣΟΣΤ ΤΩΝΈΕΙ͂Σ ΤῊΝ 
λώϑυ ἡμδλ  τίω δζρένοιαν. ὕτω γὸ ἡμῖν ὸ (αὶ οὖν χερσὶ πόρτα ὄξθυ μαριοϑησεται ἡ Οἱ 
δύσχολα, θὔκολα γενήσεται, καὶ τοὶ δοκϑιοῦτω ἐὴ λυπηροὲ γρηφὸν λήψαται τέλος, χαὶ 
οὐοὶν ἡμᾶς τῶν ἰδόντων λυπῆσαι διιυήσεται. ἐαὶ "ὃ πὸ τῷ γεὉ μεελιλγοῖϑρ, τὰ ὑ- 
αάτερᾳ αὐτὲς μεσιμνήσει᾽ ἡ μ(Φ' πολλὺς ἀδείας ζ πέλαλϑε τῷ παρόντος βίν “[5- 
πλδύσομϑυ, ἢ ἰσαὸ τῷ μεγάλου κυξερνήτε τῷ ὁχὶ πόύτων )εού ὀδυχϑύρϑμοι κα-- 5 
τὸμτήσομϑν ἐἰς δ λινϑῥα τῆς τῷ γιοῦ φιλαν,ϑο9πίας, ᾧ δύξα ἐὶς (ἦν αἰανας «τῶν 

αἰώνων. Αμάν . 

Λογ. “. ΤΩ ΔῈ ΑΔΑΜΌΟΥ̓Χ ΕΥ̓ΡΕΘΗ͂ ΒΟΗΘΟΣ 0. 

μοίος αὐτῳ. ἡὶ ἐπέδαλεν ὁ ϑεὸς ἔκςασιν ὅχὶ ὧν Αδαμ, ᾧ ὕπνωσε, καὶ ἔλαβε 19 
μίαν των πλυρῶν ἀυτ, ἢ λυεπλήρωσε σαρκο αὖτ᾽ αὐτῆς" ἡ φχοδόμιησε 

εἰ νἹ 
χύρμο; ὁ ϑεὸς τί πλθυφοὶν, ἰὼ ἔλοίεν δἰσὸ τῷ Αδαμ, ἐις γωναϊκα, 

ΜῈ Ολλας ὑμὴν ἔγω χαοίζᾳ, ὅτι κζ' πολλῆς τὴς “κοοϑυμίας ϑὲς 

ἐδέξαοϑς τέων χὐρὴ δ) ὐὐ θαίνεσιν ποδὸς Ὁ μῆκος τῶν ἐρη- 15 
ῥϑμων ὦ μόνον οὐκ ἐδναέφανατε, διλάὰὶ αὶ μέγρα τῷ πέλυς ὅ- 
τὼ παρηκολουϑήσατε, ὡς αὐκμμαίζοντα ὑμῶν ἐγαπομεῖναι ζὸν τὴς 
αἰκρϑάσεως πόθον δ).ν" γρηςαὶς ἡμῶν τὰς ἐλπίδας ὑπεφδώύα- 
τε, ὡς ὀζρὶ ταν ἔργων" ἐχιδειξαίνϑμοι τοὶ τὴς ἡμετέροις συμιθσ- Ἰγιῶσρμ!. ἢ 

λῆς. ὁ Ν᾽ κ' Ὀσούτης ἡδονῆς ἀκόνων, δῆλος αὖ θη ὦ ασδὺς τίω «ἰδ τῶν δργῶν 20 "Ῥ)2 

πορϑξιν αϑρεσκθυασυϑμος᾽ ἄλλως ὃ ἡ νιῶ υμδὴν σερυδερο μυὴ τεκμύΐολον δὼ ἥμοιτο ὃ 
κτ' ψυχίω ὑμδμύχείας. ὥσπερ Δ τὸ πεινίεν, σωμαΐιονς δ εἰξίας σημεῖον ὅθ 1ν" ὅτω 
τὴ λογίων γείων ἐρᾶν, ψυχικῆς ὑγιείας τεκ μυΐθλον ἀν Ἄμοιτο μέγεφον. ἐπτεὶ δξζυ ὁ καρπὸς 
τῆς ὑμετέρφις ἀσουδόης δείκνυσι τῆς ὑπ αχϑὴς Ὁ ὠκπλλήρωσιν, Φέρερὸ ἡμεῖς τὸν μι-- 
αϑὸν, ὃν ὑπεοῤμεθαι ἡϑὲρ, καταξαάλωμϑμ ὑμδῇν τὴ ἀγείπη᾽ τίωυ πγῷμαϊοκιω ζαυ. 1:5 
τίω λέγω διδασκαλίαν, μιοϑὸν κα μοὶ τωΐκατοιξαἰλλονῖι δυωναί νϑμον αὐξῆσαι Ἔ πε- 
φλουσίδυ,ἢ ὑμᾶς (ἂν αἰασοδεχομϑρας πλυσίας" αὐργαζονθμον. τοιαῦτα "ὃ ὥπόρτα γι. ἀπηγήν 

τοὶ πγθυμαΐικα,, σεἦν Ἐχὶ τῶν αἰϑϑητῶν πορατγμοίτων ὑκ ὦν. ὀκᾷ νϑὲ γᾺ}} ὁ καταῦα.- 
λων ἡλοίῆωσεν ἑαυτϑ τίοὐ ἐσίαν, ἢ τὸν αὐπουδεχόμϑνον βὑπορώτερον κα-τέφησεν᾽᾿ οἰ»- 
Οὐδλὲόχ ὅτως᾽ δλλα καὶ ὁκαταξαλωὼν ζούτη μῶλλον τὸν ὀκῴον πλοῦτον αὐ, ὶ Οἷς 10 
ὑποδυχονϑύοις μείζων ἡ ὐἰϑκασία, Ὑν. ἐπεὶ δίζυ χαὶ ἡ μεῖς ἕτοιμοι τσϑϑς ϑυγγωμοσύ.- 

νζωυ, τ υμεῖς οἱ αἰπωυδέχιαϑαι μέλλοντες Ὧν πλούτον τῶτον Ὧϑν πγϑυμιατικὸν θύπφεπισ-- 
αϑϑος ἔγοτε (ἄν κόλπους τὴς δζκνοίας, φέρε, τίω ἰσσοόέσιν πληρωσωμδρ, ᾧ τῆς ἀ:- 

χρλϑυϑιας παλιν τοῖν ποδὶ τῷ μακαοΐν Μωυσέως ὀῥεγνωσνϑμων αἰ αίμϑμοι, εἰν- 
. πεῦϑεν ὑμῖν ὧν μιοϑὺν κωτωξαίλωμϑν. τίνα δίων 561 (αὶ σήμερον ἀγεγγωσμϑῥα, αὐνα[, 35 

χρτον Εἰς μέσον πσοϑϑεῖναι, ᾿᾽ ὅτω μ᾽ ἀχριζείας δϑιερθυνώϑμοι ζῶν Τοῖς ῥήμασιν εἰν 
αποκεκρυμυϑρον πλούτον τῶν νοημαύτων , πὐδοθώμϑν ἔλὶ τῆς ὑμετέρας ἀγαπης. ᾿ 

ἠχούσειτε γὸ ο,ρτίως τῆς ϑείας. »φαφῆς λεχϑύσος᾽ 
20 Τὴ Αϑοὶμ ἐχ θὑρέϑη βονϑὺς ὅμοιος αὐτῷ, 
Τίβύλοτα ἡ βραχεῖα ὧντη λέξις, τῳ ἢ Αδαμ» τίνος ἕνεκεν πυϑϑσέϑηκε τὸν σιωΐ- 4 

δέσμιον ; ὃ "ὃ ἤρκει εἶσταιν ᾧῷ᾿ Αϑαμ ἐϑχ ἀπλες ζωῦτα διερθυνά δ, απουδοίξονϑμ φι- 
λοτιμίας ἕνεκεν αἰϑοῆης, δλλ᾿ ἥα μ᾽ ἀἰκριξείας ὑμῖν ὥπδυτο " ἐρμιζινθύοντες παι. 5. ϑημίω 
δϑύσωμϑμ ὑμᾶς μηδὲ βρχαχεῖλν λέξιν, μηδὲ συλλαιξζω μίορ πο δατρέχεν ον 

γαὶς 



ΓΕΝΕΣΙΝ. λΔογ κα. 3ι κων. β. 
ταῖς λείαις γφάφαὶς κειυϑύων. 2 ἐδ ῥήματά ὅξιν ἀπὰ: ὡς δλὰ τό ᾧ πγϑυ ματος τῷ 

χΝξν ἀγία ῥϑω ματα ὦ ὅζῳ τῦτο πολιρύ 661 τὸν ϑησαυφθν ἀὑρεῖν αὶ θ᾽ ῳ μιᾷ “συλλαξῇ, ϑϑσ- 

ἔχετε, δ ΚΝ ιᾳλώ, « ̓ ἀχριξείαξ' μηδεὶς γω ϑή;, μηδεὶς ὑπο ιλρ πείντες διεγη.- 

γρυϑμίωω μοι τι ἀζρνοιαν π έχετε' μηδεὶς ἔξω ῥεριρέαϑω τὸ Τὸν λογεημὸν, μηδὲ Φορντί- 

, δὰς βιωτικοὶς Ἐχισυρϑ' 'ϑνος οὐνζουῦλει ζηχέτω᾽ δλλ οὐνοαῖν τῆς πνϑυματιχῆς ζυ- 

τῆς σιωωόδου τὸ ) ὠξίωμια, ο σαι δῷ τῆς “τῶ (9 φυτῶν γλώῆης τοῦ λεοῦδ τοῦς ἡμᾶς 

λεγομδυα αἰκούονϑυ,ὅτω τίω ἀκϑίω ὑπεχέτω, ὲ σιευτετουμᾶμον ἐχέτω τὸν γοιοῦ ἢ 

ἵνα, μηδὲν τῶν ΝΣ ἡμϑω [κατοξαλλορϑώων απερμαΐτων Εἰς πέτραν κατενέχ 9, ἢ ἥπα- 

δ9. πίων ὁδὸν, σοὶ τὰς αἰχαϑζους, ΝΥ ὀλῤαλοιθον ω ασεῤμα Εἰς τίω γάῦ πω 

19 καλέω ἡ καταδληδεν (τὸ πλατος λέγω τῆς δἰ σνοίαρ τῆς ὑμετερ9.6) δαψιλῆ τὸ τὸν κϑιβ- 
πὸν ἡμῖν ὠγέϊναι δωωνθῇ, καὶ Ὁ πολυπλασιασῃ ζαᾳ χρυ κατοβαλλόμδμα. δλ ἴδω. 

ὃν λοιπὸν τί βέλεται ἡμῖν ἀυτὴ ἡ τῷ σιυδέσμα συμπλοκή. τῷ ὃ Αδαμ, φησιν, ἐχ 

Δὐρέϑη, βονλυφὺ ὁμοίος αὐτῶ! ϑέα μοι τῆς λείας γραφῆς τίω ἀκοίζειαν. Εἰποίσει γὺ, τῷ 

5 Αδαμ ϑχ, ϑρέϑη βονϑος, Οζν ἔφη μέχρι τοτϑ᾿ δυλαὰ πϑσέϑηκον, ὃ ὁμοίος ὠτῴῷ, ᾿ 

ι-: τὴ ̓πτϑϑϑήχῃ (τῇ αἰραϑοιλούσα ἡ ἡμίν τίω αἰτίφν, δὲ μῷ τῷ σμωδέσμν τίου συμ- 

πλοκζω ἐποιήσατο. ἀμφ λοιπὸν (ἂν" ὀξύτερον Ὡπρωλῳ διωιναμϑύως: ἤδη  ππεϑορᾷν τὸ 
μέλλονυφ ̓ πρδίύρ ῥηησεωϑαι. δλλ, ὅπ" σσελσύχει ἡμᾶς κϑινζω πσϑϑς ὡπθνᾷς ποῖ... 

ὑρῦμος τω ̓ διδασκαλίαν, πᾶσι στε φῇ ποιῷ ζοὶ πῇ ἐημδ λεγόμϑμα, Φέρε, διδούξω. 
μϑυύμας, αἶνος ἐνεκεν ὕτως ξἰρηχεν. δλλα μικϑϑν λύαίγοϑα. Ὁ γδο οὖ; τοῖς τορ ϑέζω 

20 ῥ»δείσι (καϑούτν μνημονβύετε) ἐνπούσα ἡ ϑεία, γραφὴ, οὐ ποιήσωμϑμ αὐτω βονϑὸν κα}. 

αὐτὸν, ϑὐϑέως ἐδιδουξῶν ἡ ἡμᾶς “τῶν ϑνείων ὦ τῶν ὀρπεταῖν δ τῶν ἀλόγων ἀπόμτων ΄ 

δυμαργίαν( φησὶ Ὁ», ὦ ἐπλασεν ἔπι ἢ δλοθρς, ὠκ τῆς γῆς πὐρταῷᾷ ϑηρία, ἡ ω πϑύτα ζῴῳ 

“πετειγα; τ α ὐφανού, ὦ ὦ ἥγαλν αὐτὰ τεὴν: 4 Αϑεὶμ, ἰδὲν τ καλέσει αὐτά" καὶ κα 
ϑι τρ δεασότης πᾶσιν ἐπέϑηχεζα, ἀόματα, καὶ τίω ὁ ὀκείαν πσοϑσηγϑοίαν ἑκα ῳ 

᾿ς νει ΝΜ) ϑηρίων ἢ ἢ πετεινῶν καὶ " πόμτων ΠΜ ἀλόγων χῷ πίω ᾿ αδοκλαϑεῖσαν αὐτῳΐσο-: 

φίαν ἐπένιμϑυ) ἱγα Θέδεαι ἔχωμϑν Ἄθιπτον, ὅτι ὀχένα ῥα πόρτα τὰ ἐγεπήμϑα ΕἾ 

ἂυ ὑπηρεσίδι ἢ ἕνω πληρϑί, κ) ὁ σιωυεφαπήεται ἿΜ καμαύτων ἀὐτῳῖ, δλλ᾽ ὅμως ὠλογά 
651, ὶ ὦ πολλῷ τῷ μέτρῳ λειπόνϑμα τῷ ἀὐϊϑεῴπου" αὶ ἥα μὴ ἡνειίζωρῶν δ «ἰδὲ 

μὼ τῦτων Εἴπε," ποιήσωμδ αὐτῷ βονϑὸν (εἰ νῶν » βοηλε, ὦ πρὸς πολλά χορήσιμα 

20 καϑέςζηκε τῇ τῷ ὀῤξϑεῦπν αὐπουρέσια, ΔΛ ὃ ὁμῶς ἀλογα ἄμ. δὴ ἅ ἅ ̓ γορβοϑε, 

δείκψυσιν αὐτὴ ἡ ἡ πεῖφοι ἿΜ πραἰμάτων. ὰ γὺ ζω μδὲ πρὸς τίω ΨΜ ἃ ἀγωγίμων μέ- 
ταχϑ μιδέω ἡμῖν ὅ61ν ἐχιτήδεια, ζῳ ὃ στοὺς τίω ὃ γἢ γὴ ἐργασίαν. βῦρ(, νἀ ἄροτζον 

ἕλκει, αὔλακα ἀρατέμρει, πολλίω ὁτέραν χϑείαν ποῦς τίω γεωργίαν ἡμῶν Θέσ- 

φέρει. γος δ πάλιν, ποϑϑς τίω δὴ ἃ «ἀγωγίμων μμεταχϑ μεδέων “πολλζω πϑρελ χει τίωυ 

25 χρείαν" ᾿ ἕτεραι ὃ πολλὰ μ᾽ αἰλόγων, ἡμῶν ̓ἐπονρετεῖται. τεὸς ἴα τῷ σώματος 

χρείας. Ὁ ὸ γὸ πὰ πτεϑοάτα τίου ἐκ πὸ ἐοίν χρεὸν ἡμῶν παρέ ισϑὸς τίω δ ο- 

δυμάτων κατασκβυίω" ἡὶ αἱ αἱ γ9 πάλιν υὐαύτωκ Υ̓ νὼ σοιχῶν λειτουργίαν 

“μὴν Θἰσφέρουσι, ὦ τίω ΩΣ τὸ γαλθκτος, ̓  ἕτερα Ἀ προς Φυφιωὴ ἡμῖν Ἐχιτή- Ὁ 

δεια) ἵν ἵν ὀΐωυ μκῇ αἰ ὲ τότων Εἶναι νομείσγες Ὁ ἀϑωτέρω Εἰρημϑιον, ὃ ὁτί στοιήσω νδμ αὐπτα 

49 βουλον, δζρα τῦτο νωὼ ϑηρχόυϑμος τῷ λθγϑυ Φησί, τῷ ἢ Αϑὸμ ἀχ ϑ)ρέϑη βοηϑὸς ὃ ὁ-- 
μριος ἀυτῳ" μονονδά ἰ διδωσκων ἡμῶν ὁ ὁ μακθίφλος Μωύσης κα ὦ Φιῦ τὸ λέγων το βήμα- 

τα, ὁτί ζιτα αϑρ πόμα παρήηθη ὦ ζμΜ ὁ ἀνοματων “αρϑσηγϑρίας ἔλφοε δὰ 

τῷ Αδαὶς, Δλλ᾿ δ ὁμως ἀδὲν τύώτωι ὠξιον ἀντοῦ τσο9: Θοη)οιὸν ϑύρέγη. 8,8 βύλοτωι ἡ- 

μιᾶς 



Γ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
ὑμᾶς διϑαίξαι τῷ μέλλοντος ζώου χρϑοίγεεϑαι τίω δρέπλασιν, ᾧ ὅτ ὅτὸ Ὁ μέλλον 
δηκιὰ βλείεϑα: ζῶον τῦτο ἔτι αὐδὲ αὶ ἔλεγε, σπτοιήσωμνϑμ αὐτῷ βονϑὸν κατ᾽ αὖντὸν, ὅμοιον 
αἰπτωΐ, φησι, τὴς αὑτὴς αὐτο ἀσίας, ἀἰξιον εἰστω, μηδὲν αὐτο λειπόνϑυον. δζρα τῷτο οἰῶ 

ἔλοε᾽ τῷ ὃ Αϑαμδχ ϑυρέϑϑη βοηϑὺς ὅμοιος αὐταἱ" δεικγὺς ἡμῖν ὃ μφικοίθλος ὅτος, δτί, 
ὁσίῳ δ παῤέχηται γϑείλυ ἡ ασδὶς αὐκστρεσί ὃν φωτὶ ἃ ἀλογα οἐτέρᾳ τς 591 ς 

βουπια ᾧ πολλῷ τῷ μέτρῳ αἰπρακοντίξασα ἡ τῷ Αδορμι παρεχονϑῥη ρα τῆς 

γκιψαικός, ἐπεὶ οἰῶ πότων τὐραλϑιντων ΔΜ ζωων, ᾧ ζὶ πσδοσνηϑοίας δεξα νϑβων 
τὐρλ τὰ πεφτοπλάσου, ἐπεζήτει (δ δμοίον αὐτῷ βοηϑον ὁ Φιλοίν,ϑοφπος δεασύτης 
τὐδαγαγεῖν, ὁ πόρτα ὄζρο τὸν δὴ μισργηϑέντου ὑπ᾿ αἰστοῖ ὀικόνοκίον ᾧ πᾶσοιν τἱω κ'(ϊ- 
σιν ζχύτην τίω ἐρωμϑρίωυ ὅζρῳ τῦτον οὐρα γαγων, ΜΡ ἄλλων αἰπόῥτων ὶ τίωυ το 
οἀψάνκᾳ δημιίαρηεῖ. ᾧ ὅρα “πώς κῶν ὠκριξείας ἡμᾶς διδεούσκει κἡὐ ΤῊς δημιμργίας 

αὐπῦς τίω διασλλασιν. ὨΣ νὰ» ἐδίδαξεν ἡμᾶς, ὅτι οὕλετω βοηϑὸν αὐτῳΐ τοραγα- 

οὐ ν δρυρίον αὑτῷ (ὰ "ὃ λϑωτέρω ἐλεγεγποιήσω μέν αὐτώ βοηϑον κατ᾽ αὐτέν᾽ ἡ οὐζυυθαώ 

φησιν, ἔχ θυρειϑη ββοηϑὲς ὅμοιος αὐτῷ) ΟΥ̓ τῦτο ἐκ τῆς ὕσίας αἰνεῦ ζύτης τίω 

Δ] ̓«ἀλασιν ἐργάζεται, χα Φησι Ὁ "4 

χι Καὶ ἐπέσαλεν ὁϑοὸς ἔκτασιν ἔχ (ὃ Αδαμ, ὁὶ ὕπνωσε᾽ ἡ ἔλαξε μίαν Ψ 
πλευρῶν αὐτε αὶ «ϑεπλήρωσε (ᾷρκα ὀμτ' αὐτῆς, 2.) Καὶ χοδόμησε κύριος 

ϑεὸς τίω πλϑυροὶν ἰὼ ἔλαιον ὁπὸ τῷ Αϑομ Εἰς γιω αἸκαγὸ ἡγαγ αὐτίω πρὸς 
ᾧ Αδαμ. 

Μεραλη ὙΨ Εἰρηνόμων ἡὶ διυύαμις ὃ πέτα λογισμὸν δ, ϑοόπινον ἴπρία;- 29 

μέσος ὅδε γῇ δυινατὸν ἑτέρως τϑτων σεωιένω ἴ μέγεθος μυὴ τοῖς τὴς πίφεως ὀφθειλ-- 

μοὶς ἀπόντα "κατοτόϑυσαντές. ἡ ἐπεξαλέ, φησιν, ὁ ϑεὸς ἔκξα σιν ἔΧῚ ῷ Αϑωμ,ξ ὅ. 

πράσεν. ὅ6οιτίω ἀκρίςειλν τὴς διδασκαλίας. αἰμφότεροι τέθεικεν ὁ μιοικοίδλος ὅτος 
ποδοφητης μάλλον Ὁ πνέμα Ὁ ὡγιον ὅρα τῆς τ ὐτν γλωῆνς) πευδεύων ἡμᾶς ἢ 

“ὐγενηνθρων Ὁ αἰκολυϑίαν. ᾧ ἐπέξαλέ, φησιν, ἔκςασιν ἘχῚ τὸν Αδωμ, ᾧ ὑπγωσεν. ἴτε :5 

ἔκσασις μόνον “ὦ τὸ συμίξαν, ὦτε ὕπνος ὁ σεενήϑης᾽ δλλ᾿ ΤΩΝ, ὁ σοφὸς καὶ δύμήχανος ὃ 
ἡμετέρας φυστως δημιίθρηος ἐμελλέν ὧν Ὁ πλϑυρϑὶς ἐστι μίθν αἰφαιρφο,, ἵνα μὴ κα 
αἰϊάϑησις. ὁδυγίω αὐτῷ ἐργώσηται, ὦ κα ζωΐζᾳ “πποὸς τίω δ ὠκείνης ̓  πλϑυρὰς ὅζε- 

πλαῆουϑύζυ αἰτεχϑῶς ἔχη διμκειοδο, αὶ μισήσῃ τὸ ὀζριπτλατήτονϑμον ζῶον ὃ ὀδιιώης 
μεμνυμᾶμος, “οἱ τῦτο ̓ ρσούτον ἀυτῳῦ ὑπνον ἐπήγα ἂν ἔκφασιν Ὠχιξαλὼν,  ὥξατερ 36 
καίρῳ Τὶ καζᾳ αεϑίοαι πσδέςαξας, ἵνα μηδεμίομ αἴόϑησιν δέξηται τῷ γνουϑβῥα, ἀλ- 
λοὶ καϑοι πῆρ τεχνίτης ἀριφος ὦ αἰφέληται τὸ δοχϑεων, ἡ ανωπληρώσῃ τὸ λᾷπον, ἡ ὅ-- 

τω πὸ ληφϑὲν δημεπργήση κι τίωὐ οἰκείαν φιλαν,ϑοφπίδν. ἐπέξαλε γ», Φησίν, 

ἔκφασιν ἐχὲ τὸν Αϑοὺν, ἡ ὑπνωσε, ᾧ ἔλαξε μιίδν των σπλέρῶν αὐτῷ ᾧ ὀμεπλλήρωσςε 

σοίρχοι ἀντ᾽ αὐτῆς ἥα μι ἔχη κῷ τίω τὸ ὑπγα ἀπαλλαγάὼ ἐκ τῷ λείποντος αἰ-- 215 
οδϑοίιεοϑτω τῷ γεγνηνθρν. Εἰ "ὃ ἢ οὐ τῳ τῆς ἀφαιρέσεως χαιρῷ ἠγνόησεν, δὰ δίος 
ἔμελλε μ(Ὁ ωῶτα ἐχιγινωσκῷ τὸ γεγϑνός, ἵν δξῶυ μιήτε εν τῳ ἀφαιρφοῦο ὀδυευΐω αὑ.-- 
τῷ ἐμποιήσν, μιή τε ᾿ ζῶτω ἡ ἔλλειψις αἰγυμίομ ἐργάσηται, αἰκφότερᾳ ὥὕτως ᾧχ9-- 

γόμμησε, ὁ ἀφελόμϑρμος ανωδιυύως, ὦ πληρώσεις τὸ λῴπον, ὶ μονὴ συ, ρήσοις μιηδενὸς 
αἰντον τῶν γενεμϑρων αἴοϑησιν δεξαοΐ,. λαίξων δξζυ,φησι, ζωύτίωυ ΑΙ πλδυραν ὧκ9-- 40 

δὸμοησε κύρλος ὁ γος Εἰς γωυαῆκοι. κοὐ ροἰδοξον τὸ Εἰρηνδβον καὶ νικῶν μ᾽ πολλῆς τῆς 
ι .- " " ! βε ᾿Ὶ [ ᾿ι νυν 

"ἰπϑροολης ΤΌΝ Ὁ ΜΘ ΤΈΡ ογ λογισμόν, “πιάτα "ὃ ὠπόμτα γὰ οϑὰτϑ δεαυύτυ. τῷ δ. 

Ὅσο ΤῸ χοὺς π' λαοϑίωαι τὸ αὐ, ϑο5»πὸν ζῶο ἔλομῆον τ ϑτο. ἡ ὁο9ι τέρω συϊκα τείσασιν 
τὴς 

- κατιίυ. 

σωτι, 
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τὴ ς ϑείας ραφῆῃς δίοις βήμασι κέ ΤΟΙ “6 τίω ἡμετέραν αἰοϑένειδν. ὼ ἐλᾳδέ » Φη- 

| σι, μἰδν ταῖν πλθυρῶν ἀντϑ, μὴ αν, ϑοϑ»πίνως δέηρυ ταὶ λεγόμενα, ἀλλα τίω παχύ- 
τηῖο τῶν λέξεων τῇ αἰοϑενεία λογίζῳ τῇ ανγ,ιϑοφπίνη. Εἰ μιῇ. γΡ τύτοις τοῖς ρή μασιν 
ἐγούσειτο, πὼς ἐν μαθεῖν ἠδυυνήϑημϑμ ζω το τὰ τόῤρητα μιυφήθλα ν᾽ μυὴ τοῖς ῥήμιαι-- 

᾿ 5. σιν δῖωυ μόνοις ογαπτομείνωϑμ, οὐλλλαὶ ϑεδωρεπως ὧπϑυτα νοώμϑμ, ὡς Ἐχὶ γεοὔ, τὸ ὃ 
ἔλαξε, ἃ ὅσα τοιαῦτα, δχρὶ τίω αἰοϑίνειθν τίου ἡ μιετέρριν Εἴρηται. σχόπει ὃ πῶς καὶ ἐ)»-- 

β ζυῦϑα παλιν τῇ αὖ τῇ σεωυηϑείᾳ, ἐγρήστετο, ἡ αὶ πὶ τῷ Αϑαΐμι. ὥασερ γὰρ ἐκφκὶ ἁ- 
παξ καὶ δόύτερον πολλάκις Εἶπε, κὶ θλαῦεκύρμλος ὁ σεὸς ζὸν ἀν, ϑφϑνπτον ὃν ἔπλασε, 

} χα! πάλιν ἃ ἐνετέιλατο κύολος ὁ ϑεὸς τῷ Αϑαμ, ὁ πάλι ᾧ ἐπε κύριος ὁ θεὸς, σοι. 

' το σωμϑυ αὐτῶ βονϑὺν κατ᾽ αὐζογ᾽ ἅτω ᾧ νμῶ φησι, ἡ ὠχϑδὸμιησε κύριος ὁ γιὸς αὶ πιλδυ- 

οϑὶν, ἐιὺ ἔλαθον οἰπὸ τῷ Αϑομι, Εἰς γωναϊκα, καὶ ἀνωτέρω, ἡ ἐπέδαλεκιΐελος ὁ Θεὸς 
ἔκφασιν ὅχὶ τὶν Αδαμ ἵνα μάϑης ὡς ὅδυημίω ὀζᾳφορα 681 παΐζος ἡ 5 οὖν Ἐ λέξεσιν, 
ἀλλα δὰ Ὁ μίὰν δὴ τίου ἀσίλν ἀμφοτέρων, οἰδιαφόρως κἡὶ γραφὴ κέγρηται τοῖς ὀγὸ-- 

' μασιν. ἰδιὰ γριῶ καὶ Ἐλχὶ τῆς ὀζμπλαίσεως τῆς γωωναικὸς τῇ αὖτῇ σιωυηθεία, ἐγφήσοτο 
15 Εἰπούσα, αὶ ὠκυδῦμιησε κύρλος ὁ ϑεὸς τέων πλιθυροὶν, ζω ἔλαίξεν “αὐσὸ τῷ Αδαμ, Εἰς 

γωνάϊκα. ἰ δξῶυ ἀν Εἰποιεν ον ζοιῦϑει οι αἰρετικϑ) οἱ πϑϑτο αὐἰδεεργαζεοῖ, βελόμϑροι, 
αὶ τῷ δημιιαρχρῦ τῶν ὅλων τίω “βμνήσιν κατειληφέναι ὁιόνϑμοι ; ποῖος λόγϑς τῦτο ἐρ- 

ἔζσαι διώχτα, ποῖος γῶς κοιτα ἌφΌεῖν; μίδῳ “πλϑυροίν, φησιν, ἐλαξειὶ πῶς ον 

της ὃ μιᾶς πιλευρφὶ ζ ὁλον ζῶον διέπλασε; τί) λέγωγπῶς ὧκ ζυύτης τῆς μὶ- 
20 ἄς (6 ζωδον δον διέχελφσεν εέϊπέ Μμ9|, πώςη ἀφαίρεσις »έγϑνε, πὼς ααϑησιν οἵκ ἔλα- 

(ετῆς ἀφαιρέσεως; αὐλλ᾽ Οὐ εὲν τύτων διυνήσῃ Εἰ πεῖν. μόνος γ)δ  ὠκῴνος διδὲν ὁ τίω 
δοημισργέαν ἐργασαίϑμος. ἐϊ τοίνωυ ζᾳῦτω τὰ οὐ χερσὶ ὁ ζῳ τὴς ἰαπλάσεως τῷ ὁ- 
μος ἡμὶν ζώκ ϑῥρᾷν ὑκαταλαμθλόονϑμ, πόσος αὖ ἔβη μιαψίας  ἱω οκφΦοϑσιώης 
(ὰ κῦ ὧν δημώρονν αὐξεεργαζοοῖ, ὁ ὠκοῖνα φάσκειν κατειληφέναι, ὧν ὅτε αἱ ἀσώ- 

25 μάτι καὶ αἱ ϑείαι δυιυνάμεις τέω αἰκριξη γνάδσιν ἔχουσιν, ἀλλα μ᾽ φόθε ὶ ζμε δυξο- 
λογϑύστῃ ϑιιυεχῶς τα οτελούσι. αὶ φκοδὸ μυησέ, φησι, κύφλος ὁ )οὺς τίν πλϑυροὶν, 
ἀὸ ἔλοιξεν εἰστὸ τῷ Αδαμ, Εἰς γωνεῆκα. δρφι"τῆς γραφῆς τίω αἰκοίξειδρ. εἰκότι γῈ 

Εἶπεν ἔπλασεν, αἰλλ᾽ φκοδῦμησεν. Τη) ἐκ τῷ ἢδη πλαασϑέντος Ὁ μέρος ὕλαξε, καὶ, 
ὡς δὺ Εἴποι ις, Ὁ λῴπον ἐγαρέσατο, ὀζρὶ τ φησι, ᾧ φχοδὸμιησεν. Οὐκ ἄλλω σιλαί- 

40 σιν Εἰργασατο, αἶλλ᾽ ὧν τὴς ἤδη γενονϑῥης πλάσεως βερχὺ ὦ μέρος λαξων τούτο τὸ 
μμέρφς φκοδὸμιησε, ὁ τέλειον Ε ἰργάσατο τὸ ζών. πόση τῷ ριζοτέχνε ϑρρδη δυυϑα. 
μίς, διπὸ τῷ βοφχυτάτε μέρρυς ὀκείνα ποσύτων μελών αγαλογίδν ἐργαάσαοϑαι, καὶ 

τοσοαύζας αὐοϑήσεις δημιένργήσσ, ὁ τέλειον ἢ ὀλόκλοιρον ἢ ἐἰπηρτισμϑιώον φαίον κατα-- 
σκβυαισαι!, τὸ δεινά νϑνον ᾧ όσοι 6.λέγεοϑα τῇ τὴς θσίας χϑινωνία πολλὰ ιὺ αὖν-- 

χήρη, 45 τῳ τίω χοραμιυθίλυ" ἐισφέρῳ αὶ αἱ α Ν᾿ τίου τῴτο κυ μοίκλοσιν τούτο τὸ ζείον ἐδν.- 

μιϑργηϑη.δ 9 ἡ Παῦλος ἔλεϑν' Οὐ ὃ ὠκ ΐωϑη ὁ ὀῤὴρ δχρὰ τίω γοω ἀκα δλλ᾽ ἡ γωυὴ «,Κορεικιβ, 
δ(οὶ τὸν ἀνδρω. ὁρῶς πὼς ἁπόμτα, δὲ αὐΐν γίνεται. κ(' "ὃ Ἐ δημίπργίόν τῆς κίίσεως, 
κῷ Ὁ ὐϑαιϑίώαι τὰ ἀλογα τὰ πσδὺς βρῶσιν ξχντήδια, τὰ ποδὸς ὑπηρεσίλν χον- 
σιμέυᾷ δυυναίϑμα, ᾿) 5) ἐδξτος πλάρϑεὶσ αἹ,9.5 πός τινος τῷ πορόσδζμλεγϑρῦμα, 

“λο ᾧ δευνα δα τὴ χϑινωνία. τῆς ϑσίας πολλζωῦ ἀἰαρ παρέχειν τίῳ θα ιμυθίαν, ὀζρετθτο 
ὧν τῆς πλῥυρϑὰς ἀτοῖδημιυρτεῖται 9 ξαίον τοῦτο Ὁ λογεκὼν, αὶ τὶ τέωὐ θὐμυίχόμον 
αὐτοσοφίδν τέλειον ὃ αἰπηρτισινῦβον ἀΐ' ἐιργγοίσειτο, χῦ πόμτα ᾧ ἀν,ϑοόπῳ δμφίον, 
αἰγὶ τϑ, λογικῶν, δουναί μϑμον ον τοῖς χρηφίοις. αὐτῷ; ᾧ τοῖς ἀῥαϊκᾳίοις καὶ τοῖς σωυέχουσι 

β πέρ 

β 
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, τίω ξωϊζω πὶ βουϑέιας ἐἰιστρέρῳ. Θεὸς Ν᾽ ὦ ὁ τοὶ ποῖντα σοφία. οὶ καὶ δυιμιυργίᾳ ὀϊκ9-- 

| νορϑ ἐἰ »ὺ ὼ ἡμεῖς φζα Ὁ ἢ λργισ δ αοϑένειον κα]αλαμθανειν μὴ δευνα θα 1 ζ9- 

πον ἢ γεγγηϑῥων, ΔΛ ὀκίφς πιςεύωϑμ τι τῶ βυλήμαϊι αὐτο πόρτα ἔἰκει Ἂ ϑα- 
ἃ ὕπερ ἀν ξῃ ἦτο ἐἰς μέσον πὐ ρα τε. ὦ ὠῳχϑδὺκησέ, φησι, κύρλος ὁ Θεὸς χωρᾷ, Ο ὁπερ αν πσϑλςαξῃ, με Ὁ ῳχοϑὺ μησε, 

τίω σπλδυρϑὶν, ζὼ ἔλαξεν οἰσπὸ τῷ Αδαμ, ἐς γωνάικα, Ἂν ἡγαδν αὐτί πσοὲς Ὧν ς 

Αδαμ, δερψες οἷ, δὲ αὐΐὸν αὐτίοὐ παρήγαλμ. ἥγατὴν αὐυτίω, φησι, πσοός Ὧν Αϑοίμι. 
2) »δρύδες ϑὑρέϑη, φησὶν, ον πᾶσι Ὅϊς " ἄλλοις ὁμοιὸς σοι βοηϑὺς, ἰδοὺ ὅπερ αἷσι ιάλι ] 

οὐμώωυ. ἐπηγάλαμάν Ν) βουϑὲν, ὁμοιόν σοι κατασχθυάζῳ "το πληρώσας τϑα- 

' δίδωμί σοι. ἤγατι Ν αὐτίω, φησι, πσοὶς Ὧν Αδαμ" ᾿ 
53 Καὶ εἶπεν Αδαρι,τούτονιοῦ ὀφοὺν ὡκ Ἢ ὀξέων μεν, ὦ (ρξ " ὧκ τῆς (Ορκός ΜΙ. 19 ῆρῃ ω 

Θέωα μοι ἐν ζωῦϑεω, αἰ γαπητὲ, πούς Κ᾽ τῆς σοφίας ὠκείνης τῆς ἀφαΐτο τῆς 
τὸ ϑυούῦ αὐτῷ ρρηγηϑείσης, ἧς ταὶ δείγματα ἡμῶν ἐδείκνυ δχρὶ τὴς ΔΜ ὀγομιαίτων θέσεως 
ἁεὖρ ἐπίϑηκε τοῖς Ὀσύτοις Ἄμεσι ΤΥ λόγων ζώων, ᾧ ποο)φητικῆς ἠξίωτο χάριτος. 
δὃθὲ "ὃ τῦτο οὖ τοῖς ὀϑωτέρω ἐδίϑουξεν ἡμᾶς ὁ μακαίελος τος πσολφήτης, ὅτι κ᾿ πὸ 
ὕπγε ᾧ ἔκςασις αὐτὸν ἔλᾳξεν, ὡς μηδὲ ὅλως αἴοϑησιν δέξαοϑαι τῇ γενουϑδέν, Ἦν, ἔπει. ας 
δαὺν μάθης νιωῦ ὁτι μ(Τ' τίω γέαν τῆς γωναικὸς κ(' ἀκριξείας ἀπαγίλλει Ὁ γελονὸς, 
πειοϑοῆς ἀκριξως δὴ πσϑλφητικῇ χαΐρατι ζωτα φϑέγίε"), ὰ οὐννηρυ μος ἰανὸ τὴς Ὁ 

αἰγία πγθύματος διδοισκωλίας. ὁ γδρ μηδὲν Μ᾽ γεγώηνϑμων Εἰδὼς, ἐπειδὴ ἤγαὴν 
αὐτέων ασοϑς αὑτὸν, φησι, τῶτο νικῶ ὀφοίου εκ τῶν ὀφέων μιν, ὁ (ᾳ βξ ἐκ τῆς (φρκός μιν. 
ἕτερος δὲ τις ἑρμιινευτής φησιν δύ τὶ Ὁ τῦτο νιῶ,τῶτο ὥπαξ᾽ δηιλούν, δι νιωῦ τῦτο μόνον :ο 
»όλϑνέ, ὁ ἀκέτι ὅτως ἔςτοι τῆς γουναμκὸς ἡ ὀζρόστλασις. νι, φησι, γέχϑνεν δ ὀυδρὸς ἡ 

γιυὴ, Γ᾽ ὃ στα ἐχ ὅτως, ΔΛ ὡκ τῆς γωυαικὸς ὁ ὀρύρ᾽ μᾶλλον δὲ Οὐκ ὠκ γυ- 
«Κορ μα, ν, ναικὸς, ΔΛ ὧν τῆς αἰμφοτέρων σιωυέρτείας » ὡς αὶ ὁ Παῦλός φησιν Οὐ )Ὁ» ὅθ1ν «-: 

᾿ς γὴρκ γωναρες, ὄνον ἡὶ γωινὴ ο  ὀμδρός, ὁ σέκ ὠκἤίαϑη αὐὴρ δορὶ τίωὐ γωνα,κα δον 
ἡ γιωὴ δζρ (ὃ ύδρω. ναί" δλλαὰ ζῳῦτα, φασι, ζὰ Εἰρηνϑμα δείκφυσιν, ὅτι ἡ γωυὴ ον 15 

τῷ λῤδρὸς ἐΐβετο. Φολ᾽ ὀμαίμεινον, ὃ οήαι δχρὶ τῷ ἐπαχομϑμε τίω αἰκριῆ ϑιδαωσκα--. 
λίαν. φνσὶ ὃ »πλίω ὅτε αγὴρ χωεὶς γωυναικὸς, ἅ'τε γουυὴ χωρὶς αἰδρὲς, διϑοίσκων 
ἡμώς, ὅτι λοιπὸν ὀζρὶ τὴς ἀμφοτέρων σιουσσίας κὶ σύφασις ἔςαι αὶ αἰϑρὸς νὴ γωναρώς. 
χα τῶτο οίνω καὶ ὁ Αδαμ ἔλεγε, τ᾽ τονιωῦ ὁφοιῶ ὡκ Μ' ὀξέων μιν, ᾧ (ἐξ ἐκ τῆς σαρ-- 
κός μυ. Εἶτα ἵνα μαΐθης εἰτυῖ τῆς ποηφητείας τίου ἀχρίξειδμ, ᾧ ὅπως μέχρι τῦ γ0 
νιοῦ, ὁ μέχρι τῆς σωντελείας αὑτὴς δ φλόμπει Ὁ ὐτο᾽ αὐτό Εἰρηνδύον, ἀχουε χαὶ 
ἫῬἜεξης. 

24. Αὕτη κληϑήσοεται γωνή, φησιν, ὅτι ὠκ τῷ δμβρὸς αὐτὴς ἐλήφϑη. ὀῤτὶ ττν 

καταλείψει λυ, ϑορπος (δ πατέρα ἀντ τίωὶ μυγτέρᾳ, ὶ πσϑοσχκϑλληϑήσεται ποοὶς 
τίω γμναϊκαι τῷ ᾧ ἐσονἢ) ὦ δυοεἰς σείρκα μίδν. 25 

Εἴδες τταἷς ὥπϑωτα ὑμῶν παρήνοιξο, Δ] σ᾽ τῆς ὀικείας παοοφητείας ἔκοιφον κῶ ἀ. 
κριξείας διλώσας. αὕτη, φησὶ, κλοιϑήσεται γωνὴ, οἷ, ὡρ τῷ ὀυδρὸς αντῆς ἐλήφθη. 
πάλιν ἡμὲν τίωὐ ἀφαίρεσιν τῆς πλλθυρϑις αρίηε)" Εἶτω ϑυλών (αὶ μέλλοντα συμ.- 
Οήσεοϑαί, φησιν, ὀύτι τότυ κατωλείψαι ὀβ,ϑοϑπος τὸν πατέρφι ἀντυῖὸ τίω μιντέ- 
65. αὐτο, ὁ πσϑϑσκολληϑησε!) πσϑϑς χίμὶ γωναῖκοι τ; ὶ ἐσονῖ) (ὦ δύο Εἰς σοίρκοι 4. 
μίδν. πόθεν, Εἰπέ μοι, ζαύτω ἐπῆλϑεν αὑτῷ φϑεϊξαοϑαι ; πέθεν ἤδει τοὶ μέλλοντα, 
ἀ ὁπ Εἰς πλῆθος ἔλιδώσει τὸ ΤΨ ὀρ, ϑούπων ὅος: ὅτι δ σιυμσία, ἔσαι αὐϑρὸς καὶ 
γαωυαικὸς, πῦθεν ἠπίςατο; μ' γλῦβ τίω κἰ  ίθασιν τοὶ τὴς σιωνσίας γίχϑνεν. ἐπεὶ 

μάγοις 
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μέχρις ὀκείνα καιϑούαν ἀπίελοι, ὕτω διητοίντο ον τ! οἰ ϑαδείσῳ, ἐχ ἐσὺ ἔχθος 
μίας φλεγόψϑμοι, ἐχ αἰ ασὸ ὁτέρων παθαΐν πολιορκϑνϑμοι , (αἷς ἡραΐκαις τῆς φύ. 

σεως «“αφοχείυϑμοι" δλλα δὲ ὅλου ἀφϑωρτοι κιιοϑέντες ἡὶ αἰϑοίνατοι, ὅτεθγε ἐδὲ τὴς 

ἱματίων αἰδεβολὴς ὀδέοντο. ἦσαν Ὁ», φησιν, (ὦ δύο γυμνοὶ, αὶ Οὔρι ἠδευύοντο, 
ς. ἐδύπω Ν᾿ τῆς αἰμδότίας ἐπεισελθούσης καὶ τὴς αἰδοῦς, τῇ ὀῥωϑον ἦσοιν δύξη ἡμ- 

φισμϑμοι ᾿ δὸ ὁδὲ ἠδωύύοντο. μ᾿ ὃ τίω ὠὐϑάθασιν τῆς ὁγτολὴς πότε χαὶ ἡ αἰχουύη 
ἐπεισῆλϑε,, ἡ ἡ" γνῶσις ΤῊς γυμνότητος. πόθεν δξίυ, Εἶπέ μοι, ζζωτα αὑτῳῖ ἐπῆλϑε 

φϑέγξαεϑαι : ἢ δοιλονότι σϑφητικοῦ χαρίσματος μφτέχων παρὸ τῆς ἀρβθρικοῆς ἀ.- 
"πόντα ζωτω ἑωροι τοῖς πγϑυματικοῖς ὀφϑουλμοῖς , ζαῦτα ὃ ἐχ ἀπλώς νι μὼ-: 

οκιίώω, δον γα ἐγτόῦϑεν ἥδε κὶ τίω ἰχπββοαλλοσαν τῷ ϑεοῦ φιλαν,ϑο» πίον κατα- 
μαίϑητο, μι αἰθὲ τὸν αὐ,ϑ5 πον ἐπεδείξατο, αἰϊγελικὸν αὐτῳ οἴου δ ποἸοχῆς χαρισοί- 

χῇ μϑμος, καὶ μυολας" Εἰς αὐτὸν θ᾿ ἐερεσίας πρλραιϑέμνϑμος, χαὶ ΠΧ ἄδλων ἀπόντων 
ἡ ἀποϑφηπὶκο χαοίσμάος αὐτὸν ἀξιώσας, χαὶ τῷ αἱ,δεφπν ὃ τίω μ(Φ' τοστούτας 
Δεργεσίας βαϑυμίδν ἰδόντες μηκέτι Ἐπεὶ ᾧϑαὼ τίω αἰτίαν μεπέγητε, δλλα τύτῳ 

τς Ὁ πᾶν λογίζηεϑε. αὑτὸς γδ) ἑαυτῷ πόμτων αἴτιος γέχονε “ἣν ' καικϑΐν ( ὡς καὶ μετὰ 
ζαῦτα μαϑήσεεϑ) καὶ τῆς ὠχτδ]ώστως “Μ' τοσύτων ἀγαϑών, ἡ τῆς καταδίκης ζὦὼ 

ἡζἐ τίω πρδακοίω αἰ πο έμενεν. στὸμ γδ “ὐγνοήσω τῆς Ὡ[ φγωγῆς αὐτε  τέω κατά 
φασιν, ζεὦ ὁ δεαυύτης αὐτῷ ἐχαοίσατο ὕτω δανιλεῖς Εἰς αὑτὸν δλεργεσίας ἐχιδειξαί- 
αϑρος, ἢ πσοῦτον (δὴ, ἡ πσοϑ τῆς «ὐτῷῦ αἱ ψπλάσεως ζούτον ὅλον τῆς κίίσεως (δ 

ο΄ λοκόσμον δὲ αὐτὸν παρήγαγε», καὶ τε αὑτὸν ἐδυμιύργησεν, ἵνα, μμόνϑμος πολθύσῃ 
χιωδαπᾶδ, σπόμτων ΟΜ όρωνϑμων᾽ Εἰτω κρούϑεισον γενέαϑαι τυϑϑςείξας, κεῖ αὐτὸν" ίκι- 

τάοϑαι ἠθυλήϑη, χωρίσας αὑτὸν δ᾽ αλθγων ζώων, ὁ πόβτων αὐτῷ τω ἐξυσίδυ δὲ- 
δωχῶς, καϑοίαἷν δεασότην “ναὶ διύλοις ἢ αὑπυηκόοις ζῳ, ὀγόμιατα ϑείναι πᾶσιν ἐπέτα.- 

ξω" Εἶτα Τ᾽ μόνος ὧν ἐδεῖτο ὄνος τῆς αυτὴς αὐτῳΐ χοινωνοιῦτος ϑσίας βουϑῦ, ὑδὲ 
25 τῦτο παρέλιπεν, διλαὶ τίω γωναϊκα. κοϑαγαγῶν καθ' ὃν αὑτὸς ἐδυ λήθη πον εἶνε- 

“αἴρισεν αὐτῷ ζι τίω χαὶ μ᾽ τούτων ἀπόντων ἡ πτοϑφητείας αὑτῷ ἀξίωμοι χα- 
εἰσοίμϑμος, χαὶ κ( ὐ ἀφώτυς ζυζς (ϑερτεσίας, ἡ Ὁ κεφώλριον απϑϑτων ἐδὼ- 
ρήσατο, πϑίότων αὐντὸν ἐλθυϑερώσας τῶν τῷ σώματος Φρρντίδων, καὶ μιὔτε ἱματίων 

αὐἰξιζολῆς, μήτε ἑτέροις νος χρείας δεέίοϑαι συϊγωρήσεις, δολώ, καϑεψωῦρ ἐφϑίω 
39 Εἰπὼν, ὡς ἀήελον Ἰχίγειον ὕτως αὐτὸν ἐπὶ τὸς γῆς Δι σίγεν βυληθείφ᾽ στὸμ ζρίνεου 

πόρτο ζαύτω λογίσωμαι, ἡ τῇ δεαυύτυ ἐκ πλήήομαι τίωὺ πὐδὸὶ Ὧ) ἥθος τὸ ἡμέτερον 
φιλαν,ϑοοπίλν, ᾧ τῷ δῤ,ϑ.πν τίω ῥαϑυμίδν ὦ τῷ δχρθόλν τίω βασκανίαν. 

Οὐδ γὸ ἀώεγχαν ὁ πονηρὸς δαίμων ὠκέῖγος,, ὁρῶν ον (ῷ ματι ὀν,ϑορπίνῳ αἰπελικζὼ 

αἰαγωγάώ, 
4.2 Αλλ᾽α μὴ Εἰς πολι μῆκος ( λον ὀχ)εύωμϑμ, Εἰ δοκεῖ, (αὶ κατὰ τίω τῷ ἩϑΙκον 

πονηρ9} δαίμονος Ῥχιβουλίω Εἰς τίω ἑξῆς ζωμιθυσαίνϑμοι, εὐγζωῦϑα κατωπαύ.. 
σωμδν (ὃ λόχον, ὠκεῦο ὐομικαλέσαντες ὑμδμ! τίω αἰγάπίω,, μεμνῆοϑαι τῶν 

| Εἰρηνθϑων μ᾽ ἀκριβείας, ἢ καθ᾽ ἑαυεβιὶ ἀἰπόμτα αἰναλογίζεοϑαι, ἵνά ἔχητε αὑτὰ 
ογιδρυνϑύα, Ὁ δ, ονοίαις ἢ ἡ μετέρρι!ς. δῶν γὺ σιωεχωῖς αναμιμφησκώ δα, δ, β)ερ- 

ο ων Φ᾿ σ. Ὁ ἶ, εἰο δὲ . ᾿ .,ἰ5.2,...7.2 ».1ὖῦ 2} ἣ ' 
49 γεσιὧν Ὁ γε Ὁ,ὧν εἰς Ὁ ἡμρτέραν φύσιν κατέϑῳ)ο;αἐ οί τε ϑὐγυφέχρονες ἐσύ ἄθα,ὺ πσοϑς ὃ 

τῆς “δρυτῆς ὁδὸν προ 9 δοπὴ ἡμῶν μεγίφη τ “λνήσέ). ὁ δ ὟΨ δὐερτεσιαῖν μεμφν- 
βϑίος, τῷ ϑεοδδοιλονότι ἀπουδούσει μυὴ ἀγαίξιον ἑαυ ἀἰὐποφίμαι, δυλαὶ Ὡσεωτίω ἐ- 
πιδείξα,ϑαι τίω) «σουδϑρὼ ἢ τίω ϑύγνωμοσιρυύΐιω, ὡς ὦ ἑτέρων πιύλη αἰξιωθίωαι. φι- 

λότιμος 
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΄ Ψαλ. μ᾽. ΚΑ, 

οὐ. 5 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
λότιμος γΔ ὁ διαυύτης ὁ ἡμέτερνς,ἡ ἐπειδὸρ [2 πῦβθὲ (αὶ ἤδη, ἡμῖν αὐ αρξόντα 
ἡ αὐτῷ θυγνώμονας ἡ μονϑρύς, πολλζωὼ Ἐχιδαψιλθ() Υ̓ χάφνν, ὸ μειζόνων ἡμιᾶς 
πείλιν ἀξιοῖ ΝΜ δωρεῶν " μένον ἐαν ἡμεῖς ἡὴς ἑαυ μ᾽ συτυοίας φροντίζοντες, μυὴ αἷ- 
πλώς ὦ χρόνον αὐδατφέγωρϑυ, μηδὲ τῶ» σχοπώμϑυ,Εἶ Ὁ ἥμισυ τῆς αἰγίας τισ-: 
(φραχοφὴς πορέδφαμϑμ, δολ᾿ ΕἾ τίνα ἡμῖν κα τώρθωται ἐν τύτω τῶἱ χοὐνῳρὸ ΕἸ ἿΜς 
" ἐποχλοιούνων ἡμῖν παδῶν διωρϑώσα ϑρ. Εἰ μέλλογυϑρ καθ' ἐκοίςην ἡμέρχν Ἀένχλον 

τὸς πγματικὴς διδωσκαλίας “δ'πολαύοντες (ὦ αὐ, ὄέχνϑμειν, ὸ μονὴ Ὠηχιδιϑέναι 
πσϑὸς Φροτίωυ, μηδὲ ζῳ τῆς κακίας Εἴδὴ δξοοίδεν τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς, εἰ μογὸν ἡμῶν 

συϑὴν ὀφελος ἔςαι, δλλαὶ ὁ πιλέιων ἡ βλοίθη. ὁτὸν γ} ὅις ὁ Ὀχημελείας τοσαύτης 
ἀπολόων μηδὲν κερδαξη, μεῖζον ἑαυ τῳ" (χισωρθύει τὸ τῆς γεέννης πῦρ. δὶ αἷδα- τὸ 
καλώ, καν τῷ «πνολειπονϑῥῳ χεόνῳ γῆς νηξείας Εἰς δίον »ουσώκθα, ὲ καθ᾽ ἐκαίςην 

ἐδδομαδευ, μάλλον 5 καθ᾽ ἑκαίφην ἡμέραν ἑαυζᾶν" αὐβεσχοπωϑυ,ᾧ Ὁ Ψὶ ἐλαῆώμα- 
τα ἡμδ Ζξοοίζωμδυ τῆς ἑαυτων ψυχῆς, κουτορϑωμούτων ὃ κΚιῆσιγ ἰσϑϑσ λαμίξαγω. 
Ιϑν, κϑιϑυύαῇ ὁ τοδοφήτης πήρηνεσε, Καὶ ὀκκλίνωκϑμ οἰπὸ ἢ! καιϑῖν, ἡὶ μετέλθω ϑν 
Ὧχι τίω ὡρετίω, ὧντη γὸ καὶ ἀληϑὴς νηςεία, ὁ ϑυκϑδος ὃ ἐξ παϑος τὸ ἐνοχλοκῦ 15 
δὐσε(εἶ λογισμῷ δξοοιζέτω τῆς ψυχῆς, ωραότητα ἢ καὶ Ἐηπείκειαν ἰασαζέωϑω. ὁ ρα’- 
ϑυμος ᾧ ἀκόλαεος ἡὶ Κ(Τ" ἀδείας πσοὶς (αὶ καίλλη Ὦ σωμαΐτων ἔπηοηνϑμος, χαλινώσεις Ἀ: ὁποᾷ 
ἑαυτῷ τὸν λογισμόν, αὶ τὸν νόμον τῷ Χοις- Εἰς Ὁ πλάτος ἐυτι τῆς Δ᾽ σνοίας ἐγζοοί- 
“ψας τὸν λέγοντα, Οἱ ἐμολένψας γωωναϊκα σπτοἰς Ὁ ἔχιθυμῆσαι αὐτῆς, ἤδη ἐμοίχευσεν 
αὖτ οὖ τῆ καρδία, αὐϑ,τὸ νϑρ τῆς ἀκολασίας παϑος φυγαδυυέτω, Ἐ ὃ σωφροσιωΐω 16 

κατρθέυτω, ὁ προπετὴς οὐ γλώσσῃ, ἢ ἀπλοὺς ζὰ Τχιόντω φϑεήόνϑμος μιμείοϑω 
πάλιν τὸν μιαικοίθλον τσοοφήτίωυ ἡ λεῖύτω, Θούκύεμε φυλφκέωυ τῷ φύματί Δ, ἢ 

ϑύρον πὐδκοχὺς δ ξζᾳ χείλη μα" ὁ μηδέποτε ἀττλώς ᾧ ὡς ἔτυχε πορυφυρέτω Οἱ 
ρήματα, δλλ᾽ ἀκουέτω τῷ Παῦλν λέγοντος, Πάσα κραυγὴ ἢ ϑυμὸς ὁ βλασφημία α. 
αἰσιγρολογία ἢ ϑὐτφαπελίᾳ “Φοϑήτω ἀφ᾽ ὑμδβϊσιω ποίσῃ κακίᾳ. καὶ πάλιν, ΕἸ τις λό- ὃς 
99 ἀ,γαϑος πρὸς ὀικαδυμιδυυὺ τῆς χρείας, ἵνα διῷ χαἶφιν τοῖς ἀἰκούεσι. καὶ (ἦν δρχϑὲς ἢ ᾿ 
πϑρμτελοῖς φυτέτω ἀχούων τὴς δἀισοφάσεως τῇ Χοιςοδ" λέγθνζοος, (τι ἐῤῥέϑη τοῖς χἐμίαῇ 

ἡρχαίοις, Οὐκ δππορκήσεις᾽ ἐγω ὃ λέγω ὑμὴν μυὴ ὀμόσαι ϑλως, μιη τοίνιωυ μοι λέγε, 
οἷ, ἘΝῚ δικαίῳ ὄμψυμι. ον ἔξες! γὸ ὅτε Ἐχὶ δικαίῳ ὅτε δὶ ἀδίκῳ ὀμνύναι. καϑευρϑν 
τοίνεωυ τηρῶ ϑυ ὅρκων τὸ φό μια, καὶ τ ύτοις ὦπασι τειχέζωμϑρ »μδν)" ᾧ τίωὐ γλῶῆαν ᾧ᾽ 19 
ςζς “είλη τὸ τίων οἱ σένοιαν, ὡςε μιὴ ἔνδοθεν τίκτεαϑαι ὅι Μ᾽ πονηρῶν λογεσ μδν᾽, μούτα 
δὶ γλωώῆης πὐοοφέρεοϑαι. ᾧ (αὶ ἀχραὶς ὃ ἀσφαλῶς ἀσπυφροίπωρϑυ,ῳςε μυδὲ αἰ- 

χοζιὺ ματαίθ αρ)οαιδὲ , καϑούηνν ὁ μακα οιδφ Μωυσῆς χϑλήγζειλε λέγων, Α΄- 
κϑζω ματαίαν πραδίξη. ὁ παλιν ὁ μιρικοίθλος Δα(ὶδ' ἔλεγε, Τὸ καταλαλοιῶτα 

λό ϑρα τῷ πλησίον αὖντῷ τούτον δξεδίωκον. Εἶδες, ἀγαπητὲ, ὅσος ἡ μιῖν αἰσρυπγίας 15 
εἰα, ὅσῳ τόγα " “οἰς τίω “Φιρετίω, “πος ὼ βεοαχὺ μέρος ἀμεληϑὲν ὀλϑκληρον ἡμῶν Χ. κὸν 

ἐπάπι (Ὁ) κίνδιωυον; δχρὸ τῶτο ἢ ἑτέρωθι ἐθόα, λέγων ὁ μακαίολος Δα(ὶδι ἐϊκαλών 
τΖ] Ὑ8τὸ ποιοιωτι, ἵζα ϑήμϑμνος κὉ τὸ ἀδελφῦϑ. σὺ Καυτελάλειφ; κῸ τὸ υν τῆς μκη-. 

“τὸς συ ἐτίϑης σκαγδωλον. αὶ ἕγως πρδ ἀπόντα (αὶ μέλη τειχιξωϑμ, δευνησύ ἅβα 

χαὶ ἡσοὸς ζὶ τῆς Φριαβξῆργα διρρήιϑέφαι, ᾧ τίω μϑμρ γλῶῆλυ πτοϑς δοξολογίαν ἡὶ 4ὁ 
ὕμνες ὧν Εἰς (Ὁ τῶν ὁλωυϑοὸ  ἀπᾳορλεῖν, τίω ἢ αἰκοζιὺ ποὺς ἀχρόασιν ᾧ μαΐν-: 
σιν ΝΜ ϑᾳίων λογίωνγὸ τίου διαϊγοιδω νοὸς τίω κατανόησιν “ἿΜ πγϑυχκατικϑίυ διδοιϊμαί- 
τῶν, ἡὶ (ἱ χύρας μὴ αγοθς ἀρπαγδδὺ ἡ πλεονεξίαν, δλλα καὶ ἀστοῖς ῥλομσμῳ 



ΓΈΝΕΣΙΝ, λὺγίςι,. ο 9) ΚνΥ! 

ὲ ἡ ἀγαϑών ποραξεωνἐργασίδλρ, «δ. πύδους μὴ Εἰς ϑέατρα ἃ ἐπάνδρομία καὶ 
χα (δὲ Ὀλιθλαῦεῖς ϑεωφίας, δλλ᾽ Εἰς δφοροίαν, ᾧ Θἰ δ κθιείους ὅρος αὐολς 
χοκαρπωσείς αἰ γίων μαρτύρων ϑήχφυς εἶνα, τίω πἴϑαυνῶνϑόλογίαν "κρπούμϑμοι, ἀχερώτυς ῥάσα. 

, ΝΙΝ “Ὁ ΩΣ 2! ! ΜΕΝ ΞΞ, “Ν - ἐνν «ὥδκαπιςήσωμϑμ (οῖς τῷ Αἱ «Οὐλυ παγίσιν. ἐλ ὥγως ὦρϑν μεμοσιμφηρδμοι ὁ τῆς 
ς ἑαυταῖν σωτηρίας φεοντίδοντος,δνωησόμθα ὶ Ὁ ὐπὸ τὴς νησείαὶ κερδὲρκαρπωσα δι, 

χαὶ ζιὰ τῷ πονηρ96 μηχαναὶς ὀζριφυγοίν καὶ πολλ ζω Ἐ ϑωνεν. ῥοτοίιῳ ὑειασείσοι λιν" 

χυηνχν, ἣἧς γίνοιτο πθμταςἡμάς ἀκατακρίτως }" Ὀὐπολφύσαι, χέφμτι καὶ φίλον, ϑενπία, τἦ 

κυοὶσ ἡμϑδυ Ἰησὺ Χοιφού, ΡΙΤΗΙ τῶ" πωτοὰ ̓  ὡμα πῷῳ αἰγίῳφπγθηκατι δὺ ζα, κρϑέτος ἣ 

φρρυὴ νει αὶ ἀεὶ, ᾧ Εἰφίν αὐαίνας ΟΜ αἰώνων. ἐμά 

τὸ . 

Δογ. ι«. ΚΑΙΉΣΑΝ Οἱ ΔΥΟ ΤΥ͂ΜΝΟΙ, ὦ, ΤῈ ΑΔΑΜ 
πὶ ' ἀυτυ 4 Ἄς ἢ ! 

χα ἢ γανη , Ὁ Οὐκ ἡχάψογτο. 

φιλαν,ϑε»πίδν, ᾧ ὅσῃ συϊκαταθαίσει χόγρηται “αἱ τ τίω ((τηρίλρ ήμετέραν. 
25 Καὶ ἡστίν, φησιν, δυο “γυμνοὶ ογτε Αδαμ καὶ ἡ γωσὴ ἀστυὶ ὑκ ἡουύοντο. 

409 Ἑννόησὸν μοι μακϑιριότητος ὑπ ολίισ᾽ πῶς ἀνώτερϑι ἦσαν “δ (Ὁ ματικῶν ἐἰπϑμ- 
᾿ σωνγ᾿ πτῶς καϑαι πῆρ 1 θρανὸν, ὕὥτω τίωὐ γδω κοι, ἢ ἐν Θ᾽ κωτι τυΐχόῥοντες, ζῳ τῶι 

χιἱμαηων, (Φμώτων ἐχ ὑπο ἐμϑμον. ὅτε »δδγ φέγης, ὑτεόφφν, ὅτε " ἱματίου, ὅτε ἄλλου ν- 

δινὸς Ὁ Οοιώτων ὀδέοντο. ᾧὶ ἐχ ἀπλως Οὐνὲ ὀικῃ το ἡμῖν ἐπεσημηναζρ ἡ ϑεία γραφὴ, 
ΔΛ ἥα μαϑέντες Τὶ ἄλυπον αὐταῖν ζιτην δῴμγωγδ, ὁ δ αγώδυωο βίον, αὶ Ὁ αἴ. 

435 λικζω, ὡς Εἰ πεῖν, κοιτείςα σιν, ἐπειδϑρ ἰδωρϑμ καὶ ζᾳῦτα τόυτωνγ ὠὡπόμτων ἐρήμους 

αὐζἄν'ϑνουϑμοις, ἡὶ καϑυί εἶν ἜἸσὸ πολλοῦ πϑλούτυ καὶ αἰϑιισίας ἐὶς ἐοαὐτίωυ πενίλω 
κρυτενεροιενίας, τῇ βαϑυμώία αὐτῶν τὸ πὸ Ἐχιρραψωμϑυ. ἀϑαίκαιον ὃ ἔκαλ] ἀκϑ- 

σαι τῶν ἀγεγγωσμδῥων. ἐμπτὼν γῦβ ὁ μακοίφλος Μωύσῆς, ὅτι γυμνοὶ ἤσαν, ἢ σέκ 
ἡακώύοντο (ϑὐοδ )»δ 6 ἥδεισοιν στὶ γυμνοὶ ἦσαν. ᾧὶ γ)ὰ} Οὐὐοὶὶ ἦσαν γυμψοὶ, τῆς δόξης τὴς 

40 ἀφατυ πἰδεςελλύσης αὐςᾶν,, ἡ πόμτος ἱμιαιτία μῶλλον α«νόάδΑ κοσμκουσης) Φησὶν, 

1 Οὐ φις ἐὦ φρονιμὅτωτος πόρτων Μ᾽ φιοίων ΜΚ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε κύρλ-- Ἐιφ.γ. 
κηδ ος ὁ ϑεός᾿ καὶ ἄνπεν οὐφις τῇ γωυαικὶ, τί δι ἕιστεν ὁ )εὸς, αὶ μιὴ φάγητε ἀπὸ πϑυῦὸς ξύ. 
αν λου τῷ "ον τῷ αὐραδιίσῳ,; 

ΟΠ εγίοϊ, ΤΟΙΏ.: 1. 1 ̓ ὑ 

--: γὸνα ΟἹ Ούλομαι ἢ σήμερϑν, αἰγαίπητοὶ, δηστωυρὴν ὑμῖν πρθυμοτικὸν ἦ. 
ι5 ὅν. παγοῖζαι, μεελζόμϑρμον καὶ μηδέποτε δωπθμώχϑμον, πόρτας 

δὰ πλυτίζοντα ὶ ἐν μοδεὶ ἐλαήννϑμον, δλλὰ αὶ πὐῤϑςιϑέμενον. 
2) καθεύεόρ "Ἀν ὑχὶ τῷ ὠὐνξϑητοῦ ϑησοιυρρύκαν μικρ Ἢ ἥγγμα 

χδυνϑῇ ἡ λαξεῖ τις" διεωυηϑείη, πολιω ἑαστῳ (ὃ πλούτον ἐργάζεται" 

ΟΕ ΟΣ τοῦ καὶ Ἐχὶ τῆς θείας »ξαφῆς , δ ον βεκν (α λέξει πολλζωώ 

20 ὅν θὑρεῖν ὙΠ νοημούτων τίω δουύαμιν ᾧ ἄφατον 4 πλούην᾽ ΟΝ ) ὴη φύσις 
Ε΄ χ ραζίμμ᾽ τῷ ϑησαυρούτντε. (δ αἰαφοδεχολῦμυς θύπύρφυς" ἀπεργαζόμϑμος, ὀδέποτε αὖ-- 

" πὸς ἐλλείπει. πηγὴ γδὺ τούτον αἰαθλύζεω τῷ πγϑύματος ὦ ἀγίου, ὑμότερον δ᾽ αὐ Εἴη 
λοιπὸν Τ᾽ αἰκριξείας φυλοίῆεν (αὶ κε δακατωτιϑέμϑμα, καὶ τίω μρήμίω ἀδιανώω- 
τ ᾳσώζεν, ἵνα, μετ᾽ ϑύχολίας δυωύηοδε αὐ ρικολουϑεῖν τοῖς [ΧΡ ἡμδμ} λεγομέ- 

' 2 γοις᾿ μόνον Μ(Φ' ασουϑδῆς (ῷ πὸ ἑαυτῶν Εἰσφέρωϑν. ἡ ΝΝ χαΐφις ᾧ παναγίου 

πνδύματος] ἐτοιμιὸς ὅν, Ἐχιζητούσα «ὧν μα' δωπιλείας ζαύτον εὐποοδυχορϑῥος͵ 

| ἀκόυσωϑμ ἢ,τὐοακαλώ, καὶ Μ᾽ σήμερον ὀψεγνωσιϑϑων, ἵνα μαίϑω νϑν τῷ ϑεοδ τίω 

| 
Ϊ 

να 



Φι..ν..Ὁ0 

98 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
σ᾽ δα ποηρ9) δαίμονος βασκόμίδν αὶ πολύπλοκον μιν χόμζω. ὯΦ " εἰδὲν ὡ τῇ Χ- ποίην 

εἀἰγωτώτω τιμὴ τυΐχλμοντα ὧν δυμισργηϑέντω ὀριϑανπον, χαὶ συ οἷν γεδὸν ὕλοῆον ἐδ 

ὄχοντα 3 αγήλων, κοιϑοναῆν αὶ ὁ μαιοίθιος Δαζίδο φησιν, Η λοῤῆωσοι αὐ ραχύ 
τ αν ἐἠθοι(ὶ τῶτο ἢ «νὉ Ὁ βεριχὺ ἡ ὃ ἡὐθκκοῆς αἰοδοτία ἐϊσήγαγε" ΚΟ). 
αἴδακίω τῶν ἐφθέξατο ὁ πνουφήτης) ὁρῶν τοίνων ὠγίέλον ζχίγφον Ὠχὴ τῆς γῆς 5 
τυΐγαγοντα, ἡ ἰσσὸ τὴν βασκανίας τοκόνϑμος ὁ ρχέκρυσς δαίμων, ὑὴᾷ' αὐ ἐν 
ταῖς ἄγω δυνάμεσι τελαῖνὐχρὶ μορϑηοίλν ασδϑαιῥέσεως, ὶ κακίας αὐπιρῥολω ἐκ 
τθύνοις ὠκοίνου ἐῤῥίιφηνοίτω, πολλῇ κά ΦΉΤαΙ Τῇ μέγ Ἂ ὥςι τῆς δυγοίας τῷ ϑιοῦ 

᾿ὐποςερῦσοι Τ' αὐ, 3.99 πον,ὼ αὐγγώμονα αὐῶνν τῷ ἰδίῳ δειασύτη αἰπεργασοίϑμος,γυμι- 
νεΐσαι Ὁ Ὀσύντων αὐγαγῶν, Ὁ δίρὲ τίωὺ τῷ ϑεού φιλαν, ϑε’πίλν πρϑαλαϑέντων αὐτῳϊ ιὸ 
ὰ τί ποίξιν θἡρων Ὁ ϑηοίον αὐτο ον ὅφιν λέγω, αὶ ἄλλα ϑηφίω τῇ φρονήσει νικώγτω, 
καϑυίπερ ᾧ ὁ μακκολος Μωυσῆς ἐμδδ)ύρησεν ἐπῶν, Οὐ Ὁ ὄφις ζω φρφνικιο τεῖος πολύ.-- 
τῶν ἢ ϑηρίων ἢ Ἐχὶ ὃ γῆ ὧν ἐποίησε κύφιος ὁ γιός τύτῳ ὡασερ τινὶ ὀργαίνῳ “γρηστί- ᾿ 
ἄϑιος, δὲ αὐτῷ ὃ ὠπιλᾳτον ὁ " ἀὐϑενὲς σκθῦος, κ᾽ γωναῖκα, λέγω, ὀζρὰ ὃ Ὡ ἐρᾷ Χο ἀϑυΐαρν 
ἑαυτῷ ἀπείτίω ὠκκαλάται, ἡ ἕνπεν ὁ ὄφις τῇ γοωναμκί, λογίζυ, αἰγαπητὲ, ἐκ τύτν, τα 

πῶς ουνὴν ζω ον πσοϑοιμίοις Φοδερϑν τῶν ϑηρίων τοῖν γετινηωθίων ὅτε τῷ λύδρὶ τε 
«ἢ γευναικὶ, δυλα τίω κἰ ανοζω δὼ καὶ τίω δεασντείαν ἐπεγίνωσκον᾽ ᾧ καϑα εὗρ νκῶ 
ζάϑμερᾳ, τω (αὶ ἄνοια, ὁ (ὰ αἰτίϑαροσω ὅτι χειρϑύϑη ἐτυϊχόνεν. δλλ᾽ ἴσως εν- 

ζωῦσα δχωπορήσειεν αὖ τίς, ἡ μαϑεῖ ζυτήσεινν, ἐᾧ Ὁ ϑηφίον μετεῖχε λόχϑυ: ὶ τῦτο 
δὲ ἄι(μη γένοιτο) δνλά αἰ" κατακολουϑοιυζος ΤΆ “θα φῇ γϑτο λογίξεοϑαι »χοἡ, δ 20 εκ λό, 

κ “ήματα ἰω τῷ ὀζμθολου τν ἀζρ ὧν οἰκεῖον φϑόγον προς τίω ἀπατίω ζιὑτίω κινήμεα 

διεγϑέντος᾿ τω ἢ ϑηείῳ τύτῳ ὡασερ Ῥχττηδιίῳ ὀργόῥῳ ὠχρήσοιτο, ἵνα διωυνϑὴ ὃ 
δίλεωρ τῆς δικείας ἰπαΐτης οὐμεὶς εἰ πνοσκελίσαι, πσδότερον μα τίμ᾽ γωωναΐκα, ἀτε 
αἰεἰ ϑυκολώτερον δυυυα νϑμίεν ὠπατηϑῦναι, ἔπειτων ἢ δὲ αἰστῆς ἡὶ Ὅν πφοϑοσπλαςον. 
τῷ δΐίυ ἀλόγῳ τύτῳ χρησοίμϑμος τοδὲς τίω τῆς Ὁχιδυλης κατασκουζοὺ, δὲ ἰντν τῇ ἐς 
γωναικὶ δρμλέγετα, κῃ Φησι, τἱ ὅτι ξιπεν ὁϑεός, ὑμή φαγητε “σὺ πρὸς ξυλού τὸ Ἷ 

παρα ϑείον; " σκϑπεισε ζωθα κακχϑυργίας αὑπροολίω λεηοζα τίω. Ὁ μιὰ ῥνϑὰν ὑ- ὀκω ΝΝ ΨἹ 

πὸ τὸ θεοῦ ον (αξᾷ συμθυλῆς καὶ ἐρωτήσεως ἐἰσείγει, ὁ ὡσανεὶ τίωὐ ὑπ αὐταίν κη- 
δεμονίαν πτολίυϑμος, τούτο γλ  ὅθην οὐνδενψυμδ έν, Ὁ λέγειν, τί ὅτι ἔνπεν ὁ θεὸς, ν' μυὴ 
φαΐγητε εἰπὲ πϑωτος ξύλου τῷ χρραδείσῳ ν μονονουχὶ λέγων ὁ πογηρϑς τος δαίμων, τί- 10 
νος ἔγεχεν αἰπεφέρησεν ὑμᾶς ὁ )εὸς τῦς τοστούτης “διτολοίυστως ν 1 ατί ὁ συϊγωρεῖ μιστέ- 
χίν ΤΜ ον ἐν πο χδείσῳ ἀγαθῶν, δυλα τῆς μϑὲ γέας τίου ̓ ὡἰσόλαυσιν ἐδωρήσειτο, 
οὔκ ἀφίησι ἢ μετωλφεῖν,ὁ πλείονα καρπώσαοϑει τίου ἡδονζωώ, δὴ Εἶπεν ὁϑεόςι 
δ τί, φησι, τῦτο ; τί ὃ ὄφελος τῆς εὐ τῷ αἰ αδείσῳ Δἰαγωγῶῆς, ὅτὸν μυὴ ἐξῃ Μ᾽ 
οὖν αὐτῳ φἰπολοίυεν, δυλαὶ ζυύτη μαίλιςα στὰ εἷονα, τίωὐ ὀδιιυίω ἔχεν, ὅτὸν γέα αϑμ 15 
ἡ; οἰπόλουσις ὶ κἡ ἐὺ τῆς" μεταλήμψεωφ μὴ γένηται ν Εἶδες πῶς καϑυίαν δίλεωρ κ ϑίαι 
(ΣΥΝ ῥομούτων οὐίησιν' αὐτι τὸν ἰόν. δέον τέ γωναῆκο ἐξ αὑτῆς τῆς Ἰχτχυρήστως 0. ὡῇ 
κατανοῆσαι τῆς μανίας τίω αἰ πῥθολζω, ὼ δὴ, (κα μεὴ ὁνζᾳ ἐχίτηδες λέγη, ὁ ἐν ξε 
δῆϑεν κηδεμονίας, ἵνα, μιαϑοῖν διωνϑηζῷ Ὡρὰ τῷ γιοδ αὐτοῖς ἐγτωλθεγζᾳ, καὶ ὕτω 

πσοὸς τίωὶ χρδάξασιν αὐξβν' ἐλκύσμ᾽ δευνωμδῥη ύνων θόϑέως σεωυιδὲῖν ἰντν τίου αἰ.. 4Φ 
ποϊτίωυ, Ὁπυφραφζωαι λριπον τέρω τῷ θς αὐτὸν διαλεξιν, ὡς ἰδ͵οῆα λέρονζα, καὶ 
Λιὴ ἑαυτίω Εἰς Ὀσοαυτίω ταπενότητω καταγαγεῖν, Οὐκ ἐθέλησεν. ἔδει μϑμ ὃ μη- 
δὲ ἐξ οιοχῆς ἀγασέοϑαι τῆς ποὺς αὐὖων ὀζμλέξζεωξ" δλλ᾽ ὀκεήῳ μόνῳ ἐν} Με α 



εὐδετῦ! 

δμχυΜ} Ὁ. 
Υ 
» ὑπ, 
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ὑπρασῃνττττ - 

᾿ [11 

Ν. ἐπίχν, 

ΓΈΝΕΣΙΝ, Δογ. ιφ. 99 χϑν. γὶ 
»«ΟἿ, δ᾽ ὃν αϑρήρθη, ὁ χονωνὸς Κὶ τίωὺ αἰξίαν τγίγονς, ᾧ Εἰς βονδειὰν ἐδημίυργήϑη. 
ἐπειδιὴ "), οὐκ διδ᾽ ὅπτως, πἰδατυρεῖσει ἐξέθετο τῆς ὁμιλίας τὴς πσδϑς Ὧν ὀφιν, ὦ ἐ-- 

δύχετο ᾳ ὀλέϑρλώ βήματω τῷ δια(όλν διαὶ τῦτν ὡς δὶ ὀργανυ, ἀκόλφυϑον ὦ δυ34- 

ὡς μαλούσαν ἐκ) χϑὴ αὐτῷ λῳφϑέντων τω ονανγίωσιν ΝΜ ῥημάτων, δὲ, ἕτερρι 
4 ( ὁ δημιουργήσοις τσοϑσέταϊξεν, ὅτερφι ἢ ὄυτος ἡ ὠπενανῆίας τῷ δημιϑργῷ ἐλελμ, 

οὐποςραφίωαι καὶ φυγεῖν λοιπὸν Ὁ ανόϑς αὐ ὁμιλίομγμὸ βδελυξανῖ, δ Ολμήδταῦ 
ὀικαίλν Ὑλώοσοιν αὐἰχϑνῆστιῃ χῦ ἣ δυλείσινο αὐζοῖ! οὐζολῦς αἰγλα δια αὶ πολλδὼ ὐροσ. 

ΜΕ] 
ἐξζίαν ὦ μόνον Οὐκ ἀπεςράφη, δνλα ὁ Ὁ ογολίω ὥπασαν ἀυταῖ ἐχκαλύηηει, ὁ (Ξὺ 

εδογαοίζᾳς τω  χοίρῳ πὸ 9, ϑησι,  πληονδἢ) Ὁ αὐουὶ τῷ Χοις ὃ ἐρημδῥον" Μὴ Μανϑ.ζ.ε 
0 βαἰλλετε δ, φησι, (ὧν μογαοίζας ὑ μδν ἔμτσοϑεδον Μ᾽ χοίρων, μήποτε καταπα- 

ως ᾿ ν᾽» "» τ Ὁ» Ν ! «, ς» ε , “ 

“τήσωσιν αὐτῶν τ τοῖς ποσὶν αὐνδἕ, αὶ φραφέντες ῥήξωσιν υμιῶς, ὁ δὴ ᾧ νμῦ τέχϑνε. 
“πὐρέϑηχε γὸ τῳ! “ϑίρῳ, τῷ πονηρῷ τύτῳ ϑηοίῳ, ἥτοι τῷ! δαίμονι τῷ δὲ ἀντῷ ἐνέρο- 

“ να. 7 και 4» “ὌΝ ! ν᾽ “" 
αϑέωτί, (ἄν ϑείοις μδογαοίζοκ᾽ καὶ ὁ μόνον ἀυςδν κατεπαάτησε αὶ ὀὐτεταίξα"» τοῖς ρμϑῴ-. 

σιν, δλλαὶ καὶ ςφραφεὶς Οὐνι αὐτίωὐ μόνον, δολαὶ ὸ μιοτ᾽ αὐτῆς ᾧ Ὧν προϑ»τόπλαςον Εἰς 
.5 ὃ γῆς αὐ δακοῆς βηγμα κατήγαγε. τοσούτον 91 κακὸν ἀπτλαύίς ὡς ἔτυχεν ὀμέδύων 

πᾶσιν ἐκκοιλύπηεν Οἱ ϑεῖα μυφήολα, αἰκουέτωσαν (Ὁ απλαῖς αὶ ἀδιαφόρως ποὺς 
ιὠπϑύμῶς αἰαλολόνϑροι, Οὐδ γῸ ὠκεῖ «ἶξὶ χοίρων μ᾽ ΧΧοιτὸς λέγέ, ἀλλα δὲ 

“οιροίδεις ΔΨ λὐ, ϑεϑίπων αἰννδόμϑμος, ὶ ὁμοίως τοῖς ἀλόχοισ' ἐγκαλοδωμϑμως ῷ τῆς 
αἰ μδοίίας ῥορθόρῳ,παιδυύων ἡμῶς Εἰδέναι ὁ πὐοσώπων ὀζρεφορϑὸν,ὺ πολιτείας" ὁ- 

Νω 39 πιζητεῖν ἀκρίζειαν, διύϊκαι ἀν" δίῃ ὦ ΝΜ ϑείων λογίων ὠκκαλύτῆειν, ἥω μὴ καικείοις ἡ 
ἑαυςβὸ λυμανω θα. ὦ Ὁ τοῖϑτοι αὶ μόνον φυνν καρδούνουσιν στὸ ὙΜ λερρυϑῥων, 
«ἀλλὰ αὶ ὧν ὀῤεξετάζως αὐ) οχϑένζω (ὄν καλοὺς τούτοις μδογαοίζις Εἰς τὸ αὐτὸ 
αὐζοῖς βάραθρον τῆς ἀπῳλείας πολλάκις κατήγαγϑν, δ οὶ μ(' ἀχριξείας ζω. 
΄ὰ τὐραφυλῴηεοῖ, ὕα μΆ ζ αὐζᾷ Οἷς νιῶ ἀπατηϑεῖσιν κἰ ασομενωνϑν. Εἰ "ὃ δ 

35 γιωη γωυὴ ἐθυλήϑη εἶν ϑείοις μδογαοίζι μὴ πσοϑϑεῖναι τω  χοίρῳ, οὐκ ὧν ὅτε αὕτη 
Εἰς τὸν χρημινὸν τούτον κουτέουέλθη, ὅτε Ὧν ἀγδρα, συϊιο.τέασασεν. αλλ ἀἰκούσωμϑῳ 4 

ποδός αὑτὸν Φιποκθάνεται Εἰ πύντος Ν᾽ ὀκείνο, δι οἷ, ἔνπτεν ὁ ϑεὸς ὐπὸ πομῶὸς ξύλν τὸ 
πἰδαϑδείσω ὶ μὴ φαΐγητε; 

2 Φησὶν ἡ γωνὴ τῳ ὄφει, οἰπὸ πϑρτὸς ξύλε τῷ ορθαδείσυ φωμ θα" 3. Απὸ 
405) γϑκωρπῦ τῷ ξύλε τῷ ἐὺ μέσῳ τῷ πο ακδείσν εἶπεν ὁϑεὸς αὶ φαίγηϑιε, οὐ μὴ 

ἄψηοϑε ἀντι να μυὶ ̓ἰπυϑοίνητε, 
Εἶδες κακϑυργίδν [πολυπλόκε δαίμονος] εἶπε τὺ μῳῇ ὃν, ἥα ἐὐκκοιλεσείνϑμος αὖν- 

τίω Εἰς Αἱ σἰλεξιν μαίϑη λοιπὸν τὸ ὃν. ἡ ὙᾺΡ γωωὴ λϑιπὸν ὡς θὐγοϊκῶς «ὐθὲ αὖτίωὶ 
δ|ακευϑών, ϑερρήσεισει παᾶσὸν ἐκκαλύτηει τίω εντολίω, χαὶ λέγει πλύτα μετὰ" 

35 αχριζείας, ᾧ δ᾽ ὧν ὠπεκρίνατο πάσοις ἑκυτίω ὠἰποςερεῖ τὴς υἰπολογίας. τί γὸ ἀν ἔχοις 
εἰπεῖν ὦ γωϑαι ἢ εἶπεν ὁϑεὸς, αὶ μυὴ φαίγητε ὐπὸ πϑρτὸς ξύλυ Ἐ οὖ τῷ οὐδαδείσῳν 
δέον σε, ὡς ογλντία, εἰρηκότω, Ὡτοφραφζεσαι, ὶ εἰπεῖν ασοϑς αὐτο, ἔπατε, αἀἰπατεὼν εἴ 

σύ᾽ οὐκ ὀιοϑα, συ οδ Ὁ ἐντολῆς τῆς δεδυνϑβης ἡμῶν Ἐὶ διεύύχμιν, ὦ ὲ τὴς οἰσολαύσεως 
Ὁ μέγεθος, συο τίωὐ δωψίλειαν τῆς χορηγίας. σὺ μϑὲ »ν ἔφης ἐιρηκέναι τὸν γεὸν “τὺ 

49 μηδενὸς ξύλου ἡμᾶς Ὁ᾿'πογϑύσαιαϑα᾽ ὁ δεασότης ὃ ὁ ϑημσρορς δζρα πολλίω ἀἰγαϑύ.. 
τῆτο, πότων ἡμῖν ἀγεὶς τίωὐ ὡ πόλαυσιν καὶ τίωΣ ἐξασίαν, ἐνὸς μένα " ποόίοϑαι ἐχέ- 
λῴυσο, ᾧ τότ πάλιν ΔΙ οἱ τίου αὐβἐήμαφ κηδεμιονίαν, ὦτε μυὴ μεταοόνζῳς ἀλώναι 
νώτῳ. δέον, εἰὔτερ δ)γνώνιων ζω, ζωῦταε πσϑὶς αὐτὸν Εἰπούσαν ζὰ βήματα παν- 

Οἰιεγίοίῖ, τοπῖ, τοὺ 1. τὴ 



ΓᾺ Κορ. “ λγε 

τοῦ ΧΡΥΎΣΟΣΤ ΤΩΝΈΕΙΣ ΤῊΝ 
τῇ ἀὐἰπιςραφέωαι, μηκέτι μήτε αἰ 4 λε- θέαι, μήτε αχούσα τι “ἢν 15» ἀὐτλε- 
,ϑρθῥων᾽ ΔΝ ἡὶ ὃ τίωὐ ἐγτολιιὼ ὠκκαλύψασε εἰπούσα ζὰ «Ἵν τῇ 9εο ἀδοῖς 
ῥηϑώτα, ἀλλῶν δέχεται "ΟΣ αὐ; σημξαλζω ὀλεθοίάν ὼ ϑειναίσιμων. ὯΝ Ψ ΕἼ. 

σεν ἡ γουνὴ, δτί ὐπὸ πϑυτὸς ξύλυν ἢ ο͵δαδείσν φαρλάβα,, ἀπὸ ἢ καυρπού τῷ ξύλν 
τον μέσῳ πὸ τἰὐδαδείσυ εἶστεν ὁ ϑεὸς τ᾿ φάγητε απ ἀντό, δδ᾽ ὶ μὴ] ἀνψγηοϑε αὐτο 5 
ἵνα, μυὴ διποθοίνητε, πεώλιν ὁ πονηρὸς ἢ ἐξϑδρὸς τὴς ἡμετέροις σωτηείας εγόυτίδω πο 

δεαυύτῃ τίωὐ συμδυλίω εἰσοίγει. τοί Ὁ  φιλαν,ϑοϑπε ϑκού δ᾽ πολλίω κῃδεμογί- 

ὧν τίω μέζάληνυ κωλύ(ᾷντος, ἕω μὴ δίῳ τῆς τὐραικϑὴς ϑγνγτοὶ ὅλύωνται, 

4. Οδυτίς φησι τῇ γωυαιὶ, ῥϑαναίτῳ ὠποθανίϑε. 
Ποίας ἀγτις ἀξιώσειε συϊγνώμεης τίου γωωναἴκα, ὅτι ὁλως καν «ἰρισοσῖν ἡνέσγετο το 

(ὡς ὠκϑαῖς τῷ ϑυτωλ μηρᾳ" Φϑείγομϑμῳ " ἐνπόντος γδ τὸ γιοῦ, μυ ἀψηοϑεΐνα 
μὴ δἰστοϑεζητε, δυτὸς φησιν, νὶ ϑουγαύτῳ δι ποθανᾷαϑε. ἔμπα σύκ “ϑιρκεοϑεὶς τῷ αὐντι-- 
φϑέγξαοϑαι τοῖς οὖὰ τῷ ϑιεοῦ ῥλϑει σι, ὼ ὡς φϑονερθν δζκξωλλει τὸν δημσραεν, ἵν ὃ. 

τῷ τίω αἰπάτίωυ ἐϊσαιγοιγεν δευνηθῃ, καὶ τίωὐ γουνάγκᾳ κὠπουσκελίσοις Ὧρν ὀνκεῖον σχϑ--: 
πον Ὡἰποπληρώσῃ. ᾿ 13 

4 Οὐϑανώτῳ, φησὶν, ᾿ἀἰπυθανφοϑε. ἡδὲι γ)δγ} ὁ ϑεός, ὅτι ἡ ἀν ἡμέρᾳ φάγητε 
ἐπ’ ἀδού,͵ Δἰσνομϑήσονται ὑμδ ὦ ὁφϑαλμοὶ, ὦ ἔσεοϑε ὡς ϑεοὶ γινώσκοντες καλὼ 
ὦ πονηρϑν. 

1διυὶ τὸ δίλεωρ ἀπὸν. πληρώσας »Ὲ ὁ πϑρϑργ99 δι κύλικα δηλητηοίν φα»- 

μμοίκυ,, ἐστέδῳκε τῇ γωναικὶ, καὶ ὃ Ὁ ϑαγασιμον ἰδεῖν αὶ βυληθεῖσα (ἐδιυύαῦ δ», εὗρ :ο 

ἐδύλεζ, ἐκ πσδϑοιμίων ζούτο γνεύνα!) δλλ᾽ αἰκούσοισοι γϑ Ὁ αὐτο, στι δζρὶ τῶτο τίω 
μετάληψω ὠκωλυσέν ὁ Θεὸς, ΩΦ ἤδει ὅτι οἰ σνοιγήσονται ὑμδμ" (Ὁ ὀφϑωλ μοὶ καὶ 
ἔσεοϑε ὡς ϑεοὶ γινωσχϑγτες κριλϑν ὼ πονήρϑν, τῇ ἐλπίδι τῆς ἰσοϑείας Φυσηϑήσα πυδός 

μεγοίλαι λοιπὸν ἐιὼ φὸνταξονϑῥη. (οιαῦτα γὰ β τὰ οἷα Ἐ ζϑρῦ μι χμήματοι" 
᾿δτῳ ἐἰς πολὺ ὑψος δζρὶ τὴς ἀπάτης ἀγαγάγῃ, Ὁ τίωυικαύῦτα ἐς ὧν βαθμὼ κρημψὸν 45 
κατάγει. Φαντοιαϑεῖσαι ὙΣΡ̓ ἰσοϑεΐαν, ἐχὶ Ἔ μετάληψιν ἔασευδὲ, ὁ ἐκεῖ λοιπὸν ἔτεινο 
ὁ ιλομομὸ δ Δ[ θ,νοιαν, ἡ συτδν ἕτερον τόθεεσκόπει ἡ πὼς Ὁ κύλικα ὠκπίῃ ̓  

θα Ῥ πονηρὰ δα  μονοςχεραοϑεῖσον. κ᾽ )5) Ὁ δέξαεϑαι Ὧν ὀλέθοκον ὡκᾧϑον ἰὸν 
ὄχ τῆς συμξολῆς τῷ ὄφεως ἵνα μοίθης ὅτι αἰδὲ τύτων τίω απουδέω εἶχεν, ἄκουε τῆς 
ϑηίας γροιφὴς λεγύσης 10 

6 Καὶ εἶδεν ἡ γωυὴ ὅτι κα λὸν ὃ ξύλον εἰς βρῶσιν, ᾧ ὅτι Ὄρεφον τοῖς ὀφϑιχλιμοῖς 
ἰδεῖν, ἃ ὡὠρριϊόν ὅ81 τῷ κουτθμοῆσαιι, τὸ ἐλοίδεν Οἰστὸ τῷ καύρττϑ ἀὐτο ὁ ἐφωλ. 

Αληϑῶς φϑείρφυσιν ἤϑη χονρα ὁμιλίαι καχυ. ὄχῳ τἱ Ὁ» προ τῆς συμ(υλῆς 

τῷ πονηρ96 δαίμονος ὠκείνυ μιδὲν ζοιούτον ἔπαϑε, μυηδὲ κατενόησε Ὁ ξύλον, μηδὲ εἶ-- 
δὲν αὐτῷ τίω ὡρφιότητα; ΚΤ) 7. ἐδεδοίκει τῷ )κού τίου ογτολίω, ἡ ὃ κέλλον ζλετίμεϊον 15 

ἔσταϑαι ἐκ τὴς μεταλήψεως, γιωὶ ἢ 75, ἡπατήϑη χροὶ τὸ πονηρϑδ τὐτυ ϑηφίν, 
ὅτ τὶ μόνον τῷτο πείσονται, διλαὶ χαὶ ἰσόθεοι ἔσονται, τότε λοιπὸν ἡ ἐλπὶς τῆς οὐ χσο “(- 
στως δχὶ τίωω μετοίληψιν αὐτίωὐ παρώρμιησε " ἡ Οὐκ ἀγαοοινϑρη μείνω ᾿χ δ οἱ. 

κείων ὅρων, δλα (δὴ ζϑρον αὶ () πολέμιον τὴς σωτηρίας τὴς ἡμετέροις ἀξιοπιτότε- 
ον ἐδ νομίσασαι Ψ αἰ Ῥὰ τὸ ϑεοῦ ῥημοίτων, ἐμούϑαινε δχρὰ τῆς πείρᾳς αὑτὴς μετ᾽ 40 
αἰ πολὺ τῆς συμξυλῇς Ὁ ὀλέθριον, ἡ τίω ἐκ “τῆς μεταλήψεως καταληνορυϑμίοω 

αὐτῶν: συμιφοραν. ἰδοῦσαι γδγδ, φησιν, ὅτι κοιδλὸν ᾧ ξύλον ἐἰς βρῶσιν, τ δ7| τοῖς ὁφ.- 
θαλμοῖς ἀρεφὸν ἰδεῖν, νὁ ὠφρεῖον τῷ κουτοινοῆσοι, λϑγισοιμϑῥη “ατοὶς ἑαυ τίω ἴχως ἐκ ὃ 

πϑο 

Μφέγας 

“1. ποθὴ 
γμδῳ ᾿ 
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αἰρα τῦ αἱ φθόλν ἀπάτης, εὐ ἐχρὶ τὸ ὄφεως ἀντῇ πσϑϑσήγαλ, ἅὶ ἐξς βρῶσιν καα. 
λὼν ὃ ξύλον, ὁ ἐδν' ὀφϑαλμέῤος ὕντω τέρπων διώαται, ἡ ὠφαιότης τίς '8ὴν ὠῷατος 
ἐὺ «ὑτῳ, χἰβέχει ὃ ἡμῶνὴ τότα μετάληψῃς ἢ Ὁ ἀνωτάτω πῃμιδω, αὶ ὃ ἀντὴν ἀξίαν 
τοῦ διμιυργῷ ἕξορϑμ, τίνας ἐνεκμζμσταληο ὅϑα τὐὖτε, εἶδες πῶς ἐντὴν ἐἰχιμμαί.. 
λωΐζο ὁδζβδολος ἀπήγαγε, ἡ «σέσυρε (Ὁ λογεσμὼ, κὶ σἰργάίανι μείζονα "τς 
οἰκείας αἰξίας φουνῆσαι, ἵνα κενῶς ἐλπίσι φυσωῤβῥη ἐκπέσῃ ὁ ὉΜ ἤδη οἰ δαλελύ]ων. 

7 Καὶ ἔλαξέ, φησιν, ὐπὸ ἐὐκαρπῦ ἀντ αὶ ἔφατε ὺ ἔδωκε αὶ τῷ αὐγδρι αὐλῆς, 
ἡ ἐφαλϑν ᾧ διμνοίγϑαρσειν αἰ (ὦ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνδὶ ἦσλν. 

Τί πεποίηκας ὦ γωύαι , δχρὶ τί τίω ὁλε,ϑρίαν συμιδαλιωὸ δεξαι υδῥη, τὸν αὐ τῷ 
Μη 10 940" διδονθῥον νόμον κουτεπαίτησας, αὶ δξυδοισοαις ΕἰρἘ ἐντολώυ,  Ὀσοωύτη ἐγχοήδ 

τῇ ἀκρασία, ὡς μὴ ϑἰρκεοϑίωώαι τῇ τοσαύτη ὑπολαύσει, δλλὰ αὶ τῷ ὡὸς ξύλου, 
ποϑϑσέταξω ὁδεασύτης μὴ ὡψαοῖ, λμμασας ἐχιλροέαῖ, ἡὶ Ὠγχίςευσοις τοῖς πε- 
οϑἱ τὸ ὄφεως Εἶρημϑβοις,  ἀἰξιοπισοτέροω τίρ τΆτν συμονλιμὼ ὀνδνεσοις τὺς πα- 

. δαὶ τὐστῇ αν δυϑείσης ἐντολῆς, καὶ τοσαύτίιυ ἀἰπωτηϑεῖσοι ὠπαίτίωυ, ὡς μηδὲ 

ΦὩὰ 

τ’ συτγώμης ἐἢ ἀξίαν; μὴ )ὸ ὁμογενής σοι ζιὲ πίω συμιδυλιωὐ ἐισαιγανγοῦν ἢ ὑποτε- 
ταϊοδῥων ἐτύγχόνε, τ δούλων, ἢ ὑπὸ Τὶ σίω ὀξυσίαν τυϊχϑμόντων. τίνος ἕνεκεν ὅτω 

᾿ ἘΝ Ἂ» “ἢ Φ Δ : 

σαυτίω κατήαωνας, κἡὶ ὠκᾷνον κωταλιπούσοι δὲ ὃν ἐδημίσργήϑης, ᾧ ασϑὺς βοήλειὰν 
ἀλοδα ἢ πγρόσήηθης, ΜΑΙ τῆς" ἀξίας ἔδιρῥν, ὃ ὁμούσιος, ὦ ὀμόφωνος, τῷ ὁφή ἐἰς ὁμε- 
χξίινς,. λίλυ ἐλϑεῖν κατεδίξω, ἃ Αἱ ὁ τῷ ϑηείν τύτν τίω ὐϑ}ὸὰτοῦ οὐ οούλυ δέξασθαι 

λο συμιἝνλζὼὺ ὶ φόμερῶς αἰπεναρτίας ὅσειν τῆς τῷ δημιργήσαντος νομοϑεαίας, ὀγνὶ 

ὕτως ἀπιςράφης, δλλαὰ τῇ ἐλπίδι τῆς ὐσοοάσεως κατελμησας τῆς μέζιλή- 

“κως, ἔξω Οίνων ̓ σαυτίω Εἰς στο κρημφὸν κωτήχγατις, ἡ τὺς τίιμᾶς τὴς ὑπερ- 
(αλλυίσης ὠπεςέρησας. τίνος ἐνέκεν ὁ Ὧν ἀνδιρρ, χϑινωνὸν λφμμίδαγεις χαλεποῦ τύτε 

λήδήατρ,  χῆρίσμωτος, ἃ ᾧ βοηϑὲς «ἢ ἐτώρϑης, τότε Ὀχίδυλος γίνη,  ὀχρ μικρὸς βρώσεως 
25 τῆς θυγοίας τῆς χρΓονὲ τῷ γιοῦ δλλοτοιοῖς κοικεῖνον «(Ὁ στωστῆς ποία μαφίας ἰχύρ-, 

Ἀυταυύπίω ὁ αὶ Α᾽ς " ὑτίω σε τίω τέλμαν ἤγαδὰ κοὐκ " ἤρκει σοὶ τὸν ἀτωλαίπωρον ζω ιήγαννν 
βίον; τὸ σῶμᾳ μϑὲ οἰδικεῖ,ϑαι, μυγδινὸς δὲ δίῴαϑαι ταὖν σωμιατικαΐν; τὸ πότων ταῖνι. 
ὦ τῷ πεβαδείσῳ ἀπολαύψ, πλίω ἑνὸς ξύλου τ ὃ πόῤπι ζᾧ ὁρώρϑμα «ἰ πυὸ τίω ὅξ. 
υσίλν τὴ τίου ὑμετέραν, ᾧ τίω κῸ πότων φρχίω κεκτῆσθαι, δυλαὶ αὐπατηθεῖσες 

4 ζαῖς ἐλπίσι πρρϑσεδύκησας καὶ ἐἰς αὐνῈ τίωὐ ἀνωτάτω κορυφίω ἡξῷ ν δζρῥ τῦτο μα- 
θήσῃ δὲ [«ὑτωῦ] τῶν πραγμάτων, οἷ, ὶ μόνον ὠκείνων σέκ ἔχε τεύξῃ, δολ αὶ χαὶ 
πόμτων Μηδη διδορνϑμων ὠποτερήσεις νὸ στου τίου ᾧ τὸν ἀγνδρα,ᾧ ἐὶς τοστωύτίω ἥξετε 
μεταμέλφαν, ὡς ὑμᾶς Κῶ ἀτοσρντα μιετειγνώσκᾳν " τὸν δὲ πονηοθν δαῤμονα τὸν τίω 

χϑηλΐν ὀλειϑρίαν ζὐτίωυ συμΟυλίω ἐισειγαλόντοι" ἐπεήελᾶν ὁ ἐπεμδαίγᾳν, τε δὴ λοιπὸν 
35 καιρύμοις, καὶ ταὶ αὐτοὶ ὠκείνῳ πεπονθόσι. καϑούπερ Ὁ κεῖνος σοὶ ἰῷ τέ ἀξίαν 

Φορονέσας, χαὶ τὴς πρλδκολϑείσης αὐτῶ ἀξίας ἤξεθλήϑη, ὶ ὧν τοῖν ἐφανών ἐἰς τίω 
γἀῦ κατίουξηθη᾽ ὃ αὐτὸ δὴ ὶ ὑμᾶς ἐργάταοϑαι ἐξυλήδη, ᾧ διαὶ τὸς ὐθαθάσεως 

ιυπνμῶ, τῆς οὐγτολῆς εἰς ὃ τ ϑανατου ἔχετίμο ἐγάγεν, ἃ Ὅν ἀκεῖον φθόνον "πληρώσαι" 
“ καθώς ἡ (φό; τις ἔλειε, Φθόνῳ 5. ὀζρεϑοιλιν ϑούγατος ὀἰς Ὧν κόσμον ἐϊσῆλϑς. ἡ ἔδωκέ, πρ,βι κα, 

49 φησι, χαὶ τῷ ἀγδιοὶ αὐτῆς, χαὶ ἐφαλγϑν χαὶ δοηνδι θη ταν οι ὀφϑωλ μοὶ «ὧὖν ϑύο. πολλὴ 

ὦ Φ ανδοθοὴ βαϑυμίέα εἰ γὸ ὁ ὁμοτανὴὶς ζω αὶ γύρη δν,δυλ' ἐχοίωῶ ἐναυλο, ἔχοντα ὅ ϑε 
τί ὑρτολίω, πσδότιμοτέροιν ζυωτίων ποιήσαοϑαι τῆς ἄχαίερυ χιϑυμίας κείνης, 

ἢ μὴ κοινωνῆσαι τῆς αὐ Δρθαάσεως, μηδὲ Δ] οἱ βερυχαῖλν ἡδονζωὼ ὉΜ τοσῴτων ὠγον 
ΟὨιεγίο, τοτ]. 1. 13 9ώ 

πον πιποτι- --- τὐπ-τ.Ὁ..-ὕ......------.--.....--. -- - τ Ὄ.ν-- 



ἄν; το ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
᾿ σῶν ἑαυζὸν υὐποςορῆσοι,, χαὶ “τὐδοσκροῦσαι τῶ " ὅντως διεργότη, χαὶ Ὁσοαύὐτίω φι- ψΨ ὅτω πὶ 

λρημίαν ἔχιδειιξαιϑέῳ, καὶ ὕυτως ἀἰἰωώδυωνον καὶ. μέρϑου πόρε. ὠπηλλαγμϑἕον ταὶ ἥδ 
βίον ϑοισαμδέῳ. μὴ .}} ὀέκ “ἴζιῦ τῶν ἄχλων ἀἰπλυτων τῶν ὧν τῷ ὐδαδείσῳ μὰ 

κῷ' δωνιλείας «ὑπολοίυειν, Ὥΐγος ἕνεκεν τως ϑ δὴν σον τίω ὠγτολίω φυλάξαι 

ουνὴ αὐτὸς ἐξυλήθης! να δος αἰϑυσας ὔοα φὴς γώναμρως τὴς ὀλεθοὶν συμξου-Σ 
λῆς Ἐ ὑπόολσιν, χα] ἢ ἐλπίδι χαὶ αὐτὸς φυσηγεὶς,ὁτοίμως ὠχοινώνησας χὴς βρώσεως. 
δὲ πὗτὸ ὁ Ὁ χετίμιον μφοτέροις ὀζαδέξοτα, ὁ τἂνν ποραϊμαίτων ἡ πεῖρφι διδεῖ 
ὑμῶς μιὴ τῷ ϑεοῦ ἀξιοπιτοτέροιν ἡΠΠ ΣΝ Ἐ τῷ πονηρλῦ δοϊμοκμαρυμθουλίω. αὶ ἔδωκε. 
ὼ τῷ ἀἰδρὶ αὑτῆς, ἢ ὀφαλϑν; ὦ διζωυοίηϑησὸν (ὦ ὀφθαλμοὶ των δυο, αὶ ἐνωσων δή 
γυμψοὶ ἤξ, ξήτημα μέγιφον ὑμὴν ἐὐεῦϑεν ἀντί, δῆ τρώην ὑπεοῤμιδύ τῇ ὑμετέρα ιο 
αἰ γαάπῃ. διχαίως δὺ δθις ἔοριο, πἶνα ἰχω Εἰχω ὀκέῖνο Ὁ ξύλον, ὧφε τίω δῇ εἰντὰ 
βρῶσιν (ἦν' ὀφθαλ μοὺς αντοὖν δζμνοῖξαι,  ὀζρτί γνωφὸν καλοῦ  πογηροὐδδιυλοῖται. 

ὧν Εἰβώλειϑε, λὐαίομοϑε, μικρϑὶ γὸ [ὑμῖν] ἃ αἰθὶ τύτν κλιθῆναι ὀὐλομαι, καὶ 
διδοίξαι τίου ὑμυτέροιν οἰ γαίπτξωυ, ὅτί Εἰ βυιληϑείηνϑν. θὐγνωμόνως δέχερϑαμζᾳ ον τῇ - 
θείᾳ γραφῇ λολόμϑνα, δὲν ἡμῶν Μ' Εἰρημένων ϑυοερὲς φανεῖται. ὑδὲ γὰν ἡ ἐκ τ5. 
τῷ ξύλε βρῶσις αὐτῶν ξδα ὀφϑωλ μους διωύοιξο ἢ γνδῥ καὶ πποϑ τῆς βρώσεως ἔδλε- ;: 
πον) δλλ' δηΐ κὶ τύτα " βρῶσις οὐ θακοὴς ἦν τἰ αρύϑεσις, ἡ τῆς ρὐὈνὶ Ὁ ϑεού δοϑεί- χι γάρ ἢ 
σης ἐντολῆς ῳ ῥαθάσις, δὲ ζω αἰτίαν λοιπὸν ἢ τίω δῦξον “ἢ αἰβεζέλλιψψαν «ὐςδω 
αἀφηρέϑησαι, ὁμαξίους ἑαυτους τῆς τιμῆς τῆς Τσαύτης καταζήσαντες, δχρὶ πρῶτο τῇ 
ὀικαΐᾳ σιουηϑείᾳ, καιτακολουθούσα ἡ λεία, γραφή φησιν, ἔφαλϑν ἢ δϑιινοίηϑησαν αὑταΐν :ο 
(ὦ ὀφθαλμοὶ, καὶ " ἐπέγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν. δχρὶ τίωὐ αὐονίθασιν τῆς ἀγτολῆς γεῖγνννν 
γυμνωϑέντες τῆς αὐώθεν ῥοπῆς, ἀἴέϑησιν λαμθαγωσι χαὶ τὴς αἰοϑητῆς  γυμνότῳτος, χ, γυμμάν 
ἥα Ωἱ οὶ τῆς καταλα υίσος αὑτὸες αἰο,ευύης γναΐσιν. ἀκριξωίς, Εἰς οἷον αὐτὸς ϑλιοϑυν “5 
ὄγαγε ἢ ἰδ ακινῆσος τίω ἐγτολίω τῷ" δεασότα. (ᾧ γδ ατοῦ τύότυ ὈσαύτηςὨ νι 
πϑεῥισίας ὡἰπολαύοντες, καὶ δὲ Εἰδότες στι γυμνοὶ τυΐχαγυσιν (6δὲ γδ ἦσαν γυμ-- 1:5 

, «ὦ ,») ! ᾿ς Ι΄. »"ν » ΦἘλ ! ἡ ρ ν΄ “3. 
νοί΄ ἡ γὸ ὀνωϑεν δόξα πτλμτὸς ἱμιαΐίου μᾶλλον αὐ(δν" αἰδεέσκεπε) μ᾽ Ὑ Θρῶσιν, ὧτ 
ἔςι Ο τίω αξδαζαοιν δ δοςαχϑέντων, ἐἰς Ὀσαύτίω ζῳπενότητα κατηνέρϑη-- 
σὰν, ὡς ἃ σκέπω λοιπὸν ξιζητεῖν, δχρὶ τὸ μοὶ φέρειν Τὶ αἰοκευύζωυ. ἡὶ γὰ β αρρδοίξασις 
γῆς ο»τολῆς ἐπεισελθούσα, Ὁ ἱμοίτιον ὠκεῖνο τὸ καινὸν χαὶ αρρομδοξον, Ὁ Ἔὴς δόξης 
λέγω καὶ τῆς αἴωϑαν θύγοίας, στρ ἦσειν ἠμφιεσϑβοι, αἰδιολούσο αὶ τῆς γυμνότητος γ0 
εαϑησιν παρέσχε, δ) αἰονουύῃ ὠφάτῳ αἰδιέξαλε, 

“- Καὶ ἔβραλψαν, φησι, φύλλα συκῆς, ἡ ἐπόιησαν ἑαυτοῖς αἰδεζώματα. 
Ἑννόησόν μοι, αὐγαπητὲ, ᾿οὐπὸ ποτωτεῦ ὕψους στοὺς ἐἰς " βαϑον κρημνὸν αὐςδὰ κα- κα. βωδὲ 

γήγαν κἡ οὐρα τὸ αἰ σθύλυ συμζυλή, ( γ}} πολ τύνο) σοαύτη δύξη αἰϑὲ- 
ἐξαλρϑμοι, νμῶ φύλλα, συκῆς βωτῆϑοι χαὶ ποιῶσιν ἑαυτοὶς αἰδεζώμφτω. τούτο τῆς 45 
τὸ δ(αξόλε ἀπάτης ζ κέρδος, αὕτη τῆς συμθαλίας ὀχούν ἡ μηχανὴ, Ὁ μὴ μόνν χιαμο} 
(αὶ μείξογα, μὴ πυροξενήσαι,δυλαὰ ᾧ ΝΜ οντῶν γυμινὸν καὶ ἔβη μονηὠπτοφίωῶαι. ἐπεὶ δξζω 
ἡ ζιαύτη πρόφασις ἡ τῆς ρώσεως τίωὐ πρδδροζω ἐϊργάσουτο, δζρα τοῦτό φησιν κα 
οφαφὴ, ὁ ἔφαγον χαὶ ῥιμωυοίϑησαν αὑτῶν (ᾧ ὀφθαλμοὶ, αὶ αὐθὸὶ Γι" αἱιϑν»μ ἐφ. 

ϑυυλ δῇ! φαίσκεσει, διλλαὶ αἰδὲ τῆς χοὶ ὀχρέγοιθω αἰϑϑήσεως. ἡ) πιωρέζησαν ,ο 
ζα αὐδϑςιταγρϑῥα, αἰαϑέαϑαι αὐτῶν λομτὸν ἐποίησεν ὧν πσοότερον Οὐκ ἐλοίμὋλυον 
ἀἰάϑησιν, δ σὲ τίωῦ βύγοιαν δὼ ἰδὲ αὑςᾷν ὁ δεασότης ἐπεδείκψυτο, στὸμ δξζω αἰκέυσης 
ὅτι διδωυ ὀμηθησοιν αὐ δ (ὦ ὀφϑολ μοὶ, το νόει, ὅτι παρεσκθύασεν ὐυζουὶ ἀϊμϑησιν λα- 

ΝΝ (εν 
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ζεῖ λοιπὸν τῆς γυμϑότητος, ὁ τῆς ὠκα]ώσεως τὴς δόξης, ἧς τσο τὴς βρώσεως ἀπή.- 
λάνον. ὅτι καὶ πεν τηφγ οϑιφὴρ 9: ὃ ἔλορ, ἀχουε αὑτῆς τὸ δλλχοδ λεχϑθύσης, ἡνίκ: 
δ ρή παιδίσο πῆς Σιαῤ ῥέα Ὁ πυδιδρασχυσου τίω διαδοτείας, ἐπλιανῶτο, ἐῥψασα, ὃ 
παιδίον πλιησίον μιῶς ξλϑίτη τ τὸ οὐ ἀδήμυντος αἰθοοσκόπει τότε ἢ τελυήώδο 
φησι, Διήνοιξεν ὁϑεὸρ (δι ὀεββδδθυμϑὲς τὴς Αὐλρ, οὐ Ἰ υσρλ τύνο ἀβυῖδλι. Το. 
πεν, δα ὅτι τίω δύρένοιαν αὐτὴ διήγειρεν. ὁρα!ξ ὅτι ὦ' διδυδοιϑεν δ πρὸ ἽἭ Θικώπδῳ 
ὀφθαλ δι λέγει, δὐλαὶ αἰδλιτὴς αἰ-ϑήσεως τὴς κυ δζρώοιλν. “ὃ ἀὐδ' ἀν ἐκοιμδμ κα 
αἰδὲ τῷ ἑτέρου ζρνηήμαπς τῷ ἐδ έϑον ανακύτδοντς. φασὶ), ϑχρη δρθχνγνω: 
σὸν κριλού καὶ πονηρὸδ Κλ ζεται Ὁ πολλοὶ ΡΨ φιλονείκως δῴᾳκειυϑμὼν λόρεν ἴὯῆχι- 

0 ῃ “ἢ ᾿ ν» ΙΝ " ε Ὶ Ν ει τὰν Ἂ 

10 γειρϑύψιν, ΟῊ μετὸὶ τίου βρωσιν τῷ ξυλου τί γνοῖσιν ἔσαν ὁ Αϑαμι τὸ αἰ ϑφήεν 
καλὸν καὶ ὃ χεΐρονντθτο ὃ ᾧ ἐοαίτη ιν δϊη ἀγοίας. δζρὺ τῦτο γὸ ρῶν ζωῦτα νβροορῶν.. 
τις, τοσοῦ ᾳ, αἰδὲ τὴς Οφίας τῆς τοὶ τῷ ϑεοῦ οὐ θροαϑείσης τῳ ὧν, ϑοϑτῳ διεξ.. 

χἶς ἠλϑορϑυ, δεικνωύτερ ζιύ τίου ὠκτῆς Μ' νομοτων ϑέσεως, " δὼ τοῖς ϑηφλοις πᾶσι, 

τοῖς πετεινοῖς ὃ τοῖς αἰλόχϑις ἐπέ ϑηκε᾽ καὶ ὅτι ((' τῆς ἀφαντα Ταύτης (οφίαρ, καὶ τι. 
χιρνξι πὴ 15 φητικοῦ, ̓λϑρίσμαῖος ζ ἠξιωρνϑῥος, να" μδωὶ ὀἶξῃ τῶτο λέγει. ὁ τοίνμω ᾧ ζῷς “ϑϑϑ- 

σήχϑοίας ἐλιϑεὶς, ἡ πσοοφηϊθύσας τὲ ὕτω γυω ματὴν πυφοφητείλν αἰθὲ τῆς γῶναι- 
κὸς, καιϑούτν δὴ εἰρήκρυυϑμ, “π"οὐὐςήγνόει, τί καλθν, τί ὃ πονηρόν. ἐἰ γδγὶ δη) τούτο 
κἀταδεξό θα (Ὁ μυὴ ἥμοιτο) πάλιν Εἰς (ὃ δομιυροθνζῳ τῆς βλασφημίας μετενεχ- 
ϑήσεται. πσοἷς γὸ ὶ ἐνετέλλετο αἰγνοοιωῦτι, ὅτι κακὸν ζω ἡρδαίδασις, Σολ᾽ οὐκ ἔσι 

λο τῶτο, μοὶ μοντο΄ Σλλ᾽ ἤδει σαφώς. δῷ ̓ ὸ τῦτο δξ ορχῆς αυτεξύσιον τυτὶ ὃζωώον 
καϊεσκθίασεν. εἰ γλ μὴ τῦτο ἰώ, ὅστε ϑαθαντα τίω οὐολίω κολᾳοϑίζαι ἔδει, 
᾿ὅτεφυλοίξοντα ᾿ ἰποδυχὴς ἀξιωιϑένψαι. ὅτί γὰρ ὀζρὶ τίου χρδίξασιν ϑνητὸς γόχϑνο, 

χα δῆλον ἐξ αὐτῆς τῆς οὐολῆς, ᾧ κ Μ μετὸὶ ζωῦτα συμξάντων. " ἀκίυέις αντῆς 
τῆς γουναικὸς λοαιλόυσες τῶ ὄφει, στὸ καρποῦ τῷ ξύλου Ἐ' ὧν μέσῳ τῷ τδαδείσῳ 

Ἀν δηρίάσιν 25 εἶγτεν ὁ σεος μὴ φαάγεοϑε ὑπ’ αὐτο γα μὴ »ὐποϑαύητε. ὡςε πρϑ9 τῆς" βρωσεὼς α- 

θχγαῖοι ἐτύγχϑρον. Εἰ Ὰ» μὴ τῷτο ζω, σὖκ ἀν κζ' τίω βρῶσιν ο; ὐἰξει μϑοίας 

εἰυτοῖς ἐπήγαγε (ἢ) θαίναϊον. τίς ἀν δζυ ἀγώορῆο Μ᾽ λέγεν βυλουϑἕων, δημῷ τίω 
τπὸ τῷ ξύλν βρῶσιν ἔσχε τίω γγαΐσιν τὸ τε καλού αὶ τῇ πονηρού ὁ ἀν, ϑο πολ δότε ἢ 
πολ τὴς βρώφεως τοσουύτης ζιὦ σοφίας πεπλληρωμϑῥος, ἡ (τ τῆς Οφία ὃ πϑόφη- 

30 τίχϑ ,δρ(σμα)ος ἠξιωμϑμος ; πώς ἀν ἔχοι τα λόγϑν; ἀϊγας ἵξ καὶ πσοόξατα χαὶ 

πάσὸδυ τίου δ᾽ αἰλόνων φύσιν εἰδέναι, ποία (ὦ βονβή ασοϑς ζοφίω Ὠξιτηδιία, ποία 
ἢ ὀλεθρία, καὶ δΨ ἅ ἀπέ μετὸὶ πολλῆς τῆς ατουδῆς, ταῖς ὃ ἐχιτφέχαν᾽ δ δὲ 
ἀγίϑρφστον, δ λογικὸν ζαΐον, αἰγνοεῖν τί Α δλὸν, τί ἢ πονηρόν; δλλ ἰδιώ, φησι, ξύλον 
γνωςτν καλού καὶ πονηρο ἐὐυτὸ ὠκάλεσω ἡ γρφιφύ. οἴδω κὠγώ. δολ' ἐαγ δὲ διώ- 

35 μάτα τὰς )υίας γροιφῆς μαθῷ βεληθῆς, δίσνι τίνος ἕνεκεν τίρα ἡομασίον ὐτίω ἐπέ- 
ϑηχε τω ξύλῳ." ) ΩΦ αὐτὸ τίω γναῦΐσιν ἥαρεῖχω δυτως ὠκαλᾷτο, ὡ 

Ἀήῆλν  σὐδὶ ἀἰυτὸ γέγονεν ἡ θοχίδασις τῆς οὐολῆς, καὶ ἐξ ὠκχείνα λοιπὸν τῆς αἱ ἐδοτίας" ἐπεὶ- 

Ἀδιαλῆπ. σῆλθον ἡ γραΐσις ᾧ ἡ αἰο,ουύη, δγρᾳ τῶτο ὅυτως " ὠὐκέκρνητο. ἔθος γὺ τῇ θείᾳ, γραφὴ οἱπὺ 
χιτδαι Τὴ συμραγνόντων τραγμάτων ἢ τί ὁγομιασίαν τοῖς τόποις" ζγιτϑέναι, ἔνθου ἀν 

᾿ 4οσυμίραγη αὐτὰ τὸ ποραγματα. δἀγρὶ το δέ ὶ Ὁ ξύλον γνωφῶν καιλϑ καὶ πονηροδ ὠνό.. 

.ἣἧὃ 

μίᾶσεν κἡὶ γεία, γραφή ἐπτοιϑιὴ ἰδὲ αὐτὸ {ὦ ἡ “οὐ οέδασις ἡ ἡ φυλακὴ τὴς ἐντολῆς. ὁ ΝΣ 

φιλαν ϑένπος δεαυότης δξ “ϑιοχὴς ἢ ὧν πθϑοιμίων πτουδούύων τὸν δν,ϑι6φ»πον, ἡ δὲ- 
δώξαι ϑειλόνϑμος αὐτὸν, ὅτι ἔχει δημιὶσροϑ᾽ [τε } ὁ ποιητέω Ὧν τοὶ ὁρώνϑμα πόνζᾳ ι μι πὸ 

τἰδαγαγα, 



ὁζιν, 

ΠΟΙΚΟΝ 

Γαλ. ε, κῦ, 

104 ΧΡΥΣΌΣΤ. ΤΩΝΕΙ͂Σ ΤῊΝ 
αἰδαγαγόνζᾳ, ἂ αὑτὸ οἱ σπλασαντᾳ, δζρὶ τῆς" μικρῶς ζαύτης ἐντολῆς τόρ ὁ: ας 

’ 
κεΐαν διασοτιίλυ αὑτοῦ διοψυύναι ἐδύλετο. ἡ ὡσουνεὶ διααότης φιλότιμος ὁρῶν μέγὸμ 
ἃ θϑιωματὸν υι πϑεεορικος “ποὺς ὑπέλαυσιν, ὶ τίω ἀξίαν τιμζωὺ, δυλα βοκχύ ἢ 

μέφρο λαμιέανεν Ούλοται, ὦςξε ᾧ αὐτοῖζα, τἰρδεακοτιίας φυλϑίεοϑει,κακεῖνον αἰκρι- 
(ὡς Εἰδέναι ὡς νὶ τῆς Ν]ήσεως διασυότης ὅβ], δρλ ῤῥφιτι ᾧ φιδοοιμία,τὺς χρήσεως 5 
ἐπολαύμ᾽ ὅυτω δὴ ἡ ὁ διφυύτης ὁ ἡμέτερος πὶ ὁρώμϑμα" ἐκτιφεύσας τῷ 
ὀλϑούίσῳ,  τίω ὧν ᾧ οὐδαδείσῳ ὀζργωγάων, αὶ πήῤτων δ) ον αὐτῷ αἰδερσκώς 
τίου ὠπήλαυσιν, ἥμα μυὴ Κ᾿ μικρὸν «ἰασοσυρεὶς τίνι Αἱ δίνοιλω, χωρίσῃ αὑτόματω ἦναι 
(ὶ ὁρώλδνα, ἡ πλέον τι τὴς ὀικείας ἀξίας φανταοϑῇ, μλϑύο αϑ νὸς Ἰωπορέοθαι. ζύ.- 
λου,σφοδρὸν 5 Ἰῆχιπίμιον ὁρίσει ἐν ὐοαΘαίη, ὕα ἐϊδένᾳι ἔχῃ, ὡς ἰοὺ δὲααῤφέιυ θθὶ το 
[ὁ δυμινργϑν)] ὁ στιῷ ἦι ' λοιπῶν μετέχει δχρὶ τὺ φιλοτιμίαν, αῷ, δεασότυν. δλλ᾽ 
ἐπειδυὴ πολλῇ τῇ ἀπορϑσιξίᾳ γχουσοί ϑμος, ὦ μιὰ τῇ γωυαμεὶ ἐὶς Ὧν δλιοϑυνὅτον κατέ- 
πέσεν ἐκ τῷ τ μθίισαι. τί δυϑῳῷ ὀγτολίω αὶ τῇ ξύλυ χῳσνγεύσααϑαι, δχρὲ τῦτο 
δῶ ξύλον αὐ γνωσὸν καλῦ ὸ πονηρ96 ὠνόμασεν ᾿ Οὐκ ἐπειδὴ “οὶ των. ἡγνόω 
καλόν ὁ Ὁ πονηρὸν (ὅτω γλγ Οὐκ ἤγνῥει, ὡς τίω γωνάϊκα, πδϑς τὸ ὕφιν ὀχρλε)ο- »9 
αϑέδῳ ἐνπτᾧν, ὅτι ἕιπτεν ὁ ϑεὸς ὦ φαίεοϑε ὑπ᾽ αὐτούϊγα μεὴ οἰσοθοίνντε ᾿ ὥςε ἡδει ὅσι τι 
μωεία ὁϑανγατος ὦ ἐν οἰ ξοΐσι τίω ἐντολζω) ἀλλ ἐπειδιὴ μοταὶ Τὶ τούτου βρῶσιν ἢ 
τῆς ἀγωϑεν ἐγυμνώϑησαν δυζης,ὺ τῆς αοϑητῆς γυμνώσεως πτφαν ἔλρίον, διαὶ τούτο 
γγωφὸν αὐτὸ καλοί ἢ πινηρϑ ὠνόμασεν, ἐπειδοὴ οἴδὲ αὐτὸ, ὡς ἀν ἔνποι τις γἡ γυμφα.- 
σίω ἕω τὴς ὑπαχοὺς ᾧ τῆς παρακοῆς. 29 

Ἐμαΐϑοτε τίνος ἕνεκεν ξιπεν, ὅτι διζινοίγϑησαν αὐτοὖν οἰ ὀφϑιολ μοὶ, ὸ ἔγγωσευν ὅτι 
γυμνοὶ ἦσαν᾽ ἔγνωτε τίνος ἔγεκεν γνωφὸν καλού ἢ πονηρϑδ καλήται Ὁ ξύλον. εὐννόησον 
Δ ὅσοις αἰαουύης στλλήρεις γελόγασι λομτὸν «(Τ᾽ πίω τότε βρῶσιν, οὐ αθαντες τίω 
οὐτολζω τῷ διασέτα. ἔῤῥαν αν Ὁ} φύλλα συκῆς  ἐποίησειν ἑαυτοῖς πἰϑεζώμαπι. 
δρρι αἰφ᾽ διας δόξης Εἰς διαν θὐτέλειαν κριτὠουέρθησαν. ἐι «63 τύτι κοιϑυύτόν Ὠχίγφοι ἐς 
ἀτίελοι ὀζέχοντες, τίωὐ ὐπὸ ἢ φύλλων σκέπτζωυ ἑαυτοῖς ᾿ζλπνοῦσι. ζρσούτόν ὅν αἱ μῦν-- 
ία κακόν. υὶ μόνον γὸ τὴς αἴωϑεν ἡμᾶς ϑ)γοίας ἀφίζησιν, λα καὶ Εἰς πολλϊω ἡμᾶς 
αἰχουύίω καὶ ζῳπεινότητα κατάγω, ἡ τοῖν ἤδη αἰποηρίνϑμων ἀγαϑῶν αποςιρήσασα, 
πᾶσὸν ἡμδ  ἀφαιρᾷται τἰο αϑἰρασίαν. Δλλ ἵνα, μυὴ δὲ ὅλν σκυ,3.99» πὸν ποιοΐαϑμ τὸν 
λόγον τὰν αἰμϑοτίαν αἰθεςρέφοντες τίοὐ ἀπὸ τῆς τῷ ξύλυ βρώσεως καὶ τῆς χρδϑρικοῆς 30 
καταζαλοῦσλμ τὸν ὀνιϑοφπον, φέρε, Εἰ δυκεῖ, υσὸ τῷ ξύλου ττν ἐφ᾽ ἕτερον μεῆχο 
γάγωρμϑρ τὸν λόχον, ὐπὸ τῷ ξύλου ττν Ἐχὶ Ὁ ξύλον τῷ ςαυροδ᾽ καὶ ἴδωρδρ τίνα (ἃ 
τϑτο ἐσήγαγε τὰ κρκαὶ,τίνα ὃ ὠκῴνο “ὐβϑεξένησε τὸ αγαϑα μάλλον ἢ) συνὶ ὃ ξύλον 
ἐϊαήίγατε τὰ κακοὶ δλ ἡ ἀσοϑαίρεσις ἡ ῥαϑϑυμος τὸ ἡ καιτουφρϑνησις (ὦ αἰθὲ τίω ἐἰντο- 
λιρὸ ἐπεδείξατο. ὠκᾷνο Ὁ ξύλον ϑοίγατον" ἐπεισήγατε (μ Δ᾽ Ὁ τίω πρδαίξασιν ὁϑυἰ- 21: ὙΠΡΡν 
γάτος᾽ ἐισηλϑεν) διλλαὶ τῶτο τίου αϑανασίδν ἐχαοἰσαῦ ̓ ὀχξοφαδείσυ δξέξζανλε, κύσε 

τοῦ εἰς ἀρανους ἡμιῶς ἀγήγαμν᾽ ὠκᾷιο διὰ ΡΝ πράξασιν έτη πμρείᾳὐπειύ- 
ὅσον τὸν Αἰδοὶμ κατέζησε, τῶ (ἱ μινοία [ἡμδ}] φορτία τῶν αἰ μδοτημάτων ἐφα- 
γίσδν "ὃ ποδὸς τὸν δεασφτίωω " ἡμδῇ πϑδρισίδμ δεδώρηται. "Ίδοτε ξύλου αὶ ξύλου δζᾳ- "' 
φοραν᾽ ἔϊδυτε ὀζμξόλου καικουργίδν, τὸ αὐ,ϑαϑίπου ῥαϑυμίαν, ἢ. διασότυ Φιλφν. 40 Χ5 5 
εϑοσ πίον. καϑοπλίσωμϑν ζοίνωυ, πρδοικαλωΐ τίω ὑμετέραν αἰ γαίπον, ἑαυ τῷ ὅ- 
πλῳ τῷ ξωοποιθ τύτυ ξύλου, ᾧ μικρώσωμδῳ ζῥ υχοφϑόρα πείϑη τῇ τύτυ διωυάί- 
με!" καιϑῶς ὸ ὁ ἀἰπτόφολος Παῦλος ὕτω πώς φησιν, Οἱ δὲ τῷ Χοιτού τίω σάρκα ἐ- 

- ν ᾿ φαύρωσὸμ 



ΓΕΝΕΣΙΝ, δΔογ τῇ, τὸς χῃν. γι 
κι ἀναϑήπαν, ἐκαύρωσὸῳ σιω ζοις παϑήμασι ἡ Ὁ ἐχϑυμίαις. ὁἢ λέπι Οιοδζ, ὕδην' οι ὁλικῶς" ὠγα. 

" ϑεγτες ἑαυζβυ τῷ Χελς’ῷ, ἀπενέκρωσαν πῆσὸν Τλτθυμίον ἀΐζσπον Ἰηγοομδῥίω 
τῇ (ρκὶ, πὐϑὲς Ὁ λυμυήναο, πάσας ζιῳ τὴς ψυχῆς ογερτείας, τύ τοι ὅζω καὶ ἡμεῖς κα- 
τακολυϑούντες ὀμενέργητω ἡ μδμκαποισκενάσωμϑμ ζὰ μέλη ποὺς τίω) τὐρριυνίδω τὼ 

“ ἐκχ ϑ(μθολικης ἐνεργείας ἡμῶν ἐπόμιςα νϑμίων ̓ ἵν ᾧ ὧν τῶ ππαρϑντι βίῳ αἰζᾳ οοἴγος 

γχυγαλινέε, αἰαπλῴσωμϑν ὧ ζαλῶδες τϑῦ αὶ Ἐχικίνδυωον πέλοιγϑε, καὶ ἐἰς «ἦχο θὐδίνυς λιμϑμ.. 
ἐν. νθιεεὸρ , ".»»"» ͵» ρα ΝΜ , 

αξκατὸντήσλντες τὴς τῷ ϑεο Φιλον,ϑοφ πίας ὀχιτυχειν ἀξιωδωμϑρ τῶν ὀπηγίελα 

ῥϑμων αἰ γαϑῶν τοῖς αἰγαπτῶσιν αὐδν οὖν εις ῷ Ἰησὺ τῷ κυρίῳ ἡμδῶ, ᾧ ἡ δόξα σιωὼὸ 

τῷ πατοὶ, ἡ τῷ «γίῳ πγθύ μα νι αἰεὶ, ἡἰς τους αἰαύνας τοὖν αἰώνων. Αμάυ. 
ἴο " ᾿ . 

Λογ. 7. ΚΑῚ ἨΚΟΥ͂ΣΑΝ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ 
τού ϑεού αἰδεπατοιῶτος ον τῷ οὐ »αδείσῳ Ὁ δειλινόν, 

9 8.4 χνώς ἢ οἵα!» ΧΟ δυυύα μιν τίω ἡμετέραν -οϑϑίω τί οἰδὶ τῷ 

, ῳ ξύλν ὁρμιηνοίλν διεξήλθομϑμν, διδώξόντος Ρ̓ ὑμετέραν ἀἰγά- 

ζ΄ πίω, τίνος ἔνοκαν γγωφὸν κουλού ᾧ πογηρὸ αὐτὸ ὠχάίλεσεν ἡ ϑεία 
γραφή. δ κ βύλομαι σήμερον τοῖς ἑξὴς ἐπεξελϑεῖν, ἵνα μαί- 
ϑητε τίω. ἀφατον τῷ ϑιοῦ φιλαν,ϑοφπίδλω", καὶ ὅσῃ κέχρηται 

Ἀν ΠΦ ῶν ἂν συγκαταζασει δ τίω αἰξὶ τὸ γύος τ ἡμῴτερον κηδεμονίλν.᾽ 

20 πθιήπε τ ἐποίνσε καὶ ἐαρα{ματεύσατο, ὅσ Τβ ζείων οδτο Ὁ λογικὰν τὸ αἱαν’ ἀντ. 
μιργηϑεν εἰν παίσῃ Τιμιῦ τυίχάνειν, ὸ χιτ' μηδὲν ἐλουηούοι, ὁ ΔΨ ἀγίέλων δχρμωγωγῆς, 

᾿ Σρλαὶ χαὶ ἐν (ὥὕματι τίου ἐκείνων αἰπαάϑειὸν κεκίραῖς. δ , 5 δζ ῥαϑυμίον Εὖδε 

β τὐρκοόῥτας ἀμφοτέρφις ζὰ αὐ σν' αὐτοὶ παρϑφετωγμϑῥα,, ὁ τα πορλόνακείλαν. 
τὸς ἀὐτι δα τῆς ἀπειλῆς, ἡ αἰστοαλεςέροις αὐςἂν ἐργασαμϑρῥα, ὑδὲ ἕτως ἵξαται 

25 τῆς φιλδυν,ϑο9»πίας τῆς ἑαυτῷ, δλλαὶ 5, οικείλο αἰγαϑότητα μὲμούμϑμος, καϑοα τῆ» 

| πατὴρ Φιλότορχϑς () ἑαυτῷ παῖδοι ὁρῶν δζρὶ ραϑυμίαν ὁῥαΐξια τὴς ἑαυνῷ θὐγοείας ᾿ 
Ἀμππνην- δου ἤομϑρον, ᾧ οἰσὸ τὺς ὀνωτώτω ἴριῆς Εἰς ἐλαΐτην θὐτελειὸν" κατενεηϑέντα, 

᾿ τοῖς παύτϑάκϑις αὐλαΐγχνοις δζαϑερμαινόνϑμος δὲ ὅτως αὐτὸν αὐϑειδεῖν ἀγέγοται, ἄλ- 

λα πάλιν (ὶ ,ϑΡ ἑαυτῷ ζχιδείκγυται, βαλόνϑμος κοὶ μριρὸν τὴς δὐτελείας ὠκείνης 
30 ἀπαλλάξαι, ἡ Εἰς τίω ᾿ἰρχαίθν αὐαγαγεῖν Φεμυόωυ " (δ αὑτὸν ϑυὴ ξγηπον ᾧ ὁ ἀγα- 

᾿ ϑὺςᾧ φιλαι,ϑοφπος ϑεὸς ὀικείοφις (ἡ) αὐ,ϑοφπον τῆς ἔχτοσλῆς, " (ὦ «αν έμενε 
σιωαπατηγυὶς τῇ γευναχκὶ ὃ δεξαίϑινος τίω τῷ ὀζεξόλυ συμ ελέωυ Ὁ δια τῷ δφέ.- 

ὡς, καιϑούτδρ ἰατξὸς πτοὲς αἰῤῥωφοιωῶῦται ἡ κοἀμινοντοι[ ὃ κείωϑμον] χαὶ δεόνϑνον πολλῆς 
᾿ γῆς Ἰπερκπείας ἡ ΔΨ“ Ἐ μον, χειρῶν, χορ γένεται θύϑέως κατοθς αὑτόν. δλλ᾽ ἥα αὶ ἐξ 

35 αὐτῶν Ψ ρημώτων μαίϑητε τίω ἀφατον τῷ ϑεοῦ συγκατείξασιν,αϑαγχαλον ἰχθύσι 
ὙΜδλϑεγνωσρϑμων. “ 

8 Καὶ ἡχουσοῖν, Φησιγτὴς Φωνῆς κυοἦν τῷ ϑεοῦ αἰδεπατοιῶτος ἐν τῷ ὐοωδεί-. 
σῳ Ὁ δειλινὸν, ἢ ὠκρύδησαν δ, τὸ Αδϑεΐμο ἢ ἡ γιωὴ ἰντα στὸ ποοοσώπου κυοίου τῷ 

ϑεοί οὖν μέσῳ τῷ ξύλου Ῥ το )οαδείσυ. 

4. Μή ἁπλώς χρ"μαδραάμωμὅν, αἰγαπητοὶ, Τὶ Εἰρηνϑμα[ τρῦρκ τῆς ϑείας γραφῆς] 
μηδὲ ταῖς λέξεσιν εἐγαπομείνωϑμ, δλλ᾿ ἐννουΐϑρ ὅτι δχρὰ τίω αἰαϑέγειλν πίω ἡμετέ-- 

κήσϑ. ἡ ζαπειύτης ὟΨ λέξεων ἔγκειται,  ϑενωρεπαἷς ὠπόμτα γίνεται ὀζρὶ τω σωτη.-: 
ληδηϊμιάν εἰδν τ ἡμετέροι. , Εἰπὲ ΡΝ μοι, Εἰ βυληϑείηνϑμ. τῇ πσξϑφορα. ὙΜἜἝ ῥημαΐτων θυ 

ταχολϑυϑησαι, 

Ὅν κο 



ζίς. γ. 1οὅ ΧΡΥΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
ταχολϑυδησοι, ὁ μη ϑεοσρέπτύς ἐκλαῦεῖν (ὰ λερόρϑνα, στοἷς καὶ πολλὰ ἔψειται 
ὥτοπα δὰ "ὃ Ζξ αὐτν τῷ πυρϑοιμίν Μ᾽ λμεγνωσιϑῥων σκοπήσωμϑμ. ἡ Ἰκϑυσοίν, 
Φησι, γῆς Φωνῆς κυρίν τῷ ϑεού. ἰδ πατοιοῦτος ον τω οραδείσῳ τὸ δειλινὸν, "ἡ ὀκρύ- 

ὥσσαν. “ἰ λέτεις ν ὁθεὸς αἰξεπατεῖ, ᾧ πόδως αὐτῷ πόδια ψονϑμ »ὺ ὑδὶν ὑψηλὸν ἐκ 
τὔτο ογνοήσονϑμ ὃ αἰθιπατώ ὁ ϑεὸρ, μὴ γήγοιτο. πώς ΝῚ ἀϑὸ πὸμταχοῦ παρὼν χαὶ 5 

ζὰαὐϑταπληρῶν, ὁ ὁ ϑιφανὸς θρόνος μὴ δὲ γῆ λἰασοπόδιον, ὦτος τῷ α δα δείσῳ ἐμε- 
πβ ιἔχεται » ἡ ἰς ζχῶτα αὐ Εὐποι “Πμνοιω ὀχόννων κι τί δέ 891 Ὁ, ἤχρυσαν τῆς φω- 
νῆς κυοίν τῷ Θεοῦ αὐβεπεουτοιοῦτος ἐν τῶ πο θαιδιίσῳ Ὁ δωλινν; ἀἴεϑησιν ὠδὶς οι. 
αὐτίω ἠδυλήϑη οἴ δαοδῖν, να Εἰς ἀγωνίλν αὑτοὺς ἐμξαλῃ᾽ ὃ διὴ ἢ γέορνον. Ἰὴῆν 
γὺ ζιαύτίω ἔφαν τίωὐ αἰοϑησιν, ὡς τῷ ϑεοῦ χρϑαιγενορδῥα κρύτηεοϑαι ξχιχειρρύσιν. 19 
ἐπεισήλὴς Ὑ ἡ μαρτία, ἡ ἡ τἰδέθασις, ὦ κατεσκοδοίοϑη ἀὐδθις ἡ αἰσγεμύη. ὁ) ᾿ 

αἰδέκοιφος δικαιςῆς, ῷ σιουειδὸς λέγω ̓ κατεξζόνιςαίμϑμον λαμῶρᾷ τῇ φωνῇ ὀμεξόα ὸ Μουσί 

χουτηχόρει, ᾧ ἐδείωυ, ὁ ὡσανεὶ πσο9 Μ' ὀφϑευλ δ᾽ αν ἐγφαφεν ὠδοῖς Μ᾽ ἀμαρο. χάμρχῃ 
τημοτων Ὁ μέγεθος. ὀχρὶ τούτο γὺ ὶ. ὁ φιλο, θοῦ πος δεασότης ϑωϑῳ ᾧ ὀκίσοϑο- Ὑ6 ἢ 
μίων ὀμπλαίῆων (ὃ ὁ0,ϑοφ πον, Ὁ σιωυνειδὸς αὐτῶ ἐγκατέϑετο, κατήλθρον ἀδζρί- 13 
λειπῆον, χρῬαιλογιοϑέωαι μιὴ διυναίϑρμον, μιδὲ ἰπώτίωυ «ἰπσομεῖναί ποτε, ολὰ 
καὺ πλρζῳς ἀρ, ϑοϑΐπους λαθεῖν τίς διωωνϑαίη τίωὐ αἱ μαρτίλν ἐργασείμϑμος, ἃ πίω «ἴ-. 
τῦπον πορξιν ἐλττελέσας, ὠκεῖνον (ὃ κουτήγορον λαϑεῖν ὁ διώαται δλλὲ αἰδεέρ- 
χίται Φιϊινεκῶς αὖτὸν ἔνδὺν ἔχων «ὐγοχλοιώτα, κρυτωξαίνοντον, μιισίζοντω, ὑδέπντε 
ἡρεμϑγτου" Σλὰ ὸ ον ἀκία, αὶ ὧν ἀγρῷ, ᾧ οὖν αἰγϑρᾷ, ὦ οὖν συλλόγϑις, ᾧ ἐν ταπέξη, 10 
χαὶ καϑέυδοντι ἡ " Ἃἱ] σνιςαϑύῳ ἐῆτυτιϑένϑμον, ὦ δύκλιυ αἰπεωτοιοῦτα Μ' σπτεπλμιμα. χιαδαμὴ 
ληνϑέων, ὁ ἐπ᾿ ὁψο ἄλγοντα καὶ Ὕ'ήμαρτηνϑμὼν τίω ἀτοπίδν, αὶ τίω ἐπονϑβίω αὐτῷ 
κόλοισιν᾽ καὶ καϑαύπερ ἰατρὸς ἀρατος, αὶ παύεται (καὶ “Ὁ ἑαυτὸ φαρμακα Ὠχιιϑείς᾽ 
καν ἰδῃ πόρϑμον τὸν ἀρρωφον, δὲ ὅτως ἀφίςαται, δλλὰ διδοικῆ τίω Ὠχημέ. 
ολειδν ποιάται. τῦτογὸ ἀντ ἔργϑν (6 αἰ] φλειπῆον, αἰασύμφησιν Εἰσεέγεν, ἃ μὴ Σ] 

συϊιωρεῖν αὑτῳ λήϑίωυ ποτὲ ποιήσα ον ΜΝ Εὐργασμένων, δλλ᾽ αὐ αο᾿ ὄψο αὐτὰ τιϑέ. 

νοι, ἥα καὶ ζαύτη ἀκψηροτέεϑις ἡμᾶς ἐργάσηται πσοὺς Ὁ Οἷς ἀδοῖς τὐδεπεσεῖν. Εἰ 
“δ αὶ τίω ἐγτέῦεν ἔχοντες συμιμαχίδν, ᾧ τίωὐ τἰσπὸ τῷ σιουειδῦτος ξοήϑαιαν, καὶ τὸν 
σφοδρὸν τῶτον κατύγϑρον δλικείωϑμον ᾧ μιαείζοντω ἡμδὰ Ὁ σιωειδὸς, ᾧ καταξαί-- 

γοντα τίω καρδίθρν, ᾧ δυμίν πϑρμτὸς βαρύτερον ἐπεμξαίνοντα, δ᾽ ὕτως (ὦ πολλοὶ ὃ 30 

ῥᾳθυμίας αἰδιγοόβθα " Εἰ μὴ ζω τίων Εἴχομον Ἢ βοήϑειλν, πού ούον ἐὺ ζιχέως 
δξωκείλακϑν » δχρέ τοι Οὗτο ἡ ὁ τοοφτοπλαφος γιοῦ αἤόϑησιν λαίδων ζιαύτίων ὶ τίω 
παρφυσίδμ τῷ διασότυ οὐγνοήσαις, Ἔ κρύτήεται. γος ἕνεκεν, Εἰπεί μοι, Τ᾽ ἑώρᾳκ 
σφοδρὸν αὑτῳ (ὃ κατήλϑουν ἐφεςῶτει, τὸ σμωνειδὸς λέγω. ἐδένα γὸ ἕτερον διγε τὸν 
διελέγχοντα ὁ μδστυρφι γτα ὟΜ' ἐπῆαισιϑμων,δλλ᾽ ἐκεῖνον μόνον, ὃν ἔνδυϑεν αὐθκέφε- 35 ᾿ 
μέν. ἄλλως ὃ κ᾽ τῆς τῷ σιουειδότος κουτηχϑοίας καὶ ἀφαίρεσις τὴς δόξης τὴς (σϑῤ- β 
περ αὐςῆν καθούτῇ» ἱματίῳ λαιμνωρῷ αἰθεφελλύσης,, ἐδίδασκεν «ὑςᾶν διαὶ τὴς 

γυμνότητος, τῆς αἱ μαρτίας ἧς Εἰργοίσαντ Ὁ μέγεθος. ὁπεὶ δξζωυ λῦ' τὼ αἰ μαρτίδν 

ἐκείνω τίωυ χα λεττίω αἰχουδῃ αἰθιεθλήϑησαν, κρυγῆε δῇ ἐπεχείοφιι, ἤκουσεν γλ, 
φησι,τῆς φωνῆς κύρία τῷ ϑε8 αἴδεπατοιρῦτος οὖν τὸ αἰ οχδείσῳ Ὁ δειλιὼ, ὁ ὠκρύ- 49 

ὥσαν ὃ τε Αδαϊμε χαὶ ἡ γωυὴ εἰντν δἰπὸ αυοοσώπο κυείν τῷ θεοῦ ἐν μέσῳ τῷ πα- 
ολδείσῳ. ἐδὲν αἱ μαρτίας γεῖρον, ἀγαπητέ. αὕτη γ0 ἐπεισελθούσοι ̓ὶ μένον αἰοιωμύης 
ἡμᾶς πληφ9,, δυλὼ ᾧ ὀμοήτους ἐργαίξεται (δὲ ἀσφότερον σιουετοὺς, ᾧ Οφίας πελ- 

͵ λης 

οὐυϑώι! 



χ ἐλ 

᾿ χαρΜπιν 

ΓΕΝΒΞΊΙΝ, Δυγ. ζ, το) 
λῆς πεπλορωρδμείρ, τὠνγόησον γϑγβι μοι, ππόσῃ τῇ ὁμοίᾳ, δοιπὸν κέγϑνσπαι ὁ Ὀσικύτες 

μετέχων σοφίαφιθφορότυ, ὁ δζρα δ ποδαγμιύνων ἡμῖν τίω «δ οαϑεῖσαιν σοφίὰν 
᾿ὠτώ χιδιουύνϑμοι ὶ Οιαῦταε παροφητϑίσας, αὐχούσεις, φησὶ, τῆς φωνῆς κοφίου τῷ 
ϑηού αἴθιπαπιιῦπος οὖ τω αἰ δαϑείσῳ Ὁ δυλνὼν, ὀκρύδησοω αὑτὸς ὶ ἡ γωνὴ αὑτοὶ 

ς υὐπὶ πσοοσώπν κυρία τῷ ϑιοὐ ἐν μέσῳ τῷ ξύλου τῷ αὐδλϑείσν. πόσος Οὐκ δ Εὐν 

τούτο λυοίας (ὃ γνὸν, Φὸ πϑυτουχοῦ παρόντα, δι νάνρν»» δ υἱὶ τῦ μιὴ ὄντες Εἰς 
ᾧ εἶα πόρτα ὐδάγαχότα, ὧν (αὶ λρυθυύνοντα ἐλιςώμϑνον, ὃ Πλασαντά κ' 
μένας ζ,ἐ καρδίας ἢ ἀν, ϑοφπτωνγὸ σωυίῴτο, φὲς πόμτα πα ἔργα αὐτῶν, Τὸ ἐτάξον- 
τὰ κφρδίας ἐνεφροὺς, Τὸν ὦ αὑτὰ ῳᾳᾷ κωθματα, τῆς κϑιρδίας ἡμῦμ! ἔχιξαίκϑυον, εϑτον 

τὸ χρυτήεοῖ, ἐπεχείρφωο 1 δλαὶ μὴ ξμυμασῃς ἀγαττητέ. ζιούτον γὸ ἿΨ αἰεδιοταγόντων 

 ἔγος᾽ κἀν με δυυύωνται λανθείνειν, μος ἀπουδούζυσὶ λάνθοίγεν. ὅτι γὸ νὶ φέρον: 
τὲς τίου αἰχωϑίιρ, μῷ κ᾽ Ὁ αἱ μαρτίλν ἑαυκἂν αἰθιέφαρον γυμγωθέντες τῆς ἀ.- 
φϑαρτυ δόξηι ὀχείνης, τούτο ἐποίοιου,γνδει ἢ πὸ κρύτοντω). ον μέσῳ τῷ αὐδαδείσων 
καιϑούπερ γὺ μαςίγίαι τινὲς ἢ οἰκέται ἀγγώμενες ναὶ διυνύμϑμοι λαϑεῖν (Ὁ) οἰκεῖον δε- 

15 αὐὐτίω ὧδε κακεῖσε ἰὐϑλζΣ γωνίας τῷ δίκου αἰϑετφέχεν Ἰηπολιρούσι, ὅ φοῦν κατα- 

στίοντος αὐ τὴμ τίωὐ οἱ φνοιαν" ( αντονϑὺὴ ἕφπον ᾧ ὀύτοι ἀδεμίόν βὐφίσκοντες οἰπε- 

φυγὴν εν αὐτῷ τῳ ὕκῳ αἰθεςρέφονται, λέγω διὴ ἐν τα αἰ δαδείσῳ. ὑχ ἱπλώς 
πσοόσκειται ὁ χαιοθς. ἤκϑυσοιν γον φησι, τῆς φωνῆς κυρίου τῇ ϑεοδ κὐβεπαζομστος ἐν 
τῶν οὐοαδείσῳ Ὁ δειλινόν" δυλ᾿ ἥα μάϑης ποῦ διαυότν τίω φιλᾳν,ϑονπίλν ὅτι 

οὐδὲ Ὁ τυχὸν αθαϊλλέτ, δλλ λέως" εἴδᾳ Ὁ φελϑνός, ὸ τῷ ἕλχϑυς Ὁ μέριϑοφ, ὁ Ἐδὲ 

τίω ἰαωτρέιαν ἔασευσεν, ἵνα μυὴ νομιζωυυ ἐργαισαίμϑμνον ζ) ἐλκος ὀϑΐατον τὸ τραῦμᾳ κατα- 
σκέναίση, ὠχρὰ τῦτο τούνων πσδϑκαταλφμοανεν ἐπείγι 1) αὶ ϑόϑέως πρὸς τίων νομιζωυ Ἔ 
ἐλχϑς ἵξατωι, ὼ ἰδὲ ποὺς βραχὺ " οὐτέλωσεν ἀνδηνόητον, τίου ὀικαίδω αἰγαϑότητω 

μιμούνϑιος. καὶ Ὁ Ὀσαύτίων ἐπεδείξατο τίω μαυίαν ὁ ἐϑρὸς τῆς σωτηρίας τῆς ἡμέ. 

ἃς πέρι, ὁ ἀεὶ βασκαίνων τοῖξ ἡματέρϑις αἰγαϑοῖς,, ὡς ἐξ αὖν δῇ τάν πρδϑοιμίων τίω 
Ἐχιθυλ ιὸ ἐργαίσαιοϑαι,καὶ ὀζρὶ τῆς ὀλεθρίυ συμιουλής, τῆς ϑαυμκαςῆς αὐζᾷν' ἐκείνης 
δζεγωγὴς Σσυφερῆσοα!. ΛΝ ὁ θύμήχανος γιὸς, ὁ Χ τίου ἰνεγῖ σοφίαν ζὰ ἡμέτερα 
ὀικϑγομϑῇ!, ὁμῶν (καὶ τῷ αἰ ϑθόλυ τέων γεπινηνδώδιο καχϑυργίαν, ἢ τῷ δύ, ϑούπν) ἢ 
ῥαϑυμίαν, δὶ ἧς Εἰς σαύτίων ειἰαγοιαίζωυ ἑαυτὸν αἰϑεέξαλε σωναπατηϑεὶς τῇ γν- 

30 γαιχὶ, ἐφίζαται, ὦ καϑούπερ δικριφὴς ἥμερος ὦ Φιλοίν,ϑφό»πος, καιϑίζει δικαιφήφιον φόα 
(να φρώνης γέμων,  τίω δξέτωσιν κ(τ' ἀχριθείας ποιήται, ἡμῶς διαὶ τῶτο πουδούων 
μὴ ασούτερον «ἦν: ὁμολρεῖς καταδικοίζειν, πρὶν ὧν ὠκρίζῃ πίω ἐξέτασιν πουσωμῖθα, 
αἰχούσωρϑῳ ζρίνιω, Εἰ δυκεῖ, ίνω (ζ ὁ ϑικαφὴς ἐπερωτά (να 5 (Ὁ κωπέδικοι ἰπικρί. 
γόνται, ᾧ ποίας τιμωοίας δέχονται ἢ ποία. κατεδίκῃ αὐ θϑθιωος γίνεται ὁ τίω) Ὀσοω. 

45 τίω Ῥχιουλμὼ Εἰς ἀὐθὺς ἐργασάμϑμος. δλλαὶ σωυτεήατέ μοι, αφμκαλω, τίω 
δζρόνοιαν, ὶ κζϑ' πολλού τῷ φέξν τοῖς λερυνμϑιϑοις πυῤοσέχετε. Εἰ Ν᾽ δικώφ'ζωυ ὀρώνα 
τες [ἸὨχίγειον ] ἐφ᾽ ὑψηλοῦ βήκωτος καϑηνϑνον, ὶ (ἦν κατωιδύνοους Εἰς μέσον ἄΐχονται, 
τ) καάταξαζοντα, ᾧ τιμωοϑύμϑμον, κ᾿ πολλοῦ τῷ δέους παρεφήκαμϑυ, αἰκούσομ Ον λό. 
λϑιοι τί ζ ὁ δικαςὴς λέγει, τί δὲ ὁ δύθωάα; ἀποκρίνεται" πολλῷ μάλλοννων Οὐτο 

40 ποιεῖν ἡ μιᾶς δίναμον, ὁρῶντας () δοιμισρυὸν τὴς φύσεως δίκωωυ Εἰσποραῆομδμον ἄν 
«οτσ' αὐ δημινργηλώτας, δυλ᾽ ἐδ παρϑσέχητε ΚΤ ἀκριξείας, ὀλαϑε πόσον τὸ 
μιέσον τὴς τῷ ϑεοῤ φιλαὶ, δε πίας, ἡ τῆς Μ᾽ αὐ, ϑούπων οὐδὲ ὧν ὁμολμεῖς αὑςη-- 
οὔτητος. 

ἢ 

Καὶ 

κι. γ. 

Ψάλ, λῇ, ἡδι 

αλιζι:, 

ὙὯλ. μΚ). κῷν 



Ἰοβ ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
9 Καὶ ὀκάλεσε κύριος ὁ ϑεὸς φὸν Α δοὶμ, καὶ ΕἾπεν αὐτῷ Αϑαμεπού ΕἾ; 

᾿Ἑξαυτῆς τος ἐρωτήσεως ὠξιον ὀκπλαγάσαι τῷ ϑεοδ ἰδ άλλεσαν φι- 
λον, ϑορπίαν, ἐχ ὅτί ὁκαύλοσε μόνον, ἄλλ οἷ, δὲ ἑαυτοῦ ὁκαίλοσω, δεν αὔϑεφποι 
᾿ποῆσαι Οὐκ ἀν ποτε ἀγαΐογιντο ἐπὶ τῶν ὁμοϑϑυών, ὶ τῆς αὐτῆς αὐτοῖς φύσεως χϑνω.-- 
γοιούτων. ἴα ὙᾺΡ ον, ὀπειδϑὰ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ τῷ βήματος κα ϑήνϑροι δίκζωυ Εἰσκοραῖ- 5 

τοῦτα (ὧν ζα φαῦλα ἐργασανϑμος, Οὐκ αξιούσιν αὐςἂν τὴς ὀικείως ὠπουχρίσεως, [ν 
ν δὴ τούτο δεικψιούτες αὑτοῖς, δον) αἰτίμίᾳ, ἑαυζξν" αὐδεέξαλον δζρὶ τῆς Ὁ πονηρῶν πορ 4"-- 
ξεων ἐργασίας" δλλ ὁ ὦ δικαωφὴς ̓ οἰσνκρίνεται, ἕτερ9ς δὲ τις ἑςωὺς ϑχχειξαζειζα οὐδ 
τῷ δικασού τῷ ὑπο ϑιϑιώῳ, καὶ τὸ χϑ ὀκείνε πάλιν ΔΙ απορθμεύᾳ τῷ δικοιςῇ. "ὁ ἴων.- 
τον αὐ ϑὸι τις ταν δικαζόντων τόμτοσχοῦ τὸῦθος. ΔΛᾺ οϑεὸς ὅχ ὅτως. δλλα αἰ; «τὸς το 

δὲ ἑαυτῷ καλῷ.  ὁκαλεσέ, φησι, κύρλος ὁ ϑεὸς τὸν Αδαμ, χαὶ Εἶπεν αὐτῷ; Αϑαὶμι 
ποῦ εἶ, ὅρρ πῦσι δυυύαμεις οὐρα πύχειτωι οὖν τὴ βεαχείᾳ, ζτῃ λέξᾳ, ᾧ αὐτὸ "ἢ ΧΟ 

Ὁ καλέσαι πολλῆς ἡ ἀφατῳ φιλαὶ, ϑο»πίας, ἡ ὦ τῷ κα τηουμιθῥῳ τὸ μηδὲ διά- ' 2 
θαι ὃ σύμα τολρδιτι, μηδὲ " κυῆσαι γλώῆλν, ἀφορμέω δοιιῦαι δζρὰ τῆς ἐρωτήσε-.- Δνἴω 
ὡς, πολλῆς ἀγαϑότηζς. Ὁ δὲ ὁ λέγφν, πτοῦ δι, πτολλίω ἔχει τίωὐ ἰαου μ᾽ τῆς φι- τς 
λφν,ϑρονπίας. μμϑνογάχὶ “ὃ ανίῆεται αὐτὸν “ἰῳτυτε λέγοντα ασρὸς αὑτὸν, τί " »ὐν9- χ γιαὶ 

ψεν» ἑτέρωθί σε κατέλυπον, ἡ ἑτέρωϑινεω δυοίσκω. ἑτέρα δὺξη ἡμφιεσμϑιύον κρυιτωλι-- 
στον, γιοῦ θΐρον ἐν γυμψότητι. στοῦ Εἰ ; πόεν σοι σιωνέξη τυ » τίς σε ἐὶς Τοσουύτίων 
" ἤγαπι μεναζολέωώ 'ποῖος ληφῆς, χαὶ ζιχωρύχος ὕτως" αἰἰϑρόον πασαν 0 πλύτυ Ἂ δύο : 
σίω τὐξιασίλν ἀφελόνϑμος, ον Ὀσαύτη σε πενία κατέφησε , πόϑεν σοι τὴς γυμψώ..2ο 
σέως ἡ αἴνϑησις γέφρνε ! τίς σοι αἴδιος τῆς ἀφαιρέσέως τῷ ϑαυ ματοῦ ὠκείν ἐγδύμα. 
ὡς, ὃ φἰϑιξισληνθϑος ἐτύγ χόνες: τίς ἡ αἱϑρθα αὕτη μεταζολή ποία κωταιγὶς ὕτω 
σφοδιρ τειχέως ὡπορτά συ τὸν φόρον κατέδυσε; τἰ γέχϑνεν, δῆι τὸν Ὀστεῦτοι ϑδερτε. 

τη σρεύσοι ἢ ἐἰς ζοσειυ τίου αγαιγαλόντα διμΖυὺ κροτεῖ, Ὀχυχειρᾷς » τίνα αὶ δεδοικώς, 
γιοῦ λοιθούνεν ασουδυίζ ἐς. 'μιὴ γ)δ  κατήχϑρος παρέφηκε ; μὴ γδ  μὔϑτορες ἐφεςή- 25 
κασι; ποθὲν (ἡ Ὀσοαιύτη δειλίω ᾧ ὁ φόζος κωτεσκεδεύεϑη : 

10 Τὺς φωνῆς συ ἠχϑυσαῖ, φησι, αὐδεπαζοιςος εἰν τῷ πρσαϑείσῳ, καὶ ἐφοζϑίων 
οἷ, γυμψὸς ἐϊμὶ, ἡ ἐκρύξιυ. ᾿ 

Πόθεν σοι ἡ γναΐσις τῆς γυμγώσεως γέχϑνεν; ἐπέ μοι, τ ὃ καινὸν ᾧ αρϑαδοξον τίς 
ἐν σϑῷ ἐδωνήϑη ποτὲ ἀγαγίεϊλαί σοι, Εἰ μυὴ σὺ σαυτῶ ζώτης ἀγτίος ἐγδρμν τῆς αἰ- 1 
φέυύης: Εἰ μὴ ὑπὸ πῷ ξύλου, κὶ ὀνετειλαί μι σοι τύτν μόνα μυὴ Φατεῖν, ὠπτ᾿ αὐτὶ 
ἐφατες; δρφι Φιλᾳν,ϑ 9 πίθων δεαυῦτε ἢ ἀνεξικακίας αἰχυρθολίω, δοωνα μϑμος γδὸ 
βύλέως μιηδὲ ̓ ὡὠποκρίσεως ἰξιώσται τὸν τοστοῦτα, ἡρδοτηκότοι, δλλ᾿ κἰ αὶ ὦ ἔχιτίμιον 
αἰγατεῖν, υκοϑλλαίδὼν ὥρασε, Εἰ Ὡϑαῦαϊη, μιακροϑυμε!, αγέχοται, ἡ ἐρωτά, καὶ 

ὐσπικρισιν δυχεταιρὺ πιίλιν ἐρωτᾷ, μονονέχὶ Εἰς ἐπολογίδῳ αὐτὸ ὠκκριλούκϑμος᾽ ἵ- χς 
νά αἰφορμιξυυ λαίξων, πίω ὀικοίλνφιλφυν,ϑοφ πίδν ᾧ κ(Θ' τίω τοσοιύτίωυ αρδάξασιν 
πὐθὶ αὐτὸν Ὀχιδείξηταμστοι δεύων αὶ ἡμῶς ὀζρὰ τότυ, ἐπειδυν δικοίξωμϑμ" τς πν- Χ 
θυθεούοις, μιῇ ἀνημέρως αὐζοῖς πτιϑοσκερέρεοϑαι, μηδὲ πίω τ ὧν ϑηοίων ὠμότυτα οὐδὲ 
αὐτοὺς ἐπιδείκρυο νι, δλλαὶ πολλῇ τῇ μαμκροϑυμία, ᾧ τῇ ᾧ εἰδοῖ καγολ ον, ὧτε διὴ ὡς 
δικαίοις μέλεσι δικοί ξονζᾳᾳ, ᾧ τὸ ὀμινδιμὲς οὐνοοιώζᾳς φιλαν,ϑοφ πίω τιμωρίαν κε-- 40 
φαννιούαι. ΦΥ οὲ τὺ απλῶς Ὀσαύτη συγκοιτῳύασει ἡ ϑεία γραφὴ κέγγρηται, δλλὰ δὰ 

τῆς παχύτητος τῶν λέξεων διδαίσκϑυσα ἡμῶς τίω τετῷ ϑεού φιλαν,ϑοσπίαν, Εἰς 
ζῆλον ἄλϑυσει, ὡςε κι διυύα μιν αὐνιϑοο πίνζν μιμείαϑαι τῷ διασύτυ Ὁ αἰγαϑύτητα. 

1ι Καὶ 



1: Καὶ ὧπεν αὐτῷ τἰς ἀγήγειλέ σοι ὅτι γυμψὸς ἦι, ἐϊ μιὴ πὸ τῷ Εύλου, δ ονε. 
 τειλοί μεν σοι τώτε μένε μὴ φαγᾷν, αὐ ἀντυ ἐφατιρν 

Πύϑεν δ, φησιν δουνήϑης τούτο γγώναι ὃ τοσουύτη αἰδρυύῃ ὐθεφλη θέαι μὴ 
πολλῇ τὴ ἀκρασίᾳ ἐγρήσω,  κουτεφοϑνησαίς μὰν τῆς ὀγτολῆς; σκόπει, ὐγαντητὲ, τῆς 

4 αγαϑυτηΐος τῷ ὍΚΩΣ χἰπρδολίω, ὅπως καϑούα φίλος φίλῳ ὄχμλελόμϑινος, χαὶ 

»υὐο᾽ ἐγκαλοῖν ὡς αἰῬοκύαντι ζὰ" Δ Ρ αὐτω εἰνζαλϑέντα, ὕτω ανοϑς αὐτὸν τίωὶ δχὠλεξιν 
ποιξται. τὶς αγήγ[ειλέ σοι δὴ, γυμνὸς ΕἾ, ἐἰ μυὴ ὠσὸ τῷ ξύλν, Κὶ ἐνετειλοίμιδιν σοι τύ. 
το μόνα μὴ φαγεῖν, αἰπ’ ἀντ ἔφαγες ὑὶ μικρανέμφασιν ἔχει αὶ ὃ λέγεν,τύτν μέν. 
μὴ γὸ ἐσενοχωρησαί σι, φησι, τίου ἀἰσόλρωσιν ε ὑχὶ πᾶσοιν ἀδειδρ σοι ον, κα 

»ταν [0 πϑῴτων ἢ ὧν τῷ αν Ῥαδείσῳ Ὁ ξυσίθν διδωκὼς ἑνὸς "γότν μόνον ἰσπφονί δ, ογότει.. 
χιλισνπίων ᾿λοίμέδιυ ἵνα Ε ἰδύαι ἔχης, ὅτι κἰ ασὸ" δεαυτίω ΕἾ, ὃ ἐφείλως αἰπσ'ἀκοζω τίνα, ὅχτ.. 

δεικγεωύαι τίς ὃν ἡ Τοσεεύτη βᾳϑυμία,ὡςι τοσαύτίω ἔχοῆα, οὐἰπόλθυσιν μυὴ ὀψασο, 
μυιδὲ τότυ [τὸ ἐνὸς ἘΝ ὕτω (αχίως Εἰς Ὁ “δ ἐμοδδυϑεῖσαν ογτολίω 

ὄυξοίσαι,ὼ τοσύτοις κακοῖς ἑαυτὸν αἰθεξωλῴι τί σοι δ ἐφελος γέγϑνενι θ πσϑϑλαθῶν 
“1 ζχῦτω Εἶπον εν τῷ φέξῳ ὃ ἔχιτιμίν πγφοθναφεῖλαι ἠξυλήϑίω, ὶ ἀσφαλεςέρους 

ἐργάσαεϑει: Οὗ Εἶπον ὃ μέλλον ὑμῶν συμξήσεοϑα; «ἰδέ τθη ̓ βρῶσιν ἐκώλυ.. 
σαι, ἵνα μὴ τούτοις αἰδοπέσντε; τίς ἐν σε συήγώ μος ἀξιώσει τὸν Κ᾽ πσαύζῳς οἶδα. 
“Ἄλίας ὕτως ἀγνώμονα γενόνϑμον: Κὶ καιϑαΐπερ πατὴρ παι δὲ γνησίῳ, τω πόμτω διε. 
ιφειλοόμιζωυ, ὼ ἐδίδαξα τῶν ἅ ἄλλων ἐἰποτύσαοϑαι, τύτν ἢ Ὡὐποογίοϑηι, ἥὕώ μὴ [᾿ 

Ἰοτῦτε ὐϑάξασις] πασί συ τοῖς αἰγαϑοῖς λυμήνγται "δον. ἴσως αἰγα,ϑ(ω ᾧ αἰξιοπιρο. 
τέρον ἡἐγηζάμϑμος τῆς ἐμῆς ὀντολῆς τίω ἑτέρου συμουλίω, ὁ πσοϑσδοκήσοας μειζὲ- 
γων ἔχετίνξειϑαι, το πεποίηκας, καὶ ζιὶ ἐμαῖς ὐνολεὶς παρωσείμνϑμος κατετόλμο,- 

ἤν σας τῆς τῷ ξύλν βρώσεως. ἰδοὺ δ τῆς πείρρις ὧν πέπονϑους, ἔμαϑες ὅσογττῆς συμι- 
χείρ, ᾿ς (ὐλὴῆς " ὠκείνν Ὁ ὀλέθομον. " ἔδυτε δικαςοὐ φιλον,ϑεφ» πίλων, Εἴϑυτε ἡμερότητα χφὶ 
Ἦ λαύτν , 2: αγεξικαχίδυν" ἀφαζο, Εἴδυτεσυγκατάζασιν πόρτα λόχον ᾧ Δἰ σϑοιδν αὐφβέαϊν. 

σαν, ἔιδετε πῶς δζρῥ τοῦ ἐρωτήσεως καὶ τῷ λέγήν,τίς ἀγηηειλέσοι, Εἰ μὴ ὠἰπὸ τῷ ξύλου, 
"πὰρ μὴν ς ΚΒ οὐετειλθμάιν σοι ἢ μὴ φαγεῖν, «σ᾽ αἰτεῖ ἔφαγες, "θύρας αὐτῷ ἀγοῖξαι βύλεται 

Ὡὐπολογίας, ἵγα ἡ προὶς τὸν ὕτως ἡρδοτηκότον τίω ὀκείλν φιλαν,ϑεφπίλυ ἐχιδείξνι. 
ται. ἀχούσωμϑρ Τίμων ἢ τῷ καταδίκου, τί οὐδὸς ᾳὐήα τὐσυκρίνεται. - 

49 12 Καὶ ἐϊπέ, φησιν, ὁ Αδούμε᾽ ἡ γοουὴ διῶ ἔδωχας μετ᾽ ἐμοί, ὥντη μοι ἔδωκ οἱπὸ 
τῇ ξυλν,  ἐφάγϑν. 

Ἐλεφαζῳ ῥήματα, πολλοῦ τῷ διῆν γέμοντα, ἃ κόμα πσοὸς φιλαν, δε» πίδν 
Ὡπασάσαϑαι (δὃ δεασότίω, (δ ϑτωςἥμερϑν, ὶ ἀὐγαϑύτητι νικῶντα. ταὶ ἡμέτεραι 
πλυμμελήματα. Ἰὴ ρα αὶ τῆς πολλῆς μιουιρφϑυμίας χα τέστισεν ἀντι τίω 

45 ὀζρένοιαν, ὦ ἔδειξεν ἀτῷ τῷ ἀρδϑοτήματος ὦ μέγεϑος ̓ μογονεχὶ πολογίδλν Αδοὶκε 

σιουτιθείς, φησιν, ἡ γουυν δι ἔδωκας μιατ᾽ ἐμοί, ἀντὴ μοι ἔδωκεν ὐπὸ τῷ ξύλν, ὁ ἔφα. 
γ9ν. οἶδεύ, φησιν, ἡρδτηκῶς, δλλ' κἡὶ γωυὴ, ἐμ ἔδωκας μετ᾽ ἐμοί, αἰϑλὴς ὠντὸς ἔνεσας, 
“ποιήσωμϑιν αὐτῷ βοηϑὸν καζ] αὐτὸν, ἀντὴ μοι ἢ ὀλίαϑου αἰτία γέχϑνεν αὶ γουνὴ, ὦ ἔξω. 
κας μι ἐμού, πότε γὰν πσρϑσεδύκησα [ζωυτίω] τῇ αἰσευϑῃ με ζιύτη αἰδεξαλεῖν, 

40 τίω δχρὶ τῶπτο [μοι δημιργηϑθοσαν, ἵνα μοι τέω 3 ἑαυτῆς πο ραμυϑίον εἰσα;γο- 

γ,5: σύ μοι αἰυτίω ἔδωκας σὺ ἀν  ἥγατες “σοὺς μέ. ἀυτη τοίνεωυ, σῴκ ὥιϑω πέθεν κι- 
νύνϑμη, ἔδωκέ μοι ̓ δἰτὸ τῷ ξύλου, ἡ ἔφαγον. ζζωτα δοκεῖ μϑρ Σἧπολογίαν τιναὶ ἔχεν, 
πιίσης ὃ ἀπεζέρηται συγγνώμης. «σοίας γὰν ἀν ἔτη συυγώμης ἀξιός, φησι, δ ἐωδα! 

Οδεγίοῖ, τοπ,. 1. Κκ οὐὐτολωὼν 



κυϑ. γ. 110 ΧΡΥΣΟΣΤ.ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
«ὐτολαΐν Ἐχλιλοϑόμϑνος, αὶ ΙΝ δὲ ἐμιβ" ρημάτων πσρλτιμοπέροιν ἡγηξιμϑνος τίω χα ῥιδὺν 
προ τῆς γοω κὸς δόσιν νἐἰ γα αὶ γωυὴ γῇ εἶχε τίω δόσιν, δλλ᾽ ἡ οὐτολή αὶ ὁμοὴ, 
ὁ φόζος τῷ ἐλττιμίᾳ ἰκόμὸς ζιῶ παρ ασκθυασαοϑτω φυγεῖν τέωὐ μετάληψαι, μὴ δ 
ἠγγόεις » μιὴ ὙᾺΡ Οὔκ ἤδεις ; ολλαδων ἰο τοῦ εἶπον κηδονϑμος ὑρδίυ; ἥα, μὴ τύ.- 

τοῖς αἰθιπέσητα" ὥςε Εἰ κ γωνή σοι ασϑϑς τίω ὐοοίξασιν τῆς ο»τολὴῆς αὑσηρε- 9 

τήσατο, δλλ᾽ Οὐὶ ἕτως αγθύθωωος ἔσῃ. αἰξιοπιφοτέῤαν δ᾽ ἐχοίῶ ἡγήσαιϑαι τίου ,γχϑὴ 
ἐμοῦ οντολζω, ὦ ὁ μόνον αὑτὸν σε ὠομιτήσασϑαι τίω βρῶσιν, δνλα ᾧ τῇ γωναρνὶ 
δξα ἦΜ' ἡρδοτηρϑμων Ὁ μέτεϑος. ψμφαλὺὴ δ ἐἰ τῆς γυναικὸς, καὶ δζρὲ σὲ ὠκείνη παρ- 
ἤηϑη. σὺ ὃ. τοὺ τάξιν ἀντέςρενψας, ὶ ιὲ μόνον ὠκείνζευ ὶ ϑιώρϑωσσις, δλλα καὶ αἰντὸς 
συϊκοτεαστίαθηφ ᾿ καὶ δέον 5 λοιπὸν σῶμωαι τὴ κεφαλὴ ἕπεαϑαι, Ὁ) ἐναντίον γέγϑνε, καὶ ν9 
ἡ κεφαλὴ τῷ λονπῷ (ματι ἐϊηχολύϑησε, καὶ τοὶ ἀγω κούτω γήλϑνέ. 'πῦτο ζὴ) 

τίω τάξιν ὥπασὸμ αντέφρενψας, εἰν τύτοις εἶ νιώ, ὁ αὐτθ9 τῦτα τοσαύτη δόξῃ αἷθε- 
(εφληνϑιίος, τίς σε δζω καὶ ἰξίλν ὀδύρηται τῆς ἀφαιρέσεως “ἥν τοσόυτων ἀγαθών; 
λ ὅμως Εἰ καὶ ζω τάσοι ὥπϑωτω συμιέξηκε, μηδενὶ ἑτέρῳ πίω αἰτίαν ἔχίγραφο, 

δλλὰ σοιυτω καὶ τῇ σῃι ῥαϑυμίᾳ, γὰρ ἀν, Εἰ μυὴ ἐθυλήϑης, ἡ γωνή σε ἐδυώατο 15 
εἰς τὸν δλίαϑον τούτον ἀγαγεῖν, μὴ γὸ τ ωρεκίλεσε μὴ γδ  διελέρϑη ; μὴ γὸ ἡπεί- 
τῆσεν ; ἔδωκε μένον, ᾧ θύθέως μ(᾽ τοστούτης θὐκολίας τ τίω μετάληψιν αὐποήρθης, 
οὐδ μίον μνήμων ποινίᾳ νϑνος τὴς ἐμὸς οὐολῆς, δολ ὁγόμασας ἡπατῆοϑαι ΔῸν ἐ- 
μού, ὦ δὶ τῷτο μὴ συγχωρηϑίωαι σοι τέ βρῶσιν, ἵνα μὴ μειζόνων Ἐχιτύχης. καὶ 
“σως ἀν ἔχοι Δόγϑν 25» ἐμοδήπατϑοϑαὶ σε, τῷ τοσουύζις Δὐεργεσίας ἐἰς σὲ καταϑε- 20 

αϑέαν ὶ τῦτο  αὐΐῷ ὅσης ζω δεργεσίας μέγεϑος, δ᾽ πσολλαῦεῖν ἢ αἱ σ«εἰλαοῖ, τίω 
τ σοχζω ὦςε μη πύτοις ἰβέπεσᾷν, οἷς γι σεαυζογ αἰθεέζαλες ; δυλαὶ ζώταω πόμτα 

"παρ ἐδὲν ϑέρϑρος ἰδοὺ δζρο “Ὁ πείροις ἔμιαϑες ΟΜ) ἡ μζοτηρϑῥων σοι ἢ μέγεθος. λοιπτὸν μομ 

μηδὲ τὴ γωναικὶ μόνῃ τίωὐ ἀὐτίαν Τχέγεριφε, δλώ ᾧ τῇ ῥᾳϑυμίᾳ τῇ σαυτῇ. γη Ν᾽ 
. τοίνιωυ “δρκόμυτως ασδϑς ἢ Αδὼμ διελέλϑη, χαὶ τέων ὁμολογίλν ὠκεῖνος ἐπφιήσειτο 15 
Ὗ υρδοτηρδμων, ὡς ογόμισε, τίω αἰτίδν ἐπὶ τίωὐ γωνάικα, μεταϑεὶς, σφι (ὃ ἀγα-- 

ϑὴν δειαυότίωυ, πόσῃ τὴ συγκαταξάστι πείλιν κέχρηται ἀξιοῖ ἡ ζωτίω τῆς 15} αὐ. 
τῷ ϑἰσποκοίσεως. 

13 Καὶ εἶπέ, φησιν, " ὁ ϑεὸς τῇ γιωαικὶ, τἰ τῇ ἐποίηζας ; “Κκάδιος ὁ 

Ἡ χϑυσαίς, φησι, τῷ ἀὐδιρὸς ἐχὶ σὲ τίωω εὐτίαν μεταφέροντος, ὦ Ὁ πᾶν ξχτγρο,-- 30 δ 
Φοντὸς σοι πῇ κρϑϑς βοήϑειδν αὐτῷ ! δεδωρηνδῥη, ἡ αἰ δ τῦτο ! ων ραχθείσῃ, ἡα τίω ἀμ 

ρα σαστὴς χρσαιμυϑίαν ἐισαγοίγῃς αὐτῳὶ, οἷα, διὴ ὁμογιμὴς ᾧ τῆς αὐτὸς αὐτῷ φύ. δϑείση, 
σέως χϑινωνούσα,. τίνος ὧν ἕνεκέν τῶτο πεποίηχας ; [τί τϑτο ἐποίησε] ὦ γωώαι : “9ὶ 
ὰ (᾿αυτὴ ᾧ τῷ αγδιοὶ σαύτης αἰοουύης αἰτία κουτέφης ν τί σοι τὸ φελος γέλϑνεν ὐπὸ 
τὴς τοσαύτης αἶχρ σίας ; πἰ σοι τὴς α'πάτης τὸ κέρδὸς, ζὦ ἐκῶσα ἠπιυτήϑης, ὁ (2) )-- 35 
διρῳ κοινωνὸν τὴς ἀποίτης εἰργάσω ; τί δῶ ἡ γωυν; 

, Οἰὐφιρήπατησέ με, καὶ ἔφαγϑν. 
ὥρα ἡὶ ζω τίω ἐν πολλῇ δειλία καϑεςῶσαν, ἡ "Σιἰπολοχϑυμϑῥην αὐχὸθ τοῖν ἡκζς.. Ἀῶννν 

τηρϑῥων. καϑούπερ γὸ ὁ αἰγὴρ τίω αἰτίαν Ἐπὶ δ γωυώῶκα ἔδυξο μετάγήν λέγων, ἡὶ γωνὴ 
ζύεγκε ἃ ἔδωχέ μοι ἡ ἐφαγϑν᾽ ἅτω ἢ αὕτη σγοεμίαν θὑοίσκουσα ἐἰποφυγάω ὁμολο-- 49 

γῆδ γελρηνδίον, καὶ Φησιν,οὕφις ἠπάτησέ με,ἢ ἐφαλϑν. ὃ πονηρὸν κφό φησι, ϑη-- 

οἱον τούτον ἡμῖν τὸν ϑλιοϑον τδϑεξένησεν, ὠκείνα ἡ ὀλέθελος συμξυλὴ Εἰς ζιυτίω 
ἡμὰς τίωρ αἰογουυίου ἐωεγκεν, κεῖνός με ἠπώτησε ἔφαγον. μυὶ ὑπλοῖς αἰ θα τξέχω-: 

μδμ 



β 

ΓΈΝΕΣΙΝ, δΔογὶ ζ, ἘΣ 
" πμὲὺ ΝΣ μῦν, ἀγαπητοὶ, πὶ λ 6 δα, δ ἀκρ (ξοΐρ ! διερευγησοίμιενοι, πολλδε ὑτεῦλενκαυρ.- 

ὦ πὸσόμιϑω τίωὐ ὠφέλειδν. δικαςήφλον Ὁ 621 Φοξερϑν ὁ Φείκης γέμονζἡ δεῖ πρώτα 
Ἀάραλμς κα "ἀκριβείας ἀἰκούογζῳς πολιωὼ τὸν ὑπὸ τῶν λελρμϑίῥων ϑησαυρβλν" ὠγαποτίλε ον, 

τὴ ὀζμνοία, σκόπει γᾺ ἡ τὸν ὀδλρρι λέγϑυτα, ὅτι καὶ γουνὴ, ζιῦ ἔδωκας μᾶ]᾽ ἐμοῦ, αὕτη 
4. μοι ἔδωκε καὶ ἔφαγον. ὁδωμοῦ λῥαίκη, ἐδαμού βία, δλλα πσοϑαξβεσις ἡ γνώμη. ἔν. 

δῶχε μόνον, σία ἐιυάγκαισεν, Οἕν ἐδιαστιτο. χαὶ αὕτη πολιν “ἰπολογίλν σωυτίϑεῖσα 
εἰκ Εἶπεν, ὁ ἴφις ἰὠὐαγκασέ μεὶ ἔφαγον, διυλαὶ τί ; ὁ ὄφις ἠπάτησέ με, ὁ ἔφαγον. 
τ ὠπατηϑίεναι χαὶ μὴ ὠπωτηϑίωαι κυοία “ὦ. ὀῦφις, φησὶν͵ ἡπάτησέ μ(!. ὁ ΣΝ, 

ἐϑρὸς ὃ σωτηρίας τῆς ἡμετέροις ογεργήσαις δζρὶ τῷ σπονηρ9ύ ὀκείνν ϑηφάν τίου συμι-᾿ 
το (υλώὸ Εἰσαγαγων ἠπάτησεν, Οὐκ δωαίκασιν, συϑὲ ἐξιασειτο, δλλαὶ Αἱ ο' τῆ φὐλε- 

ϑείας δυμξυλῆς τίω ἀπατίων Εἷς ἔρχϑν γα, ὯΦ δῦρε τίω γωνάικᾳ, θύκόλως 
ἰόν, δωυαϑμίω δέξαοϑαι Κὶ ἀποίτίωυ, Κὶ πάέσης συγγνώμης" ὠπεζερηρδιίην. ὁ ὄφις, φησὶν, 

ὁπάτησέ με, ὸ ἔφαγον. ὅοφι τοίου τὸν αἰγαϑὸν δεανότίου “διοκούμϑρμον αὐτοῖν τοῖς μή:- 
μασι, ἃ συυὴν περαιτέρω κατομαγκοίξοντα λέγην. 23) οὐκ ἀγνοωῖν ζῶτα 

τῷ ἠρώτα, δλλ Εἰδὼς, ὁ στφόδορφι Εἰδως, ἵνα τίου ῥικείλυ φιλαν,ϑε»»πίαν ἸῬχτδείξηται, 
συϊηρὑταξ αἱνὰ αὐτοῖν τῇ ἀδείας, ἡ ὀκκκλότω αὐεδν Εἰς ὁμολογίαν τοῖν ἐηαισο. 
αϑέων᾽ δορὶ τῦτο σϑοδγ πλέον ἐρωῖα. ἐχρμῶ »δράώρᾳ μοϑεῖ ὶ ὃ Εἶδος τῆς ἀπαίτης" 
ἀλλ᾽ ἥα ἡμῶν δείξῃ ὅτι οὐκ αἰγνοίας ζω ἡ ἐρώτησις, “ϑἰοκεῖται τοῖς ῥηθεῖσιν. Εἰπούσα γὃ, 
ὁ ὕφις ἡπάτησέ με ὶ ἔφαγον, κοείίω ἡνίξα Ὁ Ὁ ὀλεθοίδν συμφελιωὺ, ὠ ἐδέξατο πα- 

89 οἱ τῷ αἰϑθόλν δχὶ τῷ ὄφεως, δι ἔσεοϑε κ᾽ Ἔ βρῶσιν ὡς ϑεοί, Εὔβετε ὧδ ὅσος ἀκρω 
(ρίας ἡρωτηϑη ὁ Αἰδεόμε, θ᾽ ὅσης ὀνεζικακίας ἐστ θη ἐὶς ὃ δικαςήφλον χαὶ ὁ γιωή, 

“ὡς ἐκοίτερος αὐτοῖν ἢ ὡσολογίλν ἐποιήσατο. δ λέπετε λοιπὸν εὐ ζυῦϑα τῆς φατε 
φιλφν,ϑο»»πίας τῷ δικαφού τίω α'πιρξολίω. ἔην "ὃ ὦπῳ ἡ γωσὴ, ὅτι ὁ ὄφις ἠπεί-- 
τησέ με ἡ ἔφαλϑν, Οὐκ ἔτι λοιπὸν ἀἰπυκρίσεως ἀξιοῖ τὸν ὄφιν, συν ᾿ἀτολογέας χώρϑω 

29 αὑτῷ πα ἐχυ, οὐυὶ ἐρώϊα καϑα ον τὸν λύδιομ ὦ τίω γευαϊκα, δρλαὶ ζιὶ Ὁ ὀκφίνων 
᾿ἰργυθνηδῶν αἰπολογίας δεξαίκϑρμος, (πὶ τούτον, ὠς αἴτίον τοῖν [ὅλων] κακόν" γετενηνδῥων ὁρμᾷ. καὶ 

ὕηῇ ὡὠςϑιὸς αὶ (ὶ ὑσέῤῥηζῳ Ὀχιςαίμϑμος ἤδει δὲ αὑτὸς ἐῶ ὁ ἰπυνρετησαίμϑμος τῇ τῷ 
ἡζθύλυ Ὠπουλῇ, ἡ τῇ βασκαυίᾳ, ἑὼ αὖθὲ τὸν αἴ, ϑο’ πον ὁπεδείξατο γα μαΐϑης αὐ. 
τῷ τίω αἰγαϑότητα, πῶς ἐπ᾽ ὀκείνων ὦ ἐιδὼς τῳ ϑμόλεγε, πο ΕἾ, τἰς δϑήγηλέ 

30 σὶ τί γυμφὸς ἐἰ,τῇ δὲ ἔλεγε, τί τοῦτο ἐπτοίησοις, Ἰῆτὶ τῷ πονηρρ τότυ ϑνοία συν 
Οἰπζογ ποιᾷ αἰλλαὶ τί; κὶ ἔνπε κύριος ὁ γεὸς τῳΐόφει, δη! ἐποίησας τῶτο. δίδας δζεφο- 
69. τῇ 9.5} γεωαικὶ ἔλεγε, τί τῶ ἐποίησας» ' 

14. Τῷ δὲ σφ, δι ἑπτοίησειις τῶ" 
ΟἿ ὃ κακόν, φησι, τ ἐργάσω, δι τω ὁλαϑοίαν συμυλίω ζωτίω ἐϊσή γα: 

35 πς, δ, Ὀσαύτη βασκανίᾳ ὑπηρετήσω, δι ἕτω τὸν φϑόνον ἠκόνησας χὸ τῷ δομιίσργη- 
θέντος κί αο’ ἐμ, 

Επικατοίροτος σὺ οἰπὸ πότων μ "Ἰηνοίν, ὁ ὐπὸ πύμτων Ὁ ϑηοίων τῆς γῆς. ἐπὶ 

το τῆϑε! ὁτῇ χϑιλίᾳ πορθύσῃ, αὶ γώ φώγῃ παίσας ιΣἡμέρρις ὃ ξωῆς σῃ, 18. Καὶ 
ἐϑρλν ϑύσω αὐγαὶ μέσον σω ἢ αὐγαὶ μέτον ὁ γωναρὼς ὃ ἀγα μέσον Ἔ απέρμαἷός συ καὶ ἀ.- 

49 ναὶ μέσον ἢ ασέρμωτος αὑτῆς. αὑτός σω τηρήσεικοφαλίω,, ᾧ σὺ τηρήσεις ἀντ τβέρνλν. 
Σκόπει μοι ἐγνζῳῦχο ξιν ἡ ἀἰκολουθιθω φιλο, ϑοςρπίας πεπληρωμϑῥδου. Ἐ κϑῥ 

75} ἐρώτησιν προιόεϑρυς ἀπὸ τῦ ὀμδιοὺς ἤρξαντο, ἔιτα μετῆλθον ἘΧῚ τίω γωσναῖκα. 
καὶ 4 Θἶ πεν αὕτη τὸν αἴτιον αὖ τῇ γεπνηϑμον,ἐλϑαὺ Ὠχὲ δ ὄφιν, ὼ οὐκ ἔτι αὑτὸν «ἰ. 

Ομ εγίοῖ, ΟΠ, 1. Κ ̓  ποκρίσεως 



ὯΝ γ. δι» ΧΡΥΎΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

ποκρίσεως αἰξιώστις, τί τιμωείλν ἐπείγει, ὁ ζοιαύτίου ὡς πϑωτὶ τῶ! χούνῳ παρεκτε-.- Ὁ 
γέαϑαι, ἡ ὁ τῆς ὄψεως διδευεκὴ διδασκαλίαν γίνεο τ τοῖς ἑξῆς ἅπασι, μηκέτι δέ- κχολριδ, "ὦ 

Ι χεοϑαι τίω ὀλεθρίδῳ ἐκείνων συμζαλίώ, μηδὲ ἀπατάονι Οἰς γον ὀκείνν μηχανή: 

" μασιν, δλλ᾿ ἴσως Εἴποι τις δθ᾽ ἡ Εἰ ὁ ϑρύξολος Δι οἱ τῷ ὀφεως οὐγεργήσοις Ἐ σὺμι-: 
Ὀυλιμὼ Εἰφήγαγα, τίνος ἕνεκεν 5 ϑηοίον ζοσουύ τίου «ὑπέμεινε τιμωράθν ; αὶ τῶτο τῆς 5 
ἀἰφαίιτεφιλαι, ϑο»πίας τῷ ϑεού ἐρχϑν γέλϑνε . κοιϑούπερ γὸ πατὴρ φιδλόφυρηϑς, ᾧῷ " ἀ- Ἀ. ἀπικηῃ. 

, νιν Ν ! νη ἈΚ Ν ι κ! τὰ ρεήα 
πεκζοικότα Ὁ υἱὸν τὸν ἑαυτῷ τιμωρϑυρϑρος, χαὶ τέων! μούχαηραν ἢ Ὁ ξίζος, δὲ αὶ τὸν φό- 

᾿ νον Εἰργάσοιτο, οἱ ασττῷ καὶ Εἰς πολλαὶ κατατέμνει μέρη" ([) αὑτὸν διὴ (ξόπον χαὶ 
ὁ αἰγαϑος θεός. ΤΩΝ ὡασερ μοΐχαιοφί τις ὑπο ρετήσατο τὸ θηρίον το τῇ τοῦ ὅζᾳ-: 
Ούλυ πόνυργία, ἐπαΐγει αὐτῷ διϊωνεκῆ πίω τιμωρίαν" ἵνα δχρὺ τῷ αἰοϑητού τ ὐτν χαὶ τὸ 
ἐρωνϑύα λογιζω δα εἰν ὅσῃ ἀτιμίωκακῴος τυγχάνει. ἐὶ γὸ ὅτος ὁ, καϑούαῦν ὀργα-: 
γον, αἰ πυτρέτησα ϑμος σουύτης ἐπτιροίθη τῆς ἀὐγανακ)ήσεως,, ποίδν ἐἰκὸς ᾿ὐχεῖνον 
δέξαι, τιμωείαν ; μάλλον Ἐ᾿ ὁ τούτο ἤδη, ἡμᾶς. ἐδίϑουξεν ὁ ΣΧ οιςος ὀχρὶ Μ᾽ Θείων 

Μετϑ, κε μα, βϑαγίελίων φάσκων πσοὲς (ἄν ὧς βὐωνύμων ἑςῶτας " Πορϑύεοϑε απ’ ἐμοὺ ὡ κα τη. 

ορινϑβοι ἐἰς Ὁ πόρ Ὁ αἰώνιον, Ὁ ὑτοιμασνϑμον τῶ .Ι αθόλῳ καὶ τοῖς αἰγῤλοις ἐυτν, ἐ- 15 

κεῖνο γὸ παλαι πότῳ ἡτοίμαςαι,  ὠκεῖνο ζῷ ἀσξεφον πόρ αὑτὸν ὀκδέχεται. τί δΐζυ αν 
Εἰ αἰβλιώτερον “ὝΨΜ δὶ ἀμέλειαν τῆς οἰκείας ((τηοίας ἑαυςᾶν' ὠκείνη τὴ ἡμμωεία χᾳ-: 
ϑιςτύντων αὑπν ϑυθειύοις τῇ ὠκείνῳ ἡτοιμιοισϑβῃ 5 ὅτι "ὃ ἡμῖν, Εἰ βαληθείηνδν Ἔτρε- 
τίω ᾿χιδείξα ιν, ᾧ Οἷς δα τῷ ΧΧοιςοῦ τεϑεῖσι νόμοις ἕπου, ἡ βασιλεία ἡτοί- 

Ματϑ, κε λδ, μᾶςαι, αὐτό παλιν ἀκχϑυσον λέγοντος ᾿ Δῶτε ὡ ϑυλογηνϑίοι τὐπαΐδος (Μϑ, ΚΧη09. 20 

γομἴσεωτε τί ἡτοιμασμϑμίιυ ὑμῶν («σιλείαν ὐπὸ καταξολῆς κόσμει. " Θἴδετε ἐ- 

κεύῳ μϑμ Ὁ ἀσβεςον πῷ ἡτοιμασμδῥον,ήμιν ἢ, ἐἰ μιὴ ραϑυμιήσαμμεν, τίω (ασιλείαν. 

ζωῶχτα τοίνιων εἰγνοομῦτες  βίν Ὠαιμελω ἄθα, ἡ τίω κακίαν φθύγωμϑρ, ὁ μιηδέποτε 

ἐπατω θα ζαῖς τὺ αἰ σόλου μηχαναῖς, δλλ᾽, Εἰβύλεοϑε ὁ μυὴ ἀπεκαίμετε, 
παλιν ἐἰς μέσον αἰγαίγωμϑρμ τίω τιμωρίον Ἔ τωόφει ἐπαγορϑῥδω, ἵν ὕτω Κτὶ μικρὸν 25᾽ 
Εἰς Ὁ τέλος τῆς δίκης. φϑαίσαντες ἰδωμιν τῆς Φιλρν,ϑο5 πίας τῷ ϑκοῦ τὸ μέγεθος. ἐ 
"ὁ ὀθίϑαφποι δίκας ζιὺ ὁρώντες πολλάκις δημοσίᾳ, κα, ϑήνϑμον, ἡ τίω κ᾿ ΜΝ καταδὲ.. 

᾿ κῶν Μῆφον ἐκφέροντα, διαὶ πασης ἡμέρας πο αμένουσι, αὶ σύν αἰφίςανται μέχρις αὐ 

ἴδωσιν αἰναφαίγτα τὸν δικας" ζω" πολλῷ μῶλον ἡμᾶς νει τσϑϑσήχει μ᾿ σλείονος τῆς 
Σ᾽ παϑοϑυμίας ἰδεῖν τὸν αἰγαϑὸν ϑεὸν, πτύς 2 τῳΐόφει σφοθραν τίωὐ τιμωοίδυ ξχιτίϑη-- 10 
γα] σιν, ἥα δια τὴς τῷ αἰοϑητοῦ τῶτα ϑηείν τιμωοίας, ᾧ ὠασερ ὀργαγῳ ἐγχρήσευτο ὁ Πονη-- 
με’ 699 δοίμων (κεῖνος, αἤαϑησιν ἡμῖν ΓΟΡΝ τῆς μελλύσης τὐκοίνον τιμωρίας ὠκδέχε- 
᾿, ' ΑἿ πος ἢ ΜΖ φειδοὺς σύμμετρον ἐποίπει αὶ τῇ γοωιναιχὶ ἢ τῶ αἰδρὶ τίου Ἐχιτίμωησιν, 

᾿ Ἷ γυϑεσίδν μᾶλλον θχουσοῦν ἢ κόλασιν ἕνα ζῶτα ἀπὸνζᾳ κῷ αἰχριξείας σχϑπήσαντες, 

᾿ ' ϑριυμμοίσωμῳ τίου τῷ φιλον,ϑο πϑϑεῦ κηδιεμονίαν, ζῶ αὐθὲ Τὶ φυσιν Ἐχιδεύψυπῳ Ἐ 15 
" ἡμετέραν. Ὧι δίζυ φησι αὶ εἰπε κύρλος ὁ ϑεὸς τῳΐόφει, ὅτι ἐποίησεις τῶτο, Ὠχτκατάραϊος 

᾿ σὺ ἀἰπὸ πόύτων Ὦ κιηνων ὶ Ἔσο πόρτων ἢ ϑηθίων ὦ γὴς᾿ Ἐπεὶ τω φήϑει ᾧ τῇ κοιλίᾳ 

πορθυσῃ, ̓ ὸ γὴν φαγη πασας ς ἡμκέρρις ̓  ζωῆς σύ. ἡ ἐϑρὰν ϑήσω αὐα! μέσον συ ὼ ὀνὰ 

μέσον τῆς γειυναριὸς, καὶ ὀμαὶ μέσον τῷ ασέρμφιτύς συ ἡ αὐὰ μέσον τῷ ασέρμιατος αὑτῆς. 
Ν' ἡ αὐζος (ου τι ἡσειχεφαλέωὺ, κὶ σύ τηρήσεις ἀὐτε τῆέρναν. μεγαίλη ᾧ σφοδρὰ καὶ αἰγα-- 4Φ 
᾿ ᾿ : ,᾽Ἷ ες ΜΝ λιν ς 
| γακΊησις, Κ΄ ἡ μεγαίλη τῆς ἀπώτης ἡ αἰ πρῥΟολὴ ω" δ ατν πσϑϑσήγα ὁ πο- μαρντη 

Χι ἊΝ 

μηρϑς αἰ θθολοο. χαὶ Εἶπε κύρμος ὁ ϑεὸς τῳ οφει, ὁπ ἐποίησας τούτο. ἐπτειδϑιή, φησι, 
] ζ Ι! « ! ΙΝ τ» ! .3. 3, 2} 2 . ᾿ 

αὐτῇ κυ Ἡρετήσω πανουργία Ὁ ὕτω τίου ὡπατίω εἰς ἐρλϑν ἡγαγέ9, ολεβῥίδν συμ-- ' 
" τς ἀνλίω 



Ρ 

“1. “μυνδέων 

Του πῖον 

τω. 

Μ ΘΟ εν 

ΓΈΝΕΣΙΝ, δλυγ. ζὺ ΕΣ ΕΠ 

ὀυλιιὼ ἐισευγανγῶν, ὁὶ Ὁ δηλητήριον ὠδοῖς φαίρμαικον κερίστες, Τὴν τούγο ἐϊργείσω 

ὶὶ τῆς ἐμῆς ϑ)νοίας ὠκξαλεῖν ἠδυλήϑης (ὄν" ὠστ’ ἐμοῦ δημεμργηθένζας, κἐπσύρετη- 

(ιμϑνος τῇ τῷ πονηρ96 δαίμονος γνώμῃ, τῷ δ, τίωω (ασκανίμν ᾧ τίω αὑωτρολο 

δυουσαν αὑπερηφανίδν ΠΧΣ] ϑἰροιγῶν ἐὶς τίω γζῶ κατενεηϑέντος, δζ τῦτ, ἴιι Φ 
5 τύτοις ὀργάνῳ σι ἐχοήσαιτο, διϊωνεκῆ σοι δ τιμωρίαν Ἐχιηϑηρὰ » ἵνα δχοὺ δι ἐἰς σὲ 

" γέτενημεένων καζκεῖνος εἰδέναι ἔχη δια τιμωφία αὐτὸν ὠκϑέχεται, καὶ (ὦ ἑξῆς ὁ.,5.9- 
ποι πο δούωνται μιηκέτι “(πα ἄγεέοϑαι ζαῖς τύτε συμξελαῖς, μηδὲ τίου ὠπατίωυ 
 σοϑΐξαϑαι, ἵνγω μυὴ Ὅς ἀὐζῖς αἰδεπέσωσι. δχρὶ τοῦτο Ὡπικατάρᾳτος σὺ ἀἰπὸ πὸμ.. 
σῶν δι κιυνωῖν, ΤΥ ν᾽ οὖν ἐς δέον ἐγοήσω τὴ φρονήσει, δυλὰ τὸ πσοϑτέρημο, ΤΣ εἶχες 

10 αἱ ἀπϑμῖα ζῷ ϑηοία, τῶ τόσοι γέλϑνε Μιακακδὼ αἰπόμτων ἀἸτίον. ὁ Ν᾽ ὅφις, Φη- 

σὶν δῶ φρϑνιθϑέτατος πλύτων Μ᾽ ϑηρίων Δ τὶ τῆς γῆς. δζρὶ τούτο Ὠπκατάρουτος 
σὺ πὸ πϑύτων ὝΨ κιηνών, ἢ ὐπὸ πότων (Μϑηρίων τῆς γῆς γενήσῃ, Δ ὩΝΌ 
τῆςκατοίροις Οὐκ, ζω αἰιϑητὸν θδὲ ὀφθαλμοῖς φαμόνϑμον, δια τούτο ὶ αἰάϑη τω αὑτῳ 
τιμωρίαν ἐπάγει, ἵνα, διζωυεκῶς ολῦμ ὀφϑαλρδν ἐχωμῶν ὁρᾷν τῦς τιμωρίας τε 

"5 ὶ “ασομνήματα. Κχὴ τῷ ςήϑαι ἢ τῇ χϑιλίᾳ πορθύσῃ, χαὶ γῶν Φαΐγῃ πιάσει (αὶ ἡμέ- 
ὁ τὰς ζωῆς συ. ἐπτιδιή, φησι, τῇ Αἱ φπλλάσει αὶ δεόντως ἐχφήσω, διρλαὶ χαὶ ἐἰς ὁμι- 
λίϑυ ἐλθῷ ἐτόλιμμησος των υασ᾽ ἐμ δομίσργηθεντι λογοιῷ ζώῳ, καϑοίτῷρ ζοίνιω ὁ 
διαΐζολος ογεργήσαις διαὶ σῷ χαὶ ὀργάνῳ σοι χρησεύνϑμος, Κη αὐ τίω ὀικείαν ἀξίλυ 
ἐφρόνησεν, ὧν ἐὐρφιναίν ω κατίωυἐηϑη "Δ αὑτὸν διὴ (πον χα! σε ἔτεξϑν οὗμα ΟΝ 

20 πλάσεως δὐαλαξεῖν «σοϑτίήω, ᾧ Ἐχὶ τῆς γῆς σύρεοϑαι,, ὁ ζὐτίω ἔχεν (οφωὺ, 

ὧφε μεὴ ὀξεῖγαί σοι λοιπὸν αὐανβύειν ὀψω, δλλαὶ διδωνεκὼς ὧν ζύτῃ τυϊλάγειν τῇ κατω- 
ξαῖσει, ὁ αἱ δαὶ πϑύτα ( λοιπαὶ ϑηοίω ὃ γἀῦ συτελϑαι αὶ ἐδὲ τούτο μόνον, διλαὶ καὶ 
ἔϑραων ϑήσω ὀμαὶ μέσον σὺ νὴ ἀγα μέσον τὴς γουναηκὸς, αὶ ἀϑαὶ μέσον τῷ ασέρ ματὺς σν ὸ 

ὁρμαὶ μέσον τῷ απέρ ματος αὐτῆς, ἢ δὲ τύτῳ, Φησὶν, Φρκεοϑυσομφι το ἔχὶ τὰς γῆς 

25 σύρεοϑαί σε, ὀνλα ᾧ ἐϑραν ἀἰ ασονδὸν σοι κουτωφήσω τίωυ γων κα" ὁ Οὔκ αὐτίω μό-- 
νζιυ, δλλαὶ αὶ Ὁ ατέρλλα αὐτὴς τῳ ασέρμκατί συ πολέμιον διδισεκῇ ἐργασομαι. δἰυτός 

. σῳ τηρήσει κεφαλέωυ, αὶ σὺ τηρήσεις ἀυτε τηέργαν. ᾧ γὺ Ὁσουυτίου ὀκχείνῳ Ζ᾽ παρέξω 
τίω ἰχοω), ὡς ϑιϊιυεκῶς ξχικφοῦο τὴ σῃ κεφαλῇ, σε δὲ τοῖς κείνυ, ποσὶν εἰ πσοκέοϑαι. 
ὅρϑι, ἀγαπητέ, ΕΝ τῆς κῸ τῷ ϑηοῖν τύτυ τιμωείας, ὁσίων ἡμῶν ὐνδείουται τίοῦ κην 

80 δεμονίαν, ζεὦ ὐδὶ Ὁ ΟΜ λὸ, ϑοϑίπων φύσιν ἔχει. ᾧ ζῶτα (ὦ αἰϑὲ τοῦ αἰϑητῦ ὕφεως. 
ἔξες! ὃ τῳ Ουλορϑύῳ (Τ᾽ τῦτο τηρεῖν ἀπο ραμμδων τίοὐ αἰκολουϑίλν,καὶ Εἰδένω, 
ὅτι Εἰ αἰϑὲτῦ ὐϑντίξφεῦτα Εἴρηται, πολλῷ μῶλον ὀκλαμξανε ζα ἐρηνϑῥω 
δὲ ᾧ αἷδὲ τϑνουτοδοφεως. ὃ ᾧ κεῖνον κἰασὸ (ἦν πόδως ἡμδμταπεινώσοις κα-- 
τίωεγχε, ὃ ἡμῶς Ἐχτκῴοϑει αὐτο τῇ κεφαλῇ πεποίηκεν. ἢ εἐχὶ τῦτο σημαγει λέγων, 

35 Πατῴτε ἐπάγω δῷεων κὐ σχϑρπίων ἐἰτουΐνα μυὴ νομίσωϑν αἰδὲ Μ' αἰαϑηταῖν ϑηφίων 
ζωτα ἐϊρηοῖ, ἐπήγαγε" ἡ Ὀχὴ πᾶσαν τίω διώαμωιν Ῥέϑροό, ἔϊδετε ᾧ ἐκ τὴς ὀπει-. 

. ἀϑείσης τῳ ὀργάνῳ τῷ αἱ φθόλου τιμωρίας τίω χἱαύῥῥαϊλλουσαν τῷ ϑεούφιλόν,369.- 

πίαγ᾽ ἔλθωμϑμ πάλιν, ἐϊ δοκεῖ, ξχὶ Ὁ γωνῶκα. ἐ) Ν᾽ 2.5} οὔφις Ἐ ἀπατίω ἐϊσή. 
γατε, ὀχρὶ τῦτο ὅτος πσοξτος τίοὐ τιμωοίαν ἐδέξατο. ᾧ ΧὩ) 7" πο τίω κὶ γωνῶκα 

49 ἡπώτησε,ἡ τότε ὠκείνη Τ' αἴδρα συγκωτέαχασε, ὀχρὶ τῶτο ὠκείνδιν προτον ζιμωρήται 
τιμωοίδν, γουϑᾳσίαν πολλέρὐ ἔχουσ. οι 

τό Καὶ τῇ γωυωγκὶ ἐιπε,πληϑιύων πληϑιυῶ (ς λύπας σὺν, τὸ τὸν φεναγμμὸν σῳ. 
Ἐ᾿ λύπαις τέξῃ τέκνα, ὁ τσδϑς τὸν ὀύδρα συ ἢ Ὀστοςροφὴ σα, ὸ αὐτὸς συ κυρλλγσει, 

Ομεγίοϊ το. 6ὃϑδΚ 3 ὅρα 

χρν. Ὑ’ 

Δι, ). ἢ» 
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ρα δεαυύτυ ἀὐγαϑότητα, ὅσῃ κέχρηται τῇ θμαερότητι (Τ᾽ τίω τοσουύτέωυ αὐἶϑα- 
ὅασιν. “πιληϑευύων πληϑιωαΐ λύπας σν. ω ἐγώ κϑὰ ἠδουλήϑζωυ, φησὶν, αγώδυ- κ: Ῥπιδ) 

᾿ ΄ , ἢν ἝΝ , , Ων». γ δι, 
γον ᾧ ἀταλοαιίπωρϑν σε ἔχειν ξωίων, πάσης λύσης ὁ αϑυμίας ἀπηλλαγμϑμίω, ᾧ παί- 
σης ἡδογὴς πετληρωνϑῥίω, ἡὶ μηδενὸς αἰοϑαΐνεοϑτει ἢ (Ὁ μκαιτικϑὲν σῶμα «ἰθεκειμέ-: 
γζεν. ἐπειδὴ ὃ Ογκ ἐγοήίῷ Εἰς δέον τῇ Ὀσαύτῃ ὀμέσει, δλλ᾽ κὶ αῷϑωσία “ΟΜ ἀγαθῶν ς 
ἐὶς τοσοιύτίω σε ἀγνωμοσιοωύζω ἤγαγε, δχρὰ τῶ πο 9. χαλινὸν ἐχιτί ϑημε, ὡςε μωὶ Τὶ 
πλέον ἰπυσκιρτῆσαι να λύπωςς ὁ φεναγμιοῖς σεκαταδικαίσω. πληθιοωύων πληϑμωαὶ 

Φλλύπας συ ἃ τὸν ξιναγμὸ (ϑυ. οὖν λύπαις τέξη τέκνα. τίωϑ ν᾿ πούϑεσίν, φησι, τῆς 
πολλῆς θυφρϑσιούης, ἢ Μ πέκψων τίω ζω ϑσὸ λύπης ἀρχωϑοαί σε αρῖθα- 
σχθυα(ρ, να διηνεκῆ ἔχης ὶ ατὴ τίω ὑπόμψησιν δζῳ δ καθ᾽ ἐκαφον χαιοϑν ὠδίνων, ἢ το 
Μη λυπηρῶν ἊΜ καθ᾽ ἑκαςην τικτουϑύων, πόσον τῆς αμδότίας ζωύτης ἡ τῆς χγδυοῦς 
ὃ μέγεθος, ἡ μὴ τῷ χεόν πσϑϑϊόντος λήθη οραδῷς Ὁ γεπινηνθῥον, δλλ᾽ ἐϊδιάγαι ἔἰ.. 
χὴς ὡς ἡ ἀπάτη ἁντὴ τόυτων σοι αἼτίος γεγένη). δώ τϑτο πληϑιούων πληϑιυώ (δὲ 
λύπας (υ ᾧ τὸ φιναγμόνυ. οὖν λύπαις τέξῃ τόψα, Τὶ ὠδνας εἰν ζζυῦϑα, αἰνίῆετα 
αὶ ὁ πολιὼ καί μκατον ὀκέζνον, ὃν ὑπορῦμειν ἀγαΐγκη, καϑούτ» φορτίον, εἰν μησὶ τοσύτοις κ᾿; ᾿ 

ὃ βρέφος" βαφαξυσει,  ζιὶ Κτὶ μέρος εἰγτεῦθαην φυονϑμας ἀἰλγηδοναςρὸ Ὦ μελοῖν τὶν ἵειβερίζενι ἢ 
δχιασασμὸν,ᾧ ζῳ 4" ὁδυυύας ὠκοίνας ζω ἀφορήτυς, ὡς ἐκεῖναι μόναι ἴσασιν αἱ δζρὶ τὴς δα 
πείροις ἐλϑούσοι. ΝΥ ὅμως τοταὐτίω ὁ φιλοίν,ϑο5"πὸς )εὸς πϑρέοα ΠΩ ὝῬᾺΟλυα 

πηρῶν τέο πρδαμυθίδν, ὡς ἰσόῤῥοπον {ἢ τίω ἐχρὶ  τερϑὲν βρέφος βὐ φρφσιωύίω ΨΜ 
ὠδίνων ἐκείνων “δῇ, οὖν Ὀσύέτοις μησὶ τίω γαφέρφι ὀζρκοτῆσσῶν. αἱ γ)Ὰ} τοσούτον πόγον το 
αἐσπσορϑῥυσαι, ὁ ἕντως ποὺ Μἰλγηδόγων ασαροῆόμϑμαι, , ὡς Εἰπεῖν, ποῦς 
αὑτίω τίωὐ ζωΐω ὠπαχϑρθύσσαι, κ(τ' ὃ τεκεῖν, κα τῆς ὐπὸ ΟΜ κα μάτων ϑύφρ)σύ- 
γης ὡσολαῦσαι, παλιν ὥασερ Ἐχιλαϑθόμϑμαι ΔΜ “ογνηνϑμων αἰπόϑτων, ἑαυτὰς ἐκ.-- 

διδόασι πτοὶς τίμὐ ὙἿΜ᾽ πέκγων χονιὐ, τῷ φιλον,ϑοθπν 3εὉ ουτὼς ὀικονομυΐσειντος 
κσοϑς σύςτισιν τὴς ΝΜ ἀγ,ϑοπων σωτηρίας, ἡ) 9 ἐλπὶς αεἰ ὙὝ μϑηόντων αἰγαθώϊ ἐς 

κόσφως ποιᾷ φέρειν ζὶ παρόντα λυπηροί. ἡ τῦτο ἰϑὸι τίς ἀν  (ἦν' ἐμπόροις «ἰσυο- 
αϑμονζῷε, ὁ μακρ "ἡ πελοίγη ἀζμπερώνζῳς, ̓ ὸ ναναγίων ἀγεχονϑμοις ᾧ πειφοι δ ὁ μῶ' 
εἦσ πολλθς ὠκοίνς κινδυύγυς σπτολλαΐχις δαμδτζα τῆς ϑλσδοκίας, ἡ μιυδὲ δυ.-- 

τως οσπςαγᾷς, δλλὰ πολιν δῇὋ αὐνδἶ αὐπὔῆονϑῥος. τῦτοχαὶ ἐλὶ ἮΨ γηπόνων ὅρὴν 

" εἰπεῖν. αὶ »)δ ὶ ἡ ὅτοι, ὅτε βαϑεῖαν ἀυλακα, ἀγατέμωσι, καὶ πτολλίω τίω Ὠχιμέ- 20 ἘΝ» 
λειδν τῆς γὴς δ)ηδϑιξωνται, χαὶ δου ψελῆ τὸ ασέρμιατα καταθαίλωσι, πτολλχις αὐχ- 
μι ϑμονϑύν, καὶ ἐπτομξρίας, ἢ ποοϑς αὐτῳ τῷ τέλει ΡΨ) δρωγμαύτων ἐρυσίζης κατε. 
νερϑείσης, τῆς ἐλπίδος διήμιαυρτον ᾿ δλλ᾽ 9δ᾽ ὕτως ἀφίξανται, δλλαὶ πεῖλιν τῷ κα ον" 
κατωλοιθόγτος, ὕηήονται τὴς γεωργίας. ἢ τῦτο ἐφ᾽ ὀκαίσου ἐυρϑι τίς ὧν (γιτηδιϑύμα- 
τος γινόνϑιον. ({ὺ αὐτὸν δὴ ζϑπον ᾧ ἡ γωυὴ ἡ ἁντη πολλαϊκις μζ᾿ (ὄν πολλὸυς μξιδας 35 
ὀκείνυς, μα ἰς ὠδνας ζᾷς ἀφορήτοις, κ᾽ ἐνυκίας (ὲ ἀύπνοις, (Φ Φ Μ με- 
λών δἰϑασνασμὸν, μμικρᾷς τίνος αὐθαςάσεως σλνομϑῥης “οϑ τῷ προσήκοντος χαορ 

ὦ βρέφος ὠϑήσασαι ἀμέρφωπνὰ δι ῳτύπωτο, κ μεμορφωρμϑβον (, οὐκ ἀγτίον δὲ , σε ἀμόβ ἡ 
Οὐσὶ ὑγιὲς, ἡ α νεκρὸν πολλάκις, μόλις (ὺ κίνδυνον διέφυγε ᾽ ἃ ὅμ᾽ε ὥασερ Ὦχιλᾳ- 
θολϑίη τύτων ὠπόμτων, ΝΨΜὋ αὐνῦἕμ ἀνέχεται ὰ ἢ αὐτὰ κ'ασομϑῥει. ᾧ τἰ λέγων 49 
πολλακις ᾿) σιυαπυθανεῖν τῷ τρϑύτι σωυέξζη,ὺ Ουνδὶ τῷτο ζώ λοιπαῖς ἐσωφοϑνισε ὼ 

ἀνέπεισε φυγεῖν ὃ πράγμα, τοσοιύτίω ὁϑεὸς ἐγκκτέασειρε τοῖς λυπηροῖς τύζοις ἢ 
ἡδονζιὺ ὁμιῦ ὸ τίω) θυ εφσιωύζων. δ οἱ τῶτο ἔλεγε, σβινθεούων πληβμυ ας λύπας 

συ 



ΓΕΝΕΣΙΝ, δυγ. ζ, 8 χοῦ. γὴ 

φὺ ᾧῷ φενγμμόν σᾷ. ον λύπαις τέξῃ τέκνα. τῷτο ζοίνιω ὶ ὁ ΧΚριτὸς δρλοχϑνϑνος 

τοῖς μιαιϑηταῖς, ἢ δεικϑος ἢ τῆς ὀδευύης Ὁ μέγιϑος, ᾧ τῆς δὺ φρϑσιωης τίωὐ ἰχύρζο- 
λίωὼ ἔλεδν, Η γωνή ὑτὸν τίκ)ᾳ λύπέω ἔχει, ὅτι ἦλδῳν ἡ ὥρᾳ αὑτῆς. εἶτα αὐθδατα- Ἰρε εις 
σαι ἡμῖν βυονθμος, ὅπως Αἱ τῆς λύπὴς ὦ ϑϑ δον ὠκποδον γν, (ὃ τῆς χαρᾷς ἢ 

5 τῆς θυφρφσιωης δζμδέχεταί, φησιν᾽ στὸ ἢ. ϑυνήσῃ ὃ παιδίον, Οὐκέτι μψημενθᾳ τὴς 
θλίψεως ὀρ τέω χα οοὶν, ὅτι ἐδρνή,δη ἀν, ϑοφσος ἐνς (Ὁ) κόσμον. εἶδες κηδεμονίαν ὑὶ. 
«ρξαίλυσαν, Εἶδες τι είαν γυϑησίας πεηληρωμϑμίευ. ἐν λύποις τέξη τέκνα, 
Εἶτα πος (ὃ ἀνδρα συ καὶ ἀὀπυςροφή συ, αὶ ἀστὸς σν κυριθύσει. μωονονεχὶ ᾿ἀἰπολογύ.. 
λϑνος ποὺς τίωὶ γωνάχκα. ὁ φιλοίν,ϑεν πος γιὸς ζυωσπά Φησιν᾽ δ ἐγὼ ὦ δξ ὠρχῆς 

; 19 ὑμότιμόν σε ἐδημάθργησαι, ἡ τῆς αὐτῆς ἀξίας ὧν ὧπασιν ἀντ χογωνῷ ἠδυλη ϑίω, 
ΕΓ κλὰ ὥασερ πω ἀνδρὶ ἕτω καὶ σοι τίω κτὶ πϑύτων ῆρχέιὺ “ἰγοχείρισαι " δλλ᾽ Τηΐν οζοι 

ἐχρήσω ἐὶς δέον τῇ ὁμοτίκεία,, δζρὲ τῶτό σα ἰ ποοτάήω τῶ αἀγδὶ, ὁ πγολς (ὃ ἀνδρασν 

ἡ ἀὐποςροφή συγὸ αὐῷός συκυελθύσει. Κη, κατωλιτῦσα (Ὁ ὁμότιμωον, ὶ τὸν τῆς αὐ. 
“" τῆς ἢ φύσεως κοινωνοιουτα, δὲ ὃν ὀδυμινργήϑης, τῶ “Ζογηρῷ ϑυφίῳ τω φει ἐς ὁμι-. 

εἴ λίμν ἐλϑεῖν ἠδνλιϑης, ὶ τω πο» ὀκείν δίξαυϑαι συμθυλίω᾽ δὶ τῦτο λοιπὸν τῦ. 
τῷ σεκὶ παοτάηω, ᾧ τῦτόγ σοι κύριον ὡ'ποφαίνω, ὧφε τί τύτι διασυτείλυ δχιγνώ. 
σχεῖν. ἡ Ὁ) Ὁ οὐκ ἔγνως ἄρχεν, μάϑε καλαῖς ἀρχεοϑαι. «ὐϑὶς ᾧ ἀὐδῥα συ γ κὶ 
Ὡποςροφὴ σῷ, αὶ αὑτὸς συ κυοιθ, σά, βέλτιον σὲ «ἰ ασὸ τύτον 4 ἃ “ἰ ασὶ τιωὺ τύτυ. 

ἢ χιξηνμο δεασυοτείαν τυγχάνειν, ἡ ἀδείας ὑπολαύσσαν ἡ ἔξυσίας ΚΌ' "κρημνῶν φέρεοϑαι. ἐπεὶ 

" 20 ὁ ἵσισῳ λυσιτελὲς ἀν ἥμωτο χαλινὸν ἔχεν αὶ δὑτευζ!α, βαδίζειν, ἡ ἄνϑυ τότε καπὰ 
κρημψῶν φέρεοϑαι. ὃ σαφέον ϑίμω σχϑεσῶν τὸ (ν, πσϑὸς τῶτῳ σε θγκὴ τίω ,ἴπο-. 

φροφίω βόλομαι,  καιϑοίαἷ σῶμα κεφαλῇ ἕπεαϑαι, καὶ τίωυῦ διασοτείδν μεθ᾽ ἡδογὴς 
Ἐλιγινώσκενν. θιδον ὅτι ὠπεκαίμυτε πσοϑς Ὁ μῆκος Τ᾽ ἐϊρηνϑῴων, δλλαὶ μιοιρὸν δὲηα 
πέρϑντε, αρ)ῬΡακαλώ. μι ἀτέλεσον τίου δίκμιυ καταλεΐπωρδν, μηδὲ αἰφέντες ἔτι τὸν 

25 δικας΄ ἰὼ καιϑήμϑμον αγαγωρήσωρϑμ. καὶ Ὑδ λοιπὸν αγ3ν αὐτὸ τὸ τέλος ἰσωυτήκα,- 
μϑν.. ἴδωνϑῳ τούνεω τἰ μζϑ' τίω γωναρια, αὐοϑς τὸν ἀνδρα Φησὶ, αὶ ποίαν χαὶ τύτῳ τι. 
μωρίδυ ἐπαΐει. 

17 Τῷ 3 Αδαμ ἕμπεν, ὅτι ἠκϑυσειᾳ τῆς φωνῆς τῆς γευσαμκός: σύ, ὦ ἔφατις Ὡσὸ Ἐ 

ξύλι, νὶ ἐνετειδοί μιν σοι τύτν μόνε μὴ φαγῷ, ἐπ᾽ αυτψέφαις, ἔχικατοίρφοτος ἡ 
30 γή οὖν τοῖς ἔργϑις σσ᾽ ἐν λύπαις φαΐγῃ αὐτὶ πασοις ζ(ὲ ἡμέροις ὃ ζωῆς σν. 18 Αχαϑο 

ϑας ἡ τοιζόλους ἀγωτελᾷ σοι, ὦ φαΐγη τὸν χόρτον τοῦ ἀγφοί, 19 Ἐν ἱδρῶτι τῷ χρϑ9. 
σώπν ὃν Φαΐγη τὸν ἄρτον συ, ἕως τῷ ἀὐἰποςρένψαι σε Εἰς τίω γἀῶ δὲ ἧς ἐλήφιϑηφ᾽ στ 
" ἦι ὦ ἐς γώ αἰπελθύσῃ. 

Μεγάλη ὶ ἀφατος ᾧ οἤύλεν δείωυ ἡ αἰϑὸ Ὁ ἄν, ϑφφπον 5 διασότε κηδομονίαι 
35 δλλ᾿ αἰκούσωμϑρμ αἰκριξως ἕκα τον ΤΥ ἐἠρηνϑύων. Φ᾽ Αϑαΐμι διπεν, δῆ, ἤκουσας ὃ φωνῆς 
ᾧ γωωαικύς συ, ἡ ἔψατες ὐπὸ ὃ ξύλε," ἐνετειλομέω σοι τότε μόνα μυὴ φαγεῖν, ἐπί. 

χες, ς ἐφατες. ἐπειδι, φησιν," ὄχϑυστις τῆς φωνῆς τὴς γωναικός συγὸ ἔφαγες στὴ τῷ 
ξύλου, ὸ τῆς ἐμῆς οντολῆς σασδϑετήμεησοις τίου ΠΕΡ ὁκοίνης συμ νλίω, ὶ σέκ ἤθε. 

ὌΠ λήϑης τῷ ξύλου τῷ ἐνὸν Ὡἰπολέοθαι, καὶ ἐνοτειρρώμξων σοι τ ότι μόνο μυὴ φαγεῖν" μὴ 
ΣΟ ο γΝβπολλῶν σε" ὐπναέαϑαι ἐπέταξα ἐνὸς μόν, ἡ συϑὲ τότε ἐὐεθον" δλλ᾽ Ἰχιλβ» 

ϑόλϑρυος ταὖν ἐμδά  ὐολῶν ἐπέμϑης τῇ γωυαιχὶ, καὶ Δ] οἱ τῶ μαδήσῃ δὲ αννναὖν τοῖν 
ἃ θεέ: " ἔργων, ὅσον ἐργάσω κακῶν. ὠκουότωσειν ἀρ το θα γιναϊκες᾽ (Ὁ μϑῥέα μὴ 

εὐνέχωνται τοὖν πονηροὶ συ μι σλθιμσῶν, αἱ ὃ ἵνα μοὶ Τοιαῦτα συμθυλθύωσιν. ἐϊ γὸ ὧδ 



«. Κορ. ζ, ιν, 

τό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝΈῈΕΙ͂Σ ΤῊΝ : 

Ἰχὶ τίω γεωναῖκα, πἰοὺ αἰτίαν μεταγα γῶν σεοδ μίας ὑξιωϑη συτγωμης, ποίδν ἀν τίς : 

Ὡστολογίδυ οοἰη λέγων, οι δζο; τέων ων αῆκϑι διὸ ἡρῦδτον, ὰ ὃ κὶὶ Ω ἐπυραξα; δζὼ 

τϑτο 2 αὶ “αὐὸ τίω διασοτείαν γέχϑνε τίωυ σζωὺ, ὸ κύριος αὑτῆς ἀπεφόυϑης, ἥα 
ὀκείνη σοι κα τουχϑδουθῇ, ἢ μὴ ἡ κεφα λὴ τοῖς ποσὶν ἕπηται. δὰ ὀίω δρηγὶ δᾷ πολλῳ- 

χίς ΩΝ εὐγόντίον συμθώννον, ὦ τὸν ὦ τάξει κεφαλῆς 61) ὀφείλοντα, σοὶ γον ποδῶν ἥξω 5. 

σάξιν ἐπέηγνντα, ὴ Ἔοὰ τάξᾷ ττοδὼν ὥσαιν, ζοωύτην ον τείξά χεφαλὴς καϑιςα ϑμέίω. δ} 

ὦ ὁ μακκελος Παῦλος ὁ τῆς οἰχουμδμης διδαίσκαιλος, ζωῦτα [πϑρτὰ] πσδϑορῶν ἐΟὐα" 
Τί) θιδους γοούα!, ἐἰ τον αὐδρώ σωσᾷς ἡ τί θιδους ἀγερ, ἐἰ τίω γοων ἄγκα, σώσεις ; αἰλλ᾽ π 

ὁμῶς καὶ ὁ αγὴρπτολλζωὸ τίου φυλαικζωὼ ἐχιδειψύοϑω, ὡςε πὸ ὀλέϑελα συμοσλϑύσσαν 

ὡ σοσείξεϑαι, "ὦ ἡ γιυὴ ἔγαυλον ἔγρυσα τίω τικφοίθν, μὡ ἐδέξατο ἡ Εὐά τίω ὁλε. τὸ 

ϑράλν ἐκείνζιυ συμοαλζω ἐισοιγαχϑύσει τω αὐϑρὶ, μὴ πλμάτω Ὅιαῦτα συμρελβύ. ἰ 

εἰν, μηδὲ μεμεΐοϑοι Ἔ Εὐόμ, ἀἰλλαὶ τω τ πνοδιείγμλατι σωφρονιζέοϑω, κακεῖνα συμι-- ὴ 

(υλφέτω, ὦ χαὶ αὐτίωὼ κα τὸν ἀγδρα, πάσης ἀπαλλάξει κολάστως χαὶ τίμωρίας. δλλ᾽ [ 
Ἐχὶ ὃ πσρϑκέιμδμον ἐπὰμέλθωϑν. τω ἢ Αϑείμι, φησιν, ἔνπεν ὁ ϑεός᾿ στι ἤχϑυσεις τῆς ᾿ 

φωνῆς τῆς γιαικὸς σῷ, χαὶ ἔφαγες Ὡιστὸ ΤῈ ξύλου, ὃ οὐετειλριμέιν σοι τότε μόνα μὴ 15 ἔ 

φαγεῖν, αἰστ' αὐτο  ἔφατις" ὅπ τοσαύτη ῥαϑυμίᾳ ἐχρήσω αὐϑὸ Τ' φυλακίοῦ τῆς τὴν ᾿ 
ἐμορ δυϑείσος εγτολῆς, ᾧ ὅτε ὁ φόζος, τε ὦ “ὐδλλαθοντα μὲ ὑχρφείλαοϑαι τὰ "μέλ- χιτών; 

λοντα συμ ήσεοϑαι ὑμῖν στὸ τῆς βρώσεως ὠφέλησέ τι, δλλ᾿ Εἰς τοστωτίω καικίδν ! 
ὀξωκειλοις, ὡς μυὴ διυύαοϑαι μηδὲ τῷ ἐνὸς υἰποσέοϑαι ξύλου μ(Τ' Ἔ τοσαύτην αἰπο- 
λαυσιν,δζοὶ τῦτο Ἐχικατάρᾳτος ἡ γῆ ον τοῖς ἐρλϑις σψ ὅροι φιλαν,ϑ 65 πίλων δεαυῦτα, 10 

πῶς τὸν ὑφιν τιμωρεῖται, πτῶς ὃ Ὁ λογικὸν τῷτο ξώνν. κείνῳ )Ὰ} φησιν, ἐχικατά 
ὀκτος σὺ δα τῆς γῆς ογζᾳυϑα ὃ δχ ὅτως, δλλα τί; ἐχικατάραίος ἡ γὴ ον ζοῖς ἐρ- 

γ9ις σῷ, αὶ ἐικότως, 5) 4, γο δοἱ “δ λὔίϑοφπον παρήλθη," Φπξ Οἰπολαίυειν δυυύηται ᾿ 
τῶν δΖ αὐτὴς ἀγαδιδονϑμων, δα τῶτο πάλιν οἱ ο τὸν "αὐ, ϑιοφτον αἱ αδοτοντα Φύτη ̓  ΚΆΣΙΗ 

κατάραν ὅχιτίϑησιν, ὕΡτὰ ἡ ἐἰς αὐτίω κατοίοοι πάλιντϑ δῤ,ϑούπου ἐλυμαίνετο τῇ 15 ἐδῶ ᾿ 

λὐέσά ἡ ἀδείᾳ. ζγτικωτώρατος, φησιν, ἡ γὴ ον τοῖς ἐρχϑις σῳ. ἐιτα ἵνα. " μαΐϑης ἰὅθν. χιμῶϑ, 
Ἐχικατάρᾳτος, ἐπήγονλνν, ἐν λύπαμς Φαΐγη αὐτὶ πάσας ζ ἡμέρας τῆς ζωῆς σῳ. υ- 
6. ἑκαίς ω τιμωρίδν τῷ αἰωῖνι παρεκτεινονϑρζων, ἵνω μὴ μόνον ανίο ἱκερδούνωσιν, α'λ- 

λα ὁ ὦ ἐς ὃ ἑξὴς μέλλοντες γίγεοϑαι, δὲ αὐτο Μ᾽ ποραγμμαΐτων διδαίσκωνται, πό-- 
δεν αὑτοῖς τοὶ τὴς ιμωείας ζωύτης ἐπήρθη. εἶν λύπτως, φησὶ, φαΐγη αὐὶ παίσας ζῳς 10 
ἡμέρρις τὴς ζωῆς σῷ, ἔιτω ἀχριξέφερον διδούσκων “τῆς καιτοίρφις Ὁ ἐἰδὸς, χαὶ τῆς λύπης ἢ 
ΕΑ ΕΣ  ΘΣ ΜΕΎΝ ΔΝ ΟΡ ἘΦ ΘΒΕΙ δι νδι ΤΥ Ν ΝΕ Εν | 
μνήματα. ἐχϑθος, Φησὶν, ὠκδωσά ὶ τριζόλοις ἡ γῆ, ὡςε πολιώ ὧν πόνον ᾧὶ πίω τα- 

λαιπωρίδν ἐργαίσαο," κα μ(Τ᾿ λύπης “πϑύτα τὸν γχεόνον διαϊγήν σε ποιήσω, ἵγα, τῶτο 

χαλινός σοι γένηται τὸ μὴ ὑπὸ αξίλυ φάντάδεοϊ, » αὐλλαὶ αὶ διζυυεχὼς ἔχῃς νος Ὁ 15 
σαυτοῦ ὑσίδι, χαὶ μηδέποτε αἰγάσχη τοιαῦτα αἰπατη,ϑίεναι. χαὶ φάγη ἕ Δϑρτον τὸ 

αἰγροῦ, οὐ ἱδρῶτι τῷ πσρήσώπου σὺ φαΐγῃ Υ̓ ὦρτον σφ. ὅρα, πῶς ἀπενδντίας Κ᾿ ασο9- 

τέρφις Δ] φιγωγής πὲ μα τίω ὐθακοίω ἀπόωτο ἀυτῳ ἐπήηϑη. ἐγώ μϑμ γῤ,φησι, Ἶ 
γαύγων σε εἰς τόνδε Τ' κόσμον, ἠδα ληίου ἀγϑυ λύπης ᾧ μέγθων ἡ ταλαιπωρίας, 

ὦ ἀνᾷ ἱδρώτων διρέγειν σε, ἢ ἐν Ὡτολοιύσει ἐῃ ᾧ βθημερία, ἡ μηδὲ ζοῖς τῷ σώματος 49 
αγαίγχαις ὑποχεῖοἱ-, δλλαὶ πόμτων τϑτων ὠπηλλα ται, ἡ ὦ ἐλθυϑεοία πασῃ τυγ-: ᾿ 

χόρειν ; ἘΝ δὲ οὐδ ὠγησέ σε ἡ τοστεύτη ἄδεια, οὐδ τούτος τίω γἀω καταροίσομφι, 

ὦσε μυΐ 4 ασοιρτα σοι) αἰγήρτα, καιϑοίπερ πρότερον, (οὶ δξ αὐτὴς ἀγαδιδὸρδνα πα- 

ΕΝ ἔχ, 
τοὶ σαΣπτπ σπτ τι σύ κσναν 



χὰ 

". ,σὐματίρ 

πΙφύπν ἐ- 
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ρέχεν "δλλα κὶ Χ χω πολλὺ πὸ ποῦ ὃ τύ ὑμέχλου ἀ γῆς χα λαϊπώρλας κὴ λύπομ: σε 

διμευεκέσι [ἀ βαϑυμίαις] «ἰξεξαλώ, καὶ Χὴ ̓Μῷ ̓ϑρώτων πϑλύτο σε κατορθοῦν αὐθασκθ)- 

αἰσω,ΐα τότοις πεζομδμος ἔ ἐχης διζωνεκὴ διδωσκαλίλμ τῷ Ὁ μεταιαζει" τῷ πίω ἑαυπᾷ 

φύσιν ξχτγινωσκενν. υ αὐτοῦ παοὸς ὀλίγϑν Οὐ πσϑϑς βεαχιω χρόνον ἔςαι, ἀλλαὶ 

ς πὸρτὶ τῳ Ὁ ζωῆς γξὸῳ παρεκτοιηήσεται. ὧν ἰϑρῶτι 7, 'φυσι, Μ Ὁ, πστε)σώπου. συ φα- 

Ὑὴ τὸν ἄρτον συ, ἕως τῷ δ ὐἰποφρέψαι σε Εἰς τίω γάῦ, δὲ ἢ, ἣς ἐλήφ ϑης᾽ 97] γ᾽ ἡ Εἰ, χαὶ 

Εἰς γἀὐ ἀπελόυσῃ. "μέρας ἐκείν ζωτω αὐπσομενο, ἃ ἐωὼς λν Φ τέλος τῆς ζωῦς σν 

ἐπαρϑήσεται, κ᾿ ς. ἰς ὠκείνζωω δζαλυθῆς δ ἢ ἧς ἡ ἐπλαϑης. Εἰ γδὸ" Χ) σὼμαὶ σοί, Φησιν, 

ἐλϑθισοι μάν δὰ Υ̓ Ἑ ἐμαυτοῦ Φιλαν,ϑεφ ποίαν. ἀλλ ανὸ ὃ σώμα δἰπὺ γῆς ὃν ,γῦ παὶ- 

τολι γένεται. γ52 ἢ ὃ ει, ὃ εἰς γάσα αππελθύσῃ. ἵνα, γὃ Μη , ζωτα γίνηται, δ᾽ τος ἐἰ ἐίπον, νὴ 

ἄνοϑε τῷ ξύλου, Φησοις δ Τί ἥ α᾽ ἡμέρων Φαάγητε ἀπ᾿ αὐτί, φχγαΐτο Ὀὐτολαυνφοϑε. ψ 

Ν᾿ ἐδαλομέω «Κζο. αἰλλ᾽ ἧς Δ᾽ αξξέμϑ, ὡπόμτα γετγίγηται, σὼ ἢ ̓ σπευτῷ" τα 

σρόϑεξένησεις, ἔχε μηδένα ἕτερον “ω αἰτίλν " ἄπαγε, δυλα τῇ σαυτοῦ ῥαθυμίᾳ ῷ 

πᾶν ἴθηγραφε. δλλὰ παλιν ἡμῖν ἕτερον ζήτημα οντεύλεν γίκγοται, δες Εἰβώλεωϑε, 
[ΠῚ σιευτόκιφε 319 «λύσαντες "ὦ τηνικυτο κρυτοιγτοχσο (μεν ῷ λόγϑν. Εἰπέ, Φησιν» 

ὁϑε)ς, ἡ ᾿ ἡ δ ἡμέρᾳ, φάγητε ὑπ᾿ ἐὐτο ")ονάτῳ Ὀὐτοϑουνφοϑε᾿ δείκψυνται ὃ ς ήσαντερ Τὰ 

τί αὐ δαχοίωὸ καὶ . Ὁ τῆς ὁρώσεως βιφιτοιο εν πολλῶν ὀτω δηριθμν. τούτο δυχεῖ (ὦ Ζ 

απλώς τοῖς Ὀχιπολᾳίως οντυγ χανσσι τοῖς ἐγκεινϑῥοις ἐ ἐχεν (ὐτησίν τινα. Εἰδέτις 

βὐγνωμένως τίω αἰκοίω" αὑαυύροιτο,σοιφόρ δι ἐρηρϑέον αὶ χ᾽ ὅδεμίαν τῳ; πξσεγοτι 

20 ζύτησιν ἢ ἔγον. ἐὶ ζω ᾧ πολι "ἐτῶν ἀφϑονὲ ἔφησαιν, Δλλ᾽ δ, ομ(ϑς αἷφ᾽ ἧς ἤκυσαν Ὁ, γὴ ε 
Ὁ Εἰς γέ ὠπελόυσῃ, χα τίω αἰπύφασιν " ἐδύξαντ τῷ 2ευνάτου, ϑγητοὶ γερόνασι, ἡ 

οἷ ὀκεήν αὐ τι Εἶπεν αὐςἄν: πεθνηκένω. τῶτο δέζυ ὃ ̓ γϑαφὴ αἰνιῆουϑμη Εἶπον, 

δτί ἡ ἡ δ᾽ αὖ ἡμέρα φΦαγητε,αινώτῳ ὙΑτολοᾷ αὐ, ὀῥτὶ τῷ, τίω Ὥστο Ὁσυφασιν ϑέξεοϑε τῷ 

θνητὸς λοιπὸν Εἶναι ὑμᾶς. καούαν »ὺ ἔχει δῷ ϑικασρείων ἫΜ αγιϑεφπίνων ἔπει-: 

25 δὲμ Ὀι΄ποφασίν "ἐς δεξαιιϑμος τῷ πόῤτως τίω κεφαλζω ϑἰπόϊ μη ϑίῶωαι, Εἶτα Εἰ; Ὁ 

δισμωτήξιον ἐμθ ληϑῇ, κα Ἐχὶ πολιώ χρόνον ἰσμδη » ϑιδὲν ἀμείνον Μ᾽ νεκρῶν καὶ 

τεϑνηκότων διαξει,τῇ τῇ ἀποφάσει τεθνηχώφ᾽ (ὃ αὐτὸ δὴ Ὅπον καὶ ἡ ὅτοι ἀξ ἐκείνης τὴς 
ἡμέρᾳ, Β2 ἧς τίου Ὀπύφασιν ἐδέξλυτο τῆς Θγητύτητος, ἐϊὦ πολιώ διήρκεσοιν ρόνον, 

ἄλλα τῇ Ἔσποφάσει τεωνήκαισιν. 

4.9. Οἶδα ὅτι πρλλα 'ᾳ ἐφηνῦρα, ̓  ἐὶς πολὺ μῆχορ ἡμὦν ὄξετα ϑὴ της διδασκα- 

λίας. δ ἴτω τῇ τῷ θεοῦ χαίελτι κε τ δυυυα μων ἡμιετέροιν ὧπόμτα ἐὶς κιέσεν ὑμῖν σπῷς 

ον; τερ τέλος ἐπεϑήκαμϑῳ Ὅς ὀἀμανγφωοϑεῖσι, συφείλωμϑυ ὠὰ λόγον. "ἐνὴν (ὦ ἜΣ 

καὶ ἕτερ (το 9αϑέ τους δάξαι πάλιν ἢ ζαυτίω αὑτίω  τιμφοίθν Τὶ  ἐπορθεῖσαν, γῇ 

ῷ ϑγηζἂν: γενέαϑαι, πολλίω ἔρρυσαν ἀΐξυοσον Φιλανϑεφπίας" δλλ ἐγὼ ι μι] τῷ πολλῷ 

35 πληλι καταχωσωρϑῳ ὑμδμ! τίω ὀζγνριὰμ, φέρε, «ὐ δμιοιλέσωρϑρ υ ὑμᾶς οὐτεῦδο 

ὀζελθοντας μοῦ ἐἰς αὐονη τς συλλόγϑὲς Ἑαυτες ὀκδιδόναι, μηδὲ ἐὶς Φλυαρίας αἶχα4}- 
69ῖς, ϑλὰ κα ϑ ̓ἑαυζδν σεμοιόντοις μετ᾽ δλλήλων συλλέγειν ζὰ Εἰρννϑια,κὶ κἡ εἰς εἰ τσο-- 

φησιν ἑαυκᾶν' ἄγειν, Ἡ (ἶ ὁ δικαφής ἀπεκρίνατο, τί δὲ ὦ αὐ άνθιωοι αἰπελογήσειντο᾽ 

ὁ πώςο δ᾽ Αδαμ τίω αιτίλν δχὶ τὴν γύναια μμετή)αν, ὀκείνη ὃ ἐχὶ (ὃ ἐφν" 

λοποςς καὶ ἡ Τοῦτον ἐ ἐτιμωρήσειτο , ἡ ὅτι διϊουεχὴ ὃ τῳ » πόνὰ αἰαῖ συμιπτιρεζ]εινοιδμέευ 

αὐτώ τίω τιμωράθμ ἐπή; ατι, ὃ σφοδραν ἢ ὭἜκατ᾽ αὐτν α ἀγαναχ' σιν ὁποιίσαιτο, ταὶ 

ὧω τῦτα δεικνὺς τίω τς: ὥν ἀπατηλενας κηδεμονίαν. δὲ ὧν Ὁ» (ὃ ἀπατήσαντω 

ὅτως ἠμιώατο, δῆλον ὅτι Εἷς «ἂν' πάνυ αὐτῷ αἰδκασουδῶςοις τίων ἐπατίω Εἰργά- 

σι». 

ἩΦΙΚΟΝ 
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σε». Εἶτα εἰντεδδανμιγημονθύσειτε τὖ Ὠβπτιμίν τὴς γωναικὸς ἢ τὴς κολθσεως τῆς 
ὁπαρϑείσης αὐτῇ μάλλον 5 τῆς γυϑεσίας " Ὁ ὅτω ζὰ “τοῦς ΤΩ Αϑαὶ μείρηνϑμα μρη- 

μονθύσαντες, ὦ τῆς ϑὐτοφαστως Εἰς ὄνοιαν ἐλθόντες, ὅτι γ᾽) ἡΕἸἰὰ ὸ Εἰς γάὼ ἀπελύύσν, 
ἐντόῦλιν ὀχπλαΐγητε τίωὐ ἄφατον τοῦ ϑεοῦ Φιλαν,ϑονπίλν, ὅτι ἡμᾶς ὧν ὧκ τῆς 

γὴν οζμᾷ Εἰργἀῦ Αἰ φιλυουδῥυς, Εἰβυληϑείημϑν ρετίωυ μιατελθῷ, καὶ [κακίαν 5 

φυτώ, ἿΜ τἰποῤῥήτων κείνων αἰγαθών αἰξιοιὦ ἐπηήεί εἰλατο τῶν καὶ ητοιμασμοένων τοῖς 
ἡγαπτηκόσιν αὐτὸν, ἁ ὀφθαλμὸς οὐκ ξιδε «᾽ οὖς Ορροι ἤκϑυσς χαὶ Ὁχὶ χαρδὶδν δύ,5:5- 

που Οὐκ Δὐέρη. Χάρων Ογυν πολλήν ὀφείλομεν ἡμδιο ομολϑυειν ἡ πτῳ δεαυύτη τῷ 

Ἅ) τηλικύτων βὑερτισιῶν ὃ ὁ μηδέποτε ληθη ζᾳῦτα , αὐ δαπέμπεν »δρλά αἱ ϑ. 

εἰγαλῶν ἔργων χαὶ "τὴς ς πολλὰς ἿΜ φαύλων ὐποφυγῆς τὗτο ἀξιλεωσω θα ὸϑ ὁ Δὐμενὰ ιο 

ἡμῶν χαταφήσωμεν. πῶς "δ ὁ πάσης τῶτο ἀἰγνωμεσιιης δίγμα, , Εἰαυὴ Ω θεὸς 

ὧν ὸ  ἀλείνατος, τὴν Φυύσιν ὀϑαλαβέαϑοι Ἢ ϑυητὴν ἡιϑν ὶ γῖνον υσίδυ παρῃτήσατο, 
ἡ τὴς Ὁ χαλας μιχρώσεως ἀπαλλάξαι, . δῇ ὧν εἰρανὸν ζατν λϑαξιζασαι, καὶ [ἡ τῇ 

πατρικὴ σιυςδρίᾳ φιμιήσαι, κὶ " “πὸ πασης Τῆς ὀἰρανίας φρατιάς πελσκειωεϊαν, χα- 
ταξιῶσαι" ἡμεῖς δὲ τὰ εἰγαντία, τάτῳ ὀὐταμείψαι ἡ υ χατηδέϑημων, δλλα καὶ - τὴν αδε- 14 

γώτον ψυχϑνως λυ οε ἔμποι,τῇ σαρκὶ πρξησχθλλησαιντερ, γήννον αὐτὴν ὶὶ μαράν αὶ Δὐενέρ- 
γηΤον γοέοϑαι χατεσχευώσοιμεν: μή, ἡ» αἰ κκαλῶ, μὴ ὅτως ἀγνώμονες ὥμων αὐθὲ τὸν 
τοσαῦτα ἡμᾶς βϑεργετηκότα, δλλα τοῖς ς ἀὐτύνο γόμοις ὑπόμενοιζῳ αὐτο δυκϑντε κὶ ς βία- 
ρέφαι ὄντα αΠωκῖβα, να ὺ τῶν αἰωνίων ἀγαϑών «ξίνς ἡ ἡμᾶς ὀῥαδείξῃη, ὧν γέιοιτο 
σπὸμζκημας αξιωϑέώαι, λάδι δὼ φιλο ϑενπίᾳ τῷ κυεῖν ἡμδᾳ! Ἰησῦ Χοιςοῦ χαὶ 29 

αἰληϑινοῦ ϑεοδηρδ; ὴ δόξα Ὁ κράτος σιω τω πατοὶ, ὁ τοωῖ  ἀἰγίῳ πγϑύ ματι, εῶ καὶ 
«εὶ, ἡ ἐὶς «ἄν αἰωύγας ἫΜ8 αἰώνων. Αμέυ. 

δόγ. ας. ΚΑῚ ΕΚΑΛΈΣΕΝ ΑΔΑΜ ΤΟ ΟΝΌΜΑ ΤῊΣ 
γεωυαμχὸρ αὐτεὶ Εὔα, τῆν δὶ ξωὴ ὅτι αὖ αὕτη μήτηρ πόρτων Ὦ ζωντων. Καὶ ἐς 
ἐποίησε κυοίος ὁ ϑεὸς το Αδαμ ὦ τῇ τὴ γοιναμκὶ αὐτ ̓χοταῦνας δὲ ματί- 

γυςρὸ ονγέδυσεν αὐξυνὸ ἐνπενο ὁ θεὸς, δου Αϑοὰμ γύχϑνεν ὼς Εἷς ξήμδ; 

ἴδετε εϑὲς ϑικαφοῦ φιλαηϑενπίλν, ὦ ἰδυτε ἐδξέζασιν αἰγαλότητας 

γέμυσαιν, ἔϊδυτε πίμώφα οἷν οι σι Φοραν, πός ὦ μο ΨΥ ᾧ τὴς α.- 10 

πατης ὑπυσκελίσας ἐτιμιφρήνϑη, πῶς ὃ κἡὶ τοῖς κἰποσκελιοϑτίσιν 
ἐπαρϑεῖσα τμωφία πολλίω δείκψυσι τίου τῷ κοῦ φιλῳν,9 69. 

ον, ἐἰδυτε πύσνις ἡμῖν ὠφελείας γέγϑνον αὑτύλσις Ο ωα- 
5 φῆναι τῷ. ϑικαιφηείῳ, ἀ ἰδεῖν ὅπως “αξρεχώρισεν ἢ ὶ ἀξέτασις. 

ἐγνωμδν “5 ὁσῶν τε Ἃ ἡλίκων ἀγαθῶν ἑαυτοιὶ ἀπεφέρησαν ὃ, τὸ Αϑαὶμ ἡ " τε Ευα, 13 
δρὲ τῆς παρα σεως Τῇ γῆς δυϑείσης οὐ τολῆς γυμϑωθεντι, τῆς δύξης ὀκείνηᾳ τῆς αφα. 

τὺ, αὶ τῆς ζωῆς Τὴν γῆς ζυυὲν ἐλαῆον αεδὸν ὁ ἐούσης ̓ ξ αγί λὼν. εἐἰδουρδν ἢ χη ᾿λὐεξικαικίαν Ἢ 

δεαυύτε᾽ ὑπαιμιφύϑηρϑι ὃ ὁσὸν καχῶν ὅ61 ῥᾳθυμίαν ὃ σπως ἢ Ὁ ἤδη ̓ὐπυρημδύων ἀγα. 
θῶν γυμνὸς καὶ ἐρήμοις, ἡμᾶς ἐργαίζε,), κα Ὁ » πολλὴ ἢ καϑίφησι τῇ τῇ αἰραύῃ. δθ,αἶδκκα- 

λώ, γηφωλϑν, ᾧ ἴὰ ὀχείνων τῆώματα ἡμῖν γυέϑω Φαρμκακο ἡ ὁκείγων ῥᾳλυμία 49 
ἡμῖν γμέοϑω αἱ ἀσφαλείας ὑπολεσις. Τὴ ὶ μείζων ἡ ἡτικφοία τοῖς εἰς τὸ ἐξος ζα αὐζῷ 

σλυμμελούσιν, δ Ἄσῳ μιηδὲ τοῖς ὑποδείγμιασι (Οφοονέςερϑι »«νέο, ἠζυλήϑησων. ᾿δὲ 

ῥῶ ταῦ αὐτῷ τοῖς πσφϑτέρϑις αἰ μδοτανοντερ, τίν αὐτίω ἀσπνοαῆο) 
δίκίω 9 
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δίκζω. ᾧ τοῦτο διωτέμς μαϑεῖν ἐξεςίν πὸ τῷ σοφοῦ διδιυσκαιλν τὴς ὀροιύνϑμης, τῷ 

μακμοίν Παύλῳ φημὲ, λέγοντος, Οὐοι ὙῈ  ανόμως ἡυδλΊον, αγόμως ὦ Ὀἰτολθιυπα" 

ὰ ὅσοι εἰν νόμω ἡ μϑοτον, δζρε νόμο χριϑηζνταμ. ὃ καὶ λέτει,τοιῶτο ὅθην " αὶ Ὁ αὐτίω δώσῳσι 

ϑίκίω ὁι ασϑϑ ἅ νόμα ᾧ κ᾽ Τ νόμον, δλλα βαρυτέρας «ἰασοτησοντα Ἡκφοίας ὁ «(Τὶ 
ΜΉΛΩΝ εις ᾿ .“ιἁιἁ δ᾽ινι κν Ὁ “ὉΠῸΠ κ “ τ, 

5. Ὁ τῷ νόμο δὸσιν αἰ κὔοτανοντες. ὁσοι γὸ ανόμῶς ἡρῦδττον ,» νόμο αὶ ὄστολθέώται, ζὐτ' 

ἔςιν, ἡμερωτέραν αὐτοῖς ποι τίω φμωρίλν Ό μὴ ἔχεν τίω Ὄπὸ τῷ νΟμῊ διδιωσκα,λί. 

αν ὦ βοηηλν. ᾧ σθι ἐν γόμω ἡμζοτον, δια νόμν κριδησονται. ὄυτοι δὲ, φησιν, ἐπειδιὴ 

ἡ ἴον νόμον ἔϑον διδάσκαλον, ᾧ ἐδ ὅτως ἐσωφφρφνίαϑησαν, αἰλλα (οὶ αὐζ ἐκείνοις 9. 

αἴϑοτον, μείζονα. ᾧ τέω δίδου κ( πσοφήσον"). οὐλλ᾽ ἀκούσωμϑμ ᾧ δὴῥΨ' σήμερον [νιν] «- 
το γαγνγωοϑέν ὡ». 

20 Κα ἐκαίλεσέ, φησιν, Αδαὶμι Ὁ ὅγομαι τῆς γωυναικὸς εὐυτο Ἐυα, σεν ὅ81 ζωὴ), ὅτι 
αὕτη μήτηρ πότων ῬΜ ζωντων. 

Οἵρᾳ τῆς γκίας γραφῆς τίω αχρίξειαν, πῶς Οὐδὲ τούτο πϑρηχέν, δλλ, ἐδίδωξω ἡ.- 
μᾶς, ὅτι ἢ τὴ γωυναγκὶ τω πσολσηχϑθίαν ὁ Αδεὶμ ἐπέθηκεν. ἐκαίλεσε ) δγῦ, φησι, τὸ 

:5 ὄνομα τῆς γωναμκὲς αὐτϑ να, στρ 66] ζων, ὅτι αὕτη μυίτηρ πόῥτων δ᾽ ζώντων, τ 
ἔςιν, ὡυτι ϑοχή ὅϑιν πόύτων “Ψ" ἐξ αὐτῆς ἐσομϑῥων, ἢ ρίζα χα! ϑεμέλιος τῆς μ᾽ 
ζωῦτο ϑινεᾶς. Εἶτω μ( τὸ διδαίξαι ἡμᾶς τίω Ἐχιτιϑεῖσαν τὴ γωναροὶ απτοϑσηηϑοί-: 
ἂν, πάλιν δείνψυσιν ἡμῖν τῷ ϑεοῦ τίωὐ ἀἰγαϑότητα, ὅπως ὁυ πὐθεορᾷ ον Ὀσαύτη αἸ- 
“ει αὶ γυμνότητι «δ᾽ αὐπο’ αὐτῷ δομιθργη)ενίαε. 

20 21 Καὶ ἐποίησε γδβ,φησι, κύολος ὁ ϑεὸς τω Αδανε ᾧ τῇ γωυαιχὶ ἀἰυτν ̓χιταδας 
δερμμαιτίνας, ᾧ ἐνέδυσεν αἰντῦς. ! 

λυ δ Καϑαεἷρ γ5} πατὴρ δὑσπλωγχνος παῖδα, ἔχων " βύδυν, καὶ κ᾿ πάσης ἔχιμε: 
λείας αγανιφεφόμϑμον, τρυφῆς απτ σης οἰπολθίύοντα, ἢ ἐξίᾳ λοαβυωρᾷ κεγοηυϑίον, 
αὶ σηρικα ἱμοίτια͵ αἰξκξεδληνϑμον, ὦ (Τ' ἀδείας τῇ αἴξιώσιᾳ τῳ πλόυτῳ κεγρη- 

25 μϑμον τῷ πατεικῷ, ὁρῶν ὕφερον διὸ Τῆς αἰνέσεως ζωωυτης τῆς πολλῆς Εἰσκρημψον κου 
χίας ὠξοκείλαντω, στόμτων ὠκείνων Ὡἰποζερήσα, ὁ τῇ ἑαυτῷ δξασία, αὐσαὺϑ ζαᾳξας » Χχϑὴ 

τῆς ἐσθῆτος γυμνώσαα, ἱμμοίτιον ϑὐτελὲς ἀυτῳ πολλάκις ὁ διαλικὸν αὐθετίϑησιν, ὡς 
Ὶ ! ᾿κ  ν» “ὦ ἮΝ ! ᾿.» ..» 

μη πάντη γυμψον Ε ἦναι χγ ἀονιμόνειν ᾿ οὐτω δι ἡ ὁ Φιλθίν, 6 9"πὸς 7κος, ἐπειδὴ ἀγα» 

ξίες ἑαυΐζρις χατέφησαιν τῷ λαμιχσδού ὠκείνο αὶ φαιϑρα οὐδύματος,τῦ αὐἰθεςέλλοντος 
᾿ “20 αὐτὰς, ἡ χατοσκδναξοντος ἀμωτέροις ἔνω ΔΜ ματιδίν αὐανγκῶν, γυμνώσας αὖν- 

(ὅν τὴς δόξης ὀκείνης [ ὡπασης] »» τὴς δἰπολαύσεως ὃς Ἰσόστερον μετ {χον,ωρὶν ἢ πε 
σεῖν Ὁ πῶμα Οὗτοζῷ χαλεπὸν, πολι αἷδὲ αὐςδν (δὃ ὁῖον ἐχιδεικγύμϑμος καὶ ἐλεών 
αὐτῶν τὴς ὑκτήώστως, τὸ ὁρῶν πολλζω τέω αἰομημοσιωύζου αὐθεζξεξ λημδύος, χαὶ Οὐρο 
ἐιδυζᾳ ο,ἐι χα! πηραξασι (Οιαῦτω γὰ ζῷ ποῦδοὶ τῷ αἰαῦθολν μηχανήματα. ὯΦ 

35 γὺ δύρη «ὄν; αὐτῶ πειθομδῥως, δζρα τὴς βοριχείας ἡδονὰς κἰ ασοσκελίσας, ὶ ἐἰς αὑτὸν () 
βυλὲν τῆς χακίας χαταξα λὼν, ὃ πάσης αἰοευύης χαὶ ἀτιμίας πληρώσας, ἀφίησι κεῖαϊ, 

͵ ᾿ ν0Ἃ! "“εΝ . ,,ἔ ωῳ» ε Ι .᾿νν», 
κώτω, ἐλέεινον ζέαμᾳι τοῖς ὁρῶσιν) δΛλ, ὁ “μ᾽ ἡμετέρων ψυχαῦν κηδεριθὲν ὁρῶν αὐτδὺ 
ὁ α μηχανία πολλῇ, 9δῈὲ ὅτω αἰδειδεν ὀνέχε.), Ἄλλα σκέπην ἀδις ἐπινοξ, δζρὶ τὴς 
δὐτελείας τῷ «ὐδύμωτος δεικγὺς ἀὐξς, οίων ἑαυαἦν" χα τέφησαν ἀξίως ἐὐγδυ μάτων. 

49 Καὶ ἐποίησε κύφμος ὁ εὶς τ Αϑαμ τῇ γουναικὶ εἰτ ̓χίωνας δερματίνες ᾧ ογέδυ. 

σεν αὐτὸς, δοι πόση τὴς θείας »ραφῆφἡ συγχᾳταάξάσις, Δλλ᾽ στὴν πολλάκις ἐἰπον, 
ὸ γε λέγω ' ϑεοωρεττοῖς ὡπόμτω νοαυϑῳ ΟΧΩ ἐποίησεν, αὐτὶ τῷ κυϑϑσέταξο γδ 
ὡναν᾽ ὁκέλθυσε χετώνγας δερματίνος αὐ δ΄ αἰδεθώλλοοϑαι, κἰπρόμνημια ϑιωνεκὲς 

τῆς 

Ῥωμ. β,.Δ. 



4. Τιμιε.Ν, 

1;ὁ ΧΡΥΣΟΣΤ ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

γῆς ἀρ οαχϑῆς. ̓ αἰχουέτωσαιν ὼ “πλουτοιῦτες,, ὡ ον υφώντες τοῖς “Μ᾽ σκωλύκων 

νήμασι ἢ χα σηραχαὶ κὐἰεξαλλόμδροι, κχὺ μανϑανέτωσεω “πως δ Ὡρχῆς ἡ ὧκ 4201. 

μων 'παχδεζων τίω " δ, ϑοφ πίνίω φύσν ὁ φιλάν,ϑοφπὸς δεασύτης, ἘΣ Ν᾽ δὲ τίω ἐκὰ ἀἴῆνο,. Ἶ 
ποὐβαζκσιν το ἐχυτιμίῳ τῷ θπνάτν γέχϑνεν ὑπεύθενος ὁ πυορτόπλιατςος, ἐχοίωῶ δὲ ; 
ἡμώτιον αὐτο κὐδοτεϑίωαι Ὁ τίω αἱ ιν συγχριλύπηον,δερ μα τύυς αὐτοῖς ἐποίησε ς᾽ 

χιτάνας, διδοίσκων φϑυτεινήμας ( ὑγρὸν ὁ Δ[.α λελυμδύον βίον, ὶ μον τὸν ὀϑεηνϑύον 
νὸ βλφικείας γέμοντα μεταδιώκειν, δλλαὶ (Ὁ αὐφηρϑν μάλλον ἰασάξειϑιι. Δλλ᾽ ἴσως 
κοὐ ποὺς τὰ λεγόνϑνα (ὦ πλυτοιῶτες ἐρφύσι, {δι δξίυ; δερματήνες ἡμᾶς χι- ἢ 
«τοῦγας κελθδεις αὐθδιζαίλλεοϑαι ν Οὐτο λέγω. ἐδὲ Ψ ὠκεῖνοι Εἰς Ὁ διϊωεκὲς ἐ- ἷ 

κείνοις Τοῖς χιτωσιν ὀκέχοίωτο. ὁγὸ Φιλϑύν,ϑεῦπος δεαυότης αἰεὶ ζαῖς πσφολαξύ- τὸ ἰ 
στιις θ)ερτεσίαις ἑτέροις τσδότίδησιν. 2, 2) ὑπ θιώνς λοιπὸν ἑαυςἦν' χατέςη-: ἰ 
σαν ζαῖς ( μστικαῖς αἰαίγκαις, τῦς απαϑείας ὠκείνης ἡ τὴς αγζελικῆς Δ] φγωγῆς ; 
πὐποςερηϑέντις, ΚΘ ζαῦτα ὠχονόμησιν ἰπὸ ΝΜ ἐοίων ̓ ν" τοοϑξαΐτων ὁ ϑεὸς τὰ εὖγε 
᾿ϑύκατο τοῖς αὐ, ϑούποις χατασκέυαξειϑαι, ἐδινὸς ἑτέρα ἔγεχεν, ἡ ὦφε σκόγτζων γενέον, 
"ὸ μὴ Ὁ λογικὸν τῶτο ζοίον χτὶ τὸ αὐτὸ ζοῖς αἰλόγϑις οὐ γυμνότητι ὦ αἰοσιμοσιιη δχζρί-- ἐᾷ 
σεν. “αὐίνιω Δ ἱματίων αἰδεζολὴ αὐσσόμννσις ἡμῶν γενέξοϑω δεζωνεκὴς τὰς τε ἦΨ 
αἰγαθών ἐκτῆωσεως, ἡ τῆς τιμώρλας διδωωσκωλία,, ζω δχεὶ τίω πο ακοίω ΟΥ̓Μ 
αὐ,ϑεϑ πων γύος ἐδέξατο. λεγέτωσειν ζούνιω ὑμῶν (ὦ) Ὧσταύτη χγρηυϑμοι τὴ Φαντοι- 
σία, ὡς μηδὲ Εἰδέναι λοιπὸν τοὶ ὡἰὐτὸ τὸ ἐοίν ΟΜ ἀσοϑξάτων ὠνδύματα, δυλλαὶ τὰ 

ι ; . 47 “ 1 , ἌΝ] Ι Ἰώ; 
σηθλχιν ἰϑιξαλλόνϑροι καὶ ΕἸς τοσουτον δξοκέιλαντες ἐ᾿ϑνίας , ὡς “γϑυσῖον σιόυυ-- 20 μι Ὁ 

φαρενν τοῖς γδύματι ( μάλιςα γδ τὸ δῇΨ' γον αἰκῶν ιύος ζιύτον ἡμὴν ἐχιδιίκγυτω οἰὐρμί ν 
Ἔβλακείδω ) τίνος [ .}} ἕνεκέν, Εἰπέ μοι, τύτοις σῶμα καλλωπίζεις, καὶ χούρεις τάλαν ΐ 
τῇ ἐντεύθεν αὐθεξολη, ὁ Οὔκ οὐνοίς ὅτι λυ μεγίφης ἡμῶν τίμωοίας δζῳ  οὔρκξα.. ᾿ 
σιν ἡ σκέπη αὕτη ἐπενοήϑη; δζρτί γὸ μυὴ αἰκούεις ΠΙαύλυ λέλοντος, Εἴχοντες δίμίζ-- ΐ 
φαςς ἢ σκεπάσματα, τύτοις Φρκειϑησυ θα; ὁρᾶς δτί ἐνὸς μέγα δ4 φροντίζειν, τῷ μὴ ις ἰ 
γυμνὸν Εἶναι Ὁ σῶμα, τῷ σκέπεοδ, αὖ τὸ μόνον, μιηκέτι 8 ἡ πὐθὰ αἰαφορὰς ἐῶντος 
φουντίδω ποιφωῦῖς. δλλ᾿ Ἐχὶ Κ᾽ αἰκϑλουϑίαν ἔλθωμϑρ. 

275 Καὶ ἔνπεν ὁϑεός, ἰδοὺ Αδαὶμ γέχϑνεν, ὡς εἰς δξ ἡρδ,τϑ γινώσκειν χαλϑν καὶ πον ; 
νηρϑν. ἡ γε μήποτε ὠκτεΐῃ τίω χεῖρα τι, ἢ λοίξη ἀἰσὸ τὸ ξύλου ὃ ζωῆς α φαγη, 

ΓᾺ ζήσεται ἐὶς τὸν αἰώγα. 5 3 Καὶ ἐξαπέςειλεν αὐτὸν κύρλος ὁ ϑεὸς ἐκ τῷ ἰσψ 39 

“τὴς τρυφῆς, ἐργάξειϑαι τίω γώ δ ἧς ἐλήφ.3η. κ 
ὥρᾳ πήλιν ϑεοῦ συγχαταξασιν᾿ χαὶ ξἰιστέ, φυσι, κύρμος ὁ θεὸς, ἰδοὺ Αδαὶμ γἔνεν, ᾿ 

ὡς ἂς δὲ ἡμδ. ἔιδες πόση ἡ τῆς λέξεως" ζῳπεινότηφ᾽ ζζωτα ὃ ὠπόμτα ϑεοωρεπῶς χσιμ! 
νούϑρμ. βέλεται γῈ  νζῳῦϑα δζᾷ τῶν ῥημμούτων Οὐτων τῆς ἀπάτης ἡμᾶς κἴπυυ- ᾿ 
μινῆσαι, ζῶ ἡπατήϑησαν «πὸ τὸ Δἰσθόλυ δἀάτϑ ὄφεως. ΘΝ γὸ ἐλοὴν ἐκᾷνος, κς ἑ 
ὅτι ἐδ φαΐγητε, ἔσταϑε ὡς ὅκοὶ, καὶ ἰσοϑείας ἐλπίδι τῆς βρώσεως κατοτόλ μεησαιν, δζρὶ ᾿ 
τοῦ καὶ ὁ ϑιὸς πάλιν εἰντρέψαι αὐεᾶν: βυλόμϑρμος, ᾧ ἐὶς αἴάϑησιν αἰγαγεῖν τοὖν ἐπῆαισ-- 
υϑύων,ὼ τῆς πραχϑὴς ζω μέτεϑος δέξαι, χα τῆφα πώτης τίω χπροολώῦ, φησιν, ἰδιὼ Ν 

»ἔϑνν Αδαὰμ,ως δὶς ἐξ ἡμδ, μεγάλη τῷ ῥἡ μος ἡ οὐ δ οπὴ, χαϑικέαϑαι διυναμδέη ᾿ 
τὸ ωὐοαθλύτος. ἔχου τϑ το, φησι, χατεφρόγησας τὺς ἐντολῆς τὴς ἐμῆς [ἰσοϑεΐαν φαν- 49 
σαοϑεῖς ἢ ἰδοὺ γέχϑνας ὃ πσρόσεδύκησας, μάλλον ὐχ ὃ πυϑϑσιδόκησας, Δλλ᾿ ὅτ ἧς ἰ 

ἀξιος γενέαϑαι. ἰδοὺ γ 0, φησιν, Αδαμ γέλϑνενγως δὶς οἷ ἡμδν, τῦ γνώσκεν χα λὸν χαὶ ; 
ΠπΟΝΉ69)}. τῦτο } ὁ ἀπατιὼν αἰαύολος ἀὐρις ἔλειν δζῳ τὸ ὄφεως, ὅτι διλνοιηϑήσον- : 

ἘΠῚ Ὁ 



»Ὁλ3 

γε δίυυδ, 

χ. ἐκκύῆ, 

ΓΕΝΈΣΙΝ, Δογ. κι αϑι, 
δ ; ι ! Ὶ “τ 

πὴ ὑμδλγοι ὀφθαλμοὶ, αὶ ἔσειϑε ὡς ϑεοὶ γυώσχοντεο χα λὸν καὶ ποριφή- πα ὄμίπα 
ἐκτείνῃ τίω “γεῖοφι αἰτεῖ αἱ ἄψαητω τι ξύλου τῆς ζωῆς χαὶ φαγα, σις ἌΘΩ 

τθδα, ὅρα αι νῶν, φανϑεσ τίν δεασίτω, Μγδ μῇ ἐκοιζείως λεμμῆ, στ ῶ ἐϊρηςϑύον, ἵγα, μη δὲ ἐν ἡμας λαλεῖν δευυηθν τ ᾿ ὡ» τῶ! αλι ας ἢ Μ. " 

5. ἀώμᾳ τίωυ ἐγτολίω ἐδίδου τῷ Αϑαοὶμο λεὸς, συτδνὸς ὁτερου Ὡιτο χε αὐτὸ τῶι 
σαξεν, ἡ μόνον τῷ ξύλου, αὶ τῆς βρωσεως χατουτολιησοις Φ ὑπετίμον τῇ “οάτα ῥῶ - 
ξατο, ὅπερ οὐντελλόμϑιος αἰταῖ ὡρατεν Εἰ αἴϑκϑαν ᾽ πεῖ τὰ της ἀν ΚΣ ΝΝΝ 

οἱἰφτειλάμϑρμος. [ἢ γὸ» ὡς ἡ)ϑόμαι αἱ 91 σ ΝΜΩ , ῥικλέράτο κΝωι ν ̓ Ν 

ἀξιῶ αὑτῷ, ἔιπερ ἐδύλετο, μῷῷ γὠν ἄλλων ξ κείν μεταιλαιμα ἄγειν, ὁ μα - 

το ζυεχῆ τίου ζωζω αὑτῷ πσοϑξενῷν. δἶϑπερ ἰδέ οντολδωυ “αἰδὰ ὀκείνν χέται. εἰ 
δίς βύλϑιτο αἰθέρρηϑς ὧν ζητεῖν ὄζειν ξυλον ζω ": ὁκαλήτο, μαψ)ανέτω Μὴ μα 

κ ἀκριβείας τοῖς οἰκείοις λογισμοῖς ἀἰχολϑυοιω ᾳ διαοϑαι τὸ θεν “, ̓ 
τῷ ϑεοῦ ἔργα χατοπήδύει. ἔδοξε γϑ τῷ δεαιῦτη, ῥα γυμνασιδν ἰχ!  Ω "ΘᾺ κι 
Ὡὐραιχϑὴς ὁ κί τδ' αὐ. δημεργηεις λυνϑένσος ὧν τῷ οὐδαϑείσῳ ἀγὼν, κα ταν ̓ 

ες ζωτα ξυλα ἐκᾷ λῥαδεῖξαι, ὦ μδυ τὴς ζωῆς, ὦ 5, ὡς εἰπεῖν, τῷ λευνώτα. ἢ »ῦτ τ 

βρώσις καὶ ἡ πρήϑθασις τῆς. ὠτολὴς Τὸν λεύνατον αὐτῷ ἐπήγαῦν, ἐπε δώ τύτὺ με- 
“πρῶ, Θνντὸς γέγρνε, ὁ ζαῖς τὸ ματος αγώγχαις λοιπὸν αὐτο θύϑικυος, χαὶ Ῥοχί 
ἐλφθε Τὴς αἰ μδοηίας ἡξισοδὸς, δὲ κὼ χα! ὃ “ονάτος Δυαῦ Τὰ δεασοτν συμφέρον τὼς 

ὠκϑνομη,ϑη, οὐκένι λοιπὸν ἀφίησιν ον τω κυ ϑαϑείσῳ τὸ Αδαμ, ἰὼ ὀξολϑῷ ὀκεῖλιν 

1ο τδϑστιζῆει, δεικψὺς οἷς δὲ συσὲν ἕτερον τῦτο ποιῴ, ̓  δια, τίω φλονθέστααν τί 

ἰδὲ αὐτὸν. καὶ γώ μαϑωμϑν ἀκχριδὼς, αγαγκαιον αὐτα παλιν Αναν ναι ζω ρημίτα 
τὴς γείας γραφῆς. ὐνιο, φησι, μήστοτε ὀκτεῖν! τίω χριρϑερ λάθῃ ΟΠ] τῷ ξυλου τὴς 

ζωις χὶ φαγη, κα ζήσεται ἐὶς τὸν αἰωδνα. ΤῊΝ χὰ πολλὴ ἀκρασίας, φησί, δείγματα 

παρέσχε δ᾽ τὴς ἤδη δοϑείσης οὐτολὴς, ὁ ϑνητος γέγϑνεν, ἵνα μὴ παλ " [ φησὶ] χαῦτει-- 

25 τολμήσῃ τότ τῷ ξυλυ ἐφάψακζ, ἐχ: τίωυ ζωίω παρέχοντος τ διίαυεκη, ΙΝ ἐαλλῃ 

αθαγατω αἰ μδοτόμειν, βέλτιον αὐτὸν οντεύλο ἐξω Θληϑέοσαι᾽ ὧφε κηδεμονίας μαιλλον 

ζω, ἡ αἰ γόμακτήσεως ἡ ἀκζολὴτϑ ρα δείσῳ. τοιστος ὙᾺ» ὁ διατοτης ὁ μάτορφς,ν 

ἀικφρφύνϑμος (ον ἔλοιῆον, Ἀ ἐυερτετῶν τίω αἷξι πμμαις κηδεμο δ πηδείκψυται. ἡ Ὁ 

ἡὶ αὑτίω τίω ἀμμωρίδῳ ναϑασί ας ἕνεκεν ἡμῶν ἐπαΐγει. ὡς ἔτι ἤδει ἡμαις μὴ χεῖρες γηο- 
γο κῦρος τῷ αἰἰιιφρηὶ αἰ μδοτόμειν, οὐκ ἂρ σοὶ εὐμωρησειτο ̓ ἄλλα, παρϑλναφίλλὼν η- 

εδρτιω ξχὶ ὃ χεῖρον κσόϑοδὸν, ὶ τω πονηξλδμ᾽ ἐγκὀτόων τίω ἔπ Ο σοξϑσω, τί 
ὀικείθν Φιλων,ϑο»πίαν μεμούμϑμος ἀμωράται ̓  ὃ δὴ ὁ γιὼω ποποίηχε. κηδόμρος ΣΡ 

τὸ πυδρτοπλάφου, ὥκδληϑώωαι αὐίον τῷ αὐραϑείου ποεϑσέταξε. καὶ δξαπέξειλον 

αὐζον,φησι, κύρκος ὁ χὸς ἐκτῦ αὐ αι δείσῳ ὃ σρυφῆς ἐργαξεαῖ, ω γάυ δ ἧς ἐληφιϑη. 

45 ὅρα μοιπαλι ον ζιῶϑα τὴς ϑείας γ,φαφης τί ακχρίξειλν: ἀξαπέπιλον αὐζῷ ̓ Φητι, 
κύριος ὁ ϑεὸς ἐκ τῷ οὐρα δείσυ τῆς τρυφῆς, ἐργοί ἐα, τίω γάσ, ἣς ἐληφϑη εἶδου, 

Ος δποφάσεις αὐτοὶ Εἰς ἔργϑν ἀὐγᾷ, καὶ ἐκ τῷ οὐ δαδείσε ὃ τξυφης δξαγαγών, ἐργά- 
ζεαϑαι τίω γῴῦ αὐον ποιῷ δὲ ἧς ἐλήφ,3».κὶ τ ἀπλως ὠπεν, ἀξ ἣφ ἐλυφϑη αλλ, ἵγά; 
διζονεχη τίω «᾿ ασουψησιν ἔχη τῆς ζω πεινοφροσιώης, τέως ἐργασιλυ ᾿ εἰδέναι ἐχῇ, 

4ο ὡς ὀκξλῳν αὐτοῖῃ σύξοσις ὴ ἡ ϑσίω τῷ σώματος [ἐκ γῆ;, δξὴς] ἀξ αρχῆς γεγών- 
ται ᾿ ὠκείνέων Φυσὶν ἐργαϊζεο δ, τίω γάῶ, ἐξ ἧς αὶ αὐτὸς σιωέςη. τϑῦτο γῈ ὸ ῳ τῇ 
δπυφάσει ἐλελν, Εν ἱδρῶνι τῷ πσοϑτώπ'α σῳ φαγη Ό, αὐτον: συ. ὃ αὐὸ τοίνιιυ ὶ 
γιοῦ λέχει ἰατὸ εἰπῷ ἐργαδεαῖ, τίω γώ, "Κ ἧς ἐληϑϑη, Οἦτα ἥα μάϑωμϑμ πό- 

ΟΠιγίοτ, τοπ], 1. Ι. σῳ 

χοῦ. γυ 



᾿᾿ κι δι ΙΖΨ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ ΟΝ ᾿ 
' σῳ αὐ στηιοῖι αὐον" ἀἰπώκησε τῷ 5 το θαι διείσυ, καὶ : τᾶτο διδώσκει ἡμάςη ̓ϑεία γ,3α-- ἴσιάπῴμῃ ᾿ 

] Φὴ λέχϑυσα ᾿ 
: | 24 Καὶ δξέζαλε κύθλος 0 » θοὸς ζν Αδαμ, χαὶ ᾿ χριτῳχίσεν ανῶν αὐπέγδλυτί τϑ πα-. 

ἐαδείσῳ τὴς τρυφῆς. ἱ 

" Σκόπει πῶς ἐχφιφον τῶν γνονϑμων αἰπυὸ τῷ κονοῦ διαυύτε, φιλθν,ϑενπίας ὑπο-- 5 

Ν᾽ ϑεσις ζώ᾽ χα ἔχφφον {τὴ} “ιμφείας Ει ἦδος, ἀγα ύτητος γέμει πολλῆς. . ἐγ Φ ἐκ- : 

(αλῷ μγον φιλαν,ϑες πίας ΧΑ] ᾿ ἀὐγαϑύτητος ὦ, ἀλλα καὶ ΧΩ ἀπίνανῖι τὸ ως ραιδείσν 

, ἡ ᾿κατοικίσοι αὐΐζων, ἵνα, αἰὐζμλ εἰτῶ]ον ὀδουύέωω ἔχη χαθ᾽ ἑκάφιέωυ ἡμέρριν ἀγαλογιζόμϑρος, ΡΎΌΤΝ ἢ 

ὀίων ὀκπετωχρι αὖ οἰδν ἑαυ χαταίςαισι ἡγαν. αὐ ὁμῶς αἰ κἡ ὀδυυύζωω αφό- 

ΡΗΤΟν ἔχει ἡ ϑέα, αλλ υ μικρός ὠφελείας αἰ αυύθεσίς ὅ81, αὶ ασοὴς ὃ ἐξὴς ἀσφάλεια ιο ᾿ 
τῶ ὦ ὀδουνωμδμῳ ἡ ἢ σμυξχης δ, τε ὃς Ὁ μη Οἷς ὐζὶς πάλιν ᾿ωξπεσων. χαὶ [ 7)», ὡς "αὐπν ἢ 

Ὠὶ ὃ πλῆσον, τῆς ἀν, 969» πίνης Φύσεως τοιοῦτον ὦ ἔθος. ἐπειδὸρ ὙῈ οὐ Ὡ᾿σολαύσει Ι 

τῶν αἰγα)ών ὄντες μὴ ἐἤδειιδῳ αὐτοῖς ΩΝ δεόγτως, τῇ φερήσει τύτων σωφρονκζ- ; 

μέθτο, ταὶ τῦτο δε. τῆς πείρας μιλυοίνοντεῦ ἀἰεϑησιν λαμόλώομϑῳ τῇ τῆς ὀικείας ῥαϑυμί- Ἵ 

ἄς, χαὶ ἅτω ἀβυτις τῶν ξαγμάτων μεζαξολὴς διδασκόμεθα, ἥνων »ϑιὶ ϑξεπέσα.-- 5 

»ϑυν, σι ἢ ἑαυῶῶν ̓αὐἰξωπείεξακδυ. ὡτεὼὴ ὦ πλησίον αὶ ἀὐποανῆ ὅ αὐδαδείσυ ασξϑσ-. 

τάξαι κφυτοικεῖν τὸν ἐκᾷ9εν ὐκπετσωκοζα, μεγίςφης κηδὲ μονίας σημειον ζω, Ἱ ἵνα, ») ὃ τίω 

ὃκ τῆς κας αὐσύμνησιν ἔχη, ὁ τῷ οντόῦϑεν χέρδους Ὡπολαύη, καὶ μηδὲ Ταιλυμίου 

τῆς φιλοξωϊας ἐ ἔχων αὶ ἔξω τυίχάνων κατατολμήσῃ Ὁ Ὁ ξύλυ βρώσεως. ὡς Ὁ» τεῦς 
τίω αν, ϑοφπίνζω αἰοϑένειαν συγκαιτοιαρασει, ἁποβ]αη ἡμῖν δζμλέ» «ται ἡ ̓ϑκία γφαφη. 29 

Καὶ ἔτουξε ῷ χαρϑυθίμ καὶ ἡ τίω φλογίνδιυ βομιφαιαν τίω φρεφομϑέζων φυλάοσεν Ὁ 
ὁδὸν τῷ ξύλε τῆς ζωῖς. Τῆς ῥαλυμίαι [«ὑνῦν} "ὦ ἤδη πὐδὲ τίωὐ δοϑεῖσαν ἐβολι πος 

ἐπεδείξαντο, τιον γέγϑνε, δ μῷ ̓Ὀσαύτης ἀσφαλείας οἰποτειχιοϑέοαι αὐτρῖτ' τ εἰσ-- κλπ 

ὁδὸν. οἰὐγόησον γοῤ ΜΟΙ, ὅτι συ υὲ τῇ αἰπώόδμτι τ  πραδείσυ οἰκήσει ἠρκέϑη ὁ φιλάν- ᾿ 

ϑέσπος, ἘΌΝ ἔταξε “ὸς διευάίμεις Οζι, σα ὶ χερμθίαι ͵ ΤΩ ̓φλογίνζωυ ῥομεφαιὸν 22 
Ύ ̓φρεφομδύίω, φυλαοσεν Ὁ ̓ ὁδὸν τίω ὀκεῖσι εἰσοίγϑυσαν, ὄχ ἁπλῶς, δὲ σσξ»σέϑη- ων 

χε τ Ὑ φρεφορδμέωυ, αλλ ἵνα ϑιδοι ζη ἡ ἡμαρδτ πάσα ὁδὸς αὐτῷ Ἰλποτετείχιςο τὴς ῥαμ- 

Φαίας ὀκείνη ΠΟ φρέφεοϑαι πασοις τὰς ὀκεῖσε φερϑυστις ὁδὸς δι ποφροι σης, καὶ 

διηζωυεκὴ τὸν Φόρον αὐτῳῖ χα! τίωὼ ὐτσύμνησιν παρέχειν διυναμδρης. 

Κερι δι Σ Αϑωμδ ἣ ἔγνω Εθαν τίω γειά ἐὐτΨ. 30 

Σκόπει πότε τῦτο γέλϑνε. κ( τίω οὐδακοίω, λζ τίω ἐκπῆωσιν τίω ἐκ τ πα- 
χδείσυ, αὖτε ζα, τῆς σιωυσσίας Φρχίω αβμίθανει. τδ59 Ὁ τὴς ὐβακϑὴς ἀἶγίε λικὼ 

ἐμεμοιεῦτο βίον, χα ̓ όδωμοῦ σιωσσίας λέ. πὸς )», ὁ ὁπότε οὐ ζαῖς τῶν σωμά- 
τῶν αγαίγχφις ἰπυ ἐχειντο; ὡς ἐξ ῬοχῊ χαὶ ἐκ ποδϑοιμίων ζὶ τῆς παρθενίας ἀρχίω 

ἐλαμμθανγεν. δ λ ὯΝ ἐπεισϑλϑε δρὼ ῥᾳϑυμίον ἡ ̓ αὐ θαοὴ, κα Εἰσοδὸν νἐλεΐα τῆς 35 
αἰρδρτίας,. ὀκείνη νϑδὲ ἀπίπη, ἃ τε δὴ αὐαξίων αὑτῶν γεγϑνότων τὸ τοσύτυ μεγίθοις 
1 ἧς Ὅρετης" ἐπεισῆλϑε ὃ ὃ λοιπὸ ὁ τῆς σιουπσίας νόμιος. φὐνθησὸν ν μοι ζοίνειυ, ἰγαπητὲ, 

ὅσον τῆς παρλενίας ὧ ἀξίωμα, ὁ ὁπως φοὐψηλο τ 3} αὶ μέγα θῦμα ὃ, ᾿αὐερλμαβαι- 

τσ ,»---- .τ--οὸὸὔΞΞὕδ 

εἰν 5 "ν 

χύφιαν 

νὸν τέμυ φύσιν Ὁ ἀμ, ϑοοφσίνευ, ὦ τῆς ὀϑωϑαν δεόνϑυον" χειοϑϑ. ὁπιγὸ ΠΥ Θματ ζᾷ γγ. χάίσπε, 2 

Ψ « ὡσωμοίτων Ἐχιδείκνευται διιωαμεων (ἢ τίω παρϑενίδν (ατοϑοισ. ἐλόμϑμοι, 49 

ἐχουε τῇ Χοισοῦ λέγοντος ασϑὺς «ἄν' Σαδλδουχαίοις. ὩΐΝ' »ε ὦ αἷθὶ τῆς αὐώςα-- ᾿ 
Μαγικβικι, σεῶς κιγοίοτες λϑγον πιιυθοίνεο ί, ἐδείλοντο, ἐ ἐπηρώτων αὐτὸν λέοντε, Διδοίσκωλε, ' 
ἈΊαρ, 6. ι9, 
Δυκικικα, ἤσαν "ἧμιν ἐπῆω αἰδελφοὶ, ὶ ὁ πυδτος γαμήσας ἐτελθύτησε μϑ ἔχων τύωα, χαὶ 

ἀφῆκε 



ΥΕΝΕΣΙΝ, Δυγὶ ο, 113 

ἐφῆκε γωυάκᾳ ἀυτόπτῳ ἀδᾷφῷ αὐτον ἡ ὁ δεύτερος ἐτελθύτησε, αὶ μι ἐγὼν αὐσίρ εκ. 

ἀφῆκε τίω γωναῖκα. ἀντι τῷ ἀδελφῷ ἀὐτῳ, ὁμοίως χαὶ ὁ “ποέτος καὶ ὁ τέταρτος 
ἡ ὁ πέμιτῆος κὰ ὁ ἐκτὸς ὦ ὁ ἐόδομως. ἐν τῇ δὼ ὐαςαίσει τίνος ΨῬΜ' ἐτ]. ἔςαι γιωη: 

πόρτες γῈΡ ἔοον αὐντίι. τί δζζω ὁ ΧΧοιφος πὸ; αὐτὸς, πλαγάοος μὴ Εἰδυτες 
ς ζζγραφας, μηδὲ τίω δυώωμιν τῷ ϑεοῦδ, ἐν) τῇ ὁμαςασει ὅτε γα μοίσιν ὅτε 

ὠκγαμίζονται, Σλ᾿ Εἰσιν ὡς; ἀνγίελοι ϑεού, Εἶδες πώς ἐν γῆ βαδίζοντες ᾧ ματι 

συμπεπλεγμϑίοι τίω αἀήελικίω μιμοιῶται “ἰϑγαγάω Φῷ τῆς παρθενίας κλῆσ 

«φ δον ὀμαδεξάϑροι δῷ τῷ Χολςού πῦϑον. " Ὅσον » μέγα ἃ ὑψηλόν Ὁ πράγμα, 

χταῖονιαὶ Ὄρσούτῳ, " μᾶλλον ὃ πολλῷ μείζους (Ὁ φέφανοι, ᾧ αἱ δύτιδόσεις, ὁ Ὁ ἐπηγίελιόμα, 

πρύπιδυξα. 10 αἰγαϑαὶ τοῖς μετ᾽ αὑτῆς αὶ τίου ἢ αἰγαθωΐν ποραξεων ἐργασίαν" ἐὐγδεικνυρϑμοις. 

βέοιε Αϑαὶμ ἢ ἔγνω Εὐὸν 1 γωωώχᾳ αὐτοῦ, ᾧ συλλαξούσαι ἔτεκε (ὃ Καΐν. 
χιύῆλδεν Ἐπειδιον" ἐπεισῆλϑεν ἡ αμαρτία δγρὰ τῆς Οὐ Ῥιχοὴς, αὶ ἡ ἀἰσύφασις ϑνητοὺς αν 
καὐ ὧν ἐιργάσουτο, λϑιπτον ὁ θυμηχανος ϑέεὸς χτ' τίω " ἑαυτῷ σοφίαν τίω Δ ϑιμωνζω τῷ ω} 

δμιϑούπων Ἄιμὺς οἰκονομδίμ, σιωνεχώρησε ὀχοὺ Τῆς σιουυσίας ἀὐυξηϑίωναι τὸ γένος, καὶ 

ες ἶπιν, 

Ἐκτησοίμξω δ ν, ϑοσπον δζρὸ τοῦ ϑεού, 
(ρα πώς τὸ γενόνϑμον ἐχετίμιον σωφ ρονεφέοφιν Εἰργάσατο τίω γωναχκοι. Ὁ ΝῚ 

ποθὲν ποιιδῖον εἰ τῇ φύσει, δαὶ τῳ ϑεῷ λογίζεται, ὁ τέωὐ οἰκείαν θύγνωμωοσιωΐευ 
Ἐχιδεύψυται. Εἶδες “τοῖς ἡ τιμωρία νοϑεσίας εἰ ασέϑεσις ἀδοῖς γέρονεν. ὠκτησαμιέων 

λ0 Ὁ}, φησιν, δύ, ϑοῇ πον οἱ οἰ τὸ γκού, ὑχ ἡὶ φύσις, φησι, τὸ παιδίον μοι ἐχαφίσατο, 

Σλ᾽ η ὀύωδεν γαίας δεδώρηται. 
5 Καὶ πσρλσέϑετο τεκεῖν (ὃ ἀδήφον «τ (ἢ Αἴελ. 
Ἐπειδὴ ϑύγνώμων γέχϑνεν Ἐχ1 “τῶ τεηϑέντι ὃ ἐπέγνω τίου πρθ τέρᾳν βύ)ερ" «σίαν, 

ἐπέτυχε ᾧ τῆς δυυτέροις. ζοιούτος γὰρ ὁ δεασύτης ὁ ἡκέτερος. ἐπειδλρ ἘΠ τοῖς 
χἰ' εὐτν 15 αυοολαθούσι τίου " ἑαύϊων θὐγνωμοσιωίωυ Ἐχιδειξω ἄθα, καὶ Ὁ δὐεργίτίω ἸὨπγνώμϑν, 

Ἐχιδανιλόύεται (ας ἑαυ δωρεας. ὶ αὕτη ζοίνιω 24. πτῳ θεῷ (δ) τόκον ἐλογίσοι- 
τὸ, χρυ γθτο καὶ ἐτερον λαμίοανει γταμδῖον. μεγίςη γὺ ζω λοιπὸν πἰδαμυϑία τὴς ϑΘνητό.- 

τητος ἐπεισελθιυσης ἡ ἦν παίδων δζαδοχη. ὅζρέτοι τῶτο ᾧ ὁ φιλαν,ϑοϑπος “κὸς θ)9..- 

ὺ ὡς ἢ ἐδ Φοχῆς 1 σφοδρὸν τὴς ὄχττιμήτεως αἰ ποοτεμγονϑμος,, ἢ τ θαινατυ Ὁ Φο-- 
30 (έροντσδοσωπεῖον αἰδκαιρῶν, τέο “μ᾽ παίδων “᾽αϑοχίω ἐχαδάσατο, ὡς ἐν Εἴποι 

σἰς, Εἰχονα, ὀϑαςαίσεως οντάσθεν εἰ ασοφαίνων, ὶ ὀρ τὶ τἷμ πιπηόγτων ἑτέροις ὀμίςα οἵ, 

ὀἰκαγο δ. 

Καὶ ἐλ μετ, Φησιν, Αἴξρὰ ποιμζιὼ πορηξατων, Καίν ἢ ὦ ἐργαζόνϑμος τίω γώ. 

Εδίδωξεν ἡμᾶς »)κία γραφὴ ἑκαΐςου ΤὙΜ τῳϑέντων ζῷ Ἐχττηδοῦ ματα ὁ ὁτι ὁ " 
Χοργάζετο, ὡς (δ πίω; ποιμιαψ κί ξἵλετο, ὁ ἢ τίω γάῶ" ἐνγαξζεοῖ. 
Ἀ χνεῖν, 5) Κα μετ μεθ᾿ ἡ μέρᾳς, ζώξγκε Καὶν ἀπὸ καρπτον ὃ γῆς ϑυσίὰν τῷ " θεῷ . 

Σκόπει π-ὡς τω σιωειδὸτι τίω γνώσιν οἰγαπέθετο τῆς Φύσεως ὁ ϑημιδροίς. τίς 

Ὁ», Εἰστε μοι, πὗτον ὡδήγησε πρδὸς τίω ζοιαύ τέων ἔννοιαν; ϑδεὶς ἔτερ9,, ΔΛ ἡ ον 
δὲ είν, τῷ σιωειδὸτι γναῖσις. ζωυεγκέ, φησιν, πο καρηγοῖν τῆς γῆς ϑυσίλν τω" 3.32. 

40 ἤδει Ὗ»Ἑ ὦ ἠπίςτιτο, οἷα το οσήκει ΕΣ ΚΣ δεασότη ἐκ Μ᾿ οικείων εἰημοίτων “ϑ:.- 

ἀγαγεῖν Ἧι δὴν ϑμών " οὐκ Ὁ) 7) ὁ γιὸς τότων δζται, δον ἥα τίω ὀρωείαν θύγνωμο- 
" σιωύζωυ Ἐ)πδείξηται αὑτὸς τῆς τοιαύτης ἐργασίας "ϑστολούων. ὀμενδεὺς ὁ γαθς, Ὁ 

ὧν» δδενὸς γούζει “ πΟΡ΄ ἡ δ᾽" 4.) τίω ἄφατον ἀὐτι φιλον,3.» κίδυ συγκατω- 
Οἰιεγίοιζ, τομ., ᾿. Ϊ.. ἢ, 

. 

(αϑων 



ὧν ὁ. 

Δικ. γ. Ὁ. ᾿ 
Μαρ.4.λα, 
Ματ. ἥ.λ. 

ὧφ.ϑη τῷ ἀδελφοῦ, αἰμιφοτέρων γ}} ἀρ) σενεγκρίντων τὰ δῶρο, φησιν ἡ )εία γ,ρα-- 

1:4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

ζαίνων ἡμῖν, δχκὶ τέωὐ σωτηρίδν Τ' ἡμετέραν ὀμέχεται ζαῦτα γίνεοϑα, ἷνα διδωσκα,- 
λεῖον φιροτῆς κἡὶ τῇ τοὖν δύ, ϑοϑπων φύσει ἡ ἐχίγνωσις τῷ δεασότυ. 

4 Καὶ Α(ελ ζϑεγκε καὶ αὐτὸς οἰστὸ τῶν πον τοΐκων τῶν πεδϑθαίτων ἀντ ὦ 
Οὐχ πλεύς σγοὶλ Εὐχῇ πυξλοιμιαζόνϑμος ἐν Φοχὴ τὰ λόχϑυ ἐδίδασκον ὑμδᾷ! 

τίω αἰ γοαστεζωυ, ὅ1| οἰ αφοραν παϑόσώπων Οἕκ οιδὲν ὁ δεαυύτης ὁἡμέτερος, ΔΛλ ὡυτὸς 

πορϑαρέσεως δξετίζῳν τίω) γνωμέων φεφϑιυοῖ, ἰδου γϑεοῦ αὶ νιωῦ τῷτο σκόπει γελρη- 
μϑίον. πολ)σέγῳ μϑν τοίνεῳ μ' ἀκριξείας, αἰγαιπητοὶ, τῶ Εἰρνιδύῳ, ἡ ἰδωνϑρ τί κμϑρ 
«ἰδοῦ Καὶν διηαγᾷ ἢ αὶ γραφή,τί ἢ τόδ ᾧ Αζελ,ὺ μῆ ἁπλῶς αὐῷ αροαδραμωμϑρ. 
Ωνδὲν »ὺ " ὑπλως ὶ ὡς ἔτυχε φϑέγίεται ἐϑεία γραφή, δολαὶ καν συλλαξὴ τυγχαγη, δὴ 
κων χεραία μία, ἔχει τίνα ἐἴκεκρυμθῥον ϑηστορϑν. τοιαῦτα, Ν᾿ ἁπϑυζᾳ ἀ πυϑυμα- το 

σπικαὶ. τἱ δίζυ φασι» ἡ ἐϑμετο μεθ᾿ ἡμέροις ἱωυείκε Καὶν “Σσὺ ἢ καρττῶν τῆς γὴς )υσίο 

τῷ ̓ θεῷ, ὦ Αἴελ ξύεγκε ᾧ αὐὸς πὸ δὲ “ποσρτοΐκων τῶν κυφοξώτων αὐτι; Χοκῖ, 

Καὶ ὡπὸ τῶν φεαΐτων αὑτῶν. 

Τοῖς ὀξύτερον Ἐχιζαίλλειν δυυνα ϑμοις νδὴ ἡ ὡκ τῆς αναγγωώσεως δῆλον ὅ61 Ὁ ἐι- 
ρλνϑύον. δυλν ὍΝ αὐροσήχει ἡμᾶς πότων κϑιούς ποιζαϑαι τίω πσϑϑγοιὰν (ουνὶ "ὃ ις 
ὁιδὲ Αἱ ̓φφορανὴ πνῶυματικὴ διδωσχᾳλία) φέρε,σαφέφερον ὑμῖν ὠὀκχκαλυψωρϑν ζῷῳ " 

Εἰρνμϑμα, παλιν ζᾳ αὑτὰ " λὐυαλαμθαγοντες. ἸΚ αἷν, φησίν, ζω εἶχεν αἰὐτὸ τῶν καρπῶν τα : 
“δ γῆς θυσίδ τῳ κυρίῳ. Εἶτα βολομδμη αὶ αἰδὲ τῷ Αἴζελ διδάξαι ἡμᾶς ἡ ϑεία γ,94- ᾿ 
φή φησιν, δτί καὶ ανζος τἰσὸ Τ' ἐχττηδεῦ ματος αὐτο ὁ ὧκ ὃ ποιμαντικῆς τίω [ἐαυτ] 
θυσίλν πυδησίωεγκεν. ζωύσγκε 2}, φησι, ὃ αὐΐς τὸ τῶν πο» τοΐόκων τῶν τν)- το 

(των αἰτεῖ, ὦ δἰπὸ τοῶὖν φεαίτων αὐτῶν. σχόπει τὼς ἡμῖν ἀνίεται ὃ φιλόθεον τύτν 

τῆς γνώμης ᾿ Ἂ) οἷς ὅγ απλεῖς πὸ τῶν ἡσοϑξ των παρϑσζώσγκεν, ΔΛ Ὄπὸ τῶν 

“αοοτοΐῴκων, τῦτ᾽ ἔςιν οἰπὸ τῶν Ἰιμίων, των δξαιρέτων᾽ Εἶτα ᾧ δὲ ὧδῥἼτύτων τῶν Ὶ 
ποορτοΐκων πυΐλιν ζαὶ ἐμμιώτεροι, ὁ πὸ τῶν φεαίγων, φησὶν, αὐτοῖν τον ὑὑπαδεφέρων, 

ΥΜ'ὠμιωτέρων. ᾿ἔχι ἢ τῷ Καὶν Οὐὐνὲν τοιοῦτον ἐπτεσνμήνατο᾽ δια τί τ ποθ) σάωείκεν ἐς 
Ὄσὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ϑυσίδν τῷ κυρίῳ, ὡς αὐ ΕἸἰποιῆις, τυγρνζῳ, συ τ μίλν 

απουδέιυ ον εξ ἀχρίξειον ξγπδειξάϑρος. ποίλιν λέγω, ὁ λέγων αὶ παύσομαι Ἰος., "π᾿ 
ἄγ ὁδὸς τ ᾿" “ον ἡκίθν δέίται, αὐγέχεται τῶν ποδοσαλϑυϑῥων, ἄλλα βύόλεται κὴ Ἅ. τότον ᾿ 

δὲ τώτων δείκγυαθαι τίω ἡμετέραν θύγγωμοσεούζω. ὧν δ  ϑεῷ παδϑσείοονζοι ὁ ῶκ Ν᾿ 

τῶν αὐτω χυοϑσοίχϑνζῳ, «ὐνοομῦτω Ὁ μέσον τῆς φύσεως, δ οι αὐ, ϑφφπος ὧν σαύτης 10 

α ξιούται τὴς ἀιμῆς, ἐχοίῶ χτ' χὰ ἐγχωρϑεῦ ᾳ “ΕΣ ἑαυτὰ Ἐχιδείξαοϑτω, χαὶ ζῳ ἅμι- 

ὠτερφι πολ σοίτειν. αἰλλ᾿ ὀρ μοι, ἰγαπητε, [κν] ἐντθῦϑεν ἔχων αἰφορμοὶς τος ὦ συν- 
ιδιεῖν Ὁ δέον, Εἰκότως θϑιώας δίδωσι, δζρὶ βαϑυμίδν τίω οἰκείαν ποο᾽διδοιὲ σωτηρί.- 
αν. ὦτε γδβ ὠκεῖνός ὄψα ἔχε Τ' διδείσκονζα,, ὅτε δτός να 1 αἰσπυν ιϑέλδμον ἡ συμι- 
ἕὐλβδίοντα, δολ ἑκαφος ἐκ τῆς τῷ σιωειδῦτος διδασκαλίας τὸ τὴς ὀϑωθεν σοφίας 35 
τω ὝΨ οὐ, ϑοόπων γένει “χορηγηϑείσος καρύνϑμος, ὡρ μησεν Τὶ τέων ζιαυτίοωυ τσο9σ- 
αγωγάώ, δον κἡὶ δβεφοροὶ τῆς γνώ μιης λοιπὸν, αὶ τῆς πσδϑαιρέσεως ἡ ραϑυμία, τοῦ 
δὴ βθπσφλσδικτιν ἐποίησε τίω ποοοσαγωχγέω, τῷ Ὁ σιθλητον. Ἂ 

Κα ἐπεῖδεν ὁ ϑεὸς ἐχι Αἴξελ,ὺ Ἐχὶ τοῖς δώρϑις αἰστύ, Ἢ 

ρα. παῖς πλιηρρόται ἐνταύθω Ὁ οὖ τῶ θὐαήελίῳ Εἰρηνϑρον οὖτι Ε σογται (Ὁ 40 

ποοξτοιἔσατοι, ἢ (ἢ ἔσχατοι προϑτοι. ᾿δου γὺ ἡ ϑἰπὸ δμ" προφτοτόκων ἔχων ασο9- Ἐι595 
τέρη μα, κἡ ῳρῷτος δῆθεν πσροϑσενεγχῶν, ἐπειδιὴ δεόντως πσοοσζωεγκεν," ἐλάηων Μι43)}: 

' 
; 

Φη, 



ΤΕΝΕΣΊΙΝ, Λογ κ, ἐις 

φή, ᾧ ἐπεῖδεν ὁϑεὺς Ὠχὶ Αἴδελ ᾧ ὨΧῚ τοῖς δωρρις. το; "ἰ Ωιὰὶ ἐπείδιν» ὀῤτὶπτι 

ἐπεδέξωτο ἡὶ ἐπήνετε τίω γνώμΖων, ἐξεφανωσε δ ποθϑαίρεσιν, ἡρέ,ϑη ως ἐὺ Εἴποι 

κονλνύῤν, Ως, τῶ" γεχϑνότι. ΕἸ ὁ» ᾧ αὐξὶ ϑςο( φϑεγίθκῖθα, ἡ αὐδὲ τῆς ἀχηροτν φύσεως 

χι δαί ὠκείνης πολκφμδμ Ι δϑθρα ςὺ μα, ΎΝ δ ϑοῳποὶ ὁγτες Οὐκ ἄλλως " δυυμηθοίνμλϑω 

Ἀεδινάβα, σα τα Ἀδάμ τῆς γλώθηςνον. σχόπει δὲ Ὁ ϑαυ ματόν. ἐπεῖδέ, φησιν, ὁ ϑεὸς Ὀη Αἰ- 
(ελ᾿ὺ Τλὶ τοῖς δώρϑις αἰνιϑὶ, τίω “ἦμ' πσοϑθατων παρϑσαγωγδὼ λαΐρᾳ ὠκάλεσε ὀρ 

τὸ τίμιον, ϑχρὶ Ὦ ἐἰξαίρετον, “1 οἱ τὸ ἀμωμον “δι πυδϑσενερϑέντων. ἐπεῖδε τοίνιωυ ἐπ᾽ 

αὐΐῶν, ὅτι ὑγιεῖ γνώ μη τίων “ατοϑσευγωγέω ἐποιήσειτορὺ ἐχὶ τὰ δώρᾳ ζαὶ αυδϑσενε,θίν-- 

᾿ (ᾳ, ἐχ οἷ ἀκηλίδωζῳ μόνον, διλ᾽ σὰ πὸυζᾳη5)νν αἷμμα, φωνονϑρμα, ζω, δπο τε τῆς 

Χ. οτσινᾷγ-. 10 γὺ ὡ μῆς “ὦ ̓αὐπδϑσαλϑντος, Ὡσπὸ τε τῷ ποϑτοκα ἐῃγὰ τότων ζυὶ ἐξαίρετα, κὺ Ὡστ 

Ἰδὲ δ ςεαίτων, φησὶ, ᾧ αὐνμ τὐτων(α βέλτιςα. ἃ ἐπεῖδέ, φησιν, οϑεος ἐχὶ Αἴξελ καὶ 

Ἐχὶ τοῖς δώροις ἀντι" Κχι δὲ Καὶν ᾧ Ὠχὶ ταῖς ϑυσίαις αὐτο αὶ πσδόσέογεν. ὯΝ ορϑὴ 

γνώμη ὁ ἐιλικθλνεῖ οἰ σνοίαᾳ πυρϑσήγείκεν ὁ Αἴζελ, ἐπεῖδέ, φησιν, ὁϑεὸς, τυτές!ν,ἐδὲ- 

Ἀ ἡνδι, ἕατο, " ἠρφίαγη, ᾿ ἐπήνεσε. δ ὥρφι δὲ ἐκάλεσε ζᾳ πορσιυηϑεζᾳ, τιρῆν' κὴ δχρῥ τύτυ 

χὐσνάσ ας πῷ πποοσενέίκόντος τίω γνώμων. 
᾿ς Ἐπὶ Καί; φησὶ, αὶ Ἰθεὶ τς ϑυσίαις αὐτο πσϑόσέοχ, 

Σκόπει τὴς γραφῆς τίω ἀκχρίξειαν. Ὁ ἕ γὰρ ἐνπεῖνν πυδϑσέσεν, ἔδειξε ̓   πος 
ζολωὼὺ πορλσενεηθίντων " σὸ δὲ ϑυσίας καλέσαι ᾳᾷ στὸ Τῆς γῆς πσϑ)σενεηϑεντα, 

παλιν ἕτερον ἡμᾶς τι διδασκει. ὀρφι νὰ πῶς δείκψυσι δὲ αὐτῶν δ" γελυηνϑῥων καὶ 

το αἱ 9 ῬΨ᾽ ῥημάτων, ὅτι ζωῶτα ὠπόρμτα βώλεται πϑΡ ἡ μδιν" ὁ δεασότης γίνειϑαι, ὕα ζὶ 
πῆς γνώμης ἡμδ αὶ ὑφ᾽ ἡμδμσοαήονδμων δύλαᾳ καιςᾶται, ὶ ἵνα ἐιδέναι 

᾿ ἔχωμϑυ, ὅτι αἰ σα δεασότίω ἐσμὲν ᾧ δομώροον τὸν δἰπὸ τῷ μὴ δγζος ἐὶς τὸ 4) ἡμᾶς 
αἰραγαλόντα. ζὰγ πποϑδατα δώρᾳ ὀγομιαίσοισοι ἡ γκία, γρριφή, καὶ ζὰ Ὥὄνστο τῆς γὴς 

ϑυσίας παρβσειποίσα παιδιϑει ἡμᾶς, ὅτι ὅτεη μ᾽ αἰλϑγων ποροσχομιδη, ὅτεὴ ὮὨ 

25 οἰπὸ τὴς γῆς ἑκωρτ ον πσοϑσουγω γὴ ζητῆται ποθ καὶ τῳ" " δεασότη, δυυν ἡ τῆς γνώ μους 
δρέϑασις μόνον" ὅϑεν ὁ νι ὁ (ὦ αἰπ' αὑτῆς Σισόδεκῖος γέγονε ΛΙΤ' τῷ δώρε, ὁ δὲ παλιν 

δ Οὠτίω ἀπεδλήϑη μ᾿ τῆς θυσίας. Ὁ δὲ ἐπεῖδεν ἔχ! Αἴξελ αὶ Ἐπὶ τοῖς δώρρις 
εἰντε, ἔχ! δὲ Καὶν αὶ Ἐχὶ ταὶς ϑυσίαις ἀυτοῖ ποδλσέσα,)εοωρετ εἰς νουΐψϑν. βώλεται 

»ἠρέδητω {ᾺΡ εἰπεῖν ὅτι τοιαύ τίου αὑτοῖς γναῦσιν εἰγέϑηκεν,δτι τὸ ὦ ἡρέιϑη" τῇ πσδϑωρέσει,τῷ ἢ 

ἡοϑιῷ, 

ὩΣ 30 ἀπεσείσατο τίω ἀἰγνωμοσιώζω. δολὰ τὰ ὧ αὐϑα τῷ ϑεού τοιαῦτα ᾿ δὼ ϑμ ὃ 2ϑι- 

πον ζῷα εξῆς. 
Καὶ ἐλύπησέ, φησι, τὸν Καὶν λίλν, ὁ σμωέπεσε Ὁ πσδόσωπον ἀυτυὶ 

μόγις Τί σ41, ἐλύπησε Τ᾿ Καὶν λίλνι διπλὴ ζα, Ὁ λύπης αὐτῳ γέρρνέν, ὅχ ὁ αὐτὸς "μό-: 

γον Ῥυπύθλητος ἐφαΐγη, δὰ δέκ κ Ὁ τῷ ἀδῇφοδ διώρον πσοϑσεδέηθη. ἡ ἐλυπησέ, φη. 
.35 σι, (Ὁ Καὶν λίαν, ἡ σιωέπεσε Ὁ πσοόσωπον ἐστε, τί ἐλύπησεν αὑτὸν ταἰμφότερᾳ αὺ.-- 

τὸν ἐλύπησε, ὦ τὸ μὴ ππόϑοχῖν τῇ θυσίᾳ, αὐτῷ (ὴ δεασύτίω, καὶ τὸ θόασοόσδενιον γενέ- 
οϑαὶ τὸ τῷὸ ἀδελφοῦ σηαΐοον ᾿ δέον δίζω τίω) αἰπίδν σιωειδότα δ“ αὐννῃδὄΔ' Μ᾽ γελμημέ 

γων, δἰ ορθωσαοϑαι τὸ πλημμεληῦνν. φιλάν,ϑοσ πος )» ὧν ὁ δεαπότης ὁ ἡμέτερϑς, 

ἐπειδὰν τί πλημμῥησωμδν, ἐχ ὅτως ἡμῶς οἰποφρέφεται ὁδοὶ τὸ πλημμῇνϑεν, ὡς 
Κύων δὰ 40 ἐπειδεὶν ἐχημείνωμδν “τωΐ πλημμϑήματι. ἢ καὶ γα τῦτο μάϑης αἰχριξούς, καὶ ἰσγης ἀν- 
φἔτων, Φατον μέγεθος φιλαν,ϑοφ πίας, σχϑπτει ἐκ Τμ γιὼ ἄρομϑμων τῆς αἰγοιϑυτητος αὐτο τίεὼ 

αὐτροολιὸ, ἢ τῆς ἀνεξικακίας Ὧ μέτιϑος. ἘΝ )5} εἶδεν αν ἀμέτρως λυπηγὺ- 

ζᾳ ἡ, ὡς εἰπεῖν, μέλλοντοω κοταία τυ  ζ εαϑᾶι ἰποὸ ΤΙ τῆς λύπης κυμώτων, ν ϑε- 

ΟὨεγίοί, τοτη, 1. Ι,3 ὁρᾷ, 

χοῦ. δι, 



ὦζ.δι μά 5 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
ορᾷ, δ ψε ἐπεδείξατο φιλαν,ϑορπίδν αἰ ῷ τῦτν πατέρα, ἀφορμὰς αἰτῶ 8... 

δον συλογίας, ἡ ὁ αϑέρισίαρ αὐτῇ θύρφν αἰγόνγῳν, Ἂν λέγων πού εἰ, ΕΙ» τὰ Ω χείλεπον" ἐ- 

κεῖνο. ἈΠ αἰϑτϊωμα Ν τίω αὐτίω καὶ ν) γέωυ υ Ἰχιδείκψυτοι, "ἀεὶ ᾧν ὅτως αἰγνώμιονά, - μόνον 

γεγϑνόταρ ὠὡσαινε! ἡ μέλλοντα χατὰ ἐκρημνοῖν Φέρέοϑαι, χείρϑι ὀρέγων ὺ “πεύφαοιν" πα- Ὴ 

ἐκλεν ᾿,βυλόμϑμος τῷ δορϑώσαοϑαι ὃ πλημμέλημα, φυσι τὸ ς αὐτὸν, κα πίων 
ἵνα τἱ «ἰξίλυπος ἐδώσι ὁ να τὶ σιωέπεσε ὦ αὐξόσωπον συ; 7 Οὐκ ὡ 

ὀργώς υϑὺ παϑλσεγέγκῃς, ῥρθώς δὲ ΜΗ ὶ διέλης;, ἡρζδτες ; ; ἡσύχασον" “τὸς σὲ ἡ Ὅσιο-- 

πρὶ ἀτ κα σὐ ἠξωρἀτϑ 
Σ χόπει μοι, αἰγαιπηπὲ, συϊκατάξασιν ὰ" κηδεμονίαν ἄφατον. Ὧ

Ν δ Εὖδω αὑς- χα φιλωμ. 

τὸν πολιορχρύμδον, ὡς Εἰπεῖν, «ἰ αὐὸ τῷ τῆς βασκανίας πεύϑους, θροι πὼς τίω ὀκείαν το πίων ᾿ς 

εἰγαλότητοι μεμούμϑμος, καζαλλυλα αὐ φάρμακα Ἐχιτίϑησιν, ὦ ὡςε ταλίως 

εὐντὸ αημησαοῦς, κα Ὁ μη ᾿ ἰπσοθρυχιον γενέ, ἵ ἵνα. τί, φησι, πἰϑέλυπος ἐγωυ, καὶ Χ ἵνα, τί 

σειυξπεσε ὼ πεσωπὸν συ ; τίνος Ὁ ἑχεκέν, φησι, τοσουύτῃ κατεογέϑης λυπη,ώς ᾧ ρὲ τί 

πυοόσωώπο δεικψιούαι τῆς ἀθυμίας Ὁ μέγεϑορ: ,ἵνα τί σιωξπεσε ὃ «σεύσωπὸν συ: ὁ , 

γ ἅτω σοήνατο ὡ γελννλθμον; νος ἐγεκεν Οὔκ αἰφ᾽ ἑαυτῷ " σωυέιδεες δ δέον; με 15 Χ. .Ν 

δὲ ανιδοῦπῳ πρϑϑσέφερες φἰ βαλογιοϑέωζαι δυναρδῥῳ; οἷκ " ἤδλεις ὁ στ ϑχὲ ἡ χιδιδι 

παξϑσαγϑρϑδύων ἐδοόμέιυ, δλά ὈΧῚ προσαγόντων ὑγιῦς γνώμης: εἶα ὦ αἰβέλυπος 
ἐξρυ, ἥα {ἱ σιιυέπεσε Ω πσόσωπον σϑῳ; Οὔκ αν "ὀρθῶς σπροσινέγκης, ὀρλῶρ 5 ὃ μη  δὶ-- 

ἐλης, εὗρτες; Ομδὸ Ν᾿ Εἰς ὕνοιαν { δὴν υ. Ὁ πτευσενογκᾷν,ἐππιρεζν" Ὁ 5 μὴ ̓ ὀρλῶς δ)- 

ελῷ,[τὐτο] ὃ Ὡσοθολζω ἐ ἐργάσαιτο το , ππεϑσεμήϑέντος. ἔδει "ὃ δχῷ πρεσαιγαλόντοι 10 

πολλίω ̓Ὠπϑείξαο, «ἰδὲ τίω διαίρεσιν Τ ̓ἀκείδειαν, ἃ ὅσον δὴ Ὁ μέσον ᾧ ὅ λοχοεθῥν 

χαὶ τῷ σσξσαίχϑντος, τοσαιύτην ποιήσαι ξ, καὶ ὧν τῇ 7 διαιρέσει τίω ὀζαφοραν. ὀνλαὶ 
στῶν σουὲν ονγενόῃσεες σύ ̓ὡπλώς ῷᾳ τύηϑνταὶ αυξϑσήγαγες. δῷ τού σγοὶ δικζὶ 

γενέο,, " ἡδυωυήϑη. ὦ ὥασερ δὴ ἡ σὴ 1 γνώμη, μεθ᾽ ἡ ἧς τίου πσοόσαγωγέω ἐποιήσω Θξυδὲν 5 ὅδωϊ. 
ϑησιν, 

8 μέσον λογισάμϑμος, Ὡοδληϑέωαι ἐ ἐποίησε τίω αὐϑϑοῦ πεησενηθεῖσαν ϑυσίαν" 1; 

ὕτως ἡ τὸ , ἀδελφοῦ γνώ μιη ὁριϑη τε τυϊλύνσει, ἡ πολλέω Ἐλιδειξαμδῥη οἰ ὧν τῇ ἡ ὅζαι-- 

ρέσει τίω ἀκρίζειδν 60, τε σϑθεκία. ἐὐτῷῳ δώρᾳ “πεποίηχεν. ὁμῶς 5 σευὲ ὅτω δίκζω 

ἐπαιταῖ τοὺ πλημμθλήματος, δλλαὶ δεύψυμι μόνον Ὁ αἱ μαρτηλὲν ᾧ συμ(μλέωω ἐ ἐϊσ- 

ἄγω, μὼ Εἰ βυληλείης δέξααϑαι, καὶ δ αἱ μαρτηλε δίθρϑωσν, χα χείροσιν ὅ αὐϑκζα- 

λεῖς σαυτὸν καικϑίς. [ Ἢ ὅζω, Ἰἡμαρτεε,ὴ μέγα ἡμαρτες,αὐἰλλ᾽ υ ἐκ λοζω δ ζ ακδ-. 10 

Ἱκζ. .Ἀγ. τηϑῳν. Φιλανϑερος »Σ εἰμι, καὶ αὰ Ὁ ἐβύλομαι τὸ τὸν ϑυίνατον τῷ αἰεϑντωλού, ὦ ὡς ὃ 

ὑὈχιφρέψαι ἢ ζῶ αὐπίν. ἐπεὶ δίζω ἡεῆατερ, ἡ ἡσύχασεν, γαλίωζυε ἐργασος, συ τοῖς λο-- 

γσμοῖς, ἡ ὑ ἀπαλλαγηι τῆς τῶν κυμαίτων σφοδρότητος ταῖν φολιορχρεωύτων συ τίω Ι 

ὀζχνοιὸμ, κατάςειλον τί (αεαχίω, 7) "τῷ" πρϑλαβόη αἰμδοτήκατι ἕτερον λᾶλε- ᾿ 

“πωώτερϑν πσεϑοϑς, μηδὲ βευλῶρῃ μηδὲν "τῶν ὦ αὐγηκέφων. μὴ αἰχμαίλωτον χαυτὸν 13 

, ὀκϑδὸς τῷ πος δαιμόνι. ἡμφρτες, ἡσύχασεν." ἥδει αὶ ἐκ κατοϑοιμίων τίω μέλλουσαν ἷ 

᾿Ἰθηιχείρισι κ τν Καδυλφού' ύνεοϑαι, ὁ δέ τότων αὑτίω πσξϑλνακέλλει τοῖν ῥ ρ- κί, ἢ 

“μαύτῳν. [ΩΝ 3 βὼ ως Δὸς κὴ ὁ (υὶ Ὡἰπεῤρητο τῆς ζονοίας Ὦλπφαάμϑιος ἤδιει τῆς κριρ-- 

δίας ἀντυ ζῷα κοήματα, τὴ πολλῇ ἢ αὐὐοαν σει, ὁ τῇ ἢ τῶν ῥημάτων συγκαταξαζει κας- ᾿ 
γχαλληλον αὑτῳ τίω ἰατεείαν" ̓ ππζσφερει, ζᾳ πὲ ἑαυτῷ ἀπόντα πληρῶν, Εἰκὶ Χη σα 40 Ἀ' εὐἶσφίν, Ἵ 

δ Φαρμαχον. ̓ὐπωσείμθμος Εἰς Ὁ τὴς ἀδἠφοζιονίας βαρα, ϑοϑνὲ ἑαυτὸν ιατικρήμ- χὰ χιἀπην 

ψίσεν, ἡμαρτερ, ἦσιίχασον, μὴ νομίσῃς, φησὶν, Εἰ ὸ ἀπεφραφέω σῳ τίω ϑυσίλν ΔΤ Ἶ 

Οὐκ ὀρϑίωὐ γνωμέων, ἡὶ Εἰ ὃ τῷ 9 ἀδήφοῦ δῶρϑν πσοϑσιδεξα μέ δῷ τίω υγόν 

παρλαιρεσιν 

͵ 

ἢ 
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εἰν" 

χϑίϑαι, 

μι βεπερή. 
πε 

ΓΕΝΕΣΙΝ, Δυγ. κ. 127 χιὸ. δι, 

πυδϑαίρεσιν, ὅτι τῶν ποοφτείων σε δ'ὲπποτερώ, ὁ τὴς ἀξίας τῶν" “σε ζοτόκων σε" ἐκ- 

(αλλλῳ. ἥμαρτες᾽ ἡσύχασον, Εἰ γδὺ ᾧ τῆς τὴ ἐμοδ τιμὴς ἠξίωται, ἢ ϑύκδὸσ δεκτὰ 
εὐτε γέρϑνε τοὶ δῶρρι, αἰλλια τσοϑς σὲ ἡ δὐτοςροφὴ αἰστν, ἡ σὺ ἀρξεις αὐτῶ. ᾧτε ΚΟ 
τἱω αἱ μαρτίαν ζιύτην ἔχεν σε συγχωρῶ (κα αυροτερήματο τὴς το ϑ οζοκίας κκ ᾧνον 

5 οἰ ασοτίω σζω ὄὀξυσίαν ἐἢ χελύψω, ὁ “ἰ“σὸ τίω Φοχζωὶ Ὑ σίω. ὅδρι φίλον, 39: πί- 

ἂν δεασνότυ, πώς ἀντ βύλεται Ὧν ϑυμὸν ἡ Ἔ μανίαν κουτωςεῖλαι, ὁ Ἔ ὀρμδιὼ "ἐγα 
κόψαι δζρ τῶν ρημοίτων τύτων. (αὶ γδρ κινήματα τὰς ὀζρινοίας αὐὴν κα οπύ]ϑύων, ᾧ 
τῆς φονικὴς αὐτῶ γνώμης Ἐχιφαίνϑμος Ὁ ἐπηνές, ἤδη πσοϑλεάγαι ἐυτεϊδόλεται Ὅν 
λογισμόν, ὁ γαλδωζωυ ἐργασαιϑαι αὐτῷ τῇ ὀζρινοία, κ᾿ πυυτοῆων ἀυτῳ Ὧν αἰδήιφὸν, 

10 κἡ Ὁ ἀξοσίον αὐτε μοὶ αἰ πσοτεμψόνϑμος. ἀλλα ἢ καὶ Ὑ Ὀσαυτίω Ἐχιμέλειδν, ἢ Ὁ. 

σαῦτα ἀ φαρμφκα, Ουυὲν πλέον ὁ Καὶν ἀπωναῦ. τοσούτον ὅ81 γνώμης 16 Φ}-- 

69. αὶ χαικίας αἰ χύρθολή, 
Αλλ ἥα μὴ Ὀχὶ πὰ εἴον εὐνυτείνοντες τὸν λόχϑν ϑυξωμδν παρενοχλῷν τω ὑμετέραν 

αἰγαπίων,ἡ ποδοσκορής ὑμὴν νομμοϑοῇ ἡ κὐλ ἡ δ" ὁμιλίᾳ (ἀκοὰς ὑμϑ Σποκναία- 

15 σα, ἐνζιῶϑα. καταπαύσαντες 1: λέγϑν, ὀκᾷο οὐ Οακῳλέσομθν ὑμδ τῇ Φιλήκοΐα, 

μισῆσοιι τίου τοιαϑ τίου μέ μιησιν, ὃ τῇ κοιχίαυ πολλαὶ χαίρειν πορλσειπόνα, (ως τῷ κυ- 

οἷα οὐτολας μέ! Ὠπαιμελείας πολλῆς ᾧ δξ ὁλης καρδίας μετέρχειϑαι, ᾧ μώλιςα 
κ᾿ τοσρύτων ᾧ τηλικούτων αἰραδερμμάτων. σὲ Ὁ ἐὶς ἀγνοιλν λοιπὸν ἡμδτις 

κοιτου φυγεῖν δυωυήσεται. Θἱ Ὰ» ἔξ, λέγω δὴ ὁ Καῖ, μηδένα, ἔχων τῶν “σοϑ εἰντῦ 

10 γεγϑνότων θὺρῷν τοιούτῳ τί αἰ σδαξάρϑρμοι, ὅμως τίεὐ ἀγύποιφον οὐκείνζευ αὶ χαλε- 
πίω ἑαυ ἐμώνετιμωφάθμ., ὡς μετέπειτα γγωκϑήσεται, φ πείσεοϊ, ἡμᾶς ἐικὸς ζὰ αὑ.-- 

πὶ ἢν χείρονα αἱ δοτλμονζῳς μ( τίω τοσαύτην “ὃ χάφλτος δωψίλειλν,, ἡ πλβτως 
ὃ πῦρ ὦ αἰώνιον, τὸν σκωληχοι τὸν αὐτελθύτητον, Τ' βρυγμμὸν τῶν ὀδόντων, Ὁ σκότος Ὁ 

δξωτερον, τίου: γέοναν τῷ πυρός, καὶ ζει ὠλλας ζις ἀπήδαιτήτοις τιμωρίας ἡμᾶς ὑ-- 
25 ποδέζεοϑαι ; Ουτϊὲ γ)δ Ὡπολογία, τίς λϑιπὸν κἰπτολείπετω ἔὕτω ῥαθύμως ἡμδμφζ- 

χειρῦμων ᾧ αγωπετ]ωκότων. μὴ». οὐκ ἴσινϑν ὦπόυτες (αὶ πορακτία, ᾧ ζῷ μὴ 
τοιαῦτα ᾧ ὅτι ἐι ὦ ὰ όῦτα πυραήνντες, (ἡ πσορτεῖω τῶν ζεφαγων ἕξυσιν ᾿ δι3 

τοῖς ἐοτοις κ' πσοπεσύντες, τῶν ἐοακύτων αἰ «σοςήσονται χολαις Ἴθίων τίω κοιταδίκζω ; 
δ καλωώ ὁ δέομαι ἢ λὐτιζολώ, μα αἰγόνητος ἡμδν᾽ ἡ ον ζωϑα, σιωέλδυσις " γέ-: 

30 γηται, δλλα: τῇ ταὖν λόγων ἀκρϑάσει ᾧ ζὰὶ ἔργα ἐπαχϑλούϑως ἕποιτο, ἵνα, τίω ὐπὸ τῷ 
σιονειδῦτος ἔγντες πληροφορίαν, ὦ ταῖς χϑηςαῖς ἐλπίσιν οὐτεῦϑεν ἤδη τρεφόνϑμοι, 

ὀμιυηϑώμϑμ τον δυορῶν τῷ παρόντος βία θυ μαρῶς ὃ πέλοιγϑς" δζᾳπλιθύσαντες εἰς 
Ἔλιωῦμα κατόντησαι τῆς τῇ κού φιλο, ϑοφπίας, ἡὶ τῶν οἰποῤρήτων ὠκείνων ἀγα- 
ζῶ; ἔχπυχεῖν, ὧν ἐπητ[εἴλᾳτο τοῖς ἀγαπῶσι αὐἴῶν, χάελτι ὦ οἰκτιρμοῖς τῷ μονογέ- 

35 νς ἐὐτε (οὐ, μεθ' καὶ τω ἁγίῳ ἡ σοϑτκινητω αὐτο πγθύμιατι δόξα, κράτος, ἡχμιὴ γι 
ὶὶ αἰεὶ, ἡ Οἷς (ἦν αἰωῖνας τῶν αἰώνων, Αμώυ. ᾿ 

Δογ, ϑ. ΚΑῚ ΕἸΠΕ ΚΑΙΝ ΠΡΟΣ ΑΒΕΔΛ ΤΟΝ ΑΔΈΛ- 
- ἄο φὸν αὐτοὶ, διέλγωνϑῳ δυὴ Εἰς ὃ πεδίον. 

Καϑώεν 

ἨΘΙΚῸΝ 
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ὃ Αὐέων ζ λυύΐατα ὟὝ παυματων ὐδὲ τοῖς αὐςηρ9ις μπῶ Φαρ- ον 

βὸ μαίκων Εἴχει, δὲ Οἷς γλυκαίνειν αὑτα ἐ διυναμδέοις " ὅτω χαὶ 

τὶ ψυχή, ἐπειδοὶν ὦπαξ αἰχμαίλωτος γένηται, ὲ ἑαυτίω ὀκδῷ 

ὁτῳθν πλημμελήματι, καὶ μοῦ βάλητωι τὸ ἑαυτῆς συμφέρον 5 

σιουνπδεῖν, κἀν μυφία τίς ἐνγη ν ἐδὼ κερδαίνει, δλλαὶ καϑοίχῆρ 

. ἈΡδ, εχραῖς αἀκοας κοδημδμη,όδεμιίδν Οἰπὸ τὴς πἷθανέσεως δὲ ῦται 

τίω εὐ μφέλειν, σἕκχ ΚΡ Μή ̓δοώππη, δ᾽ ἐπειδιὴ μή ̓βέληται. ψ ἜΣ καϑουπῶν 

ἔχὶΜ ματι πραυμαΐτων δὴν ἰδεῖν, ὅτω ἃ λὶ τῆς ασεϑαμρέσεως. ὨΠΑ » 

ἣὙὙὝὌ, ( ματικδὼ, ἀκίνητα [ 541 πολλάχις ζὰὶ τῆς Φύσεως παϑη᾽ χτἢ τὴς ποξϑαιρέσεωξ' 10 

ὑὐδὲν ζυιούτον, ΔΑ ἔς! πολλαΐκις λδλήσαιντοι » ἡ ὦ Φαυλον μεοταιξαλέοϑαι, Ὄ ὁ γενέοϑαυ 

καλόν, χα] ΤῸ καλὸν βαϑυμυΐσαντα ασεὸς τίω κακίαν " αὐτομολῆσαι. ἐπεὶ δξίωυ αὖ.-- φρο ξολιδίαι, 

τεξ όσιον ἡ δ Ὁ Τ Φύσιν Εἰργάσατο ΟΜ ὁλων θεὸς, τὰ ἐμδὺ αἰ ἑαυτῷ ἅπϑυτα Ἔχι- 

δεικψύμμενος, τίω ὀικείλν φιλαν,ϑροπίὰν μὶμούνϑνος;Σ τὰ ἀπόῤῥητα ὼ τὰ ὧν τῷ βα:. 

ει τῆς δχρινοίας κινείνϑμα, θαιφάμδρος, αὐ θαιν, συμιξυλθδει, πυδϑαγαςίλλει τῆς κϑι-- ἘΦ 
κῆς Ὀχεχωρήσεως " “ ἐμόω ἀνάγκυ Ἐχιτίϑησιν, αἰλλαὶ τὰ φαρμακα κατάλληλα 

Ἰηπλαὶς, ἀφίησιν “Ὠὴ γώμῃ, τί κούμρογτος κεἰ Ὁ πὸν. τούτο ἴοι ἡ Ἐχὶ τῷ 
Καίνγνυν γέγϑνεν. ὃ 29. "ὦ κμ'' Υ̓ Ὁ Ὀσαύτονκηδαμονίαν, Εἰς ὅσζω ἤδη μανίον ὀξωκει- 

λε. δῖον γδ σιωειδότω τίω ἑαυ δ᾽ αἰ μαρτίλν «οὶν ζωτης δίόρλωσιν; ριπον « ,-- 

ληϑῆγαι, ὁ δ᾽ καϑουαῆν μϑύων τῶ παΐϑαι, καὶ Ὁ τῶ τραύματι τῷ προτέρῳ ἐλχὸς ἕτερον 20 

σμυαπήων, κα Ω ̓ ̓ἰαπρείὰν ̓  «πελσιέρϑμο τ 7 Ὥσαυτης Ὠπμελείας ααεοσαηθισειν 

ἀἰτῳ, ἄλλα ((δ οἰκεῖον φλένον Εἰς ἔργϑν αἰγαταῖν ἣν ἐπείχϑμϑμος, στὸ δόλν ἡ πανουργίας 

Υ̓ ̓ϑοχίω ποιήται,ὺ τοῖς ̓ πεπλάσρϑβοις δὴ βήμασι ῷ ἀδαφὼ ἃ ἀπάτα. ». Ὁσούτον " 9».- παν 

οιῶδὲς ὅν αὔϑεφπος Εἰς καικίδν Ὑποκλίνας. ̓ὥασερ Ρ̓ μέγα ἥμιν ῷ λογικὸν τῦ- ᾿ 

το ζωίον, αὶ χὴ μάλικα ἐπειδὰν ἔχὶ τίω τῆς ρετῆς. ἐργασίαν ὁρμήσῃ, ὅτως ὑτὸμ 25 2ειδδὺν 
πος καχίαν "ἢ ᾿ἈἩποκλίρι, ἫΜ" αὐλο εὐλόγων. ϑϑηδάων διϊμεται τίω ὠμότητα αἰλλὰ ταὶ λεοδιαλίη Ἷ 

Εἰς Οκείνων παλιν" ̓ μετοπεσον ἐγοιότητα τὸ ἥμερον τῶτο ὶ λογικὸν ζώων, ὧκ ᾿ ἀκα : 

πολλοῦ τῷ αὐϑιούγτος γηκαν Ὑ. κείνων ϑνειωόίον. ἴδωνὸν δίωυ χα ) ταῦθα, γἱ υἱ γίνέται. Ἵ 

8 Κα Εἶπέ, φυσι ̓Καὶν ποὸς Αἰξελ δ ἀλίφω αὐτύ, διέλθωμϑν δὴ Εἰς 
τὸ ὁ πεδίον. 

τὰ ῥίμστα ἀλᾷφού, ἡ ἜΣ γνώμη φονική, τἰἱ ποιεῖς ὦ Καὶν, οὐκ διϑας «ρὶς 

αἰνὰ ἡαλέγα! οἴω οὐνοεῖς ὅτί πος ἀδέφο[" συ Ἰν ὙνΕΤαΙ Ἢ ̓ἀρέλεξιρ: ΠῚ ̓ λογίζην ὅτι 

(ὰ αὐπίς σοι ἔλυσεν ὠδῖνας; ᾿ λοιμθάνεις Εἰς ὄνοι ᾧ βιυσειρϑν τῆς ὕχιχειρησεως; 

ὁ ἐφοζῃ ᾧ αἰαυθαλόγισον δικαφέω; ἰ φοίῆεις τίωὼ ἔννοιαν τῷ “ Ολμή ματος: ἄγος δ. 

ἕγεχεν Εἰς Ό πεδίον ἕλκει ἀδάφὸ, καὶ Ὁ ἔξω ὙΜ ὠγκαλα μ πατριδίν ἀξαγειρ 14 

“νος ὁ ἐγέχεν ἔρημον ποιῴς τῆς πατρικῆς αὐτὸν βοηλείας; ἀὰ τὸ ξένον Ὁ ὅτι γῶν υ Εἰς τὸ πεδίον 

ἕλχεις ῷ ἀδέφωὼ, κα χ) ὑπὸ πσόϑτεεξον Οὐκ ἐποίηστι, γιωῦ ποιᾷν ἔχετ χερεῖς; ὦ “0 09-- 
φαΐσει φιλοφροοσιώης βϑγοιαν ἀδελφικίω πσξϑθαλλομδμος, ζὰ ζ.}} πολεμίων “ὠτῃ Ἴκιαὐτρ 

αἱ σϑείναι βϑλει; ἘΠῚ ἡ μονία: ,τίρή λύσσα; ἔςζω, πυρωϑεὶς ᾧῷ λογισμὸν ὄδεγα δγϑν 

ποιῇ τῆς ἰδ φικῆς ἰαλίσεως, ὅτε τίω φύσιν. αὐτίω Ἰχυγονώσχεις λα ρϑϑς Τ' 40 

ἐδὼ ἡδικηκότα ὅτως ἐϊεπολεκιϑ,ϑης. τίν᾽ ν τοῖς χϑνθῦσιν ἔλων ἐγκαλῷ " Ὀσαύτην ἀμ νμν 
αὐτοῖς κατηφειὰν «ἰξεβαλῷ βελέων, ὲ ϑρχηρϑ "δμέοϑαι τῷ « φοζερρ τοῦτα δρά- ὦ 
ματος, ὦ ασοϑτος τὸν βίαιον "τ ἅτον ϑείγαιτον αὑτοῖς «ἀποδεῖξαι; φυύζς ἀὐζις ῳποδι-- 

δὼς 

10 
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'δὼς ζώ ἀμοβας τῆς λὐαϊξηφῆς ; ; ποία τῷ ς ἀζκξύλν μη "χανη ὶ εἷς ζωυτίω σε τίω 

χιδὰ πρᾶξιν παρώρμησε; μή γλ ἐχϑῖς Θίπεν, δὴ ἡ δύγοια, τῷ κυνοῦ δεαυότυ ἡ" πγοὺς 
αὑτὸν ἐπ,» ϑέωδαι αὐτὸν ἐποίησε ΧΡ σῷ ; ὀχὶ πχδολοίων δζρῥ ζωτιν σψ τίω Φονϑκίω 
γώμδυ ὑπέταξε αὐτὸν͵ ἃ κἰ σνὸ τίω σζωω ,ξυσίαν ἰῇ πεποίηκα, δὺ ἐἱστεν ὅτι τοῖς 

αὔξῃ - 5 σὲ ἡ σὸς ρΟΦὴ αὐτο, ἡ σὺ ̓ αὐτν" ἀ ῥξεις: ὲ "» οἷ της τοῦ ἀδήφού. «ὑὐσοτωγῆς 

᾿σῷῦτο ὀκλαμξαγειν διᾷ. ἐισὶ γό τις λέχϑντες, ὅτι τὐθὲ τῆς ϑυσίας τῆς παϑλσενε- 
ἀϑείσης ΟΣ αὐτοῖο γεὸς ταηο3ς αὑτὸν διελῴϑη ᾳ ζιαῦτε "ὃ τι σοϑς σέ, Φησιν, ἢ Ὥντθυ 

φμφὴ αὐτο τα β' δώρου, ᾧ σὺ ἀυεῦ' ρξειο, λὐπὶ τὸ σὺ αὑτῦ ̓Αἰπολαύσειρ. Κις τούτο 

χκυτύ. ὅδξω ἀμφότεροι ἐνπὼν καταλιμεπανω τῇ ὑμετέρα σωυέσει, ἵνα δαῖῦν. δὺ ὑμῶν" ἀκϑλυ- 

χιρανῆτω, το δύτερον ζοϊς ἐμων τ φανήται, 18:5 ἡ «τοὶ διξηοϑα᾽ μοὶ ̓γὰ δυκ6 οἷδε τού «- 

οὐφο ἐιρηοϑαὶ τὸ ὅτ. 
αἱ ἐλμετὸ, φησιν, ον τον αὐςὧν ον τῶ πεδίῳ, ὀψέςη Καὴν Ἐχὶ Αἴξελ τὸν 

Βῖνο αὐτῦ;, ω αἰπόζιεινεν αὐτόν. 

Φοξεραὶ ἡπορΆξις' Ἐχικίνδγωυον τὸ ὥλμημα᾽ βυστρρφὶ Ν ' ἐβηχείρησις᾽ αἀἰσύγνω. 
"5 φον Ὁ α αἱμείρτομα " τί. ϑησαωμδ μη ψυχῆρη γνώμων. αὐνέφη, φησιν, Ἐχὶ Αἴζελ ᾷ΄- 

δελφὸ τιν  αἰπτόζηεινεν αὑτὸν. ὦ ἱερᾶς χιρϑο᾽ ὦ ) δεξιῶς ἐλοφηρ᾽ μᾶλλον δὲν 
χέρα ἐλεφίω δ καλῷ Χ μιαρὲ, δυλά τίωυ γωμέωυ, Εἰ ᾧ ὃ μέλος ὑπηρετήσει.- 
“ὁ. Εἰπωνδϑν τοίνωυ ὅτως, ὦ γνώμης τλμηοο μμιάφϑὶς ὦ ἐλεφης" αὶ ὅπερ ἀν 

χιυτηαγῶν Εἴποιτις, συοὲ, ἀντάξιον ἐρεῖ, “πῶς Οὔρκ ὀγάρκησιν ἀτύη χορ: : πῶς ἡδιουήϑη κϑυ- 
Μά νη 20 τιν ν Ὁ ξίφος ᾧ τίω πληγάς ἐπαγαγεῖν; ; πῶς (ἕκ "ἀπέφη τό ὁ Ο᾽ματος ἢ ψυχή! 

πώ; ἴλμιτιν Εἰς ἔρχϑν ἀγαγεῖν ἣν ὦ «ἰγόσιον τὔτο τλ ΧΙ πῶρ οέκ ἐπεκαμφϑ» καὶ ἡ) (4. 
τίζαλε τίω γνωμέων ; “τῶς Οὐκ ἔλαῦεν εἰ ἔννοιαν τῆς Φύσεως: ; πῶς οἕκ ἐλογίσοιζρ 
ποῦν Ἐθαιχωρήσεως ὃ τέλος τῷ  γινομδύν; ; πῶς ζωείκε ΜῈ Υ ἀναίρεσιν ἰδεῖν τὸ σώμα 
τὸ ᾿ αὐξφοῦ ἀστὴν θοὴν Ἐχὶ Ὁ γὴ γῖ6} πῶς ἴαυσε διάσαοϑαι Ισῶμα νεκρόν ἔχτ Ὁ γῆς ἐβριμ-- 

29 μϑίον, ἡ ὃ οὔκ δὺς ὀξύν στὸ τῆς ϑέαρ; Εἰ δὴ ἡμεῖς μῷ ̓ὕσωυτων ἐτων ἀριθμὸν 
καθ᾿ ἐκαίφιδευ ἡμέρφιν ὁρῶντες ὥν τελυταγζε, .ὴ ζωταὸ οἰκεία, πελότῇ Ὦ ζωῆς με- 

λαμ ὃ χ᾽ ὐδαυμόλεν ἡμῖν πσϑ:σήχονζ, ᾿κατοικλ ὠ ῖθα, ᾿ κάν ἀϑρόρῃ ἡ, καζαλύο- 

; ὀϑρδυ᾽ πολλῷ δὴ μάλλον τῷτον Εἰκὸς ζὼ Σα φλυϑέμαι Φ ἀγϑόϑον ἀφεῖναι 

τ ψυγίω, ὁ ὁρῶντου ῷ “ϑ9 ἡ μικε9 οἰ αλερόνϑμον αδᾷφὸ ̓  ᾧ ὁ ὁμο μι τιον, ᾧ 

30 ὁμοπυίτόμον, (ἠδ δὲ αἰαὶ αὐτῷ ̓λυσλυΐζᾳ ὠδῖνας, {ὺ τίω ̓  οἷδὰ γε βυνοιὰν Ἐχιασα-- 

φείμϑρον, δξαίφνης ὦ ἀπτοιου ὺ αἰὐγενέργητον κείοϑμον καὶ ἐχὶ τῆς ς γῆς απτιίρονται. ΝΥ ἴδω- 
μϑρ παλιν κα ὦ ΑΖ τίω αγοσίὰν ζυτίω ποράξιν κ᾽ ὃ τολμῆσαι τῦτοδ πιίσης 
συγνώμης αἰπεφερηνϑμον, ππόσῃ κέγϑηται συγκαταζασι ᾧ φιλφν,ϑ ο»πία ὁ ἀπὸρ- 
τῶν δας. 

33. 9 Καὶ Εἶπεν ὁ λεὸς πυϑὲς ΚαΊν. 
Αὐῷ τῶτο μένον πόσης ἔφην αἰγαλότητος, ζω ζῳ Οιαῦτα ἐργασοίμϑυον ψῳ συκοίσε- 

ὡς ἀξιοίσοι. ; Εἰγὰδρ ἡμεῖς πολλάκις (ὦν ὁμολμᾷς βλῥνηῤίϑα, ἐπειδοων ἰδωμϑν τοι. 

ὅτον ἢ, Ὅλμημα ἐργασαμϑῥας, πολλῷ μάλλον Φ. αὐγαῦϑον γᾳὸν ὀκπηλτῆξεϑει δΔάῷ. 
στεύτη τὴ γανεξικαχί χία, κεχθηυϑύον, ᾧ μάλᾳ Εἰκότως, ἰαζος δ ὅ91, υ πατὴρ φι- 

40 λόφοργϑρ᾽ ὁ ὡς (ὦ δ αζρ, πὸϑζᾳ ποιᾷ ἡ πραγμάθοεται, ὦ ὧδε ἄν ον χαλεπταὴς αῤ- 

βωσίαις τυγγα γονζῷῳς πσϑός ὑγίειων ἐπθρμαγαγεῖν᾽ ὡς δὲ ἢ πατὴρ φιλόσορχϑοκὅν; τίω 
ἀκείαρ θυγένειαν ὅδ ῥαϑυμίδο πϑϑδειδωχόζ Ἂ βύλεται δ τῆς πειτρικῆς Φιλϑφορ- 

γίας Εἰς πίω πυοϑτέραν ἀγαγών θϑημερίαν. ἐπεὶ δῶ πολὺ τῆς αἰγαϑότητος ἘΦῚν 
εἰσι 
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εὐ μέγεϑος, βύλοπω ἡ ποδὸς τὸν ζὶὶ τοιαῦτα τετολ μευκότοι ᾿ πολλζιῦ τω ἑαυ, 
φιλο, ϑεφπίαν Ἐχιδείξαιϑαι. φησὶ γλογὸ ασοὺς αὐζον' 

Πούδϑιν Αζελ ἀδᾷφος σὰ; 

Πολλὴ ἡ ὠπειρος καὶ ανεξιχκακία, τῷ γεού, τ) ϑηΐ, ἠγνόει, ἠρώτα Δλλ᾽ ὅπερ 

ἔχὶ τῷ παΐδ)ς εἰντυ;) πεποίηκεν (οὐνὴν "ὃ κωλύει πάλιν "ῷ αὐζα Εἰπι) χαϑούεν γὺ ς Χινεὶς ἢ 

κεῖνον ὁρῶν ἱ οἱ τίου αἰοκουύζιυ τῆς γυμνότητος κρυγῆῤνϑμον ἠρώτα, πού ΕἾ, οὐκ ἀγ-᾿ 

τού, δλλαὶ χπερισίας αὐτῷ αἰφορμοὶς διδὸες, ὦφε ὁχρὶ τῆς ὁμολογίας τῷ τῦ]αίσματος 
ὐπενίψάοϑαι τὸ πλημμέλημα {ττο "ὃ δος αὑταῦ ἀγωϑθεν αὶ δξ Ὡοχῆς Ἐ ὁμολογίλν 
ἐπαιτῷ χϑρ δα ἡ δ]ημδῥων ἡ τότε ὃ συγχώρησιν παρέχειν) ἐρώϊα καὶ νεωῦ “ὁ ἹΚαῖν 
καὶ φησι, πού ἔριν Αἴξελ ὁ αλᾷφός σω » ἄγνοιαν ποοϑαστιῆται ὁ Φιλοίν,ϑοφ»πος δεαυύ-- τὸ 
τῆς, ἵνα, δζρὸ τῆς ἐρωτήσεως αροασκβυαίσῃ (ὃ) ἴᾳ Οιαῦτα ἐργασοίμϑμον ἐπειηϑῆναι 
στοϑς τίω ὁμολογίδν τῷ πλημμβήμαϊος, ἡ δυωνϑη συγίνωμης τινὸς ἴσως ἢ φιλαν- 
εϑεφπίας Ὠπτυχᾷν. ποῦ ὅδιν Αἴδελ ὁ αδᾷφός σώ; τί δίωω ὁ αἰγνώμων  ἀναίοϑητος, ὁ 
ἰπαμὸς καὶ ἀἰναίεγουυτος ; δέον εἰὐγνοῆστιι, ὅτι ζῆι αἰγνοών ἐβξωυτῷ, δυλα τίω γ5ὲ ἀὐτυά.--. 

. γγρῶν ὁμολογίον, ἢ ἡμὰς παιδιβύων μηδέποτε τρθ9 τῆς ὐποδείξεως κατανεφίζε- ις 

εϑ ΜΝ ἐλήφωώ ΜΞ ἡμετέρων, αὶ Εἰς ἐγνοιὸν ἐλθῷ τῆς τῷ δεαούτυ συμζυλῆς, χαὶ 
ὁτ| ζαυτίω εἰυτύ τίω Ὠμιχείρησιν ποδϑαναφέλλων, ὃ Εἰδὼς χαὶ παρ τῆς ὀκξαάσεως 

σίω οὖν τῇ ὀζανοία αὐτεϊκίνησιν, ασοϑφυλακίικοις ἐγϑήσευτο Φαυρμαχϑιφ᾽ δέον ζῶτα 
πόρτα ὠνοήσλμζᾳ, μέλοι τύτων φῆσει ζῷὶ τὴς μϑρίας, ᾧ ἐἰιπείν Ὁ γεγονὸς, ὁ δᾷξω 
τῶ! ἰατρῷ Ὁ ἕλκος, ἢ δίξαοϑαι αὶ Δ αὐτώφωρ μωκα᾽ ὁ δὲ πώλιν ἐπιτείνει τὸ τεαῦ-- 10 
μὰ, ἡὶ τίω νου Μἑλκων βαρυτέραν ἐργάζεται, 

Καὶ Εἶπεν, αὶ γινώσκω. 

Οἷοα ὑπικρίσιως ἀναίδειαν. μὴ γὰρ ων ϑούπῳ Δ᾽ αλέγῃ, ὃν ἴσως ᾧ αὔϑαλο. 
γίσαοϑαι δυωνατὸν ζω; σζκ διδας, ἀθλιεκ ζωλαίπωρο, τίς ὅδην ὁ ποὺς σὲ δζμλελόμε- 
γος; Ὁ' λογίζῃ ὅτι διρὶ πολλίιὺ ἀἰγαϑότητα στιουϑαίνεται, λόνϑμος ἀφορμέω τίνα 15 

͵ 
κὺ 

θὑρῷ, δὲ ὃς τίω οἰκείδν Ἐχιδείξηται φίλαν, 5. πίαν,ὺ ἵνα, λοιπὸν ῷ παρ ἑαυ, ὠπϑυ-. 

χὰ Ὠπδειξαρϑώσ μμηδαμίθν ἔχης ϑτολογίαν, τῇ τιμωείᾳ, ατωυτὸν ὑπο θύϑιινον κα-- 
γαςῆσαχς; 

Καὶ Εἶπέ, φησιν, αὶ γνώσχω. μὴ φύλαξ τῷ ἀδήφϑ μϑ ἐμμι ἐγώ ; 

ΕἸνόει μοι ἐγ ζωῦθα τῷ σωυειδῦτος τίω κυτηχϑολαν, ὦ ὅπως ὠθεύμϑινος, ὡς ἐϊπεῖν, 19 

αὐτωῦ τῆς σμωυειδιήσεως, Οἕκ ἔςη μέιρατν ἐϊπεῖν, αὶ γνώσκω, δλλ᾽ ὁπήγαγε, μυὶ φύ.- 
λαξτϑ ἀλῇφοῦ με ἐνμι ἐγώ, μονονν χὶ ἑαυτὸν ἐλέγχων. καὶ τοὶ Εἰ σοι κατε αἰχολου- 
ον ὥπϑμωτο ἐπέστρακιο ὐ κτ' ῷ χῆς φύσεως νόμον, ἐχοίῶ σε ὼ Φύλαχαᾳ ἐ}) τῆς τὸ 

δῇφοϊ σωτηρίας. πῦτο γῈ} ἡ Φύσις ἐπέτρεπε, ᾧ ἔδει ςζἄν; ζω αὐζῷὲ λύσονζμ ὠ.- 

δινας δλλήλων φύλαχας θη). Εἰ δὲ μὴ τῦτο ἐούλυ, μηδὲ ἤγελες ἐἢ φύλαξ τῷ αἰ- τς 
δῴφου συ, πἶνος ἐνεκέν ») " σφατεις ἐλυν, κ᾿ ὧν οὐδὲν ἠδικηκότα ἐφόνθυσεις, κ᾿) ἐνόμεισοις χιρηῖι 

μ"δὲ ὧγ ἐλέγχοντο ἔχεν » Ολ᾽ αγαίμεννον, χαὶ φψαι αὑτὸν συ κατήγϑρον γνόμϑμον, τὸν 
αὐγηρημϑμον ὃ γέκοϑν κείνϑιόν συ τῷ ζώντος κ βαδίδοντος λομυωρῷ τῇ φωνῇ κατα 
βοωντω. 

10 Καὶ Εἶπενο ϑεὸς, τί ἐποίησοις τοῦτο 49 
Πολλὴ ἃ τῷ ῥήματος τύτῃ ἡ ἔμιφασις, τίγος ἐνεκέν, φησι, τῶτο διεπηραξω ; αἰ 

ὀποίησοις τὅτο τὸ ἀνόσιον τόλμῃ μαι, μμαιρϑν ἐχιχείρημια, τίωὐ πορλξιν τίω ἐσύγ- 

γνώφον τί μιαψίδν τίωὐ οἰφόρντον, τὸν φόνον τὸν χαινὸν ἡ ξένον ᾧ ἀροῦτον τῷ Ἣν ἀν: 
εϑεϑτον 
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ϑοφ των βίῳ ἐισενεηθύτω Δἰᾧ τῆς σὴς ϑυζιῶς ; τί ἐποίησας τότο, Ὦ μέγα ὦ φοζς» 
δϑν, ῦ μὴ ἊΝ ἑτέραν χ αν ἐρθολζευ αμιανρτη ματος, .Ν 

Φωνή ἀἡμματος τῷ αδήφϑ σῃ β»α, κπξϑο με ὧκ τὴς γῆς. Ν 
Μὴ ἊΨ ἀν 869» πὸ: ἐμαί, φησιν, κείνης μϑνὴφ δ φωνὴς τὴν ὄζῳω Ὑρανρ αῷ-- 

φερφυϑῥης αἰκούων; ϑεός ἐμὲ , δου μῦμος ἡ δὲ αμμιαιτος ὑπ αχύυεινβο τος κα χῶ 

Υ που καίτω κεινῦμου. ἰδ 2» ποσὸν ἵπίαται τὸ ἀμ υϑτος Τῦτο ν Φων, ὡς ὃσὸ 

τῆς γ19 ἐἰς ὧν ὐοανὸν αγαξαννειν, μ θα πέλεν το ϑέανον τὸ σέ, μ ὅς ἀγώτὰ- 
ρω διωαίμεις, ᾿ Κι: αὖ τὸν κα οϑαι ὧν ϑθϑνον ὧν βασιλικὸν, ν τί σζῶω ΠΡΌ 

ὐποδύφριοϑαι, ἢ τῆς ἀνοσιας ζατης τάέλξεως καυτη)ϑρᾷν. Φῶνη αἰματος Τα, ΄- 

ιο φοδ συβοᾷ «ποὺς μὲ ἐκ τεγῖ, μὴ γεῇ, φησυ, ἐς ξόον ἢ δολύτοιον πίω οἶμ: 
νομίὰν ζιω τίω Εἰργάσω, Εἰς τὸν ἀδέφον ὡ σὸν, ζν ἰὼ ἡδικηκόται, ΡΝ ἴσως η 

“δ ἐμῷ ξυνοια (() φόνον αὐτῳ τῦτον ἔτεκε, ἡ μιῇ διωυαμδνος ἐμωι μμαίγεαϑαι ἐς ἐ- 
κεῖνον ὧν αἰκοιϑωϊον θυμὸν ἐξεχένωσας. τ] οἱ τοί τὅτο ζιαύ τίου ἐπαίξω σοι τίβιφρέιαν, 
ὡς μηδὲ λήθη χοσαϑοϑῆναι Ὁ τολ μιηϑὲν ἡ τίω ὁ, τῦτο ἐπενρηϑείσοιν σοι τιμώείαν, 

τς αζῳ ἐις. σὲ γνόμϑμα, σωφρφϑνισμκὸς γύνται Οἰς κῷ ζᾳυτα πασι. Χ γι χα Τῦτο 

Εἰργάσω, ἡ Εἰς ἐργ9) ἡγαγές ζᾷ κακῶς σοι δόξαγτα, αὶ «ἰαγο τὰ Φθυνν τῷ πολὰϑ εἰς 

ζν Φόνον ὡρμεησοαε, ᾿ 

ιι Ἐπικαταρφίος σὺ πὸ τῆς γῆς. ΝΞ ΝΕ 
Οἱάς τῆς κατάρας πίω δἰ ϑιΦοροὺν, αἴγαπητε. Μὴ απλώ αὐ δκδραίμεῃς, νὼ 

29 ἐκ τῷ μεϑες τῆς κατοίροις οὐνόει τὰ τολμήματος τίω αὑαροολίω “Ἂ ΟΤί οσῦν 

μεῖζον τϑτοῦ αμάρτημα τῦὺς αὐ ραθαάσεως τὸ φςρτοπλασου ᾽ ον ΤῊς 2.|990- 

ἐϑὶς τῆς κατάραις ἔξες! τῶ βυλομϑῥῳ σειυιδὲιν. ὄκει μῦν ὙΣΡ, Φησιν, θπικατάρο- 
τος κἡὶ γῆ οὖν τοῖς ἐρχϑις σύ, ὦ ἘΧὶ τίωυ γέ τίω κατάραν ὀξόχεε , τίω χηδυμονίὸν 
τίω αἰδὲ τὸν ἀγ,ϑορπον δχιδεικνύνϑμος. εἰγνζωῦσα δὲ, ζὴΦ ἡπορῴξις ὀλεϑεια, καῇ 
Ὁ πλμημα πρόδανομον, χαὶ χὰ Ἐχεχείρημα ἀσύγθωφον ̓ αὐτὸς τίω καιτάφου δέγε- 

ται. ἔχικαταοατος Ὁ Ρ, φυσι, σὺ Σιτὸ τὴς γῆς. 57 Υ .» ἴω αὑτὰ γαδὸ τῳίνφει 
Εὐργάσατο, καϑούτῆν " ὀργανῳ ὑπηρετησείϑρος τῇ τῷὸ δἰσθόλυ γνώμῃ, καὶ καϑαί. 
περ ὠκῴνος δα τὴς ἀπάτης τίω Ὁνητότητο Εἰσήγαδν “στῶ χαὶ ἴω ἀπατησεις ῷ 

ἀδελφὸν, καὶ Εἰς Ὁ πεδίον ὀξαγαγων, τίωω δυξιὸρ ὠπλισε κα ὐτῳ χα! τὸ Φονοῦ 

39 Εἰργασαΐο, Ὁ. ὁ τῶτο ὥασερ ὀκεύῳ ἐλεὴν, Ἰπεικοιτοίρκτορ σὺ Ὑπὸ πϑρτῶν μἱ 
ϑηδίων τῆς γῆς, ὕτω αὶ " τῷτον, “ , Ὁ αὑτὸ ἐκείνῳ Εἰργάσατο, ὥασερ » ὃ φ,- 

Οολος αἰ πὸ φθονε χα! βασχαφίας κινώνϑμος, χαὶ ὁ φέρων (ας φάτις βυεργεσίας 

Ω Εἰς τὸν ἀν, ϑο9»πον γελνηνϑμας, ἐξ Φιρχῆς χαὶ ὧκ πυδλοιμίων Ὡὐπο τα φλών Ἐχὶ 
τίω ἀπάτην ὥρμησε, τίω [(χ1] τὸν θυγατον Εἰἐσοίγϑυσαν᾽ ὕτω καὶ ὡς λεασείμϑμος 

43 δυγοϊχῶς τὸν δεασοτίω τῦρἧς τὸν ἀδελφὸν αἰ σχείωϑμον Ὡσὸ τι φλι Ἐχι τὸν Φονον 

ὥρμησε. 815 φησι πσδὸς αὐῷν, Ἐπικατάρατος σὺ Ὥσιθ τῆς γῆς. Κατηρρινϑῥος 

ἔσῃ, φησὶ, Ὁ αὐτῇ τῇ γῆ, .“ ὦ ᾿ , 
Η ἔχόμε ὦ φόμᾳ αὐτῆς δέξαοϑαι ὃ αἷμα τῷ ἀδελφοῦ συ ὧκ τὴς χειρϑέσυ. 
Καὶ αὐτὴ τῇ Ὑὴ, φησιν, ἔσῃ κατήραϑμος τῇ ἀγαοροιϑῥη τοιότῳ αἰμκατι Ὄρδυῦ- 

49 ϑίωυαι, τοσώτι μύσως πεπληρωνϑμῳ, ἢ «ἰ ασὸ χειοϑς ὅτως αγοσίας ὠκχεονδμῳ. ἐἰ-: 
τὰ ἐρμέιυθύασα κὶ ϑεία, γραφὴ σαφέφερον τίου κατάραν Φησὶν, 

τι ἐργᾷ τίω γώ, ᾧ καὶ πτοϑεϑήσει τίω ἰχρω ὠυτῆς δδιουαι σοι. 

Μέγα τιμφείας ξιδὸς, ὃ πολι ὀῦγιος τῆς ἃ γϑμακ]ήσεως. “ἢ νϑμ πόνον, φησίν, 

αὐσυνρδμάᾷο, 

χν. δς 



κὸ. ἃι 3: 1 ΧΡΎΣΟΣΤ, ΤΩΝΕΙ͂Σ ΤῊΝ 
“ἰπολϑρῴο,ὦ ζᾳ στουτῷ ἀπϑυτα ἐχιδείξη, ὼ ἐργοῖσῃη ̓  γὰὼ πιϑίτω αἰ μμοιτί μόλιω-. 

θεἶσαν᾽ ν᾽ καρπωσῃ δὲ τινα, ξνϑησιν τοωὖν πολλώδν πόνων ἐκείνων, δεν αἰγόγνζος ἔξαι σοι 

πᾶς ὁ" κόπος, ὃν ἐν Ἐχιδείξῃ. χα! Ὁ μᾷρα τύτυ ζὰ τὴς τικιφοίας φήσεται, ὀνλαὶ καὶ λέχόααπ, [ 

Σ τένων αὶ τρέμων ἐσνι ἐπὶ τῆς γῆς. 
Πυλν αὶ τῦτο μέγιφον τίμιϑρολας Εἶδος, Ὁ διμιεκῶς φύγεν ἢ τρέμειν. ἘΝ, 285 

σέχ Εἰς δέον ἐχθήσω, φησὶ, τῇ ἰού τῷ σώματος͵ Οὐδὲ τῇ τῶν μελών ϑύεξία, δζν τῶς- 

τὸ διινεκῶς σοι τ΄ σειλονᾧ Ὁ ὅϑμων " ἐλττίϑημι, ἵνα μὴ μόνον αὐτὸς ἔχης αὉ. ἄλει- 
πῖον νυϑεσίλυν τὸ αἰ ασόμψησιν “τῆς ατοσισργίας ζιτης, δλλ ἵνα ἡ πϑώτες (Ὁ Εἰς σὲ 
βλέποντες [δ τὴς δψνως καιϑοίστερ δχν. φωνῆς τινος λαμ αὶ βοώσης, μιαγϑαγωσι μὰν 

μὴ τοιαῦται τολμᾶν, ἵνα μὴ " ζρὶ τοιαῦτοι παθωσι" ᾧ ἡ Εἰς σὲ ἐμιφοία, διδοίσκαλος "9 ἴδε 
ἁπασι ϑῥηται μηκέτι τοιάτῳ αἰ μκαΐι τίω ,ἀῦ μολιώαι. ὀχρώ οι τῶτο συ δὲ σιωώτομόν 
σοι 7 τελέυτίωυ ἐπεύγω, ἵνα μιὴ λήθη τὐδαϑδοθῃ ὦ γεγϑνόφ᾽ ὅλα ζωϊω ϑανώτε βαρυ- 

τέρα, κι ασομέύνειν σὲ ποιο, ἵνα δὲ αἱστῶν τῶν ἔργων μαίθης, δια τεΐζόλ μεηκαις. 
175 Καὶ Εἶπε Καὶν πτοϑς κύριον, μείδων ἡ αἰμϑοτία μου τῷ ἀφεϑίωαι με. 

Μέγα δι σφόδρ λυσιτελὲς παδὸς τίωυ σωτηρίδῳ πίω ἡμετέξφιν ἔξεςιν ἐντεύ- "5 

κατα μαϑεῖν, ἐαν βυλωῦθα ποϑἩσέχεν. κ) Εἶπε Και, μείζων ἡ ἅμαρτία μου 

τοῦ ἀφεϑίωαι με. ἰδοὺ ὁμολογία αἰπηρίισνϑμη. τοιξτὸν γ)δ»», φησίν 281 Ὁ αὐδδτημα 
Ο χλέμοῦ γέχϑνος, ὡς μὴ διώαρϑαι συγχωρησιν δέξαασϑαι. ἰδού φησιν, δξωμιολο-: 

γήσωτο, αὶ ὄξωμολογήσωτο ᾿μ(Τ' πολλῆς τῆς αχριξείας, [ὺ ὅτως ἐξωμολογήσουτο, 

ὡς ἰπροδῦαι πᾶσαν ἀχρίξειαν]. δλλ᾽ συοὲν Ὁ κέρδος, ἀγαπητέ. ἀχαιοος νὰ κἡὶ ὅξο-- 19 
μολϑγησις. το γδγ ἐγφζευ ποιήσοι ον τῳ χαιρῷ τῷ δέοντι, ὃτε δχυνατὸν ζω χαὶ τὴς 
-δὰ τοῦ δικοαιφοῦ τυχεῖν φιλαν,ϑοφπίας. μιγημονθυσευτέ μοι γιωυ ὧν το 9 μἰκροΐ ἐλε- 

ϑν᾽ ΤΙ Κτ' τίου ἡμέραν ὠκείνξω τέων φοξέροιν καὶ ὃ κριτήριον ὠκεῖνο Ὁ αἰδέκαφον, ὦ 
ἡμλι ἑκάφος μεταγνώσεται χὶ τοῖς ἡμζοτηρϑμοις, ὁρῶν προ τῶν ὀφϑαλμώνζᾳ φο-- 

(εροὶ ὠκεῖνα χϑλάςφηρλα, ᾧ (ιἐ ϑυϑιώας ζώ αὐ μαιτήτες δλλ οὐδ μέδω ἐξει τίω 15 

ὀγησιν πσοεδεδονϑμος αἰ πὸ τῷ χα οϑύ. ἡ ὙΣΡ̓ μετάνοια, ὩΡὶν ἡ τίω τικφοίθν "ἐλθῷ χὐ τεῖος ̓ 
ΠΕ ΞΞΕΥΙΣ ἢ εἰ .»; » Ν ᾿ κω ὦ ἢ χριθ9ν ἔχει ἡ ἰεζι ἀφατον. δ9 αὐ Ρακαλώ, στε διινατον ἐνέργησοιῳ Ὁ αν μκαφον ζύ. "ἢ 

το Φάρμακθν, τότε τίωὐ 1 ἀυτϑ ὠφέλειδυ καρπωσώμεεϑου, καὶ ὡς ἔτι ἐσμδμ εἰν τῳΐ 
παροντι βίῳ, τίω Ὡἰστὸ τῆς μετλμοίας ἰαπρείδν ἑαυτοῖς ἐπαίγωμϑμ, μαϑύντες αχριξώς, 

ὡς συυϊὲν ἡμῖν ὄφελος ἔςαι τὸτε μεταγινωσχϑυσι μ᾽ δ λυϑίωαι ζω ϑέκζον, ἡ ὧν τῶν 19 

παλαισμάτων χαθοῦν ἀγαιρεϑίωαι. δλ ἔλι ὦ χυρόκείυϑμον ἐπθνέλθωμϑν. δέον ΝῚ 
τούτον, ζωικα. ἡἠρωτῶτο νὰ τοῦ δεασύτα, πού ἔδιν Αἴελ ὁαϑᾷφος συ, ὧτε ὁμο-: 

λογῆσαι ὧ πλνυμμέλημᾳ καὶ πυδϑασεσεῖν ὶ διηϑίεναι ἢ συτ γνωμέων αἰτῆσαι" ὁ δὲ 

τε μδὺ πίω ἰατρείλν αἰπεπέμψατο, γεωυὶ Ὁ κα τίοὐ ἀπόφασιν, μα ὦ λαῦεῖν τέλος ἢ 

ὦπϑυτα, μα ζὴ λαμωρᾷ τῇ Φανή τω κατη,ϑοίαν αὐσοῦ τὸ ἀγμκατος “ἀνέοαϑαι τῷ 15 Ἶ 

τπκσημηνεζ. χκεηνϑρα, δξομολογεῖται, ἢ συ εἰν οὐντεύθεν κερδαννει. δ 9 ᾧ ὁ προφήτης ἔλεγε᾽ Δίχαι- Ἶ 
Ι ς Φ Ι , ιν Ας, - ! ᾿ς , ἡ ος ἑαυτοῦ κατήγϑρος ον πυδφτολογίω. ἢ ζοτ᾿ τοίνεωυ Εἰ ὡροέλᾳρε ἴον τῷ διεαποτε ᾿ 

ἐλείηον, "ἴσως ὁ ἠξιωϑη νὸς φίλαν, ϑοϑπίας δζρὶ τίω ἀπειρον τὸ διεασότυ ἀγαθὸς. χ πόποι : 

ττοι. Οὐεὲν "ΣΡ ἐς! αὐϑοτημα, καν σφόδρᾳ μέγα ἡ, νικῶν αὐτο τίω φιλαν, 569 πί- 

αν, ἐδρ ἡμεῖς οὖν χαιρῷ τῳ δέοντι τίω μεταγοιαν ξχιδειξωμεθα, ὁ τω συήνωμίων α-- 49 
τώμϑν. ᾧ Εἶπε Καὶν, μείζων ἡ αἰμδότία μου τῷ ἀὐφεϑίιαί μα. ἰχθμν ὀζομολόγησις, 
ἌΝ ἀχαιοθς. . 

12 Κα Εἶπεν, Εἰ ἐκζαάλλεις με σήμερον Οὐ πρόσωπο τὴς γὴθ, ὐπὸ τὰ 

“ὐοϑυώπε 

ΜΕΝΗΒΟΝΝΒΟΝΒΌΒΝΒΒΟΟΝ ΘΝ ΝΝΒΕΝΗΝΝΝΝΝΝΒΟΝΕΝΝ ΒΌΒΟΝ ἊΝ 

27. ἔσήϑεω, 

ν--.- Ὁ οτος 
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παρϑσώπε συ κρυβήσομαι, ἢ ἔσομαι φένων ἢ τρέμων Τχὲ τῆς γῆ. χαὶ ἔσαι, παρ ὁ θΡ)- 
υ οἰσκων μὲ᾿ Φστκίενεῖ με. ͵ 

Ὶ ὥρᾳ πωςἐλεινα βδμμαιτα, ἡ δ τίω αἰγαδίδν, ἢ ὅζρὴ τὸ “ροϑδεδοο ῦ, «ἰασὸ 

, τῇ χαγονό ἐδεμίαν τίω ἰαευὺ κεκηνδῥα. ἡ Εἶπεν, Εἰ ὠκξάλλεις με σήμερον ᾿δισ 
ς πσρ)σώπε τῆς γῆς, ᾧ δἰπὸ πσοϑσώπτ συ κρυξήσο μι, ἡ ἔσομαι φένων καὶ τρέμων πὴ 

, τῆς γῆς. ὡ ἐξαι, πᾶς ὁ θύοάσκων με Ὡ)αοκΊενεῖ μ4. Εἰ τῇ Ὑ", φησιν, ἐλτκαταρατέόν 

ἶ με ἐποίησας, ὃ αὐτὸς με αἰπεςράφης, ὁ Οσταύτη τιμωρία παρέδωκοις, ὡςε φίγειν χαὶ 

σεέμειν, δὲν ὁ κωλύον λοιπὸν 1" οὖν τούτοις ὅντα, ὁ γυμψωγῶτα τῆς παι σὺ βοπὴς 
αὐπῦὸ τῷ τυχόσος λύαιρεϑίεαι. δ)επιχαίρητός, φησιν, ἔσομαι πϑρτὶ τῳ Θυλονϑῥῳ 

' τὸ μ(ε αγελῷν. ἅτε ὃ αὑτὸς ἐγὼ ἰούω ὀύτίφ-ΐοσαι δῴαλελυμϑμα, πὶ μέλη φὐδεφέρων χα 

; πϑωτουχόλεν σαλθυόνϑμος, ὦ Ὁ Εἰδέναι ἀπόντας, ὅτι τὴς σῆς ἐγυμψωϑίω βοπῆς, 

' κυ ραισκῥυάσει (βυλόνδρον (λὶ τίω αὐαίρεσὶν τίω ἐμιζωῦ ὀρμίήσαι. τἱ δἶχυ ὁ φιλαὶν- 

ἰ ,ϑοφπος καὶ ἀγαϑὸς δεαούτης; 

14 Καὶ Εἶπεν αὐτῳῖκύεκος ὁ γεὸς, ἐχ ὅτω. 
ις Μὴ νομίσως, φησὶ, ζωῦτα ἅτω γίνεαϑαι. δὲ γδ βέξεξι τωϊξυλουδῥῳ σε αὐελῷ;, 

οἡνμίη, λα τῇ οὐ ᾳτάσει τῆς ζωῆς τὴς σὴς χαὶ σοι πλείονα τίου ὀδυωυίωυ" ἐργασομαι, ἡ δὲ. 

δαίσκαιλον καταλείψω ζαῖς Εἰς ἑξῆς ἄνεαις, ἵνα, ἡ σὴ γα, σωφρϑνισμιὸς ἀδζις γένη- 

“ἡ, ἡ μιηδεὶς ἀξ αὐτωῖν τὴ σι γνω μὴ κατακϑλϑυϑήσῃ. 
Καὶ Εἶπε κύξλος ὁ ϑοὐς, ὖχ ὅτω. πᾶς ὁ ἀποείνας ΚΚ αἷν, ἐπα ἐκ δικρύμεγα, 

20 τἰραλύσει. | 

Ταΐχα πολλαὶ πὸ Εἰρημδύα, ὁὶ πολιωὼ τῳ σώματι ᾧ κοίματν σσοοεξονήσαϑρ. 
λα τί παθω ; ὁρῶν γ} ὑμδί" τίω Φιληχοῖδν αὶ ἀκμαίξοντα τὸν πυθοὶ Ὀχτδιειωυ.. 
μϑύίω, βύλομαι ὁ τοῖς λειψανοις ἐπεξελθᾷν, ὠχῦ' δεωώα μιν τίω ἐμδωὼ ἐρμιζωυδῦσοι 
"ὯΙ τὸ ἑω]αὶ ὠκϑικούμϑμα αὐοαλύσει. λα πάλιν δίδοικα μυὴ τῷ πλήθει Μ᾽ 

χορ 1.5 λεγϑϑϑέων καὶ τίωὐ μνήμων χαᾳτουχωσωϑῳ “Μ᾽ Εἰρηνϑῥων, καὶ" πσοόσκορεῖς ὑμὴν νο- 

Ἀλ ναι μιεϑείηνϑμ. δ᾽ Εἰ μη ἀπεκίμητε, ὀϑαλαοϑε, ᾧ ΑἹ φλύσειντες τὸ πυοοκείνϑμον 
ὅτω καταπαύσομϑμ (2) λόλϑν. 

Καὶ Εἶπεν αὐτο κύριος ὁ )ᾳὸς, ὐχ ὅτω. πᾶς ὁ ὀἰπεκείνας Καὶν ̓ ἐπα ὀχδικού. 

μδμα πρδαλύσει. αὶ ἔλατο κύρλος ὁ σεὸς σημῴον τῳ Καὶν, τὸ μυὴ ὀψελᾷν αὑτὸν πόμτα 
! .- , 

40 τὸν θυδάσχϑντω, αὐτὸν. 

ἡ, ἴπην ̓  Ὑϑτο δίδοικαις, φησι, τὸ μῆ αὐαιρειϑέωνα! σε; ϑοίρσει. οὐκ" ἔς! πούτο. ἡ Ν ὁ 
, πῆ δ 99} αθτο" πεποιηκώς , ἐπῆα: τιμωρίαις παν’ θύθιουον ἑαυ τὸν καταφήσει, Δ] οἱ τοι τούτο χαὶ 
] σημᾷον ζχττί θη μέ σοι,ὥφε μηδένα αἰγνοήσαντα ἢ ἀνελόντα σε αν θέθιωυον ἑαυτὸν ταῖς 

"Οιαύταις τι κιϑόλαις κατοιφῆσαι. δα σαι φέςερον ἡμᾶς πορϑσήκει διδαῖξαι!, πως 
45 ἐτηα' τιμωρίαις αὐ πα’ θύθιωος γίνεται ὁ τὸν Καὶν αϑὐελών. διλλὰ παϑ)σέχετε, Ὡἴροικα- 

λώ, Εἰ Ν᾽ μη γιοῦ [κοιϑοίτΡ οὖν ταῖς κατοϑλοιζούσοις ἡμέρρις Εὐρήκα μϑιυ πολλάχις 

ποοὲς τίω ὑμετέροιν οἰγαπην] ὅτε νηφείας χαιοθς, ἢ ζοσοωύτης γαλξωης ; ἰπολαύομϑμ, 
ὁ ἀπηλλωγρϑῥοι ΔΜ λογισ μδυ τῶν ζα οι. ἤδντων ἡμδιμ τίω Δἰόνοιαν, ζὰ ὧν (αἷς 9εί. 

αἷς γραφαῖς ὀγκείμδμα κατανοήσομϑμ κα [ πάσης ] ἀκριξείας ,πότε διωησύ ἴθα, 

49 ζαῦτω μαϑεῖν ον ἑτέρῳ καιρῷ Ὁ δ[8 αἰρχκαλώ καὶ δέομαι ἡ ὀὐτιζολώ, τὸ μονογόχὲ χαὶ 
ΤΜ ϑνώτων ὑμϑμκαϑπίομαι, κ᾽ σιωυϊεταμδέης Δἰανοίας τοῖς λεέγϑμϑμοις ανθ9σ-- 

ἔγωνϑυ, ἵνα καρπωσα νϑυοί τι γλμνα)ον ᾧ ὑψηλὸν ἕτως οίκαδὲ ἐπανέλθωμδβν, τί δχυ 

91 ᾧ εἰῆω ὀκϑικούϑμα τ φιλύσει , “σεῦτον μϑὴ ὁ δὴν ἐτῆα ἀριθμὸς Ὠχὶ πιλήϑοις 
ΟΠ γίοι, τοτῆ, 1. Μ λαμθαγεν) 

ἐιπαώτωρ. 

κν.}, 
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ἩΘΙΚΟΝ 

Ἐξ. τα. δι 

-: ΧΡΥΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
λαμρανε.) ἐν τῇ θείᾳ γραφὴ, ἢ τῦτο πολλαχοῦ δὕρϑι τίς οὐ ὕτως" Εἦρηνϑμον, ὡς Ὁ, κ. κύμδν, 

Σ τεῖρϑι ἔτεκεν ἐπῆα, ἡ ὁσαι τοιαῦτοι. αἰνίηεται ὃ ἡμῖν οὑταῦθα, τῷ τολμήματος τὸ μέ- Ἵ 

γεθος, τὸ ὅτι χ ἐν 691 Ὁ αἰμιαίρτη μα τὸ ΠῈΣ ὀκείνα γεγϑνὸς, δννν ἐπΊα ἀἰμαρτήματα, 
ἡ μεγαϊλίω " ἕκαεον οὑμαίρτημια τίωὶ τιμωφίαν ὠφειλεν αὑσύδαιν. “παῖς δΐζυ αὐτὸ »νἰρ ιν ] 
"9 ! ᾿ ! “ “ἐν Ι ᾿ “ιν, χλλ δ αρηίμαη 
αἰπαριθμησο ῖβα, , Εἰ τούτο λογισύκθα, ϑΡτον οτί ἐξαϊσκζουε τῷ. ὡδελῴῷῳ ὅχου 1’ 5. Χ. ἀπαρίμς} 

φὔγοιθν τέων ποκα τῷ κού ἐαϑρ ἡ μόνον κασοϑσον ἱκανὸν ζῶ αὐτῳ (2) ὀλεθρον ἐπαγαγῳν. “μ 
δεύτερον, ὅτι () ἰδον αὐδίζφον ἐξαίσκηνε. ποίτον, ὅτι δόλον ἔῤράψι. τέταρτον, " αὐτὸς ὁ κε ὅπτυρ, ἢ 
φόνος ὃν Θἰργάσατο. πέμον, ὅτι () ἴδιον αἰδῇφον ἐφόνυσεν. ἐκΊον, ὅτί χορ ζτος δὼ 
(ὃ ϑανατον Εἰὐρ,γάστυτο, ἕδδὸμον, τι () ϑεὸν ἐψεύσατο. παρηκολυιϑήσατε ζοὶς βη- 
θῴσιν," Ούλεοϑε ὀνωϑεν αὐτὰ πάλιν ϑριθ μησοιῖθα , ἥα Εἰδῆτεποωῖς ἐκάφον τύγων τΦ 

κὁὶ μόνον ἱκοινὲν ἑωῶ τὴς μεγίφης αὐτὸν ἀἰξιωσαι τιμωοίαρ;τίς γὸ δὼ αἰξιώσειε συγίνώμμιης “ἱ 
βασκήναντου τῷ Φιστολθώοντι τῆς ρα τῷ ϑκοῦ βὐγοίας ἰδοῦ μία μεγίςη καὶ ἀσυζίγωφος 

μαρία. πάλιν αὕτη" μεῖζον δείκψυται, στὸμ ἀἰδφὸς ἡ ὁ βασκανόνϑμος ᾧ μηδὲν τὸ ἵριμίζν 

ἱπὸρ ἠδικηκως. ἰδοὺ δέζυ χαὶ αὕτη πάλιν ἐχ ἡ τυνούσοι αἱ μαρτία. τοάτῴω παί- 

λιν, ὁτί δόλον ἔβραψιν, ἰπατήσας 4 ἀδελφὸν, καὶ ἑλκύσεις Εἰς Ὁ πεδιον, αὶ ἐδὲ αὐ ας 
τίω φύσιν αἰδειϑείς. τέταρτον αἰμμοαίρτη μαι, αὑτὸς ὁ Φόνγος ὃν Εἰργάσατο. πέμντδον, ΄. 

ὅτι ἀδελφὸν ἐφόνδυσε, ᾧ (ς αὑτὰς αὐτῷ λύσαντω ὠδῖνας. ἐκον, ὅτι ὥρτος τὸ 

φώὼν ὃ Εἷϑὸς Εἰσίώεγκεν. ἔδδομον, ὅτι ἐρωτώμϑμος χρορκαὶ τῷ ϑεού, ψεύσαοϑει ἐ- ἢ 
Ὅλ μησεν. ὁ τοίνιωυ, φησὶν, ἀνελῷ, σε ἐχιχειρήσας, ἐτῆα; τιμωδίαις μεγίςαις ἑαυτὸν 
αν ϑθιώωον χα ταφήσει. με ζοίνιωυ δεδιϑι τούτο. ἰδοὺ 2) ἡ σημεον ἐχττί ϑημέσοι, ὦζε 20 
μηδένα ΔΜ θυρασχόντων σε αἰ γγοήσαντα " ἷλ ἀἶναι τῇ σῇ τελθυτῇ, ὦ αἰσυδυθιωον ἑαυ-- χιαγεῖκι 

(Ὁ ποιῆσαι τοῖς ἐπῆα: τύτοις αἰ μοιρτή μασιν. ἡ ΣΝ, πυΐσης τὴς ζωῆς σν παρεσις λυσι-- 

“ελήςεςαι ζαῖς μα ταῦτα, δμεάις᾽ ἡ δ.τῆρ μόνος μυϊδενὸς παρϑντος ἔωραξας,τούτα 

μιφϑήσονται πλύτες , ὁρῶντές σὲ φέγοντα ᾧ τρέμοντω , μονογανχὶ βοώντοι δ τῷ ζλμε 
«τῷ (᾿ ματικοῦ, ᾧ πᾶσι Δ αιἰλερόμενον ᾧ λέγοντα, μηδεὶς ἐτερος ζ αῦτου ζολμυήσνι,δια-. :5 " 
πο ἐγώ, ἵνα μυὴ τοιαύτην δέξηται τίου πιμωολαν. " 

Ταῦτα ἀχούοντες, ἰγαπητοὶ, μὴ ὑπλώς εὐ θαττέχωμϑμζῳ Εἰρηνδῥα, μηδὲ τῷπ , 
μόνον σχοπώμϑν, Εἰ καθ᾿ ἑκοίζην ονταύθα, σεὠερχόκϑμοι. “πνθυμαιτικὴς πραπέζης 

φτολαύομϑῳ ( ἐδὲν )Ρ ὄφελος τῆς ἀκροαίσεως μόνης ὀνθυ τὴς ὀζρὸ “ἣμΜ ἔργων αὗπσ α.- 
κϑὴς ) Δλλ οὐνοοιιῦτες πόθον Εἰς ζω τίων τίω αἰσύγίνωφον ᾧ χαλεπίω αἱ μαρτίαν 10 

συγήλασιν ἑαυτὸν ὁ Καῖ, αὶ στί “δισὸ τῷ φϑυγῆσαι (ὃ μιυδόλως αὖντὸν αἰδικῆσαι ποτε 
Ἐχυχειρήσαντα, τίου ζιαύτίων εἴσπραξιν, μάλλον ἢ ὀϑαίρεσιν Εἰς ({) ἴδιον ἀδελφὸν 
τετὸλ μύκε, μοὶ Ὁ κακῶς παθᾷν φϑύγωμϑμ, διυλαὶ μᾶλλον Ὁ κακῶς" ἑτέροις ὀζετιϑέ- ἥἴσιϊτῳς } 

ναι. ὠκᾷος γδ β ὅθην ὕγτως ὁ χακῶς πεπονλώς, ὁ (ζ)ὴ πλησίον ἑαυτῷ κατεργαίξζεοϑαι Ἵ 
βυλόμϑμος. ᾧ ἵνα μαίθης δι τῦτο ἐςίν ἀληϑὲς, δρρι μοι ογταύθο, τἰς ὅ01ν ὁ κουκῶς χς 
πεπονθώς, ὁ ὀϑελὼν, ἢ ὁ ὀϑαιρηϑείς. δοιλογότι ὁ ὀύελων. ὀῴρτί; ὅτι ὁ ἅ; ὀϑαιρηθαὶς χϑὴ 

μέχϑι τϑνιῶ ἄδεται πρὶ τοῖς α'πϑτων τύ μασι, ἡ αγακηρύήεται, ἡ φεφ ὀνούται, ὡς 
τῆς ἀληϑείας πυρϑοτόμσρτες" χοιθούκτ φησὶ ἢ ὁ μφκοίθλος Παῦλος, Αποϑανων Αἴξεχ 
ἐτι λϑιλᾷ' 65) ὀϑελων τότε κα ἐλεενότερον πότων δ, οσήπων βίον ἔζη, κ᾽ καὶ ζωῦτα 
πῦρ πότων ζαῖς χατνγϑοίαις βάλλεται, ᾧ ὡς βδελυκὶὸς πθιὶ τῶ ϑεῷ ὦ χατηρρ" 40 
μϑβμος οἰ ποῦ τὴς ϑείας γφαφὴς προαδιεγμλατίδεται. ὁ ζώτα ( εν τῶ παρόντι καὶ 
συγχριταλυονϑῥῳ βίῳ. τὰ 3 ῳ ῷ μέλλοντι αἱ ν! πλμτῆσοι αἰλιφοτέρρις ὀφείλοντα; 

χαὶ καταλλήλως ἐκρίςῳτῆς ἑαυτῷ ποράξεως ὡπολαθῷν αὐ ρὰ τῷ διχαὶν κριτῦ, τίς 
ν λόηθς 



γατταιντ σεν ὙᾺ.7: -- 

ΓΕΝΕΣΙΝ, δΔογ. κι ᾿ς 

λόθε. πῆρα τῆσαι δι ήσεται, "(οἱ ἀγαλεὺ ἢ ἢ τὸ ἐγαψηία,; Οἕκ ἐσ ὁδερν ὅτὸ τὰ χονσαὰ 

ὅτε τὰ λυπηξοί, χὺ γορὸ ὠκεῖνον ΑΖ ̓  Ἰβασιλεία μὲ ὠρφνών » ὦ αἰωνιοι σκέενα, χα ὦ 

χϑθϑι ὶ πατειαρχών, προφητῶν τι ̓  Ὡσοφύλων ῦ πότων ὅΜα ἀγίων ὁμίλος “πῦο- 

δέξονται συμξασιλϑύσοντοι Εἷς αἰαδνας ατελόντήτος τῶ βασιλεῖ Χεισῷ νσῦ, τω 

5 πὸ) α μονολλμεῖ υῳ ᾧ Θεῷ" τῦτον ἢ ἡ γέονα το πυρϑς,ὼ σοὶ ἀλλα ἀπόντα ἀϑανατα 

βασανιφήσλα, ὀζαδέξονται Εἰς αἰώνας αὐπεραντες πἱμωρφύμδμον ̓  μῷ 5 πότων τῶν 
τὐἴϑαπλήσια τϑτῳ περραϑτων » ἡ μάλιςα τῶν μα μ᾽ τα τοῖς αἰράτοις παϑεσιν 

αὐλόντων, ὅσῳ ᾧ μείων τίμωοία, φὐϑατῦ κοινοῦ δεασῦτε ὀκφέρεται. ἄγϑυε δ 

τϑ μαχαξίν Παύλν λέγθντος᾽ σοι ΡΝ αϑόμως ἥμαρτον αὐόμιϑς καὶ Ὡὐπολρεουται, 

1ο τούτ' ἐξῖν, ἐλαφοοτέραν, αὐ πυοφήσονται τίω τιρφείδι, δχο τὸ μή ἔχειν ἔλεγχον τὼ 

ὧκ τῷ γόνα ὠπειλίω τε ἡ " δίθρ)ωσιν᾽ ὃ ὅσοι οὐ γόμκῳ ἥμαρτον, Ὡ[σ. γόμα' χριϑήσονται. 

ὅτοι δὲ, φησιν, ὡ ᾷᾧ κῷ τίω ἐκ τὸ νομα βοήϑειδν τὰ αὐτὰ ὀκείνοις πετραότις 

βαρυτέρα κα ὃ οἰφορητοτέρᾳς αὐ μιενούσι χα ̓ αὐ κολαίσεις, ᾧ μαίλο, Εἰκότως. ὅτι 

εἰδέναι ὅτεο νόμος, ὅτε ὦ ἑτέρας “Εἰδύτεις τοσύτοις χακϑὶς “ἰπυδληλώτας σωφρϑνεξέφϑες 

τα αὐτούς" δλτεικεζέρος αἰπειργαίστετο. 819 «Ἶ κχαλώ, καν γϑε Ὄνπὺ τ Ὁ νιω τοῖς ἐτέ- 
ρῶν παιδο μασι (φορνίσωμϑῳ ἑαυτϑορὺ Φ, βίον ἢ ' ἑαυτῶ ἰθωύωϑν ΦῸΝ τίω τὸ 

κυρία αὑὐπυταγάυ, Τοῖς αὐτῷ ὑπο είκντες νόμοι. Ἂν μηδὲ φϑύνος, μήτε βασκα- 

νία, μήτε ὁ δ᾿ μάτων ἔρως, μήτε ἡ τῷ παρόντος βίν δόξα τε καὶ δυναςεία, μήτε 
ἡ τὴς γαφροὸς ἡδονὴ, μήτε ἀλλη τίς ἄτοπος Ἐλεϑυμία κατακυριένέτω ἡμδμ τῶν ὧν 

40 τῇ ψυχῇ λογισμῶν" ΔΆ, ἐχχαϑαίραντερ ἑαυῶν: Ὁἰπὸ πασης ἰλύος ὃ τύρθης βιωτί 

χῆς, γὴ πολλὰ χρυρεν Εἰπόντες τοῖς αἰλέσοις χαὶ οἰτοπωτάτοις ποίϑεσι, σε τόω 

"ὑηλδζομόν μαικριείαν ὠκείνζω ζω ἐπνρϑώμδιν καὶ Ἔκ ἐ Ὡὐστόῤῥηται αἰγαϑαὶ, ἃ ἡτοίμασεν ὁ 
χἡανκάην γος τοῖς "ἀγαστοδσιν αὐτὸν ὧν γώοιτο πλΐτας μα ἀξιωϑίωαι, λβετι ἡ) Φιλδν- 

ϑερπίᾳ τὸ κυρὶν ἡμδα! Ιυσο Χοιτού, ὅθ᾽ τω πατεὶ ἁμια τῷ ἁγίῳ πγθματι δόξα, 
1 κρῴτος, τι μι γιοῦ δὴ ἀεὶ, ἡὶ Εἰς ὧν αἰώγας Μὰ αἰώγων Αμέω. 

λόγ. κι ΕΞΉΛΘΕ ΔῈ ΚΑΙΝ ΑΠΟῸΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΎ 

ὁεού, χα! ὥκησεν ὧν ἡ ΝΝαδ' χατένδυτι Εδέμι, ἡ τὰ ἑξῆς. 

ψαίμϑρμοι, οντεύλενυ υμῖν τίωυ διδασκαλίαν κοὐ ραϑώμϑμ, κα Ἢ οκ 
τῆς βίολν τὸ μακαεία ΜΜωὐύσέως Ὁ ὁ σιμυνϑη δζαλεξιν πρὸς 

ὑμᾶς ποιησώμεϑου, μᾶλλον ὃ ὧκ τῶνπῷὸ πνϑύματος λογίων, 

ᾧπερ δῷ ὅ τότε ἰγλωῆης ἡ ἡμᾶς ἐδίδαξεν υ δία χάεις. δλλ 
ἵνα σαφέφερος ὑμῶν Ἄϑηται ὁ ο λόχϑδ, αἰναγχα)ὸν αὐτο μνῆσαι ̓  

ὑμετέραν ἀγάταυ 7 ἤδη βυϑεντων, ἃ σπου τίωρ διδασκαλίλν κατελυσαμϑν, ἥα, ἐ« 

χε ἴϑεν αὐτέου σήμερον αγαλαθόντες ὃ ὅτω τῆς λογῆς τῶν ἀγεγψωσυϑμων ψω͵ μεθτο. 
ιφῷ 

ἀΤί τἶῶ κῦ τ τὸν Καὶ χαὶ τὸν Αἷξελ αἰ πυόθασιν κινήσαντες ἐδιίκψυνϑῳυ δξ αὑτων 

εἶ γελοιϑίων, ἃ δὲ ὧν ἕκαφος (ἐκ ουσίας αὐτων παρησίευεγκε τῷ δεαπέτῃ, ὃ ὁπτως 
40 ἔγκειττῳ τῇ ἡμετέρα, Φύσει ἡ γραῦσις τῶν; “ορακτέων ἀ τῶν μή ποξακτέων᾽ κὴ) ὑπ 

αὑτεξυσίες, ἡμεῖς εἰργά σάπτο ὁ τ Υ αἰπϑϑτων δημάσργρθ, κα Χ) πϑυταχοῦ Ὡσὸ τῆς ἡνὼ- 

μὴς τῆς ἡμετέρᾳρ! ἢ καταχρίνει ἢ φεφόμοι 3 πὸ ΣΡ ζώτης τῷ μδὲ' Καὶν ὡὀἰποθλητος 
γέχϑνεν ἡ ϑυσία, αῷ 3. Αἴδελ ᾧ δῶρᾳ πσρλσεδέηδη) καὶ ἡ ὅτί ἐντεῦθεν αὐ αὺϑ ̓βασχδμίας 

ΟΠεγίοῦ, ΤΟΙ. 1. Μμ. κυηϑεὶς 

Ῥωμ. β. .β, 

ἡ 5 ἔρε παλὴ τῆς αἰκλλουθίας [»] σήμερον "τῶν ἵν αγεγνωσαϑέων αἱ ΝᾺ 
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κυηϑεὶςο Καὶν ἘΧὶ τὸν τα δέφξ φόνον ὥρμησε Ρ μ᾿ τίω αὐγόσιον Ὀυτίω -ρα- 

ἕν βυλομθην τὰ ποῦ ὀκκαλέσαιϑαι αὑτὸν Εἰς ἀξομολόγησιν ταν ν ἠρδρτνμθῥων, 

συϑὲ ὕτω ὦ Φαρμαιον τῆς ἰατρείας ἐδ ἐξατο, δ λλα τῶ; ᾿μιυσαρῷ ὀκείῳ φόνῳ πὸ ψῶυ- 

δὲς σμυά,ψας, Τ' ἢ χαλεπίω ὀκείνζω τικιφοίθν ἐπεαυείσατο, ὲ γυμνοὶ ὩΧΊ ἐρΉμον ἐαω- 

Τὸν κατέστησε Ῥ ἀγωλαν ῥοπῆς, ὐπὸ μα σωφρυνισμῷδ πᾶσι τοῖς μῷ 'ζωῦτα ωροχεί..5 

βϑιος, ὦ .]- αἰ τῆς Ὀὐποφάστως, ἧς ἐδέξατο, πορτὶ τῷ! τῶν ἀνιϑεύπων Ἅμει Ἄ{6λε- 

σένϑιος, κα αὶ μονονεγὶ βοὼν αὶ λέγων᾽ μηδεὶς ὑμδυ" τοιούτεν᾽ τι' ̓ πλμήσῃ, ποτέ, ἵνα μιὴ 

τοῖς (ιύτοις τόξεπέσητε. ἔιδετε δεασῦτα φιλαν,ϑορπίαν, ὑπ ἀζᾳὶ τῆς Εἰς ἐκεῖνον 

“μωρίας ςόκ ἐκεῖνον μόνον (,φρονίσαρ ἠσψμλύϑη, δλλώ καὶ υἷι ὥσ Εἰς Ὁ ἑξῆς ἀπόνῷς 
διδαξαι πόρτη φθυτιν Ὅτολ μηδὲν τοῦ, Ἐλιχείρημα, φέρε Ἄριστον τοὺ ἑξῃς ραψωθα, 1ο 
ὁ ἴϑωμϑρ τί ἡ σήμερον διηγεῖται ἡμῶν ὁ μακαίολος (τ' τορφήτης, ὑπὸ τῆς τῷ αγίσ 
πηθύμσιτος οὐννηθυμδρος ςγεργείας. ἸῸΝ ΣΡ τίω  ασύφααιν ἐδέξατο οὐνκ τῷ 

διεασότῃ ὁ Καὶν, 

Ὁ Εξηλϑέ, φησιν, δισπὸ στροσώπου τοι 9κοὐ, 

Τίθον ὅξηλϑῳν σὺ τροσώπου τ θεοῦ, τοῦ ἔςιν, ἐγυμγωϑη τῆς “Σ «αὖ Ὡγο- τς 

ςασίας {9 τῶν βιυσαιρφὺ ὠκείνξω  ὀλεϑοίδν παρα ζιν, 

Κα φκησεν ὧν» γὙὴ η ΝΝαὶδ κατένδμτι Εδίμι. 

Λέγει ἡμῶν ἢ ̓ λία γφαφὴ ἡ τὸν τόπον, ἔνθα λϑιπὸν Ἢ κατοίκησιν ἐποιησειτο,ὶς διϑαί.- 

σκεί πῶς ὧπ' υ πύββω τὸ οὐδαδείον διηυ ̓ Ἷ" κατένλντι ἀὐτύωι ὧν δηζωνεκὴὶ Ὁ ᾿ ὑπύ- 

βιϑησιν ἔχη Χ ὁ τῶν τῷ πατοι ἱ συμξεξηκύτων δὰ τίω φἰθάξασυνσὶ τῷ μεγέθους τῶν 20 

αὑτῷ Γ᾿ τετολ μημθέίων, τίω" πσαύτίωυ τιμῳείλμ, ζώ ἐδέξατο μηδὲ τῇ ἢ τὸ παΐος τι- 

μωρία σωφρ»νιϑείς. ῥαυ τε ̓ ο  ὕπος,. ΠΣ χατούχει, αἰσπούμψησιρ ἀὐχῥλ εἰῆος ὡὦ 

σῷ αὐτοῦ μόνον, δυλαὶ χαὶ ζαῖς " μιετέπειτει γενεάς τὸ σέλῃ ὦ Ὑν δ ζομε, ζὶ ν᾿ Ναὶ 

ὄνομα ἑδραικὴ λέξις δρὴν εἐρμάμυδυεται ὃ ἢ) σοζλος. ἵνα, διζω ὥσπερ οὖν φήλη λαλκῃ, "αγέ- 
κλειηῖον ἢ ἔχη χαὶ στὸ τὸ τόπου τί χατηγϑοίλν, κεῖ «τὴν ὁ δεασότης χατούκισιν. ὟΝ 
Εἶτώ ζησι, 

τό Κα) ἔγνω Καῖν τίωὸ γαναῖκα. αὐτὶ ᾧ συλλαζῶσα ἢ ἔτεκε τὸν Εγως. 
Θινητοὶ λϑιπὸν γεγϑνῦτερ Εἰκότως «ὐξὶ τίωυ ταῖν τέκψων ὀζεδυχδιὺ τίω ὦ ἀπασαν 

ατουδέω " Εἴη. ΔΛ ἰῶ ἴσως Εἴποιτις δῤ, πώς, ὁδω μοῦ τὴ τὴς )ξαφὴν μφημονίυσαισης 
ἑτέρας γεωυακὸς, ὁ Καὶν ἐδέ τίω γαμάρᾳι μή σε ξενίσῃ τὔτο,ἰγαπητί. ἐδαμοῖ Ἂ 19 

ϑηλειων πέως καταίλογϑν ποιῆται ΑΦ ̓ἀχριζεί εἰας, ὡυλαὶ ὃ ἀπέοκῆν φυχϑύσα καὶ ἢ γεία 

γφαφη, οὐκ μέροις τῶν ἀῤῥένων μφημεγβύει, καὶ σρ᾽ῆὶ αὖτ ν πότων, δλλὰ σιωτο. 
κιότερον ἡμῖν διηγεῖται λέγϑυσει, ὁτί ὁ δεῖνα ἐγμνησεν ψὰὶς .! ̓)υγατέρᾳς, χα ' ἀπτέϑαινεν. 
Εἰκὸς δι τίω Εὐδῳ καὶ [ϑυγατεραι τεκεῖν κῷ ᾧῷ Καὶν αὶ τὸν Αἴζελ, ωὦ Εἰς γωμώϊκα, 

ἔλαίξε Καὶν, Ὁ) ν δῇ πξροίμια ζω ὸ ἔδει λοιπὸν αὐνξηϑέαι ὃ γένορ ἃ (αἷς ἀδελ-- 15. 
φαςς συήενέοϑαι σμυεχώρεεω. ὧν τοι ττοχατιλιπούσα καὶ )φαφὴ ἡμῖν σερυιδεῖν ζ 

αἰκόλφυθον, τῦτο μόνον διηγεῖται λέγουσα, 

Καὶ ἔγνω Καὶ πίω γιά αὐτν,ὺ συλλαϑσο ἔτεχα (Ὁ) Ἐνώς᾽ ὁ ζω οἰκ δὰ μδίν᾽ 
“λιν ἘΧὶ “τῷ ονὸ ὁνόμιατι τῷ 5 κοὐ ἀὐτύ Ενως. 

δα π' ὡς σους ἴζεται λοιπὸν κτ' μϊκρὸν, Ὠξ ϑννζοὶ γεγϑνασι, διμωυεχῆ αὐ»ῇὦ σώ-. 49 

ξεοϑαι τίω μνμέω πὸ τὸ τικίομλίων, στὸ τε τὴς ὁομᾳσίας ἭἍ) ὕπων," δις τοὺς 

ππξλσνηρείας ἔχιτϑέασι “Μ᾽ παι ἴων. (τα πόρτα ̓ Νιπουμϑήμαται ἀν τις Εἔποι 
διχαίως δὴ μη ρδοτηνϑἕων ὠς αὶ ἡ τὴς ὠκτῆώστως τὴς δόξης ὠκείνης, ὧν ἡ τυῦα- 

γογτς 

“. τολμήηι 

“παΐση γῇ, 

χνοῦν, ἢ 



χιἀύπροὶ 

κἰχιδα. 

ΓΕΝΜΕΣΙΝ, Δογ. κ' 37 
γογτῈς ξυνὸς τϑτων ἐδέοντο ὅτε Αϑὰμ ἥ τί Εώ, Δ᾽ " αγωτέρω πϑϑτων χαϑοιση 

κεσὸν. 

17 Τὐλυνή9η5 τω Εγώς, φησι, Γ αἰδοῖδι, καὶ Γαϊδουδι ἐδλύνησε Ὧν Μαλελείλ, καὶ 

Μαλελεὶλ ἐΐμμσε Ὧν Μαθεσαλαᾳ, ἃ Μαβεσοίλα ἐλύησε τὸν Λάμεχ. 
ΠῚ Οας πῶς παρέλρᾳ με δνεαλογίας, ὅΜα αἰῤῥένων μόνον μαψημόνθυσοις δ μιαχοί-- 

δλος ὅτος πρλφητης , χαὶ υδϑωμού δϑ ̓ ϑηλειαῖν Ἐχιμγηϑείς. »λά χαϑούτὸν Ἐχὶ τὸ 

Καὶν εἶ: εἶπεν, ὅΤΙ ἔγνω Καὺ τίω γωνώκᾳ ἀὐτν; μηδὲν διδάξας ἡ ἡμᾶς, ν"δὲ Εἰπὼν, 

ποθεν ε ἐσέ τίωυ γμναγκϑι, ὅτω δὴ ᾧ ἐγζϑα πάλιν Φησί᾽" 

18 Καὶ ἔλαξεν ἑαυτῳ Λάμεχ δυο ͵γαυάμχας ὁγο μι τῇ μίαν: . Αϑδαὶ, ὸ ὄνομα τῇ 
1ο δυτέρᾳ Σελλα. ἋΣ 9 Καὶ ἔτεχεν Αϑά, φυσι, ᾧῷ Ιωζήλ. ὅτος ζῶ πατὴρ ὀιχϑεετων 

εἰν σκζεναὶς κἰμυοξόφων. 10 Καὶ ὀνομίϑ' τῳ ἀφ φῷ ἀντ Ἰσξαλ. ὅτος ἰώ ὁ χαι 

ταδείξας ψαλτη ἩΘΛΟΥ ἡ ὁ χιϑοίροιν. 
Σκόπει τὴς λείας γελφῆρ" τίοὼ αἰχρίξειδμ. ἐδίδαξοὴ ἡμᾶς χαὶ τὰ ὀνόματα ἿΨ τε 

ἄϑυτων «αὶ τὴς γουαικὸς τῷ ὃ Λαμεχιὴὺ τίνα τοὶ ἐχιτηδυϊύματοι ἔοον, αὶ ὅτι ὁ κα αἰδὶ 
15 τί κι υνοβοφίδν ἑαυΐζον ἐϊξέδωχεν, ὁ 5. ἐπενόησε ψαλτήθλον χαὶ κιϑούφαν. 

χι Σελλα δέ, φησιν, ἔτεχε χαὶ αὐτὴ ᾧ Θοζέλ, χαὶ στφφυροκῦπος χαλκθὺς 

αλκχ9 χαὶ σιδάρφυ. 

Παίλν ἢ τὸ δ τα τῇ τὴς Σελλάς τλϑύτος ἴω Ἰπατήδευ μα ἡ ἡμώ ἐδηλὼῶσεν, ὃ οἡι τίω 

χαλκέυτικίω τέχρέωυ Εἴλε. ὅρα πώρχν Ὁ  μοιρϑνζᾳ, τῆς συςάσεως τῷ αν,369:- 

20 πὼν γυδς ῳ φχόνομμητο. 5 τεδτο ἅ ὁ Καὶν τώ. ἀδ᾽ ̓ ἀυτῇ τρϑυδὶ τίω αἰ’ αὐτϑ 

ὀικοδορισμϑμίευ πόλν ἐπωνόμασεν. Εἶτα (ὦ “σοῦ ) ΤΙ γωυαρδν τῇ Λαίμεχ τε- 
ϑάντερ, ὦ ὃς »ϑὲ τῇ κι ϊωυοῖς οφίᾳ ἑαυζν φΦξέδωκεν, ὁ 5 ἕτερος τίω χαλκβυνρκωὼ εἰλε, 

ο5 ᾿ ψαλτήριον αὶ τὸ κιϑείσφιν κατέδειξεν. 
Αδᾷφη δὲ γφησι, Θορέλ, Νοεμαν. 

ὃς τί χαινὸν κ) τὐρίδιξον: ; μι γλ ἡμῖν ποτὸν δείκψυται “ηλείας μνημιζωυ ὁ 6- 

γο μας! πορισοι αϑέος. ν χ ἁπλώς συσὲ Εἰκῇ, δλλαά ὦ χεχρυμινδ,ῆον ἡ ἡμῶν οὐιῦλν ἐμ- 
φαμὼν τῷτο πεποίηκεν ὁ κφκοίθλος τασϑοφήτης, ὁαῖρ Ε Εἰς ἕτερον ὑμῖν χα οθν ζα μὶθυ- 

σαί νϑμοι γιοῦ τὴς ἀκολρυλίαρ, ἐξόώβα. οὐ ὦ τυγὸν ζ91Ὁ ἐπτιγριϑμον, δλάφ 
σφόδρα πολλϑ ὕ αἰγώνος δεόμϑμον, κὸ Ὁ ἀχριδέφεξοις τῆς ἐρμάιυείας, ὡς ὠςε δγωυνηϑίοναι 

10 μετα (ᾳ φζωείας ὠπϑμτα διερθυνησα νϑῥυς πολλίι ὑμῶν τίω ὠφέλειαν εντάσων 

αἰδκαεῖ. 
ὧν Εἶπε δὲ, » Φησι, Λώμεχ τῶς ἑαυτα δ γωναιξὶν, Αϑωνὶ Ὄ Σωλά' ἀκούσατε μι 

, Τῆς Φωνὴ γωυακες Λάμεχ, οὐγωπίσοιοϑε μ (ἄν: λόγϑες. ὅτι ἀνδρα αἰπϑώεινα, Εἰς 

τραῦμα ἐμοὶ, ὸ νελυΐσχϑν Εἰς μσἰλωπα ἐμοί, »3. ὅτι ἑτῆακις ἐκδεδικηται ὠν 
45 Καὶν' ἐκ Λώμεχ ἐρδομμηκοντάχις ἐπῆα. 

“Σιωυτείνατέ μοι τίω Αἰ ϑοιὰν, πο ρακαλώ, Χο ̓ πλώτο τὸν βιωΐζικων λογισμὸν αἵ. α- 

πωσείμϑμοι κ(ν ᾿ αγριξείαρ Θήρημδμα διερθυνησώ ὅβα, “α μιηδὲν ἡμκὰς λαθεῖν δεινὴ. 
θη, δλλ᾽, ὅσον ἡμῖν διό τε, σϑϑς ὃ βάλς αὐ κοιλιέντερ ἑαυοῦν ϑνρϑίσαι δωιυυθαῖνϑυ 

ῷ ἐγκαρρυμρδίο ϑησαώοϑν Οἷς βεαχέτι: τύτοις ῥήμασι. αἶπε δέ, Φησι, Λα (εχ 

40 ταῖς ἑαυτῷ ὁ γαυαιξὶν, Αδα σι Σέλλα᾽ ἀὐχούσουτέ μὰ τῆς ς Φωνὴ γαναῖκες Λαμεχ, 
οὐνωτίσει οδὲ ΜῈ οὖν λόγϑες. δΤί ἀνδρα αὐπεκίεινα, Εἰς φαῦμα ἐμοὶ, ἃ γεανίσκον Εἰς 

αϑλωπα ἐμοὶ, ὅτι ἐτήαχις ὀκδεδίκηται κι Καὶν, ὦ ὧκ ὃ Λαί εχ ἐδ μεγκονταχες ἐ ἐπ - 

ζῷ. σκόπει μοι ϑύϑεως ὡὑκ παρϑοιμίων, πῦσον ὠγησε τἶττον ἡ Εἷς ᾧῷ Καν ἡφ)νηνδῥη 

ΟΠιγγίοἵ, το[η, 1. Μ ςξ φιμωρία, 

χῷν. δὲ 
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ἕμφεια, τὶ μόνον Ν᾽ αἷς αϑρει ΓΝ ἑτέρου “ἔλεγχον, ως ᾧ αὐτῷ αἰμδρτήμαῖι, ἢ καὶ 

χείρϑνν τὐξεπεσων, δλλαὶ κὐ), ῥιηδενὸς ἐγκαλθευτος μηδὲ ζχιδιμῶντος, αὐτὸς ἑαυτὸν 

κατάδυιλον ποιῷ, Ὁ ἀξαγϑρέυει ῷᾳ Εἰργασρϑμα, καὶ Κ᾽ ταὶς γσωξὶ διηγεῖται τῷ πλημμ ε- 

λήμαζς [6 ὁ μέγεος, μανοννγᾷ ὥκείνο πληρῶν [6 Θέρηνδμον ποδὶ τὸ πυδοφήτυ, ὅτι 

δίκαιος ἑαυ: κατήγϑρρς Ο᾽ πέρζολογίᾳ. μέγιςον ))» δὲν Εἰς δίθρθωσιν ἿΜ ἡμδότη-. 5 

μῆβων ἡ ὁμολογία " ὧασερ δ βαρύτερον }} ἡμδρτημθμων τυγχάνει, Ὁ κῷ τέων 
πρλξιν τὴς αἰμϑρτίας Ἐχὶ τίωὺ ἀρννσιν ὄρχειϑαι, σπερ α ὁ αδφοκόνος ὀκεῖνος΄ 'πέ- 
πον, ἐ ἐρωυτώμϑυορ Ὡϑὰ τῷ φιλοαν,ϑοῦον λεού, πο Αζελὸ αδᾷφές σῳ, Ὁ μόνον 

ὐχ ὡμολόγησε Ὁ αἰ πσ᾽ αὐτὰ Ὅλ εηϑεν, ΡΥ ἐτύλμησε ψιύσαιϑαι" ϑεῷ. . Δ(9." τῦτο 

ὶ ὁ αἴϑατα ϑίωναι τε τίω ̓ζωμὺέ ἐποίησεν. ὁ Ὄνιω "Λώμεχ Οις ἀὐζις πύδέπεσων, χαὶ 
Εἰς ἐννοιδν ἐλθῶν, ὅτι ὠκεῖνον ἡ ἄρνησις χαλεπωτέραν πουρεσκβλασε δέξαοϑαα τίω 
ἁιμωρίαν,καιλέσεις ζᾳ ἑαυτύ γεανάμχας ἀδενὸς κατὸμαίχαζοντος Οὐεῖὶ διελέγοντο, 
αὐ τὸς δζρὺ τῆς ὀικείας γλωῆης ἡ τίω ὁμολογίδν Ὁ} ἡεδοτηυδέων ποιήται, αὶ ὦ συγκρί- 

γὼν ᾳ αἰ αὐτὸ ̓εἰργασμδῥα Ως αἴδὰ τὸ Καὶν πεχυοαγμῦίοις, ἑαυτῳ) τίω ἦι- 

μώείαν δεάζει. δες κηδεμονίαν δεασυτα, “ως ὲ “ ̓ ἁμωρίαι αὐτο φιλαν,ϑοοπίας 

«το θέσεις Εἰσὶ, χα τι αὶ μέχρι τῷ τίω “μωρίαν δεχορδίο ζῳ τὰς φιλόν,ϑοφπίας 

ἵςαται, δνλα κκὶ Κ᾿ ζὶς λοιποῖς ὁ χρύσιμιον χατασχίυαζει Ω φώρμμαχθν, Εἰ βυληϑεῖεν τίω 

δξ αὐτ  ὠφέλειὸν καυρπώσοιοϑεῳ. πόλει γδ , Εἰπέμοι, ὑτέρω)εν ὁ ο Λάμεχ ὕλὶ ΓΈ 

" ὑσαύτίω ὀξομιολόγησινἐ ἐπεί, Εἰ μὴ τίω ἐκ ῬΨΜ' ὠκείνῳ συμθαντων αὐπύμρη- 
σιν εἶ: ἰχε διζιυεκὼς εἰντο τίου ξένοιν χατασείσσὸι: Εἶπε δέ, φησιν Αχουσατέμα τῆς 20 

φωνῆς, χαὶ ογωτίσα δε μὺ ὥν' λόχϑερ. ὅσαι πώς: καθ᾿" ἑαυΐζον δικᾳφήδλον χαϑισοις ὅ' ὕτω 

τίω αὔϑνύροισι αὐζαὶς “αε»σεῖγή, ὧξε μή ) πὐδέργως δέξαεϑαι (ᾷ ὁ λέρῤμδνα, (ὁ ΡΨ 

ξιστεῖν, αἰχούσειτέ μα" τῆς Φωγῆς, ὁ οὐνωτίσειεϑε ΓΙ ὧν λόγϑις ; τῦτο δοηλρεοωῦτος ὅς, 

2 

᾿'σωυτεήατι ὑμδιν; φυσι, πίω δζανοδ, Ὁ (ὃ ̓ἀχριξείας πξήσέχετ, δὶς ις ἐρεῖν μέλλω. 
ουδὲ) «ὐδὲ με τυχόντων ὑμὰν 9 ἐξομσι, “λα ̓πυράγματα ὑμῶν ἐν δξαγορθύσω ς 
λανθούονται, Φὰ μηδεὶρξ ἕτερος ὀιδὲν, ΔΛ ἢ μόνος ἐγω, ὼ ὁ αἰίμιητος ὠκεῖνος φϑαλ- 

μὲς, ὃν δεδοικώς ασιύδω καὶ Ὄ ἐπείγϑμισι φλνεριὶ ὑμὴν καταςῆσαι ζα υστ' ̓ἐμοῦ πυῶρλγ- 
λϑιία, καὶ ὶ ὅσαις ἡιμώφίαις ἑαυτὸν αὐ θύϑιωο χατέφησαι ὧν ὟἋἜ αἱ ἀνοσίων εκ 'ξεων. 

Οὔτ ἀνδρα ἐπώζεινα, φησιν, εἰς τ αὐ μα ἐμοὶ αὶ νεθ νίσχον ἐἰς ἀϑλωπαι ἐμοί, ὅτι ἑα]α-- 
χις ὀκδεδίκηται ἐκ Καὶν, ἐκ ἢ ᾿ Λάμεχ ἐδδομιηκονταίκιρ ἑπῆά. μέγα τὸ ἐιρηνὅμον, ̓  10 

σφόδρα μέγα, ἡ πολλὴ τῷ ἀὐῤδρὸς ῃ ' θὐγνωμοσεμωώη. ν᾽ μόνον γ»» ὁμολογεῖ Ὁ γεγϑνὸρ, 

ὺ ἡ ὧν φόνος ἐἰς μέσον ἀπι ὃς ἐργασειτο, δλλα αὶ δχρ τῆς συγκρίσεως κω} αὐ ὀκεί- 

γα Ὁ αὐ’ αἰτεῖ γεγϑνότων ὃ ππίαιο ἑαυτῳ Ἐχιτίϑησι. ποίας "δ αἱ ἂν ἔμ, φησὶ, 
συΐγνώμμης ἀξιος, ὃ μηδὲ τῇ ἐτέρυ ἁμωείᾳ, σωφονιϑεὶς δλα κα κα ἔγαυ λον ἔων τίω 
μνήμζωυ καὶ ασξϑς Ἐχὶ τατος διπλοιῶ ἐργασοίμϑρος Φόνον; ὁτί ἀὐδῥα, φησίν, αἰπέκ- χγς 
τέρα, Εἰς πραὺ μα ἐμοὶ, ᾧ νεανίσκον Εἰς μϑίλωπα ἐμοί, ἡ Ὀσούτον ἠδίκησοί, φύσιν, 

κείν, ὅς ὀρ φλον, ὅσον ἐκσυτὼ. εἰ ἀφυκζον γὸ ἡ μφοΐδω ἑαυΐζον ονέραλον, αἰ. 

τήματο ἐργασοίμϑμος συγγῷ γώ μης ἐπέκεινα. Εἰ) Ὁ ὠκᾷνος αὐ τῷ ἐνος Φίγυ ἐτ] 
ἀμωείαις ὧν βϑύθωωος γέγονον, ἐγώ δίκαιος ἃ ἂν ν ΕἸμω ἐδὸ μηκονζάκις ἐπῆαὶ ἡ“ιμωρίας 
“τυραν. , ζζος ἕνεκεν ὑδα τ, ἐϊγϑ ιν φόνον ὠκεῖνος ἐργάσαῖο, ὲ δέν Φόγον, αλλ 49 

Οὐ ονα, Οὐδέποτε πσοότερον τολεα δέος τῦτο πεποιηκότα, Οὐδὲ χουτιδὼν ἐ ἐτερρν δ τίων 
“οοαξν Φιμωρνϑέντα καὶ Ὁ τοστιύτης πειρρϑένα Ὁ αἰγανακΊησιως ᾿ ἁαἣ ἀμφότερρ ἐμοὶ 
ἀυξάὶ ἡ ἀμωρίας, ὅτι ᾧ το ὀφϑολι δῇ ἔχων ὃ απο ὀκοίνυ τολ μιυϑεν,ὺ τίω 

ἁμωρὶ δὼ 

2. παπέᾳ Ε 

“οτναδὼ ἢ 

Ἰσιίως 
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φιμφοίλν ὁρων ὕτως αγήχεςον ὅσειν, “σὲ τως ἐσωφρονίαϑέωυ. δέρα τἄτοκαν ἐζόὺ. 
μιηκϑντοίκις ἐπα τιμωρίας ὠκείνα" ῳσποςαίπω, ὑδὲ ὕτω τίωὐ ἀξίλν δωσω δίκίω. 

ὁρᾶς, ἀγαπητὲ, ποὺς αὐτεξύσιον ἡ δ᾽ τίω γνω μων ὁ3κος ἐδ ὐργηστ, ὁ ὡασερ βα-- 
ϑυμοιῶτες ἰασυσκελιζοίθα, ὅτω δ νῆλαι βόληϑεντες σιωυορώνϑν ὦ δίογ. πἰς “ὃ, 

ς Εἰπέ μοι, τῶτον ἐπτὶ τίου Ὧσωύτίω ἤξομολογησιν κουτήπενρλ , ϑδεὶς ἔτερος, δὶ ἢ 

ὃ σιωειδὸς ὸ ὁ δικοιφὴς ὠκῴνος ὁ ἀδέκαφος. 65, ))5} Εἰς ραϑυμίαν ϑἰποκλίνας Εἰς 
ἔρχον ἤγαγε τίωὐ κακίω Ἐχτχείρησιν, θύϑέως κατεξαγέφη ὃ σιωειδὸς κατε οῶν,  δὲικ- 
γύον ἃ δ᾽ αμαρτηϑέντων ΩΝ μέἔγεϑος, ᾧ Ἄσοιις τιμωρίαις ἑαυτὸν" αυ΄θύθιονον Εἰργά- 

σατο. τοιῶτον γὸ κὶ αἰ μαρτία. φρὴν ἢ (ὦ) τ θα θέαι καὶ Εἰς ἔργον ἐλθῷ, σκοτοῖ 
το (ἢ) λογισμὸν ὁ ἀπατὰ τίω δζρένοιδν ᾿ ἐπειδαὶν ἢ τελειωθη,, τότε διύλζωυ ἡμῖν τίω 
«τῆς ατοπίλυ κοιϑίτησι, ἡ σρρυχεῖάν ὠκείνη ἢ ὠτοπος ἡδονὴ διϊενεκὴ τίω ὀδυωύίω ἡ- 
μὲν ἐἰγτίϑησι, ᾧ τοῦ σιωειδῦτος ὠφαιρᾷται τίωὐ παρρησίαν, (ὦ αἰαγουύη αἰϑέξαλλει 
αἰλόντου. ὁ δ φιλοίν,ϑοϑπος δεκούτης τοιϑτον ἡμν (ὃ κατήλϑρον τῦτον ἐπέζησεν, 

ὡς μηδέποτε ἡρεμοεῖν, ὄν. αἰ φλείσηως σικυύντω καταζοαν, αὶ δικίω ἀπττῷ Μ᾽ 
"5 πεπλημμδρινδίων. καὶ τῷτο ἀρ τις ἴδοι σαιφὼς δξ αὐτῶν δι’ πραγμάτων. ὁ γδβ 

πόρνος ἤὁ μοιηθφ, ἥ ἕτερϑν τί τοιῶτον Εἰργασιϑμος, καν πϑύτας λαθῷν δγωνθὴ, ὐδὲ ὕ- 

τῶς οὖν ἠρεμία ὀχρύγει, δλλ᾽ ἔγων τούτον (() σφοδρὸν χατήσροον, ταὶς ἰπυοψίας δέδοι- 
"χε, Καὶ σκιαῖς τεέμει, «(ἔν Εἰδότας, «ὧν' οὐκ Εἰδύτας, διϊευεχη γειαῶνα. ἔχων οὖν τῇ 
ψυχῆ, ὁ κύματα ἐπάλληλα" ἡ ὅτε ὕπνος τω τοιώτῳ ἡδύς, δλλαὶ Φόξ καὶ δυιμιούτων 

20 πεπληρωμδῥος, ὅτε (ξοφὴ ἡδυνζω ἔχουσα, ὅἴτε ὀχρύλεξις Φίλων τὸν τοιῦτον μετα γα- 
»εἶν δυωυνήσεται, ἢ ἀπαλλάξαι τῷ ἀγῶνος τῷ ἐχικεινϑῥου δλλαὶ χαϑαεἴρδήυμον πόθι. 
φέρωνχαταξαίνοντω αὐτὸν ὁ κιατίζοντοι ϑιονεκῶς, ὕτω μ(Π τίωυ ὥτοπον προλξν ἐκεί- 
νζν πὐξιέρνεται ἔδεγος ΕΞ ἰδῦτος τας ἀφορήτας ὀκείνας τιμωρίας ὑπο ἔχων, ἡ δὲ-- 
χαςῆς ἑαυτὰ γινόνϑμος, ὁ κατήγϑο9ς. διλ' ὁζᾳῦτα Εἰργασιδῥος, ἐων βυληθη Εἰς 

25 δέον “γθ σειοϑϑαιι τῇ τ τὸ Τῷ σωυειδῦτος βονϑεία, χα! ὅχι τί ὀϊομολόγησιν Ὑπε- 

ποραγωώδύων ἐπειγϑία, ὁ τω ἰατεῷ δῴξαι Ὁ ἕλκος τῷ γερκπ θύοντι τ μὴ ὑνειδὲ-- 
ζοντι, ἢ ζἐ Ὁ ὀκείνα φάρμακα δέξαιϑαι, ὁ μόνος εὐτῳ ὀζρλεηϑύωαι μηδενὸς Εἶ- 
δῦτος,  πόρτο Εἰπῷ μΖ' ἀχριξείας, ζᾳ χεῖαν "ποιήσεται τίω δίόρϑωσιν “δ᾽ ἐπῆαισ-- 
υϑμων. ἤ Ν᾽ ὁμολογία ΜΝ ἡμαρτηνῦῥων ᾽ αἰφανισμὸς γένεται κι. πλημμδιρημώτων. 

30 Εἰ Νν δὴ ὁ Λαϊμεεγ ὥὅτος ζαῖς ἑαυτοῦ γωναιξὶ ὥν: “Ἔ αὐτὸ γενονϑῥυς φόνους ὀξω- 

αϑρέυσαι ἃ παρητήσευτο, ποίας αν Π ἴημϑρ συτγώ μος ἄξιοι τῷ πόντα μ᾽ ἀκριθείας 
Εἰδῦτι α ἡ μέ τερο πλημμϑλήματο μὴ συ λόμϑνοι δξαιχορθύειν ῴᾳ ἡμαρτηνϑμα; μῆ 

Ὁ, Τ) Ὁ ἀγνοί, μαθῷν βούλεται; οἕκ, ΤΩΝ, ἀγνος, τίω δὴ ἡμδυομολογίλν ἔ)π- 
ᾧυτφο πόρτα Εἰδὼς τσϑ3 γενέσεως αὐτῶν" Φυλα βυλόμϑμος ἡμᾶς ὁμοῦ αὶ αἰϑησιν 

35 λας δ ἐπίωισινϑμων δὰ τῆς ὁμολογίας ) ̓ ν τίω βύγνωμοσιούζωω τίου τὸ ἑχυτών 

Ἐχιδιίξαοϑαι. μὴ) γούματαά " ἔθῖν ἐγταῦϑον δωπόμῆσαν » μὴ "ὃ ὁδὸν μωιραν 
σεΐλροϑηαι Ὁ μιὴ Ὑὴ5  ὀδυωύίωω καὶ ἀλγήματα παρέχει ἢ ἰατρεία, αὕτη 1 καὶ ἰδεύώπανος 681 
ὁ ὀῤώδγωυος, ἡ ζω χεῖλν παρέχουσα τίωὐ ϑερμπείαν. ασθϑς γὸ (Ὁ τένον τῆς α[99ι- 
σεως τοῦ πσδϑσιόντος, τω ἡ ζοὰ φαρμοικα Μ᾽ τραυμάτων χαοίδεται ὁ δεασότης. ὁ 

40 ζίνωυ βυλόμϑμος θούῆον κατοὸς ὑγίειλν ἐπθνελϑεν ᾿ ζῷ τῆς υχῆς ἑλχῃ γε φαπεὺ- 

σαι, μῷ' νήψεως πσρϑσίτω πϑμτων ἑαυτὸν Σ᾽ ποτήσοις δὴΨῥᾷ βιωτικών, θερμὰ δάκρυα 

πυϑϑλκέτω, πὐδοτεϑρίλν πολλζωῦ (χδερψύαθω,πέςιν αἰκριοη Εἰσφερέτω, ᾧ ϑαῤρεί- 
τὼ τοῦ ἰατρ9: Τῇ “τεχϑῇ, ὲ αὐ ραγοῦμο. τὴς ὑγιείας ὡὐτολοιύσεται. Εἶδες ἰατο» 

φιδοτι μίαν 



Εἰσί μγ. Κρ. 

[40 ΨΡΥΞΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

ς ιλοτίαίαν πϑωυτὸς παζος φιλϑφοργέτν ̓ ἀπιχρυπήοντος. “ὦ ἊΝ βαρυ τὶ καὶ ἐπαηϑις 

“πεν ει ὑχιζητεῖ; σωυτοιοζω καρδίας, λογισμοῦ κουταίνυξιν,ὁ μολογέθν " τηαισμκατος, θα 

“ὐδοσεδείαν σιωτετομδνζωυ ᾽ κ) 5 μόνον τῶν παυμαΐτων δι δε ρφιστείαν χάθάζεται, ὦ ἢ : 

ἡμοτηνϑύων καϑαρφες “διτοδείκρυσιν, διλλα ) τὸν κππὸ3 τῦτο μυρίοις βαριουόνϑμον 

Φορτίοι: αἱ μδοτημούτων, δίκαιον ἀπεργάζεται. ὼ φιλον,ϑορπίας μέγεθος ̓ ὠ αἰγαϑύτη- 2 

τος «πφρολή, τὸν ἡ μροτηκότα, ἐπειδλρ ὁμολογήσνν ζα! ἡ μϑοτημϑραι συτνωμιζυν αἰτή-- 
σαίς, ὁ τίω Εἰς Ὁ ἐξὴς ἀσφάλειλν Ἐχιδείξηται, αἱ ἀρϑον δίκαιον δὀἰποφαίνει. ᾧ ἵνα 
μάθης τῶ σαφώ. ς,άχϑυς τῷ αυοοφήτυ λέγϑντος, Λέγε σύ τοοξτος ((ἐ ἀγομίας συ, 

ἡα διχφωθης. ὅχ ἀπλώς Εἰπε,ιλέγε σὺ ζις ἀνομίας συ, διλλαὶ πσδϑσέϑηχε πσϑῶς, 

τϑι ἐς], νυ] αγα μείνης τὸν ἐλέγηρντοι, μῆὴδὲ ἐκδέξη Ὅν κατηγϑολν᾽ αὐζς προϑλαθων τὸ 
ἁρπασον τίω" “οεοτολογίομ, ἵνα σοκχλείσης τοῦ καιτησόρου γλώηων. Εἶδες δι. γ.. τὸ σον 

χασού 'φιλον,ϑο9 πίαν. ἘχῚ μϑρ γὰρ τῶν αὐν,ϑοφ πίνων διχαφησίων, στὸ τις τούτο ἈΝ 

ποίησαι κϑυτουδέξηται, ᾧ (ὖν" ἐλέγχους πσοϑλαβὼν ὁμολογήσῃ ζᾷ Εὐργασμϑῥα, (αὶ πίαι ὑσιβν᾿ 

(ὦ βασανες ἡ (ας ἐπαλλήλοις τιμωρίας ἴσως Δ] φφυτεῖν δυυυύήσεται, ὁ ζῦτα, Εἰ - } 
Αέρφυ τινὸς Ἐχιτύχη δικκουύ, Ὁ ϑῥτοι οἰπέφασιν τίω Ἐλὶ ϑανατον' ἀξγϑυσειν πόύτως τις δ’ τ 

δ 'γε κα: ἔχι 5 πού φιλαν,ϑούπου ϑεού Ἢ ἰαξο6 ἡμετέρων ψυχῶν ἀφωτοςῦ ὦγα- - 

ον τες, ᾧ πρώτου λόλϑν αἰ προ νεσαι κἡὶ Φιλοτιμία. ἐαὐ γδγ} στρ» λαθόντες Ὧν ἀντίδικον 
Ὁ πμέτερϑν, τὸν Αἱ ̓φἴολον λέγω, ζον ἐν ὠκείνη τῇ ἡμέρα χτ' “το έσωπον ἡ δ ἱςαίνϑρυον, 

δὴ Οὗ τῶ] παρϑνάι βίῳ σοὸ τῆς Εἰς ὦ δικαφήρλον Εἰσόδου ὁμολογήσω μϑρ ζᾷπε- 

πσραγιδῥα, ἡ τίου πρρρτολογίδν οὑρπασωμϑμ, ἡ) ἀὐθὶ ἑαυτῶν Κα Τήχϑο9ι “νωβθβα, 19 

εἰς Ὀγαύτίω φιλαν,ϑογπίαν ὠκχαλεσύμεθω ὧν δεασύτίου, ὡς μὴ μόνον τζι ἐλβυ-. 

ϑερίαν τῶν ἡμζοτνϑμων ἡ(ν δωρήσοιαϑτε, δλλαΐ χαὶ Εἰς ὧν τῶν δικαίων καιταλο)ϑν 

ἡμᾶς κατωφαθμῆσαι. Εἰ χδΡ ὁ Λάμεχ ὧν, μήτενόμα δεδορῶμν Ἢ διδώσκενδυ-. 

γαρῦνα, μήτε πρϑφητων ἀκούστες, μυῦτο ἑτέροις “ινὸς χρηρᾳ νέσεως, οἰσὸ ἢ' ἐγκεικϑμν 
τὴ φύσει κριτηρία σιωυειδως, ἀπερ ἐλ μησε, καὶ ἐὶς μέσον ἥγατε (οὶ ἐιργασνδϑμα κα" ἐ-- 45 μοδινῆ 
αὐῶῶν κατεψηφίσεζζ, ππῶς ἡμεῖς δυυυησύμμεθο Σἰπολογίας ἐνὸς τυχεῖν, μὴ μζ᾿ πάσης 

«απουδὸς ζὰ ἡμέτερα. τραύματα Ῥχιδιεικγωύτες τῷ διεασοτη, χαὶ “πο αὐτῷ τίω τύ- 

τῶν ἰατεείλν δεηόμϑροι: ὁπ Εἰ μοὶ νιῶ ποιήσονϑμ, ὅτε νηςείας χφιοϑς, ὅτε Ὀστούτη 
τῶν λογισμδυη γαλέίωη, ὅτε πᾶσα τρυφὴ ὠκποδῶν, πότε διωωνσόμεϑου Εἰς ἔννοιαν 

ἐλϑεῖν τῶν ἡμῖν πεπαηραγρϑύίων ; δ πραχαλῶ πόῤτοτε μϑῤνήφειν αὶ ἐγρηγχϑρέναι, 39 
καὶ τίου παρούσαν ξωίω ὧπασαν Εἰς τούτο καταδατμῶν, ἵγα τῇ “δϑτεϑρία, διωυη 

φώμϑν "πο ἀφόνητον ὠκείνδω κόλασιν δζμ φυγεῖν, χα! ἐκτὸς γενέεϑαι τῷ τῆς γεόνης 
πυρϑς᾽ μαίλιςα ὃ νι μ(Τ' πλείονος τὴς ασυυδοὺς ττο δ. ποιῴν, ὅτε ἘΔ οὶ τὸν τῆς οὶ 
γηζειας χαιοϑν τὸ στ εἴονος κὶ σιεεχοῖς ὡιολόύητε τῆς διδωσκαλίας. 

χ4. Ἐγνω δὲ, φησιν, Αδοὶμι Εὐαν τίω γι εἶχα. ἀὐτυ ὼ συλλαξούσει ἔτεκεν ἠδν,ῷ 12 

ἐπωνόμασε Ὁ δνομίφι ἐντύ Σθ, λέρρυσα, δξαγέφησε ὙᾺΡ μοιοῦεὸς ἀτέρ μα ἐτερνν 
αὐντὶ ΑἸ ελ, ὃν αὐ πρζειγε Καὶν. 

Μῴρι τῷ Λάμεχ τίν γενεοιλογίδν φύσασοι ἡ ϑεία γραφῦ, ἐπόνῆλεπαλι Ἐλὶ 

Ὑ Αϑεωὼμ χαὶ τίωὐ γωνώκα ἀὐτι καί φησιν, ἔγνω ἢ Αϑεὸμ πίω γοωυ νοι αὐτῶ, ἢ συλ. 
λαβούσοι ἔτεχεν ἐόν, ἡὶ ἐπωνόμασε Ὁ ὀνομᾳ αὐτο Σηθ, λέγουσα, δξαγέφησε 2) μοι ὁ 40 

] ! : 3 2! Ὶ ͵] !.. ! ει ! γιὸς αὐέρ μια ἕτερον αγτὶ Αἴξελ, ὧν ὐπεκίενε Καὶν. ἔτεκέ, φησιν, υἱὸν, ὁ ὁπωνόματε 
»ρυλν] 

' Ν ! ω 3 , « } ς Ν ε »εᾷ 
Ὑὸ μοι ὁ )ὸς ασερ μακρὰ ἑτέρου αγτὶ Αἴζελ, ὃν αἰπίκτενε Καΐν. ϑοϑι “) τίωῦ 4(" τέφοι, ο 

“πὼς 

Ὁ δνορία αὐτο Σ ἡθ, αὶ σι δἰοκεοϑεῖσα ἡ μήτηρ τῆς "πσοϑσηγϑολας φησὶν, δ ὀνέζησε ἅτ, τῇ ον 
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ὅπως αἰ τὴς τὐξλσηγϑείας τῷ ὑ τρϑώτος παι δια τίω μὴ ̓μᾷῴωυ τῆς πονιρᾷς, ἐκείνης 

κὐπῇς ὠξάξεέως διϊευεκῇ εἰγαιπο τίθεται ᾿ χὸ ἵνα, ὦ ὁὶ “εἰ (ἐς ἐξης γενεαῖς Εἶδιναι ἔγωσι ὃ 
ἐμ λιμήν αἰαρο τῷ Καὶν, Φησὶν αἰγὶ Αζρλ, ὃν αἰπτέκτεινε Καὶ αὴν. ὀδευνωϑρης ψυχὴς 2 

ῥῆμα, συγχεομδης. «ἰοὺ τῆς μνήμας τῷ γεγϑνότος ᾧ Αἰχαοισούσνς μδὺχιαύῤ τὰ 

ς τείϑεντος, μονοναχὶ Ά φηλιτευνίσος κεῖνον Ω τῆς τὸ ποχδὸς πσρϑσηγορίας. καὶ 

δ ἀληδῶὼς δ ὦ τον πένϑος Θέρράσατ τοῖς γογθῦσι, τίω ἑαυτοῦ δεξιαν ὁ ὁπλίσας 

τ τῷ ἀδελφοῦ, καὶ τὸν ποϑεινὸν ἡ ὀπέσριςον δείξας αὐτοῖς λαιϑα ̓ ἐῤρημεμϑμο, γεκρϑ κ) 
αὐναίαϑητον. εἰ Ὁ» ἂπ Ἐχιπίμίον ἐδέξατο ὁ ὃ Αδοὶμ τι γῇ ἘΝῚ ΟἿ Εἰς γέμα αἰπελόυσν, 

χα! ον ἡ ἂν ἡμέρα Φαγητε, ϑαναΐτῳ Ὀὐπολαινφοϑε, ΝΥ ὅμως ε -ψ ῥήμασιν. ζῶ τέως ο ὃ 

10 ϑποφασεως, εν " σὐϑϑπτω ἤδεισδι, τἰ ὦ τῷ δεονατα τὸ  Εἴδος. δον ζὗντῥ χπσδολᾳξω 

δα τὰ εὖσος τὸ αὖϑά τὸν αἰδελῷον κὴ τὸν Φλόνον τὸν ἐνδοϑ αν αὖ τὸν τήοντα, ἐχὶ τῴυ σφε. 

»ἀὼ ὥρμησε τῷ Αζελ,ὶ δεινὸν ϑέω μα παρέα Οις γϑυδῦσιν ἰδεῖν. “ζρτο τῦτοῦ μήτηρ 

μίκϑν αὐγανθύσεισει, ( ὦ μόλις ὀψι πυτεπὸ ἀφορητ πώλοις ὀκείνα ὐθαμυθίαν 4.- 
χαροῦν, Φ δουυηλεῖσει ὅρῳ τὸ τρλντος. ̓παιδιουρὸ τίω ΚΣ τίν αναπεριπει τῷ Ὁ δεασύτη, 

να 19 ν τὸ ἀδελφοκτὸνε φξηλιτόυει τίω ποραξι, ὦ τ χύτην αὐτοὶ ΄ τ ᾿ αὐτῇ μόγίφην πιφεί- 

τ αἱ ἐπείχϑυσα, "τὸ διδυνεκὴ τέο ̓μινημιόωυ οναπολέοϑαι ΚῪ αν αὐττ γελρηνθμων. ἐἰ- 

οοεα δὲτι ὁστν και χὸν δ Ἵν αἰ μαρτία, πῶς ἐις  αἰχιυύμω τὺ , ὀγειδὸς ὦ “«οὐτίϑνσι ὧν ζωτιν 

ἐργασμϑίας. ἔιδατε πὼς τὴς ἀγωϑεν χϑδατος ὀχ ζω ζω τίωυ γήμϑος γέγϑν, ταὶ ἅπασι 
χγλοτα, πξεχει, ἴυϑρος ἐ εἰς "καταγέλωτα. εἰδὲτε “πώς ὲ τοῖς γογθῦσι Ο;ς αὐ ποῦ τὴς Φύσεως αὔ-- 

29 τῆς ὠθευμδμοις εἰς φιδϑφοργίαν βϑελυκ)ὸς κατέςη ΠΣ, Τ κακίω Ἐχιχείρησν. φδυγω-- 

μδὃν ζίνιω, φὐἴθακο «λώ, τὺ αἰμφιρτίλν, τῶν ̓ Ὀσούτοις ἡ ἡμᾶς «ἰϑεζαλλουσὸν ΚΑΧ οἷς, 

χὰ αὶ τίω ρετέω ἐλωμεϑου, ἵνα καὶ τίω ἀγωδαν" βύγοιδω Ὀχτασασώμεθα,, τὸ τῶ κόλα- 
σιν αἰ αφύγωμϑι. 

25 Κα ᾧ ΣΡ, Φησιν, ἐλϑετο νὸς ἐπωνόμασε ὃ. τὸ ὀγομίᾳ αὐτῷ, Ἑνώς. ὧπ ἠλ- 

24. πῖσεν Ἰαλέοϑαι τὸ ὄνομα, κυρίν «Ὁ ϑεού. 

δα πῶς κι ̓ μικρὸν λοιπὸν “του δυίύονται ζι!;ς σπξϑσνηϑοίαις ἫἽΜ θιζομδύων ο ὡ- 

αποτίϑεοϑαι τὴ ΤῊς ὀικείας δύγνωμοσιης τίω υὐπόδειξιν. ἡ ὧν γν, Φησιν, ὁ Σηθ - 

γήστις ἡ ἐπωνόμαιτε Ὁ ὄνομα αὐτῷ ἕνωρ. Εἶτα δριμιυζῆσαι ἡ ἡμῶν βελομδη ὶ ϑεία 
᾿γ744Φ5 αῷ ὀνόματος τίω πσξϑσνηϑείαν Φησὶν, «ὅπὶ ἤλττισεν Ἐλιχαλᾷεϑηι τὸ ὁγο μια 

40 κυρὰν το ϑεοῦ, αὶ κ) γδὲ ὧκ τύτῃ λοιπὸν τίου “ϑογζω μέλλει ποιφοϑαι ὁ μαικοίδλος τσῷ»- 

ἡ. ἀμαθεῖ φήτηρ᾽ τῆς δνεωλογίας, τῷ Καὶν τί μνήμων ἰποπεριψαμϑμος, αὶ ὁ τῶν 4 αἰτεῖ μέ ᾿μέ- 

τω; δέν τὸ Λάμεχ γεγονότων. "ὦ δ) τίω τ τῆς φύσεως αὐτοῦ πυοϑεδρίλν " ὅδει- 
δείσαν, τίω Τ “περ τοτόκων λέγω, τῇ κακίᾳ τὴς  πσελαιρέσεως ἐλυμέονατο, ὠκίαλ- 

λέται δ αὐτὸς ὦ Ὧ ζῸ ἀξ αὐτοί ̓τβχατωλόγου" ὁ Ἀ Ση0 λοιπὸν, ὅπερ Οὐκ Εἶχον Ὁ σὸ 

45 τῆς φύσεως, τῦτα ὀχρ. τίω τὴς πρεϑαιρέσεως δὐγνωμοσιωύΐεν αξιούται, καὶ χ᾽ Εἰς τῦτον 

μεϑίςαται λοιπὸν ζοαὶ τῆς «οϑ»»τοτοκίας, εἰν ἡ μιὴ) ΘΟ τίου φυΐσιν, δλλα! δ τίωυ τῆς 

“ρϑαιρέσεως γνωμέων, ὁ (Ὁ ἐκ τύτῳ τικτόμϑμοι Ὁ Ῥμεαλογίας αξιοιώται. καὶ ἡ ὥασερ 

ὧν Ἡνως ἐκλήθη δὶ ὃ ἔπικαλῴοϑαι δ ὁγο μαι κυοίν τῷ ϑϑεού, δ σΤὼ καὶ ἡ ὦ ὧκ τότε 
λοιπὸν ὦ “Ἄμος καταρόψϑμοι τὰ ΤῊ αἰντὴς αξιοιώται πρξλσνγϑείας. δχοὲ τῶτο ἡ ὁ μακα- 

49 0.04 (ὅπ ποολφήτης εἰνζμυθα φήστις τίω διήγησιν, ποῖλιν ἐτέρφιν Ὁ χἕω ποιέται. 

φμνόσς δλ ἥα μή ̓δρξάμϑμοιτ' ὦ" ϑϑηγήμιατο,, Εἰ πολὺ νὺ μῆχος κτείνων τίω διδασ- 
καλίάρ, ὠζουλαὶ ὺ ἡμεεῖρ, καεύπερ ὁ ὁ μάκοίολος τ πξ)φήτης, καταγταύσωμϑῳ 1: 

Ἀόηϑν, Εἰετ ἐέξης, ἐδὼ ὁϑεός, ἐγηφέπη, ΥΜἐπορμδύων Ὁ  ρμάνείλν ζῳ μιβυσοίνϑροι. 

Ἴεως 

τς, 

Ἀὐπάψν, 

ΖΣ 



᾿ ’ χες. δι, 
ὨΘΙΚΟΩΝ 
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Τέως 5 ὯλτηΣ παρόντος ἐκεῖνο χοὐρακαλέσαι Ὁ ὑμετέραν αἰγαπέω (ύλομαι, 

ὧςε καιρπούοϑαι τι πλέον ἐκ ἢ θὲ ν δ] λόχολϑμων, καὶ καθ᾽ ἐκαίς- ὧν ἡμέραν ἑαυςᾶν: ] 

διερθυνα οἷ, αἱ Α ἐκ Φύτης τὰς διδασκαλίας ἐκερδϑματε, τί ἢ ἐκ Ὁ ἑτέροις,ὁ μυὶ 
μόνον μέχρι ὁ αχοῦς διχεοῖ, Ὁ πϑξημδμλελόνδνα, δυλαὶ καὶ ἐὶς Τ' δζένοιδυ ὑμδ αὐν- 

σοὶ ογαποτίϑεα ζ, χαὶ τὴ σιεχεῖ μελέτῃ παγίαν αὐνὍ Ἕτίω μγήμέω ποιφοῖ,. βύλο- ς΄ 
(9) ΧΡ ὑμᾶς μὴ μόνον ἑαυτοῖς Φρχεῖν, δλλαὶ ἐτέρφις διδοισκοίλοις Ἄμεοϑα;, ὡςε 
διυασϑοι ἡ ἑτέξρυς νοϑοτῷν, ὶ μυὴ ϑζοὶ λόγων μόνον τῦτο ποιᾷν, δαὶ αὶ ὅζρα ΔΜ ἐριγαν 
ποιδυεν (ἤν; πλησίον γετοϑς τίω) τῆς αἰρετῆς κατόρθωσιν. “νόησον ΡΟ μοι ὅτι, Εἰ 
βεληλείντεκαθ᾽ ἐκαίφίω ἡμέραν ενζωῦϑα πορα)μύμϑροι μικρὸν τί μέρος Κ καρποῦ. “ὠγήι 

«ὦ, ὁ “δι οὐνοχλοιώτων ὑμῖν παθὼν δίϑρθωσιν ποιήσκιοϑει, πώς κατ᾽ ὀλίγον Εἷς το ; 

αὑτίω τῆς ϑιρετὴς τίω ἄκραν χϑρυφίω ἐλϑύσεοϑε. ὑϑὲ γὺ παυόμεθει ἐφ᾽ ἑκαίφης 
λέρόμνϑμοι, ὁ κἦθὶ τὴς ρίζης πολιτείας ὑμῖν ογηχοιώῶτες, ὡςεζᾳ ὀλέθρια, ζωῦ-: 

σα παιϑὴ ὠκκύπηειν, θυμὸν λέγω, τίωῳ βασκαγίαν, τὸν ἢ φϑύνον. τύτων γὺ ὀύαιρε- 9 γὰ γίν, ᾿ 

θέντων βυκολωτέρον ζη θέᾳ χθήματα μανία, δίόρθωσιν λήψεται " Ὗ τῆς σῷ ᾿ 

χοή ματα μανίας παιλιγ'παυϑείσης, μ(Τ' πλείονος τῆς αἰδείας (ἢ ἀἴτοποι λογισμὸι καὶ αἱ τ5 Ἰ 
αἰδ.ρα! εὐθυμήσεις κατοιςαι λήσογται. Ρζα »ὺ πότων δἥῥ κακώ; [ν] Ν φιλαρ- 

γνεία. ἐν Τίνων τἰωὼ ρίζον ὀκτέμωμϑν ὦ ἐΐξ ἐντν τῷ βάϑοις αὐτὼ λύκασάσω- ; 

αϑι, θὐκολώτερον δὲῥ κριαδων αἰδιεσυ θα. ἡγὸ ἀκρόπολις Μ᾽ κακαΐν, καὶ ὁκολοφων, 

ὡς Ξἰπεῖν, Ἶ αμαρτημώτων, ἡ λύοσα ῥ᾽ γρημοίτων ἤβθ]ν᾿ ἧς Εἰ βαλνδείημϑμ ᾽ 
κἰθιγενέαϑαι, ἐδὶν δ κωλύον ᾧ ζωύτης τίω μονίλυ ἐκφυγών, ἡὶ κΤ' ζωυτης σιω- 10 ἽἍ 

ὀναασαῖστι καὶ ὠκτεμᾧν πϑώτοι ζὰ ὀλέθρια πα᾿ϑη. ὁ μὴ νομίσατε μέγα τι ὁ φορτικὸν ᾿ 
εἰ γοημώτων ὡεολδῷ,. ὑτὸν "ὃ οὐνοήσω,, ὑτί πολλοὶ “δὼ, οϑπων δ ὔ 

χεγὴν ἢ αἰγόνητον φιλοτιμίθν πολλὰ χουσία (ἄλαντα δξέχεον Εἰς ὑδὲν δέον, δλ ἵνώ 

τί ῬΑ ἿὟΝ ἀλϑόοιίων ᾧ ποιοζολιμφίων πολλάκις δύ, ϑοσπων ϑύφημίαν καρπτώ- 
σώνται 1: πσϑϑ τῆς ἑασέρκς τέλος λαιμξαγεσαν, πολλάκις ὃ σοὶ μέχρα τῆς ἑασέρᾳς 15 
οἰ αμείναῷ, λα αὶ ωρὶν ἢ πληρω δέοι τί ἡμέραν μυρίοις αὐτδν πὐδκξαίλλυσαν Ἷ 

καροοῖς᾿ ἕτεροι 5 ἣΨ ἔχ τὴ πὰανῃ τῇ ἐλλζυικῃ «σδεκατειλημρϑἕων πείλιν, δζρ δ ἢ 
κσοϑς Ὁ δὴν δύ ϑοόπων ἐπηοήοϑαι δόξον, ᾧ ζωύτίω κπὐθὶ πολλοῦ ποιεῖοϑαι, πόῥτα ᾿ 
ζά τα ῥίψαντες, ὸ ἕν μόνον ποιξωγιον ἑαυτοῖς " καταλίπέντες ᾧ βακησίδυ, ὅτων κχδεμῖπῇ 
ἀπόντα βίον δῴέσϑυσι,πόύτα τὸν πῦνον ἐκεῖνον ἃὶ τίω ζᾳ λαιπωφίαν δ ̓  κτροὶ τῶν 10 

Διυνϑοϑήπτων θυφημίαν «πσομένειν αἰοϑυμδνοι ὑτὸν Τύιω ζωῦτα λογίσωμαι, Οὔκ. οιδαν Υ 

ποίδν ἐξονδρ Ὁ σπολογίδν ἢ συγνώμώωυ, συυνὲ Ὁ πολλοςον ἐκείνων δζν τίω π-τρὰτῦ Ἵ 

θεοῦ δυθέσαν ἐγτολίω πρδϑέοϑαι ὀψέγρϑνοι ἢ ὀζρὺ ζω δόξαν κείνων τίω αἰϑοίγα.- 
τον ὶ πέρας Οῴκ ἔχουσαν, δλλα ἢ ὠκείνων χείρους γινόνϑμοι, ὁ μυ»δὲ, ὅσον Ὁ μέσον, 
εὐνοοιῶτες, δι κεῖνοι μϑμ διὰ τίω χροὶ ταὖν ἀν, ϑοϑπων τῶν ὁμοδιμων ὀῥόρητον κε 
ϑύφημίαν Ὥσοιῦτα ποδϑίενται, μῆς ὃ δζρῥ τὸν δεασότίωυ ΤΣ ἡμέτερον“ ᾧ ταν ὡφῳΉρῖς : 
αϑβων χορηγεν, ὁ ζαῖς Οἰποῤρύτοις ὠκείναις δωρεώς ἐφελκόμϑμον, φὐ᾽οδ "Ὁ τυχὸν πολ- χιπὺ 
λάκις τοῖς πτεγομένοις μεταδιδόναι αἰρϑίμῖθα,, ᾧ ποίοις ὀφϑτολ μοῖς ὀψο(ῖθα, (Ὁ) κριτίώ, ἐς ͵  
τῆς ὕτως θυκόλυ " ἐντολῆς κατα μϑηριεστες; μυὴ Ν᾽ πόῤτο ζὰ ὁντὰ ρίψαι πορϑτοέ- ΡΣ ᾿ 

πω; σόλαυε ποσης ὀμψέσεως, ἡ πίω ἑαυτῷ γρείδν πληρώσας, ζᾷ αὐδκηα καὶ Εἰκὴ 40 κω. 

κείνϑμα ζῳσταά αὐωγχαια, ποίησον, τὸ τοῖς λιμῷ πιεζονϑμοις ὸ κἰ πὸ τῷ κρυμοῦ πήηγ- ἔ 

γυμδύοις ζωτα δζρίνωμον, ὶ δζρὲ τῆς τότων χειαϑς Εἰς τίω ἑαυτῷ πατοίδα, δ(ρπέμι- 

πῦ, μὼ μετ' καὶ πολὺ λήψῃ. ὅτοι Ὁ . μάλιςα, διυνήσογται σοι χοησιμκεῦσαι πσϑὲς δ 

οκᾷ 
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ἐχῷ μετακομεδέω, ἡ στὸμ ἀπέλθης ἐκῷ, ἀπϑυτα" δὕρης δὐπεεπισμόμα, ᾧ πλείο- 
γος ὄσολαύσης ὐκᾷ τὴς θὐπορίας, ὁρῶν ζωῦτα «ἰποῦ ΤΜ μετακομισαίντων, μᾶλλον ἢ 

κἰ ασὸ τῆς αν ϑεού φιλαν,ϑοφπίας πουλυπλασιωαϑένται. μὴ ΨΨ καματον ἔχει ῶ 

πράγμα; μὴ "ὃ φροντίδα “ιναὶ αὶ μέφαμγαν ὧχ αἰσαν ξυγίων σοι χρεία, πρὸς τίω 

μετακομεδέω, υπῷ Φυλαῆογτος, Οὐκ ἄλλου ὕδενος Οιότυ, ὅτε γὸ λῃφῆς ἅτε τοιγω:- 

οὐ ὀκείδω βαδίζει δ ὁδὸν, ἥα λυμαίνηται τοῖς κοδϑυὶ σῇ πεμπορϑέοις ἀλλ᾽ ὡπ 
λυ ἀποθῃ Εἰς (ἐς ΟΜ πενήτων χάραις, ζιῦτα Εἰς ἀσφαλὲς ζα μιᾷον τἰποϑήσν, Ἐ' 
τ ϑεοῦ χείξοι. αὐτὴ Ν ἀκέραιον ᾧὶ τίωὐ τύτων φυλακίω παρέξει,  ἐπειδαὺν ὁπα-- 
γέλθης εἰς τέω ὀικείλν πωυτείδωι, (Τ᾽ τῆς κείνων ᾿Οἰποδόσεως κα ὀῥακηρύξει  φε- 

γο φόνω σε! οὐ πασῃ θύρυγωφίᾳ ᾿ ὀμέσει καταςήσει. ὠκχέωμδν Ὅννιω, τὐρᾳκαλώ, 

πὰ Σποχείμϑμα Εἰς ζμ ἿὟΨὝ πενήτων γαςέφας, ὁ ασείρωϑμ, ὡς ἔτι χαιοθς, γα Εἰς ᾧ 
χὐνμκίω, δέοντα καιοϑν ϑεδάσωρϑμ, αὶ με πσοϑω θα τίου πα ρούσειν" θὐχαμοίδλῳ, ἵνα μυὴ ὕφερον 

λα) 
ἷσ τφ 

ἵει ταῦϑα 

ι διαλῃ 

ὀύόνητω μεταμελωμῖθα, μὴ Ν᾽ διρὲ τῦτο τὸ πλείονα σοι χεχάφαςαι ὁ φιλο, ϑοϑπος 
δεασύτης, γώ ἐς τίω ἑαυτῷ μόνον “εεῶρμ καταναιλώσῃς τὰ δοθέντα, τ ᾧ λοιπαὶ ἴᾳ.- 

15 μιείοις αὶ κιζωτίοις εἐγαποκλείσης; αὶ ὅζρε τούτο, ὄν ἥαρζο τίω τρδδαίνεσιν τίυυ Ὀἰπος: 
φολικζοῦ, Τὸ σὸν πόδέοσευ μα γένηται Εἷς ὃ Μ᾽ άλλων ὑφέρημα. καὶ σὺ νϑ ἴσως καὶ χα 
τίω γρείλυ Φὀ΄σολαύεις, καὶ ἐν τῇ τρυφὴ τὸ οὗ τοῖς ἐσϑήμασι αὶ εν" ἀλλῃ πολυτελεία, 
πολλῷ τω] ϑργύρῳ κεγρηρδμος, ἢ μέχρι Ψἢ ὀικετῶν κὶ τῶν ἀλόγων" τῴτων κερματί.. 
ζων᾽ ὁ δ πύης ὁδὶν ΚΝ ζητᾷ αρ!δαὶ σθ," μόνον λιμὸν χρδαμυϑήσοιοϑαι, αὶ τίω αἰ. 

2οναγχαίαν χρείδυ ἡ Ἔ ἐφήμερον αὑτῷ γφέω πο βα εῖν,ὦςε συς ἔα! ἢ μιῇ δῴμφϑα.- 
ρίωῦα! ᾿ ᾧ Οὐνϊὲ τοῦτο ὀῤέχη ποιῆσαι, σδοὲ λογίζῃ, ὅτι στολλακις αἱ δρϑον θμαρ.- 

παοϑεὶς αὶ ΔΖ συλλελύτα ὡπόυτα" ἐντῦῦϑεν κατωλιμπαίεις, καὶ ἐνίοτε ἐἰς ἐχθροὺς 
Ἁ Ι "»ἢ ͵ "τ ιτιε ) . » “ἢ »" 
α τρολευμους ζωυτω μεταςφήσεται, αὐτὸς ὃ τα ἀμιαμτήματα ὠπύμτα,, δ ὧν ζωῶτα, 

συλλέγεις, 9 ἑαυτῷ λαδων ἄπει. ἡ τί τὐτε ὀρεῖς κῦ τίω ἡμέρφιν ὠκείνζιω Κὶ φοξε-- 

25 ραν; τἰ ὃ Σ᾽πολογήσῃ, ὕτω ῥαϑύμως τάχ τιὼ ἑαυτῷ σωτηρίαν ὀικονομιήσακ:; «αἱ ὁ 

τῦτο ἢ ἐμοὶ πείζοιο, καὶ ὡς ἔτι χαηοθν ἔχεις, δχρένεμε τοὶ τὐβοῆα: “Μ᾽ γρηυιύτων, να τω 
ὀχ σαυτω ασοϑαπσοθῆς σωτηρλθμ ὸ τοῖν αἰωνίων αἰγαϑῶν θύρήσῃς τὴν αὐταπύδοσιν" 
ἧς Ἄμοιτο πϑϑζω ἡμᾶς Ὠππτυχεῖν, χάθλτι αὶ Φιλαν, 65 πίᾳ ὃ κυοΐν ἡ μδμἸησούχο,. 
«σού, (9 ὃ τωἰ πατει, ἁμα τω αἰγίῳ πγθύματι, δόξα,κρ οὗτος, Δμμὴ, νιωῦ ὶ ἀεὶ, ἡ ἐς «ξὺ 

30 αἰαΐνας “Μ᾽ αἰώνων Αμέώω. 

Δογ. κα ΑὙΤΗ Η ΒΙΒΛΟΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, 
ἡ ἡμέρα ἐποίησεν ὁ ϑεὸς (ὃ Αδῶμ. κατ᾿ Εἰκόνα, ϑκού ἐπτοίησεν αὐτὸν, ἀρ- 

σεν κα) ϑῆλυ ὀποίησεν αὐτός. καὶ ἐπωνόμκασε Φ ὁγομφ. " αὐτῶν Αδαρμι, ἥ 

ἡμέρῳ ἐποίησεν αὐτύς. 

( Ολιῤὴ ἀφατος ὁ ϑησαυρός, ἀγαπητοὶ, εἰν τοῖς πγδόστρατον 
ἵφ αἰαγνωεϑείσι. ὃ οἰδανϑμ ὅτι πολλοὶ πτϑῆς Τ᾿ ἢ ὀνομάτων χᾳ.- 

πάλογϑν ἀφορώντες ἡ δξεπιπολῆς τοῖς ὀμεγγωσμϑβοι; σο)σο 
Ψ ἔρντες, νομίζασι μυηδὲν πλλέον ἐχενζᾳ Εἰρηνϑέα, δλλ᾽ ἡ αν 

“πλῶς ὑγομυχτων Εἶναι πὐϑϑσηηϑοίας. ἐγὼ ἢ «Φωαλώ 

. ΡΣ ΨῸΨ ἫΣ πόρῳ ὑμᾶς μυὴ απλαῖς ρδδατρέχων (εὶ οὐ ζαῖς ϑείαις γρα- 
φώς κείμϑυα, δὲν “ὃ ΥῬΜοντωῦϑα, γεγφαμνϑμων ὅπὶν, 5 μὴ πολιωὼ γϑημιοίτων πλϑ- 

τὸ 

ππὶς ν 

8. Κρρ. Ν᾿. ιδ', 
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πὸ ἔχει. Ὧν Ν᾿ πνϑύματι ϑείῳ «ὑνηχούκϑροι ὄξέθεντο (ὦ μακαφιοι προφῆται, ὅζκ 

- Π) Ι! "3! ! ιν. "} 3 [ ! Ν ᾿ ᾿ 
τῦτο, ὧτε πνϑύματι" γεγραμνϑμα, πολι ἐηουσιν ἐγκεχρυμιμῦμον ϑησωσρόν. ἢ μὴ Ἀγ λῳ] 
ϑυυμασης, Εἰ ἐν ταἰκαταλόχω “ἢΨῥ νομωτωννιῶ ἐπαγίέλλομαι ὑμῖν δεικψιώαι θ- 69ΟΙει 
λιώ ἐγκεκρυμινδμον γλῦτον γοημαΐτων. συν» συλλαζὴ συνὲ κερᾳία, μία ὅν 

Ἷ ἐγχεινϑμὴ Ὡρα τῇ γ»θαφῇ ̓ ἥ μὴ πολις ογαπόκειται " γησουσρθς ὧν τῷ βαϑει, δ 5. νοπῖης 

! τοὶ πὗτο σοϑούκει ἐμᾶς κ᾿ ασὸ τῆς λΐωϑεν γάθατος ὀδηγϑυμϑύοις καὶ τίων αρ δι τοῦ 
᾿ αἷγία πγϑίμκατος ἔλλαμψιν δεξαμϑῥως, ὕτως Ἰθπέναι τοὶ ϑεῖα λόγια. οὐ γὺ σοφίας 

αὐ, ϑοφρπίνης δάται ἡ Θεία »ραφὴ πσϑός τίω κατανόησιν Τὴν γεγφαμμδῥων ,δυλαὶ τῆς 

τῷ πυϑύματς δὀἰποκαλύνεως,, ἥα (ὃ ἀἰληϑϑὴ νοιω Μ᾽ ἐγκεινϑμων κατα μαϑόντες ' 
πολλίω ὠκξϑον δεξω θα τίω ὠφέλειθν. Εἰ)» ἐν τοῖς βιωτικοῖς πηραγμασι, τὰ ᾽9 | 
«ἰασὺ τοῶν δυ,ϑοῴπων σιωτολούνϑνα γραμματεία, πολλάχις τω χρόνῳ “Ια φλερέν- 

: τα, πὸ τῷ ἐγκειυϑμα γοὸνα τῳ ξϑοιμίῳ τῷ γραμματεῖ, ἡ οἰπὸ μιῶς συλλαῦὴς »} ἀπ! } 

: Ἑ πολλίω ἔδα τίω ἰού " πολλῷ μάλλον ἔχὶ “ν᾿ ϑείων »ῥαφ ον τοὖῦν πγϑύματι αγίῳ Δ ἢ 
συγχεινϑύων τῶτ' ἐσὶν ϑύρφν᾽ μόνον ἐαν γήφω ϑι, ὶ μὴ «πλῶς το ατρέγωμδμ, ἀλ- 

, λαὶ σιωτείνοντες ἡ δι (Ὁ λογισμὸν κατοτήθύσωνϑυ ἀπόντα κι ἀχριξείας,ὺ μιὸ χεί. 15 ὶ 
' ο9ις γνω θα τοῖν αὐξὲ τὰ αἰϑητὰ τοσαύτίω [ τίω] ασουδύωυ ᾿χπδεικψυμϑῥων. καὶ ΝΜ ι 
ι (ᾧ τίω μεταλλικζωὺ γέω αγορυῆοντες μέχρι τὴς ἐχιφόρνείας ἴξανται, δυνν ἐπει- : 

δλὺ πολὺ βαϑϑθος κατέλθωσι καταλαίῳ διωηϑαίσι τῷ “ευσίου γὰ ψήγματα, μῷ : 

σπολλού τοῦ πήνυ ᾧ τὴρ ϑύτονίας ζωύτα τῆς γὴς γωρίζυσι, αὶ ΚΙ ' () πτολιώ ὀκεῖλον ὁ 
" “πῦνον βραχεῖλυ ᾧγώ τῶν πονων ϑυρίσκυσι ὐϑαμυϑίαν ᾿ᾧ ὅμως Εἰδῦτις, ὅτι ἐλούήονα 39 ἔ 

τοῖν πύγὼν καρττοιῶται τίω ὠφέλειδν ᾽ “πολλαχις ἢ ὼ κμῷ τίω πτολλζω αἰ γρυπνίθμ 

ἡ (ὃ καίμιατον ᾧ τῆς πυδεσδυκίας διήμιάρτεν, ὸ Οὐδὲ ὅτως ἀφίςανται, λα τῇ ἐλ- 

“πίδι τρεφόνϑροι, “δ, πόνων ἀἸοϑησιν δ λαμξαγύσιν. ἐἰ ζοίνιωυ κεῖνοι θὰ τὰ φϑκρτὰ 

᾿ χ) ὅχτκηρφι, ἔνθα ὶ ἐδηλία πολλὴ, ζοστούτίωυ ἐχιδείκγυντω τέρμ ἀσουδύοὐ᾽" σπτολλῷ ᾿ 

ἶ μᾶλλον χδοσήχει ἡμᾶς, ὑπ αὶ ὁ πλϑτὸς ὀψμαφαιρέτες, ᾧ ὁ ϑηστιυρθς ἀδωπαγητος, 15 Ἷ 
ἰ ἡ Ω]αμαρτεῖν Οὐκ ἔνι, τίω ἴσην ὟΣ “πλείονα απουδζωυ δχιδείκψυοϑαι, ἥα δουννϑδῶμεν ᾿ 

Ἐχητυ χεῖν ἿΜ απουδεοιδομῦμων, ἡ τίω ογτθῦϑεν ὠφέλειαν καρπωσαίψϑροι, ἢ κατω- 

: βιαϑίντες τῷ θεν ἀφατον φιλαν, δον πίλν ἐυγνωμονές "τε νωκβα «ἰδὲ ῷ ἡμέτε- “τιξυμομὲ! 

! 69ν δεασότίω, ᾧ τίω ὠκᾷϑεν ἐὐγοιαν Ἐχιασασοίμδμοι αἰ χείρωτοι καταςζώμϑιυ Ὁ τοῦ 

: Δἰϑθολυ παγίσι, Φέρε δζυ, τὰ ποοόσφατον ὀμαιγνωοθέντα ἐἰς μέσον “ατό ϑέντες δι-- 39 
Ι ερϑυνησωώ ῖθα. μ(' εἰκριξείας ἕκαφον, ἥα, τὴς σιωυήϑοις ὀἰσολαύσαντες διδασκαλίας 

ὕτως δικαδὲ ὀμαχωρήσητε. 

Κρ,ε, 1: Ατη ἡ Οἴδλος, φησὶ, "μμέσεως αἷν,ϑοόέπων, ἢ ἡμέρα ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸν Αἰδείμε. 
κατ᾽ Εἰκόνα ϑεοδ ἐποίησεν αὐτὸν᾿ » Αρσεν καὶ ϑὴλν ἐποίησεν αὐτύς " ὁ ἐπωνόμασε Ὁ 
δγο 9... αὐτοῖν Αδαμ, ἢ ἡμέρα, ἐποίησεν αὐτῶς. 45 εὐ 

Θέω μοι τῷ ϑαυμας- ἢ τύτυ προφήτου τζω σιώεσιν, μᾶλλον ὃ τῷ αἰγίν πγά.- 
ματος τίω διδωσκαιλίδν. ἐκᾷ λιν όως πολλαΐκις ἐἰρη"),ὐηχούνϑμος ὠπόντα ἡμῖν 
φϑεήεται, ὁ τὸ γλώῆθῳ μϑὲ ει’ ἐδϑμεισεν, ἡ Ὁ. τὸ πυδύκατος χάοις πόὐτα σα-- ; 

φως δχβτύτο τίω ἡ μετέρφιν διδοίσκει φύσιν. σχϑπῖει τοίνιω πῶς " ὃ ζ Ὡρχὴς τὸν λό- γεν δῇ 

49» αγίγαγε, ᾧ ἄγωϑῳν, ὡς ἐιπεῖν, παλιν τῶω διήγησιν ποιήσαοϑει βυΐλεται. τίνος ἕγε-- 49 

κεν αὶ ὀχοὺ τ ΤῊΝ γδ ἐϊδεςἂν ἤδη γελχϑνόζας πολλξιὺ τω ἀγνωμοσιωύζω ἐπιδειξα.- 
αϑυας, ἡ μηδὲ τοῖς Εἰς Τ' χροφτόσλαςον γελνηνϑίοις σωφ ρϑγιαδένζῳς, δλλ᾽ ἐἰς αὐτὸν 
Τ' κρημνὸν τὴς χα κίας γχτειςηθένζοις " ὃ τε γ υσσ αὐτὶ τρϑεὶς θύλέως δα βασ- 

καψίδῳ 

ΤΟΣ : 
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κόυίϑν ἐἰς αἰδελφοκτονίαν ὥρμιησε, δ 6 ὁ τί τιμφοίαν ἐκείνω τὼ λαλεπωτάτην 
ἐδέξατο, κκϑωώς φϑαίσαντες ἐδιδεύξα μϑιν τίου ὑμετέραν αγαίπταν" Εἶτα πάλιν ᾧ 
μέϊ ἐκᾷιον σευ τῇ τότε τιμωρία, σωφρφνιαϑέντες, χείροσι καχϑὶς ἑαυζᾶν: αὐθεέξζα.. 

λον, χαϑούαν ἠκϑύσουτε αϑὲς τῷ Λαύίμεχ οἰκείαν αἰ υδοτίλν δινηϑυμϑῥα ζαῖς ἑαυτῷ 
ς γωυαιξὶ, ἃ καθ᾽ ἑαυτῷ ὦ Ἐχιτίμιον ὁράζοντος) ἐπεὶ δῶν χατὰ μἰκρὸν βῆδο αὐξανο- 

μϑύδω αὐνδὖἽ τίω κακίαν, χαϑούπερ ῥϑύμα. πονηρϑν μέλλον τὶ πϑρτὸς δἰμτοέχιν τῷ 

σω ματος ἵχησι τὴς καικίας τίω φοροὶν, ὁ Φιὶ ϑμεαὶς ζιύτας λοιήτον, ζις ἐκ τὸν Καὶν 
μρατῷ Λάμεχ ϑμονϑῥας,σ οὶ μνήμης ἀξιοῖ, δλλ᾽ ὥασε φρχίω τίνα ποίέμϑμος, 

ὰ ὃ πύϑος τῷ Αϑοιμ αὶ τῆς Εὐας χορ αμυϑήσααϑαι βελόνϑμος, ᾧ αὐϑιζαλῷ αὐ- 
10 εἶν ἐτθλμησεν ὁαἰδελφοκτόνος τίω δεξιαὺ ὁπλίσας κῷ τῷ Αζελ ᾽ ὅτως ἀρ ὃ 

διηγήσεως, χα! φησιν, ἄυτη κἡὶ βίζλος μέσεως αγ,ϑοϑίπων, ἡ ἡμέρα, ἐποίησεν ο ϑεὸς τὸν 
Αἰδούμι. κατ᾿ Εἰκόνα γκο ἐποίησεν αὐτὸν " ἀξρσιν χαὶ ϑῦλυ ἐποίησεν αὐτύς᾽ χαὶ ἐπωνό. 

Δ.) Ι » ει, ᾽ ὔ ΠῚ ͵ Ι "» » ,,) ο «ε᾿ ! 

χωπλῶμ μάᾶσε Ὁ ὀγομια, αὐτῶν, ἡ ἡμέρα ἐποίησεν ἀΐεις, σκότει “πῶς τοῖς αὐις ῥήμασι ΧΕΎΘΗΤαΙ» 
ὡς ἢ οὖ αὐϑϑοιμίοις ἵνα. διδωξη ἡμᾶς, ὅτί ὡς ἀδοχίμους δνονϑμας  ὅμεας ὀκείνας 

15 υσὲ μνήμης λοιπὸν ἀξιοῖ, δ οὐκ τὸ νι, τύϑιντος ᾧ Σὴθ λέγω, τὴς ϑιμεαλογίας 

ἄρχεται ἵνα χαὶ ὠκ τύτο μάϑης, ὅσος τῷ γ)εῷ λόγος τῆς αν,ϑ6»»πίνης Φύστως, ᾧ δι 

πος σοςρέφεται ἄν" φονικζωὼ ἐχογζῷς Ὲ γνωμέωυν. ὡς Ν᾽ μηδὲ ἡ δαρϑέντων λοιπὸν 

ἐκείνων Εἰς Τ' βίον, ἔτως αὐ!δθ τ μνήμζω τἰδαλιμπάνει, δεικψις ἡμῶν, ὅσον ὅθ] κα.- 
χἰωτῖν κία, γα λέπον, αὶ ὅτι ἑαυςᾶν' ῷ μέγα λυμα νον") ὦ ζωτω αἰασαζομδροι. ἰδοὺ “ὃ, 

εο ὅτοι »ϑρ τῷ κατα λόγε λομτὸν δξαιλείφογται, χὲ τοσυότον ὃ μγήμωις ὑξιώϑησὸμ μό. 

γον, ὥφῃ τίου κακίδυ αὐ ὴὙΨ!Ῥζηλιτϑιεοῖ, καὶ ζαῖς Εἰς Ὁ ἑξῆς ϑμεαὶς διμέωϑα, σωφο»νι- 
σμοί" εἰαυόϑασιν. ὁ ἢ αἰδίκως αναιρεϑεὶς ᾧ αἰ ασὸ τῆς ἀδελφικῆς χειρὸς Φονδυϑεὶς, ἐδ 
ὠκείνῳ μέλθα τὸ νιωῦ ὧν τοῖς ἀπθύτων ἄδεται φύμασι, ὁ ὅτε ὁ γδὼνος τῶτι τίω μνή- 
μάω ἐσζεσιν, ἀτει κείν τίω κατηχϑοάθν αὐσετέμετο᾽ δλλα ὗε καθ᾿ ἑκαίςην 

25 ἡμέροιν οὐρα πόμτων αἸακηρύδεται,ὼ ὠκῴνος διϊινεχῶς φηλιτεύεται. Εἴδετε ὅσῃ γὴς 

κϑικίας ἡ λύμιη, νὴ ὃστη πῆς Φρετῆς ἡ ἰοζς, αὶ ὅπως ἡ μϑὲ ἡ πολεμοῦσα. χα αβεγιο- 

αϑβη σξόνυτω τε χαὶ αἰφανίζεται,» 5. ἡ πολεμουνϑϑη ἡ (οὶ μυρία δειναὶ ἰασομϑμύσα, 

ζύτη μᾶλλον ἡ λαμιπυρϑτέρᾳ ὦ Φαιδροτέρᾳ οἴνεται. ὦ εὐγνώωυ «δὲ ὦ ἐξ ἑτέρων 

ποραγιαάτων ὁμοίως συμξλύτων ττο δεῖξαι νι χὶ τῆς ὑμετέρας αἰγαίπης᾽ ΔΝ 
30 ἵν μὴ τῆς πυδοκειρδύης ἀκολουθίας τέως ὁκπέσωϑμ, φέρε παλιν ἐπθμαλαίζωμϑρ 

αὑτὰ ᾷᾳ Εἰρνμδῥα. αὕτη ἡ βίζλος, φησὶ Ννέσεως ἀγ,ϑοϑέπων," ἡκέρᾳ ἐποίησεν ὁ ϑεθς 

Ὑ Αϑδείμο καὶ Θ ἰκόνα, δε ἐποίησεν αὐτῶ" ἄρσεν καὶ ϑῆλὺ ἐποίησεν αὐτῶ ᾿ χαὶ ἐπωνό- 

λιαὴὴ μίασε τὸ ὀγομκα" αὐἿὟΜ Αϑαμ, ἢ ἡμέρα ἐποίησιν αὐςδυ". ὁρφι πῶς παλιν τῆς διηγήσεως 
ἀγωϑεν ογρξαρϑῥη ἡ ϑεία γραφὴ αἰ πσομιμφήσκει ἡμᾶς ὅσης ἠξίωται τιμῆς ὁ δημιθρ-- 

42 γηϑεὶς ἀγϑοοπος. ἡ ἡμέρω, φησὶν, ὑποίησε τὸν Αδῶμ, καῖ Εἰκόνα ϑεού ἐποίησεν αὐτὸν, 
αἰνηὶ τῷ, ἄρχοντα αὐτὸν κατέφτησε λμτων ΥΜ'ι ὀρωρδῥων. πίτο γῈ} ὅ91 κατ᾽ Εἰκόνα, 

καιτοὶ τε τὸν 116 αἰρχῆς λϑλϑν, ὁ κτ τῆν τῆς δεαποτείας. ὧασερ ρὸν ὅλων ες 
καὶ πύτων ἰρχξω ἔχει δῥ τὸ ἐρου δἶν ΔὝΜ τε αἰορούτων, δυ μιαρός [τὸ ποιντὴς] αἷ- 
πότων τυγχάνων ̓ ὅτω καὶ Ὁ ζαδον τατὸ τὸ λογικὸν διμιργήσας, ἐξυληήϑη πόβτων 

49 ΜΈ ρωμδῥων τίω ϑρχέῳ [αὑτὸ] ἔχειν. 89 καὶ Ἐ “τῆς (υχῆς υσίαν ἀσιῳ ἐσρίσοιτο, 

χϑλίδν βληθεὶς αὑτὸν χϑὶ αἰθαύναντον 4ὴ ἐὶς τὸ διζιυεκές. δλλ᾿ ὅγ 4. ὅρα βαϑυμίαν" ὠλίιαὸς ἃ 
παρέζη Ὑ' δοθεῖσαν οντολζω, συσὲ τω τέλεον ἀπεςρώφη τίω οἰκείλν φιλαν,365- 

πίαν μιμούμϑμος, δλλαὶ τὴξ μδὲ αἰϑαγασίας αὑτὸν οπεκίρισι, ϑανάτῳ ὃ καταδικοίσοις 
'"χὶ 

αι ὐσίδεπε, 

ὅτ. 
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Τχὶ πὸς αὐτῆς Ξοχῆς γα δὸν ἀφῆκεν ἐ{). ἔϊχας ὯΝ ὁ δξ αννῖμ τῆϑεὶς ἐις τοσαύτίω ; 

μανίαν δὄξώκειλε, καὶ τεξτος Ὁ ξιδὸς τοῦ" φόγε ἐϊξίευεγκε, Ὁ ΤΠ βεζιασμδίον ὀκή- Ἀοϑανέν 

νον ϑοίγατον κατέδειξε, χα ̓ πολλέων ἐπεδείξατο τέωυ αἰγνωμοσιεύίευ, ἡ ύδς τῳ! Φόγῳ ' 

σιωα αὐψας, τῇ ἡ διδινεκεῖ τιμωρία σωφοονίσαι αὐτὸν ἠξελήϑη, ἵνα μὴ μόνον αὐτὸς κερ- 
δλμη ὁ ὧκ ων Εἰς αὐτὸν γελνημϑύύων, δλλα αὶ (ὅν μα; ζώτα διδασκῃ χαὶ Μ᾽ τετολ-- 5 

μιημδύων ὧ μέγεθος «ἱ τῆς ἀτοτας τίω υαβουλμω, Σλ ΩΦ ἿΣ πολλ ζω ῥᾳ- 

θυμέον χαὶ (Ὁ ἐκ τότε) γολνηυδροι Κτ' ἐμκρὸν λαείορσιν ἑαυζῶν πὐθιέξαλον κακοῖς, 
τὐἴ αιμυϑησαοϑαι, ὦ ὡς Εἰπέ, βνλήνδνο, τὸν Αδαμ, Υ̓ μόνον δῇρὸ τίου ὀικείδλῳ οἶϑα.- 

(ασιν οὖν τοστωυτη τυγχάγοντοι κρτηφείᾳ, Σιλα χαὶ ; δῶ Ὄλμημια τῷ Καὶν αἱ 

πένθος ὀκῴνος ζ ἀφόρντο, ὑεῖ εἶδε τοῖς οἰκείοις φϑαιλμοίε(ϑτε ΝΣ Ὁ ϑαναΐτα ἤδεσαιν δ ιο 

Θἴδος, ἐ - ἡ Ὁ ̓λτύφασιν ἐδέξορτο, κα ἡ διπλοιῶ" ̓ αὐτίὴ αὶ τϑριπλοιω Ὁ πένθος ἐ ἐγίνετο, ὅτι μιωπι ἢ 

τε χα) τὸν θοίγατον τεξτο ἐιδὸν ἐισενεηθενζοι ἐ ἐὶς τὸν βίων, Ὁ! βίαιον λείναπον, χα! αἰ πὸ τῷ 

“ποδὸς τολ μηγϑέντοι, χαὶ ἐὶς ἀδελφὸ ὁμομήταμον καὶ ὁμοπαίτοιον χα συ εν ἡδοκηκός 

ταὶ) βυύλόνϑμος τοίνιω ὁ φιλθν,ϑεφστος ᾿δεαυύτης αἰὐτίῤροπτον αὐτω ιν λυπῆρ οἷν Ῥ »4.ϑιὲ 

πβαμυϑίαν ἐισοιγαγεῖν, ἕτερον αὐτω παρέχει παΐδὸν τὸ Σηθ. χαὶ ἡ Ξἰρχούσαν ““" Ἐ15 

πρδάκλησιν εὐ τεό ἕω ποιησαίμϑμορ, Ὥ στο τῦτυ λοιπὸν τῆς δνέστως. τίω “Ξοχίυ! συν-- 

ἔφησι, ὀχ τῦτο ὶ ὁ μαχαίθλος πσοϑφήτης ὅτος ἡρξώτο λέγων, Αὖτη ἡβίξδλος γέ. 
στώς ἀνϑεζπων. ἐἰτω ἐπαιειλοίνϑμος τίω ἕμεσιν ἣΜ' αὐ, ϑοϑέπων διηγείοϑαι, σχόπει 

δία κέγουται αἰκϑλουθία. 

3 Ἐζινέ, Φυσιν, Αϑαμι ἔτη Αἰ σκόσια τοιαϊκονζᾳ, ὁ ἐϑώνησε τ πίω ἰδέαν στιν κα κ) 10 

καιτοὶ Εἰκόνα ἀυτν; καὶ ἐπωνόμασε Ὁ ὅγομια ἰὐὐτίΣυθ. 4 Βλῤὶ αἱ ἡμέραι ἄντε; 
ἔτη ὑπακόσια ἐλύνησον Ἰὰς Ὄ θυγατέρες. 5 Καὶ ἐγμονῷ πυίσαι αἱ ἡμέρριι Αὐδείμε 

ἔτη οὐνακόσια τριάκοντα, ἡ ἀπέθανεν. ' 

Ουκαλώςξ ἐλέγον ὧν ὧν Οἱ ον σαλοιμίοις, ὅτι οὐ ἔξην [( 4] ἁπλῶς » Εἰκῃ" ,.- τὐμου ἢ 

γφαμμῦῥον οὖν τῇ ϑεία, γφ4Φῃ: ,ἰδιὺ νὰ ἢ γὼ πόσῃ τὴ ἢ ἀκρίζείᾳ ἐ ὀγρύσατο ὁ μαχβίελος : ἜΘ} 

ὅτος σσξρφήτης. ὀλένεσι δέ,φησιν, Αδούμιχε Ψ ̓τἰὼ ἰδίῳ αὐτί, ΧΟ, τίου Εἰκόγα αὑ.-- 

τῷ, ἃ ἐπωνόμασε Ὁ ὅγο μα αὐτὸ Σήθ ἐχὶ 5 τῷ πσόϑτεξον τϑέντος, τῷ Καὶν λέγω, 
δὲν ζοιούτον" Ὠπισημηνάϑρος, ΔΛ ἀγωθεν ποξομέιυύων αὐτῷ τίω ἐπὶ τίωυ κακίδρ μὰ ὐδάψην 
ὀγμιόωυ, καὶ Ρ Εἰκότως. ἐδ ἔσωζε «ἄσ' πατδικὸις λαρφατῆροι, ΓΝ ϑΐλίως πὸ τίω ᾿ 
κακίαν ἠυτομόλησεν. οὐζωῦϑα δέ φησι, κὉ τίω ἰδέ αὐτῷ, ἂ κτ κι ̓ πίω ἐ ἐικόγα, αὐτὸ, 30 

τοῦτ᾽ ὅθην ὁμιοξοπον τῷ γελυννκδι, ἕν" αὐςᾶν τὴς οιρετὴς χαρρυκτῆροις Αἰ σσώξον - 

του, τίω ἐικόγα, τέωὐ πουτοκκζω ὄρ ὕμε ἔργων δεικψεούζᾳ,, αὐναχαλέσειο, δωυνάμδνον δὲ 

Ὁ οἰκείας Ὅν οῦ ᾧ πὐρϑλλαξονὸς πλημμδδημα. εἰδὲ γὺ «δὶ ἰσωμαδικδὶν λαξσοοτήρων 

ἐνζύϑεν ἡμκῷ αἱ φλέγε)" ἡ θεία γραφὴ λέγουσειρζν, τίω ἰδέδν ἀυτού καὶ ο κο τ πίω ἐικό-- 

να αὐτῷ, δλλὰ αὐξε τν Τῆς ὧν τὴ ἡ ψυχὴ χαταςασεως ἦα μμαϊγυμϑῳ δι ὄντος οέκ ἔραι μ- κς 
οὗτος. 89 ὁ ἡ μήτηρπ τὼ πεησηγοείαν "Ὠπϑκεῖσα τῷ πτυδὶ, μέ ὅσοι εἴας ζω- »κιδηπδόι ! 

τίω χε ϑησι, ὦ αὶ τῇ Φύσει ἐδὲ τῷ τύκῳ λογίζεται ὃ τρϑὸ παιδίον , ἀλλὰ τῇ τῷ ᾿ 

τῷ διυυώμει. ὠκείνη δ ἡ τίω φύσιν διέγφρε ποθὸς ῷ Ὅν». και φησι, ἐπωνόμασε 

ΕΚ: ὀνομκα αὐτοῦ Σηῦ, λέγουσαι, ὀξανέφησε γΔ μοι ὁ ϑεὸς ασέρμια ὕτερον ὀρ Αἴζελ, ὃν 

εὐπέκτειννε Καὶν. Ὁ ὅρᾳ 15 βήματος τζω ἀχρίξειαν. Οὐκ ἐἰπτν, ἔδωκέ μοι ὁ ϑεὸς, ἀλλ᾽ 40 

δξαγέζησέ μοι. σκόπει πῶς αἰμυδροίς αὶ πσοϑοίμμα τῇ τῆς αὐναφασεως οὐτεῦλιν ἤδῃ δεῖκ.- 

γυται ὅζρα τ ρήματος. ὡς ΣΡ αὖ ὀἰποι Ἧις, ἔλελν, δι τῷ πεσόντος ἀνέφησέ μοι τούτον. 
ἐϊ ὁ ὠκάνός, φησιν, “ἰανο τὴς ἀδήφικης δεϊξιας ἐὶς τίωὼ γὼ χατέπεσε, ὁ τῷ ϑγωναῖτυ 

πείραν 



στον τυ πτψαπας ας το οτ 

τσ συ πτσπαπονς τῶν.--- ὦ πτννπο. “τὸς πὶ 

“. . Ψ, 

Ἀ μεχρενί- 
ἩΩ͂ 

ὅς 

ΓΕΜΕΣΙΝ, Δογ, κά, 127 
πεῖδαν ἐλαθῶ, ΔΛ ἡ τ “λεοῦ διυαμὶς ὀμῆι τὸ πεσόντος τούτον ἡ ̓αἰγήγρον. ΩΦ γ 

ΟΥεϊέπον κιοϑὲ ὦ πῆς ἀγάςασεως, ἐχί ἐ Ὅν πεσόντα ἤγειρεν, αλλ ἕτερον ἀὐτ' ὀκείν. 

89 ὁ αὐτὴ Φυσιν, ἀξλνέφησε Ὁ μοι ὁϑεός ασέρμφ ἕτερον αγτὶ Αζελ, ἃ ον ν ἀπέκτεινε 

Καὐν. ἔιδες Δὐγνωμοσιωυΐευ γοιυαμχός, ἐιδὲς φιλανϑεφπίὸμ δεασότν, πῶς ζαχείαν 

4 αὐτοῖς τίω πραμυλίαν ἐ ἐπενόησε. ζαὐτίω μμμιφμεει ἀπόντες, ὺ ὦ πὸν Τῇ ἢ ἀγωλὸν 

χίρατι λογιζώμεθα. ἐ ἐϊ ΣῈ κα Ὁ ἡ ̓ Φύσις ἐργάζεται, ἀλλ᾽ οόκ ὀικεία, διιυάΐμει, ἀλλα 

μ)πέρτάγματι τὸ α δυμιμργήσοιντος ἐίκϑυσει. αἰκϑυέτωσειν γευάνκες, ἡ μηδέπτοτε 

ἀλπίτωσαιν, ἐπειδϑρ μὴ τίκϊωσιν, ἀλλα ̓γγώμέων θὐχαξτον Ἐθαιδερυύμϑμαι Ὠπ 

τῆς φύσεως δομίαρρϑν χαταφϑυγίτωσει, ϑ ἡ δὲ ὀκείνε αἴτείτωσλρ τῷ τῆς Φύσεως δα. 

το αὐύτου, ὃ, μήτι τῇ σιωυδσία, ἿΜ σμυοικοιούτων, μιῆτι ἑτέρῳ τιν!  λογιξέαϑωσαν τίω ὦ 

παίδων λϑνίω, φλὰ τῷ διμινργῷ γἦμο λῶν, τῷ χαὶ χαὶ ὍΤΙΣ Τν μὴ ὄγτος Εἰς ὦ τ ππι- 

ἐλ αν τίω φύτι τίω ἡμετέφφιν, ὦ ὃ χυλάύνσαν πάλιν δἰθρλῶσαι διιναμϑύῳ' ἐπεὶ 

καὶ αὐτὴ τίω αὖ πενϑοὺς αὐ ποῦλεσιν δοξολογίανς ἀφοριιόω ἐ ἐποιήσοιτο, τ ἱ τῳ δεασό- 
τῇ ὃ πὸρ λογίζεται, λέγϑυσα, ἐϊξλνέφησέ μοι ὁ ϑεὸς ατέρμα, ἕτερον αὐτὶ ᾿Αζελ, ὃ ον 

1: ἀπέκτεις Καν. ὁρᾷφ᾽ πὼφῦ μόνον οὔκ , ἐδυσάέραγον, σου ἐφϑέγξατό τί λυπηρϑν (ἐ 

Ὁ» αὐ παρέλιπεν ἡϑεία γραφὴ, εἰ γέπι τοιοῦτον Εἴρητο “» αὐτῆς) λα ϑμναίως 
ἐὐγεγκϑῦσει ὦ συμξο Ὅχεας ἀξιόται τῆς πἴϑαιμυλιας » ὃ πλείονα τίω δύγνωμο- 

σιωΐω Τπχιδείκνυται, ἀγακηρύδουσαι, τῷ δεασὸτν τίου δϑεργεσίαρ. ὀρ »»» 3. ὁσηῷᾷ 

φιλοτιμίας ὃ  δεαπύτης ᾷ χὰ ἑαυτῷ Ἐχιδείκγυται. υἱ μόνον γὴδὺ υἱὸν ἕτερον ἐρϑοάται- 

το το, δλλὰ καὶ τλαρετο αὐτὸν ἔστοϑαι ἤδη πσοϑμώυύει. ἐγνησε Ὑ»» φησι, κτ' «ἰω ἰδέ- 

ἀν ὠτν, ὦ κῃ ᾿τίω Εἰὐκονακέντν,. ὑΐα μαϑωμϑ θύλέως τῷ τεϑύτοντία με ἐτίω, 

ϑραι καὶ αὑτὸν παλιν ὄχ; τῆς πσοϑσνγϑολας τῶι τ᾽ ἀτι᾽ τεγϑέντος δεικνεωύτο Ὁ φιλόο 

9εον αὐτι τὴς γγωμιῆς. ᾿ 

Καὶ τω Σηθ, φησιν, ἐλψετο ἡὸ ἡθρν ὦ ἐπωνόμασε Ὁ ὅγομα αὐτῷ Ἑνώς. ὅτος ἥλ- 
24 πιστν Ἰχικα λέαϑαι θὰ ὀγομᾳι κυράν τῷ ϑεδ. 

Εἶδε πδόσηγϑοίαν αἰ σϑόματος λαμιασθϑτέραν, αἰλουργίδος Φαιδροτέρον. ω 
γ ἐν Εἴη" μιακριδιφώτερον ΤΆ ᾧ τοιότα τῇ τῇ Ἐχικλήσει τῷ ϑκοῦ καλλωπιζορδήα, καὶ 

αὖτο ἀρτὶ ὁ ὀνόματος κεζηρδύν: ; ὁρᾷς πῶς δεῖ ὀξβοχῆρ ἔλεϑν, ὺ ὧν αὑταῖς (ας ψι- 

λρις πρζοσηγϑείαις πολὺς γα πύχειται πλᾶτος γοημκούτων. ν᾿ μόνον ) ὟΝ ϑνέων ὡ»- 

20 τόνον δείκνυται ΩΣ φιλϑλεον; , δλλαὶ καὶ ἡ πολλὴ αἰθὲ (ὦν' παίϑδος αὐ Ὀλχεημέλεια, αὶ 
ὅπως ὀνωϑεν ἢ ἐΐξ Φοχῆς ἐπαίδεον τὼ ἐ τιζονϑμα πω δία αἱ αὶ τῆς ππξλσνηϑείας, δὼ 

μῶν ἐπετίθεσαν, τὴς Ῥρετῆς αὐτέγεοϑει. Ὡὗ [ καιϑούεῶν ( νιῶ ἁπλῶς ὡς ἔτυχε 
(εἰ πτεϑονγείας ποιοεεῦτοι, Εἰρῴα ὁγομιαί, φυσι, τῷ πεύπτοου ἡ τοῦ ἔχεπαπατυ κϑ- 

λείοϑω ὦ παηδιον" ΣᾺ οἱ παλαμροὶ ἐγ ὕτως, δλὰ πᾶσαν απουδύωυ ἐποιοιῶτο ζοιαύ.. 

35 ὅς ἔχητιϑέναι τοῖς τικίομϑδῥοις ποξλσνγϑείας, Ν᾽ μη μόνον αὐτοὺς «ἄν τίω " ππευσηγνεί- 

αὖ“ δεχονϑύας Εἰς Ὁρετίω ἐγθηϑν, δυυλαὶ ὸ Ὅοις ὠλλοις ὠπασι καὶ ζαῖς κμῷ πα δε. 

“ διδιισκαλία, φιλοσοφίας αἰπιίσης  ἐγίνοντο᾽ ὡ τοῦτο Εἰσόθα, κτὶ δ μικρὸν (6 51- 

ὄντος τῷ λόγου. μη ἐζνιω, μηδὲ ἡμεῖς (μα τυχούσοις “αξρσνγϑοίας Ἰχιτϑῶμδῳ τοῦ α 

που, μηδὲ διἕ» πάππων ὁ δ Ὀληπαάπαων, ἡ τῶν στ “μος φερόντων Οκὲ 
40 ὑγομασίας ἀύοις χαειζωββα, δλλαὶ τ αἱ ἁγίων λὐδρεΐν, ν ϑρετη οἰ φλαμιψαῖ- 

τῶν, ἢΜἜἪ πολλίω πϑρισίον πολ ϑεὸ ἐοσυκότων᾽ μᾶλλον μηδὲ ζαῖς αύτων 

παέλσνγϑείαις “ὑπλῶς λευβῥείτωσαν μῆΤῈ ὡ λϑνεῖξ,, Μητε  παΐδες ὦ ὸὠ πυϑϑΆση- 

γ96΄ας δεηνϑμοι, Ο οὲ γ,)2)5 ὀγίνησί τί τρολσηχϑρία ΡΕΤῸς ἔρημος ὅσα" λὼ λῴοω ὧν, 
ΟΠ γίοἵϊ, τοὨ.. 1. Ν 2, Τῇ 



χοϑ. ες 1.48 ΧΡΥΣΟΣΤ ΤΩΝ ἘΙΣ ΤῊΝ 

Λεκ, "ἢ, ́- 

τῇ ἢ κατορ)ώστι τῆς ϑρετῆς ζιὲ ἐλπίδεις τῆς ὕτηρίας ἔχειν, θμούτε Ἐχὶ ὌΝ 

οἰᾳ μέγα φρονῷν, μίθτε, Ὠχὴ συγίενεία ταῖν ἁ αἰγίων αἰϑρών, μύτεέπ' ἄλλῳ μηδενὶ, 

ΧΩ, τὴ ΔΜ οἰκείων ἔργων αἱξῥνσίᾳ᾽ μάλλον ὃ μηδὲ Ἐχὶ ζωύτη μέγα φεννῷ, 
αἰλλα τότε μάλλον κατεφτίλϑαι Χ, ὁ μετειαῖξει, ὑτὸμ πολιω ᾧ σπλῦσον τῆς Ῥροτηου 

σμυαγαγν διυυνϑώμδι. ὅτω γον ᾧ αὐτοὶ κ(Τ' ἀσφαλείας (ὃ) συλλελμτα πλϑ-ς 

ΤΟΥ “σμυαξωμδν , ὺ τίω ΤΟΣ τῇ ϑεού θζγοιαν ὕχιασασω ῖβα.. ὁζὰ δ τούτο .ϑ! Σκ φυλέξο, 
ὁ Χριςος ἔλεγε τοῖς ἑαυτῷ ν μαϑηταις, τὸ πόρτα ποιήσητε, λέγετε ὃ ὅτι α΄ γρέῖοι ᾿ 

δοῦλοί ἐσμϑυ, πόνταηϑ {χατοιςέλλων «τών ᾷ Φεονήμιαιταιῦ πείθων" Ἢ μμετιο- κδμαι 

Φερνᾷ , Ὁ μὴ ἐἐπαύμαϑει [χὶ κατορθώμασιν, αλλ Εἰδέναι, ὡς ἡ μμεγέφη Θρετὴ ἁυτη 
μαλίιρα πϑύτω; δα], Ὁ ἐν  κατορϑώμιασιν ὄντος μιετεκαζεν. ἀλλ᾽ ἔχὶ τίω αολυλορ 1ὸ 

παλιν ἐπαγέλϑωμϑῳ τὸ λόγϑυ, ὶ ὀἰϑωρμδυ «ὧν ἑξῆς τηρϑίντας. Εἰώς ΤΟ τὶ μιαρὸν 

πυξοϊόντας μείζονα ϑησασρϑν Δρῷ, ἡ Ὁ πολιρ (δὴ ἀφατον ῷ πλϑτον. 

9 Καὶ ἐζησέ, Φησιν,νως, ὦτος ὁ τῷ Σηδν εἷος, ἔτη ἑκατὸν ογενήκοντα ὃ ἔγβνησε "δ 
Καὶγαν. 12 Καὶ Καὶναν ἐγδιόνησε ῷ Μαλελεήλ. 14 Καὶ Μαλελεὴλ ἐλώνσε 

ᾧῷ Ια ρεά, 18 Καὶ Ιαἱρεδ' ἐ ἐγ δυνησε αὶ τ' Εἰωχ. ζι Καὶ ἔζησεν Ενωχ ε ἔτη ἐχκουτον ἐ- ας ἢ 

ἔρχονται πύτε, ὦ ἐβόνησε ἢ Μαλουσείλαᾳ. »Ψ Ευηρέφησε δὲ, φησι, τῳ ϑκῷ Ενωχ 

μ᾿ Ὁ Ἄννῆσαι αὐτὸν Μαλουσοίλᾳ ̓  ἔτη Δἰθικόσια, ὦ ἐέρνησιν ες ἡ 3υγατέ- 
ες 23 Καὶ ἔλοντο αἱ εἰ υμέρφι Ενωχ ἐ ἔτη πτριανώσια, ἑξήκοντα πέντε. 24 Καὶ ᾿ 

ϑυηρέτησεν Ἑνωχ, τῷ ̓ϑεῷ, ἡ ὅχ ἡυείσκετο, δ[6τι μετέϑηκεν αὐτὸν ὁ Θεός. 

Οὺυ κριλώς ὀλέγϑν, ὅτι πσεϑοντες πολι ἄφατον. β)ρησομϑι 9 πλϑτον πνϑιμα- 28 ᾿ 

τἰκὸν εν τύτοις τοῖς ὀγόμκασιν ;ο νόει Ὁ» μοι ταῦθα, αἰ γαπητὲ τῷ διχαα τίω ρὲ. 

τίωυ, ὃ τὸ αἰχαϑού 9εν τω Δ Ρ Θαλλουσειν Φιλανδενπίδν, χ τῆς ϑείας γράφης δὴ 

ακρίφειαν. Φ ἐζινέ Φησιν, Ἐνὼχ ἐ' ἔτη ἑκατὸν ἐξηκοντα πέντε, καὶ ἔζμνησε (ὃ Μαλυ- 

φειλα,, ἊΝ βυνρέτησέ, φησιν, Εἰωχ τω ̓ϑεῷ μ᾿ Φ ὅδρνῆσαι αὐτὸν Μαλυσείλᾳ. α'- 

χϑυέτωσειν ὦ ὐδρερ Χι γέεψαιχκες » Ὁ ὁ παιδαίνέαθωσαν τὸ α διχαία τίου Φρετίω, ὲ μὴ γ0-Σς 

μιξέτωσαν ῷ γαμῶν χώλυμίᾳ Εἶναι πος τίω δ᾽ αρέφησιν τίω ποδὸς (ὃ ϑεόν. δὶ Γ 
ἢ Οὐτοὶ Χ, ἅπαξ ἀ δοεύπερονἐ ἐπεσημήνατο ἡ Θεία, 2 θαφν, χη ὀλύνησε Μαϑυσοιλα,, ᾿᾿ 

ἡ ὅτε Δ᾽νρέφησε. ἡ παλιν Ὁ αὑτὸ ἐδιπλασίασε λέγυσα, ὡ ϑπρέφησε μα ὧ ϑωνὴς-: 

σαι αὐτὸν, ἵνα μὴ "ἶς ἡμίση ἐμιποδιξεοϑαι πεῖς τίω ζωτης κατόρθωσιν. ἐδυ δ ͵ 
νήφωμϑμ, ὅτε γάμος ὅτε, ̓ ανατροφὴ, ὅτε ἑτερϑν τί , ἐμαπτοδίσαιι ἡμῖν διωυήσεται Εἰς 30 γι ἁγατρ, ἢ 

τίωυ " τῷ Θεοῦ ἐ ἐναρέφησιν. ἰδοὺ γ καὶ τος ἡμῶν "τῆς αἰμπὴφ φύσεως. τυγχαίγων, χαὶ Ἁ Σἐυς ἢ 

ὅτε νόμεΣ, δολώτος, ἃ ὅγε γφαφαν σῶν “ν διδασκασν ̓ ὅτε ἐτῶν ἐνὸς Εἰς Φιλϑ- ων 

σοφίαν οὐναλθντο,, ὀικοθῶν χαὶ στὸ απεϑαμρέσεως Ὁσαυτίωυ ἐπεδείξατο τίω ἐ ἐναρέφη- 

σίν, ὡς εμέγοι τῆς σήμερον Δ ϑρκέσαι, ὃ ᾽ ὃ μηδέπω ὶ ὼ νῷ πεῖρον ϑανατε λαῷ. Εἰ 
δ ῥο ὁ γαίμιος, ἀγαπητέ, δ παιδοτροφία κώλυμι ἔμελλε γένεαϑαι! σξϑ9 τίω τῆς γ5 

Ῥρετῆς ὁδὸν, οὐκ νυ Εἰσάωεγκε γα μον Εἰςτ Οἰον (δὴ ἡμέτερον ὁ μολων δημισρ- 4 

ἊΣ ἵγα Μὴ . τοῖς χφηθάοις ὁ σφόδρα. ̓λῤαγχαιοτέφρις ἡμᾶς λυμδιυηταμ" Δλλ, ὨΝ' χ. ἀναγίῴν ἢ 

Ὁ μόνον συυσὲν ἡ ἡμῶν ἐμποδίζει “σοϑς τίω χτ ̓ Θεὸν φιλοσοφίδν, ἐδ βελω θα νή νὴ ξεῖν, ' 

δυλο Ἂ πολλέων ἡκΐν Ε. ἰσαγει τίου ΚΎΥΟΝ μ(ϑηνομϑμίωυ τίω Φυύσιν" καταζίλ- Ἴσικαλαηί. . 

λουσα, ᾧ οἕκ' ̓ ἀφικῖσα πελοίγιον (λωεν, ἄλλα διζωνεχώς ον λιμϑμι Ω σκάφος ὁρ- 40 

Μεὶν ἢ αὐοχσκθναξζων, Ὡἰϑ τῦτο τίου οἰντεῦϑεν αὐ δαμυθίαν ἐ ἐχαείσατο τῳ δὺς 
ϑέσπων ρει. ὁτί "ὃ αἰληϑὴ ζᾳ ἡμδν λεχόνϑν, δεύψψυσιν ὁ δίκαιος ὅτος. κξ' 

»δδ Ὑυνῆσαι, Φησι, ὠΜεϑεσέλα, ̓ὀϑηρέφησεν ξιωχ τῷ Θεῷ, ὦ ἕ Θραχωύ τίνᾷ 

᾿ Φριθμὸ, 
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-πττοσσ 

ἵ, ( ΓΝ 

χιωδλίγεν ̓ 

ΓΕΝΕΖΣΊΙΝ. Λογ. κά. 148 χρν.8ι 
“ηριθ μὸν διήρχεσε τω Ὁρετίω μετιὼν, ἀλλα, φησι, αἰ σχύσια ἔτη. ἡ ΩΝ κῷ' Ῥ 

τῷ οὐὸπλάςου Ῥαδάσιν θύρέϑη δώ, ϑρόνπος “9; αὖ τω τίω χορυφέι τῆς 

τ ἰρετῆς αϑιων, κὶ ὁ τῷ πτοϑπατορος αἱ καρτίαν ὀψανκᾳιλούνϑρος τι οὶ τῆς οἰκείας 6)-. 
ἰσεω:, ὅσοι ποῦ ἀγαϑού ϑεοῦῦ τἰωὸ καἰ πρθαίλλουσαν φιλαν,ϑε» πίλν. ΤΩΝ, ἥυρε ἀρέφησεω, ογϑι τοὺ ἀγα τ 

ς διηϑέντω ὀψμαχαλέστι ϑιι ὃ αἱμαίρτημα τῷ Αδαμ, δεικγὺς δύ αὐτῶν ἢ πραγμα- 

γῶν, ὅτι αὶ βαλόμδιμος Τ᾽ ϑοίγατον ἐπαγαγήν τω ρει τῷ ἡμετέρῳ, ὄνλα διρὸ τίω τῆς 
ἐντολῆς οὐ κθώσιν τούτον χατεδίχαισε,τὸν τίωὐ ἐγτολίω δεξαίμϑμον,τύτον γε ζωγτα 
μεθίςησι. καὶ θθηρέφησέ, φησιν, Ἐγωχ τῷ θεῷ, ὁ ἐχ ἡνοίσκετο, διότι μετάϑηκεν αὖτ᾽ 
ὁϑεός. ὁρὰς συφίλν δεασντυ. μετέϑηκε ζώντα, θχιί αὐϑανασίδν ἐχαείσατο εἶνα μυὴ 

το ὀκλύσῃ τ ϑ πλημμδ ματος πὸ Φόζον, ἀλλ᾿ φνκιν ἀκμάζειν τ, ϑαίγατον τῷ ΔΨ αὐ. 

ϑούπτων Ἄρει. ὀχρὶ ὅτο πάλιν αἰμυδρῶς, ὡς Εἰπῷ,, ἡ λανθαγόγτως, αναχαλέσαοϑτῃ, 

ῥέλεται 1’ ὀσπόφασιν, ἐῶ κυ τῷ Αδοῦμι ὀζίωεγκεν. αἰλλ᾽ υ ποιεῖ αὑτὸ" φάνερϑν, ἵνα ὁ 
φόξος αὐτὶ (᾿ φορνισμοῦ “μη. δζρὶ τῶτο θὐαρεφήσοντα Τ᾿ Ἑνωχ ματέϑηκεν. Εἰ δέ τις 
ῥύλοιτο ὐϑεεργαζεοϑαι ᾧ λέκειν, πο αὐτὸν μετέϑηχε, ὁ Εἰ μέρα τῷ παρόντὺς, 

15 διήρχεσε, μιαιγ)εινέτω μυὴ λογισμοῖς αν,ϑ65 πίνοις χουτουκολουϑείν, ῷ ( δὰ τῷ 3ι- 
οὐ πολυκορ αγμονᾷν, δολα πιφεύειν μόγον τοῖς λεχϑμῦμοις. ὅτὸμ γὸ ὁ ϑοὸς δ'ποφαί-- 
νηταὶ τί, ὃ δὲῖ " ἀντιξλέπειν τοῖς ῥνϑεῖσιν, "λα ζὰ τρα τῷ ϑεού λελύκϑμα, ἀξιοπιςύ- 

τερφι ἡγείοϑαι, κὰν μὴ φαίνηται, “Μ᾽ αὐ ασὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς κειρϑῥων τοῖς ἡμετέρριφ, 

ὅτι Ὁ  μετέγηκεν αὐτὸν, Εἶποω ἡ ϑκία, »ϑαφὴ, ὅτι ζῶντα κατέβηκε, κἡ) πεῖδῥν μὴ 
19 λαξοντα ϑαναίτυ, δλλαὶ οἱ τῆς ὀικείας θὐαρεφήσεως αγώτερον γεχϑνότα τὴς ὄξενε-- 

ἀϑείσης Ὁ σποφαΐσεως κτ' τὸ ὟῇὝὦιΟωανγιϑεούπων δὺς ̓ ποῦ ἢ αὐῷν μετέϑηχε, κὴ) ὅπωξγῶ 

ὀζέτει, Οὐτοὶ πσφοσέϑηχεν. ἔιδες ἀγαθότητα δεασότυ, πῶς δυρων οὐδρα, τίω δἰρε- 
τίω κατωρθώκότα, Οὐκ ὠπεςέρησιν αὐ τῆς ἀξίας, τῶ τῷ Ὡορτοπλαίςτῳ ἐγαρί- 

σάτο πσϑ3 τῆς χρ)ρᾳθασεως τὴς ο»τολῆς, διδάσκων ἡμᾶς, δτί κακχεῖνος, ἐἰ μὴ τέων 
25 ἀπατίω πσδϑετίμησε τῆς δοθείσης ἐντολῆς, ἢ αὐ λὺ ἠξίωτοη ᾧ μειδόνων. ζωῦτα 

μὴ ἁπλώς ἀκούωμϑμ, αἰγαπητοὶ, ἀλλαὶ ποιι(δενώμεθε τὴς ϑρετῆς Ἐχιμελάεϑαι, ὃ 

τίω αἶδὲ τὸν ϑεὸν δὐαρέφησιν αἴϑὲ πολλοί ποιζωϑαι" χαὶ μήτε ὀικίας πσδϑτασίδυ, μήτε 
γειναικὸς φροντίδα, μήτε παίδων Ἐχιμέλειαν, μοῖτε ἀλλο μηδὲν τσοϑϑαλλώμεθο, ἡ 
γομιίσωϑμ “δοκεῖν ἡμῖν Εἰς οἰπολογίλυ τῷ βᾳϑὺυ ειος καὶ ἡμϑηνυϑύως ζω" μηδὲ ζα 

40 ψυχρα ὦκφνω ῥήματα χαὶ ἀγύνητον πσοτφέρωρϑμ καὶ λέγω νϑμ, κοσμικὸς Εἶμι, χαὶ 

γιαϊκα ἔχω, χαὶ τύκγων Φροντίδει ποιούμαι!. ζαῦτα τοῖς πλείοσιν ἔγος λέγειν, ἐπει- 

δ αὐτῶν ὐρακαλεΐνϑυ Εἰς (δῦ ὑπ τας δ ρετὴς πόνος, ἡ αὐθὲ τίρ ΟΜ γραφων 
ἀγαΐγνωσιν πτολλ ζω πίοιφαϑαι τέωΚ ασουδύεύ. οἕκ ἔφιν ἐμόν τούτὸ φησι. μὴ γδγρ ἀἐπε- 
ταξα μόν; μὴ γ᾽ μοναγθς ἐϊμε; τί λέτεις ἀν,ϑοφπε; κείνοις γδδ μόνοις αἰπτοχεκλο- 

35 ρωται ὦ τῆς πρὸς τὸν ϑεὸν Δ)αρεφήσεως ; Πα αὐν,ϑούπος ϑέλει σωϑίωαι, καὶ 

ἐὶς ἐχίγνωσιν ἀληθείας ἐλϑεῖν, καὶ σϑ εἶδνα, Ολεται δρέτης ἰμκελῴν. ἄκουε ΡΝ 

αὐτο ἐχ τὸ πὐρλφήτα λέγοντος Οὐβύλομαι 1 ϑυύατον τῷ αἰμϑδοτωλοῦ ὡς ὦ 
Ἐχιςρέαι καὶ ζιω αὐτὸν. μή τ γέλϑνεν, ἐιπέ μοι, πότῳ τῳ δικαίῳ κώλυμια ἡ σιωτ- 
σία τῆς γωυναριὸς, ἢ ἡ ΤἿΜ παίδων φροντίς; μιὴ ζύνιω, εὐ χκαλώ, μηδὲ ἡμεῖς ἀἰπα.: 

4ο τοὐμδν ἑαυςἦν;, δλλ᾿ ὅσῳ ζωταις ζαῖς φροντίσιν ὠνεγόμεϑα, Ὁσῴτῳ μάλλον ζᾳ ὑπὸ 

τῆς ἀγαγνώσεως “ὟΜ γείων γφαφών δεχώμεθα φάρμακα. μὴ γ δ καὶ ὅτοι καὶ τῆς αὖ- 
τῆςήμιν Φύστως ἥσαιν, αὶ “δὲ ζοσπεύζῳις ἀφορμὰς Εἶχον (ᾧς ἐγαγϑύσας αὐςᾶν' δὸς 
τίω τὴς “δροτῆς ἐργασίλν ; ποίας δῶυ ἐν Εἴηνϑμ συτγώ μος ἀξιοι, (Ὁ ἡ ϑιδωσκα- 

Οβεγίοϊ, τοῦ]. κι. Ν 3 λίας 

4, Τα θ. δ, 
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λίας σοωύτης " ὐπολαύσαντες, καὶ Ὧσοιύτης χαρατος αἰξιωθεντες, ἡ ΤῊς ἀγωθενσυμ-ὀ ιὐπλαὺ, 

μαχίας ὐἰσπυλσυογτες, δ) Ὦ ἀατοῤρήτων ἐκείνων ἀγαϑών τίω ἐπαγζελίαν δεξανϑροι, μὰ 

ἐδλὺ μιν δὲ πϑὲς ὃ ἡῬκ"»παλαιών ἀνδρών φϑαίσωϑμ τῆς Φρετῆς Ὁ μέτρον; 
;ς Καὶ ἐξησέ, φησι, ἹΜΜαθυσεέλᾳ ἔτη ἐχατὸν ὄξηκοντα ἐτάὰ!, καὶ ἐδλρνησε ᾧῷ Λα- 

μέχ. 18 Καὶ ἔζησε Λάμεχ ἔτη ἑκατὸν ὁγδοήχοντα, 29 Καὶ ἐύνησε ον » ἡ ἐπῶωνό.-. 5 

μασὲ ὃ ὅγομα ἀντ Νῶε, λέγων᾽ πα αἰ σναπαύσει ἡμὰς Ὁἰπὸ ΟΜ ἔργων ἡμδιι ἡ Σιπὸ 
Μ΄ λυπηρῶν χειρῶν ἡμδμ, καὶ ϑἰπὸ τὴς γῆς, ἡφχατηροίσοτο κύθλος ὁ ϑεός. χιλυτᾶν 

Οραᾳ παλν 9: τὴς πῦρλσνγϑθλας τῷ γιοῦ περϑέντος αὐ τῷ Λαΐμεχ μυζηθίων 
ἀέγεϑος, καὶ πσοϑρβήσεως αἰ πυροολίω, ἢ φιλον, 65. πίον ἄφατον ᾧ αἀἰγαϑούϑεοὄ. ἐπει-: 
δ) τῇ οἰκείᾳ πτοϑγνώστι ζοὶ μέλλοντοω “πτοϑεώροι, ἰδοὸν τω χακίαν ΜΔ ϑοσίπτων ἰο 
αὐ ξλυομδέϊω «αοολέγᾳ Δι οὶ τὴς τῷ παιδὸς πτροδηηθοίας ζῷ μέλλοντα χαταλήψε- 

ϑαι χανε ἀπθρ ὃ δ“ λό ϑούπων ἔρμος. Εἶδες αἰγαϑότητοι  Φιλαν,ϑοοπίλυ; πσθ9- 
λέγ δζρὸ τὰς πασϑσηλροίας ζὰ μέλλοντα, ἡ κιν τῳ φόξῳ σωφρονιοϑέντες ἰπύογων") 
τῆς χαχίας, ἕλωνται ὃ τίου “ϑρετέοδ, καὶ ὅρφι μακροϑυμίδν δεασύτυ, προϑ πόσα ᾿ρό- 
νν τίωυ στο ἐβῥησιν μέρ Ὁ, ποιῷ, ἵνα τίω δικείαν ἐχιδείξηται φιλαν,ϑοσπίλν, ἡ πά- "᾽ 
σης Σ),πολογίας ατεζερήσῃ ζῦσ' τίω ἐμ μφοίλν μέλλον" δέχεοϑοι. Ὅλ ἴσως ἄγτις εύονδᾳ ἢ 

Εἴποι, κὶ πόθεν τω Λάμεχ [ἐπῆλϑῳ Εἰπεῖν] Ὁ ποσῦτον μέγεϑος τὴς κροϑρρήσεως ; μυὴ 
ΣΡ μένη )ὴ γραφὴ, δι ογαρετὸς Ἧις ζεῦ ἡ θαυ μαφός ν» μυὴ ξενιοϑοῆς, αγαπυτέ, (- 
φὸς γδ ὧν ἢ ἐὐμηχόμος ὁ δεασύτης καὶ δὲ ὀῤαϊξίων πολλάκις συγγωρεῖ ποολλέγεο αὶ 
ϑυυμαςα ᾧ μεγάλα ποραγμαζα. καὶ «ἔκ ον τῇ παλαιᾷ μόνον τοῖν , Σολὰ καὶ ὦν τῇ ᾽9 
χαμνὴ ἧἰς ἀγκατίδοι. ὦχϑυε Ὑ τοῦ δυαγελιςοῦ αἰδὸὲ τῷ Καώφα 9" Τυδαίων πρ- 

ἴωανι ας γα, χιερέως λέχϑντος᾽ Τϑτο 5 ἀφ᾿ ἑαυτού οέκ Εἶπεν, δλλ φοχεερθὺς ὠνπτῷ γιαυτοῦ ἐκεί-- 

Δειϑ, κγ. 

ἴοξ, γ.Χγ. 

γ ποδέεφύτίυσεν, ὁ ἔμϑηεν ὁ" ἴησῶς σποϑγήσκειν, 'χ Δα "τοῦ λαοῦ μένον, ἄλλ᾽ ἵα, χὔονύοιν 

αὶ ζα ἐϑνηζᾳὶ διεσχορπισμδμα, σιωυαλαγῃ Εἰςεν. δῥρήσεις ζοιοῦτον τί πτίλιν καὶ Ἐχὶ τῷ κι πιὰ 
Βαλααὶ κι" Ἄμόνϑρον. κληϑεὶς γδβ ὡςεχᾳταρεσααῖ, (ὃ λδὸν, ὁ μόνον αὶ χατηξοίσοι-- 35 Ἀ χήμε 

Ὁ, ἀἰλλαὶ καὶ πσδϑεφήτϑυσε μεγαλο ἡ ϑαυμαςαὶ πόάγμαζ,, ὁ αὐδὶ τῷ λαοῦ μόνον, 

ἀλλα κα πἰϑὶ τῆς τὸ σωτῆρὸς ἔχιδημίας, μὴ ζοίνεωυ ξενίδι, Εἰ αὶ νιῶ ὁ Λάμεχ κϑ9-- 
σηχϑοίλυ ἐχιϑεὶς τῷ παι δὲ, ζοιαὐτίω ἔχιτί ϑησν,δλλὼ τῳ ϑεῷ λογίσαι Ὁ πὸν τῷ δζρ 
τὴς θυ μγχαΐνου στο σοφίας πόρτα, δικονομοιῶτι. ὦ ἐκάλεσε Ὁ ὄνομα ἀὐτν Νώε. 
ἐρμιδουϑύετωι 7) Ὁ ὄνομα αἰστιν, αϑαίπαυσις. τίου: δξώυ πανωλεϑρίαν ἐκείνω τἰω «(δ 39 

΄ Οσύτων ἐτοδν Φἰριθμὸν συμβήσιοϑαι μέλλυσαν, ὀβαϊπταυσινχαλᾷ' καϑαίαῇ χαὶ ὁἹως 
φησι Θαύατος αἰδρὶ ὀμάτπταυσις. ἣὯΦ δ πολιω καὶ σφύδρα μέγαν ἔχει δ καίμα- 
τοῦ καὶ καχίαω, τίου ζω της "ἰποχέωὺ αὶ πίω ὀμαϊρεσιν, ἑι ὁχοὶ “τῷ κλιυδωνία ὁκεῖνα ἐμδι- 
λον ὑφίζαεϑαι, ἀϑάΐπαυσι κα λέ, ᾧ ἐκάλεσέ, φησι, Ὁ ὅνομκᾳ στο Νῶε. Εἶτα 
ἑρμδωθίων ἡμῖν τῷ ὀνόματος τίου αγοϑσηγϑοίαν φησίν, Οὗτος δχχναγταύσει ἡμᾶς διπὸ 35 
τῶν ἔργων ἡ. ὠὐἰσὸ τὴς κακίας, Φησὶν, Φστοζήσει ἡ Ὄιστὸ ΜΡ λυπηρῶν τῶν χειρῶν 

ἡμδῇ. αὶ πώλιν ὃ αὐτὸ, “ἀπὸ ποαξεών, φησι, “Μ᾽ πονηρῶν. Ουϊοὶ 5.5 ἐηζ αἱ 
χέρες ἐλυποιωτο, ὕτω τῷτό φησιν, δλλ 3 ὀζρὶ τῆς τούτων ἐργασίας ἢ τὴς πονη- 
οος ποραξεως ζ τῆς λύπης αὐτοῖς ἤυξετο, ἢ δἰπὸ τὴς γῆς, ἧς κατηράσατο κύθλος 
ὁϑεὺς, ἐλβυϑερωσει ἡμᾶς πόμτων, φησὶ, ἫἫῊΜ Ἑ (χικειμϑβῥὼν κακῶν, ᾧ τῷ αὐθδὲ τίω γἀὼ 49 

πονᾷοϑαι ὁ ζαλαγπωρᾷαθει τίω χατάραν δεξα μϑῥίωυ δχρὶ τίω τῷ ποσντοσπλαίζου 
πὑῬκασιν. οὐγνόει γλδυβ μοι λοιπὸν, αὐγαπτητὲ, σταῖς Ὁ γγαιδίον τοῦτο χτὶ μικρὸν αὐξα- 

νόμϑιυνὸ διϑιωωσκαλίας τ πρύϑεσις ᾧπασι τοῖς ὁρῶσιν ἐγίνοτο. μόνον ὙΡ̓ ἕις ὁπιουθοίγετο 
τα 
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ΙΝ «τ ποσπωσεσπκρεσιινυπαιι αν στον τ τον 

ΓΕΝΕΣΊΙΝ, Δουγ. κά. ἵξι 

τῷ" αουδία τίω πσϑόσηγϑολλν, ἢ θϑϑέως ἡ ἐρμέω εἴα τῆς πσϑϑσηγϑθλας ἐδίδωσκε 

" μελόντων συμιβηήσεοῖι, τὴ πανωλεθρίω. Εἰ ὥ .» ὡς απλώς Εἶπεν ὀνηχηϑεὶς, 

“τι τόδε έςαι, κῶν λήθη παρεδὸϑη ῶ βυϑεν » Ὦ ὦχ ἀπόμτες ἐγίνωσκον τῆς τιμωρίας ὦ 

αἰ Φυρητον το γι Ὁ) τος αἰ πασὸ τοῖς απ ϑ τῶν ὀφθουλ μοῖς φρεφόμϑμος » ϑύχαίρως, αἰχα-- 

5. ρὼς αἰ πσομφησις ἐγίνετο τῆς τού Θεοῦ αἰγανακτήσεως. ὑνα μαϑωμϑμ ἀκριξώς, (χὶ 

πόσον “φόνον διήρχεσεν ὁ υἱὸς “λ| οὐ τὴς πσϑόσηγϑοίας τὴς ἑαστού πᾶσι παραινεῖν ἰσπο- 
ς-ἔῦαι νϑ τῆς χαχίας, ἐλέοϑαι 5 τίω -ὸἰφετίωυ χαὶ δζρεφυγῷν τίω Ὡσαυτίω «;γα- 

να υτησίν, φησι, 

3, Καϊ ὐνδνωεένμφ, ᾧ ἐδμνησε Νῶε τεῴς ἐς. 

ιο (ὗρᾳ παλιν ἀλλον δίκαιον ΠΩ γιωαμκὸς ἡ “τέκγων πολλέων τίοὐ ἰδὲ 4 ϑεὼν ϑια. 
ρέφησιν χοαιτωρθωκότα (ἢ αὐπ᾽ εὐναντίας ἅπασι τίωυ τῆς Φιρετης ὁδὸν ἐλόμϑμον, ᾧ συνὶὲν 
τὸ “σὺ τὸ γαμῦ, ὑπ αἰ πὸ τῆς παιδοξοφίας κωλυϑῴντα. τίως ἣ αὐα-γχα)ὸν ὧκ- 

πλαγάζω τῷ 308 τίωὐ ἀφατον μαχροθυμίαν, ᾧ “Μ' τῦτῷ αὐ, ϑοϑόπτων τίωὐ αἰγνωνω.-. 
σιωύζω Ὁ πολλὴν ὦ αὐφροωλλυσεν. ἰδοὺ γὸ, πεντουκύσια, ἔτη τέως διήρκέσεν ὁ δίχαιος 

τς ϑὅτὸς βοών ἃ αἰ ϑιμαρτυρόμϑνος δῷ τῆς ἑαυτῇ πιδϑσνηϑοίας Ὡ μέλλον ἔστα Ὁ κλυ- 

δώγιον χτ' πᾶσαν τίμυ ὀικουμδέἑευ δορὶ τίω τὰς κακίαρ ᾿ϑχίτουσιν, ἡ συτὶὲ ὅτως Ὄπο- 
ς ἴῶαι τῆς χαχίας ἡξαλήϑησαν. ΦΛᾺ ὁ φιλοίν,ϑοθ:πος γεὸς συ νὲ μ᾽ τίω Ὀσοαυύτίω 

πσδόῤρησιν, Οὐ εἶ Κ(Τ στον “ϑριθμὸν ἐν, Ὁ τιμωρίαν ἐπώγει, διαὶ παλιν αὐξων 
ἀυτν' τίω μαχροϑυμίδλυ ὶ ἕτερον οὐκ ὀλίγων ἐτοῖν “δγριθμὸν πσϑϑε' ϑησι τῇ ὀικεία, 

λο ἀνεξιχακίᾳ Οὐ ϑὲ γὃ δχοὺ τῶτο παρήγαγε τίω δῥ λυ, ϑούπων φύσιν, ὡςε τιμωρήσειοζ, 

δλλαὶ τοὐναντίον ὥπϑμ, ὥςε ὝΜὝμυοίω αἰγαϑῶν Σ Ξϑἰπόλαυσιν δωρήσοιοϑαι. δζγ' τῦτο 
ὁράς αὑτὸν πϑμτοιηὁ, μέλλοντα ὃ ααξαλλόμϑμον εἰν ζαῖς τιμωρίαις. 

Αλλ᾽ ἵνα μὴ τῳ πλήλει ΔΜ λελρμδῥων χρυτουγωώσωϑῳ ὑμδι᾽ τίω μνήμων, μέχρι 
τῦτν ζήσαντες τὸν λόγον Εἰς τί Ὠχπούσοιν (αὶ λειπόνϑμα, ζα μιευσώμεϑα. Εἰ 

15 βυλοίμεθα νήφειν, ἱκαψαὶ ζᾳ σήμερον ὑμῶν κινηϑέντο διεγεῖραι! ἡμᾶς πσθϑς τὸν “τῦθον 

τὴς Ὡρετῆς,  μηδύποτε νομέδεν χώλυρμαι ἡμῖν γίνεαϑιαι προϑς τίω ζωύτης ὁδὸν. Εἰ 

ΝΝ (Ὁ τϑϑ τονόμυ ἰπο τῆς ον τῇ φύσει κεινϑῥης διδασκαλίας Εἰς τοσαυτίω 

ἐφῦασαν Ὡρετίωὼ τί ἔχωνϑμ Εἰπεῖ ἡμεῖς, ὦ μ᾿ τοταυτίω βοήϑειδν αὶ Ἔ τῷ ΧΚοι- 
τοῦ παρϑυσίδυ αὶ ζὰ μιυρία ϑαύματα πόῤῥω τῆς Φρετῆς τυγχάνοντες ; δ[}9 τορᾳχα- 

10 λώ; μὰ απλαίς ἐπερχωμογου οὶ οὖ ζαῖς ϑείαις γ»ξαφα)ς χείμϑμα, διλλαὶ μ᾽ παϑσυ-- 

χὴς αναγνωσκωμδμ ζᾷ ἐγκείνϑμα, ἵνα, τίω δΖ αὐτῶν ὠφέλειαν καρπούμϑμοι, ὁ ψι γϑιῶ 

πῦτε της γεὸν ΦΡΕΤῊς αντιλϑίέοϑηι δευυνθώμϑμ. Εἰ γ) δ) δοὴ μέλλοινϑν ᾧ ἡμεῖς 
χαθ᾽ ἐκούςην ἡμιέρϑιν ὑμῖν οὐνηχεῖν τέων πγϑυμαιτικζω ζιτίω διδασκαιλίαν, καὶ ὑμεῖς 
Ἰηα τὰς αὐτῆς ῥαϑυμίας μείνητε, ποῖον ὑμῖν σφελος ἔα! ἐκ τῆς σιισεηϑῖς διδρυσκα.. 

35 λίας, ἢ ἡμῖν τίς ἔςαι πυβαμυϑία ὁρώσι ὥσῶτον ἡ μι κοί μκατον αἰγόνητον γνόμϑιον, Ὁ) Ὡ΄;-- 

δεμίδν παὐολκοσζω γινονδμζωυ ἐκ τῆς ἡμετέροις ασουδῆς; Εἰπέ μοι ΡΝ χέ Φυτὸ 

δύο ἐσιων σιωυεφήκαμϑν, κι ψυχῆς λέγω κὰ σώ μιατος ; τἶνος ὃν ἕνεκεν μὴ τω ἰσίω ᾧ 
αὐζοὶ ποόϑνοιὸν ἀμφοτέροις ἰπονέμομϑν » δλλαὶ Ὁ μϑρ σῶμα πὸρτὶ δ) τεῷ 9εοοιπεύφ 
ασουδοιζομϑν, ᾧ ἰαίξοῖς γρή ματα διδόντες, χαὶ ἀδοὶ πολλζωιὸ πθὲ αὐτὸ τίω Ὀχιμέ. 

ἅο λειὰν ἔξ χηδεικγύμϑροι, χαῇ ἑαϑητι πολυτελᾷ ὐϑεξαίλλοντες, χαὶ γφζω πλέον τῷ δίον- 
τὸς παρέχοντες " καὶ οὖν ἀγέσει διζενεκεῖ αὐτὸ ἐῃ βυλοόμεϑω, ὦ αἰ πυὸ μηδενὸς ὅλως 
νοχλείοϑαι νοσήματος" δλλαὶ κἂν ΩΝ τυϑν δ᾽ οὐγοχλϑιῶ συμξῇ, πᾶσαν κινοδυδῳ 

μη χόρίω, ὦςε Ὁ λυποιω δἰορϑώταοϑαι, καὶ ὑλὶ μϑὺ τῷ σώματος, τῇ ἐλρῆρογος λέ- 
)ω 

ΗΘΙΚΟΝ 
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λέγω τίω ὑσίλν (τί ἘΝ ἴσον, Εἰπέ μοι, ψυχὴ καὶ σῦκα :) τοιαῦτο ἢ ποιούμϑυ Ὁ Δ[σν.- 

ἐμεθοι. καὶ Εἰ βέλει πίω Δ] αφοροὶν ἰδεῖν, σχϑστει πτῶς συ ειγὸς λόχϑυ ἄξιον θύοίσκεται 
ῶ σώ μια τὴς ψυχῆς αγαχωρηστέσης. ὁτοίνμω τοῦ σώματος Ὁστωύτίωυ ποολνοιὰν ποιύ- 

υϑέος, τίνος ἕνεκεν νἡ ὀχρὲ τί " Ὄσαύτη τὐθὲ τίω τῆς νχὺς ἀσοένοιαν ἰχυύβοία, κε- χυνδηνιη 
λόπεϑαι βύλει, ἢὶ ὅτε (ξοφίω αὑτὴ κατάλληλον πυϑόσαΐγήν, τίω οκ γὴν ϑοίων 2,66ι-.-5. ψυχι ὅπ, 
Φωΐν λέγω πο δαύεσιν, ἴτε Οἷς τραύμασιν «τῆς Οἷς ἕλκεσι Οῖς καϑαιοούσιν αὐτῆς ΟΝ 
τίρ ἰχοω, ὦ τίω αὐρρησίον αὐχυσπμψονδέοις (α Ἐχιτήδεια φάρμακα ἔχιπϑίνα,, 

λα αὶ πὐϑιορᾶν ἀγέχη αὐντω κ λιμῷ τηχϑμδῥζω καὶ «ἰ ασὸ “Μ' ἑλκδὺ αἰαφδιρ»- 

λϑμίω καὶ πσδοκεινϑμίωυ,ως Εἰπεῖν,καϑοίπερ κυσὶ, Ὅοϊς πονηροῖς ὸ αἰτόποις λογισμοῖς, 
ὧςε Δἰ 9ασάν, τὸν ζγον αὑτῆς ὦπόντα χαϑαιρῷ; αἰ 9τ| μὴ, κοιϑούπερ τῷ σωμαῶς το 
τὸ ὁρωμϑυν ποόμεθα, το κσοϑνοιδν, τὸν αὐτὸν διὴ ξοττον ἡ τῆς ψυχῆς τῆς ἀσωμα- 

ΤῊ καὶ μυὶ ὁρωμϑβης ν ὁπότε κὶ ἡ πὐϑὲ ζιωτίω Ἐλχημέλεια, ὦ μόνον ἔὔχϑλος καὶ κούφη, ἀλ- 
λοὶ ὁ ἀδϑαυτόνος ὦ σσοϊγος καὶ μοίτυ δεονϑῥη. ἡ ον ζζυῦϑα μϑρ ὁχὶ τῆς τῷἕ σώματος 
Ἰλιμελείας αὶ ΜΠ τῶ" σώματος αἰῤρωφημώτων αγαΐγκη ἡ χϑυμαΐτων πολλίω δα--ὀ ὀχ τίτε 
σλμίω γινέαϑαι, ὁ ὰ μϑὲ αὐτῶν Οἷς ἰαίξοῖς προϑσαναλίσκειν, ζῷ 5 Εἰς τίω ἀἰλλίω ις 

πασαν ϑεροιτείλν, πσϑἧς (ζ, φίω λέγω ποὺς ὠδύματα, ἡ ὕπω φημὶ, ὅτι ὁ ὑ- 

πὲρ τίω χρείαν (Ὁ πλεώς Φῦτα δωπϑμώσιν αἰμετοία. πολλὴ κεγρηνδμοι ἘχῚ 5 τῆς 
«ἰυχῆς, Ουοδενὸς δ Οἰώτων δεῖ, δνλ Εἰ βεληϑείης, καθαπερ ἐφ ἐκαίφης ἡμέρφις τῷ 

σώματι τίου (ξοφίω χορηγεῖς ᾧ ζὰ χρήματα χατὸμαλίσκων, ἅτω ἃ τίῳω ψυχέω ΜᾺ 

πῆϑειοράν λιμῷ αἱ αφλκιρονϑίίωυ, Ὡ“λὰ παρέχειν αντῇ πίω κατάλληδον (δ οφίω, Ἶ 20 
Ματϑ. δι. ἐκ τῆς ἢ γραφῶν ἀναγνώσεως καὶ ὃ πγθυμιατικῆς ναϑαεσίας τρύοαύνεσιν (Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτω 

“) δ, Φησι, μόνῳ ζήσεται ἀν, ϑ69:πος, δυλ᾿ Ἐ)χὶ πὰρ ρημκατί ὠκττορευονϑἕῳ δχρὶ φῦ. 

ματος γεοὐ") ἔριξα αὐδὲ τύτων δζψϑέρϑρος ἐσρρὸ αὐδὲ ἢ ΔΡΡ ἡμῶν οἰκειοτέρα αὐθ9σ- 
ἡκόντως δζρνοθνϑμος. ᾧ Εἰ τούτο ποιήσεις, χαὶ ὠασερ τω σω ματί “] σ'φορφι παρέ-- 
χεῖς ἐγδύματοι, ὸ ̓ϑχττηδεύεις ανοὶς τίω Τὴ χαιρωῖν ξοτείω αὶ ΟΪΜ ογδυμώτων τίω 25 
ποικιλίλν, κτὶ Ὁ αὐτὸ μηδὲ Ὁ ψυ ,χϑιὺ αἴξιορᾷς γυμνίω «ἴθι ϑσεν Ἐ ἀγαθῶν ποα- 
ξεων, δλα αὶ αὐτίο αὐἰδεξαλλεις ονδυ μασι τοῖς αὐτὴ ωρέπουσι, ζαγέως αὐντίωὼ «:- 
νακ)ήσην ἡ σοὺς τίω χτὶ φύσιν ὑγίειλυ ἐπθμαγάγης. ποῖα, ἢ ἂν Εἴη ζῷ ζωύτης δύ... 

μάτα " ἐλεημοσιωη ἢ ἡ κοὐδὲ (ἦν πενίας δαψίλεια. αὖτο ΣΡ μέγιφσον τῆς ψυχῆς 
πἰξκρόλαιο, τῦτο ὧ φαιδρὸν αὐτῆς ἱμάτιον. Εἰ δβύλει μὴ μόνον γρδύματα παρ- 30 

ἔχειν, Ἀλλ᾽ ὁμοίως τῳ σώματί καὶ ζωυτίω καλλωπίξειν, κσ9ς1)4: ὁ τίωυ ἰοῦ» 8). 
χων βοήλειαν, καὶ τίου “ἦα δοτημαύτων ἤξομολόγησιν, ὶ τῇ σιωεχείᾳ δακρύων 
Ὡπυσμήγων αὐτὴς Ὁ πυξϑσωπον μὴ δῥμλείπης. καϑούπερ ὙΔΡ παῖσῃ ασουδῇ τί 
“υ τὸ σώματος χαθ᾽ ἐκοίς ἕω ἡμέρφιν ὀκπλιώεις, ὥξε μηδωμοῦ ἐν πον τίνα: ἔχικεί- 

βϑρον τὴ ὕψει δυσειδιῆ αἰυτίωυ δεικψιωύαι, ὡσαύτως ᾧ Τὴ τῆς ψυχῆς ποιῷ, ασούϑαζε, 15 
ὁ καθ᾽ ἐκοίφἀν ἀἰὐτίως ἰπύπλιωε δϑερμοὶ δαίκρυα, πσδϑχέων. τύότωγδρ τῳ ὑδατι 
ὠκείνη τὸν βύπον " σοθερθμη φαιδροτέρᾳ ὔνεται. ᾧ 2 Ν᾽ αἱ πλείες δ“ῥ' γειυαιδςν ,,ὐσηνᾳ ἢ 
δχρ πολλίω βλακείαν τῷ τορανέλματος τῷ Ὀποφολιχ9᾽ αὐχοερφρϑνῦσοι τῷ κε- 

«.Τιμ.β.8.. λθύοντος, Μὴ ον πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἡ μογάραταις ἢ ἱματιημῷ “πολυτελᾷ ἑαυζᾳς 

χσμῷ, (Τ᾽ πολλῆς πῆς δαψιλείας ἄυται Ἔ Ὁ ὀργαίζονται᾽ ἐἰ γωναϊκες ὃ μόνον, αλ-- 40 
λοὶ ὁ ἀνδρῶν ὅσοι β,λακώδεις, καὶ πσϑϑς τέων Δ γωναμρδὶν θὐτέλειαν ἑαυςδυ; καταγου- 
σι, δωκτυλίες [τινας] τὐξετιϑένϑροι, ἡ τῳ μετέθει ἡ τῶδόγκῳ ΤΩ λίθωνκαλλωπι- 
ξόνϑροι, ἐφ᾽ δις αἰαευύεξεϑαί τεᾷ ἐγκαλύπηεοϑαι ἐχοίω᾽ καὶ ϑζοι ζήνωυ κακεῖναι, Εἰ 

τῶ 
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γοὸν ἡμετέρων, αὐαίοριντο λάγωνγ, ζᾷ χρυσία (ὦ τα; ζῷ πολλζω αὶ Τοῖς ἀνδραῖσι ᾧ ζαῖς 
γωμαϊξὶ τίω λύμέωυ- παρέχοντα, Εἰς τὸν. Τῆς χης κόσμον μοιλλὸν μεταγαγότωΐ μὼ 

ὀκείνω δῷ τότωνκαλλωπιζέτωσον. ὥασερ Σ ζ στὸ ματι αἰθεκείνϑμα “χεουσία, κῶν 
δύμορφον ἡ, , δυσειδέςερον οὐτοὠπεργαζεται, ὅτω Τῇ ψυχῆ τἰἰϑετιϑειῦμα, κὰν ἀμωρ- 

Φος ἡ Εἰς τίω ἀκχραν θυμαρφίλν ἀυτίω μεϑις-ησι ᾧ πῶς, φησι, δωωμωτον τῇ ψυχὴ 

αἰδιϑώναι ζῳ χρυσία, [πάλιν] δζοὶ τὴς ΤΨΜ' πενήτων αιρφο. ὅτοι Ν δεηθιϑμοι, κὺ 
ζω της εὐμορφίλν κατουσσκευαζῦσιν, ὠκείγοις ἐγχείρασον ζᾳ γρυσία, φανείς αυτά 

Εἰς ς ἀυτων γαζέξᾳς, ᾧ Ὁσοαύὐτίω τὴς ψυχῆς δυμορφίλν σοι! πο βοιδιδδασιν, ὡς 

αὐτὸν τὸν ἀληϑη γυμιφίον ““ Τῆς ὧρφις Ἐχιασάσα θαι, χαὶ ζᾳ μάνθλα. σοι ἀγαϑει δρὲ 

αν το τύτυ προϑξενησαι. οτὸμ ὙῈΡ ὅρῳ τϑχολλυς ἐχιασοσῃ τὸν δεασύτίων, πότων Ἔ 
ἀγαθῶν ἔχεις τίω λθρηγίαν, καὶ τίου ἀφαντον ἐνσοοίαν ὀκτηήσω. Εἰτοίνω βελοίμε- 

ἌΟΝ 9» ἐπέραςοι ἡμέοϑαι τῷ δεασύτῃ, καταλιπόντες Ὁ "ὡϑ 1 τὸ σώματος 
χμλλωπι- 

μέτων σμὸν ὀπῆοκοϑαι, τίω ἐκείνης ἐυμορφίαν χαθ᾽ ἑχας ἴων ἡμέρφιν χδ σχ»πώϑμ, ἵνα χαὶ 

πἰω δὐγοιὸν ὁχτασασώμεϑα, τῷὸὁ φιλον,ϑόφπου ϑεο( χαὶ δι᾽ ποῤρήτων ὠκείγων αγα- 

15 δῶν Ἐχιτύγωμϑι, χαΐρατι ἢ Φιλαν,ϑοφ πίω Ἔ κυοίν Ἡμλ} Ἰλσὺ Χολςτού, ἕν ὃ τῷπα- 

τοὶ, ἅμα τῷ αἰγίῳ πνεύμαιτί δόξα, κρ τος, τιμώ, νιωῦ καὶ «εἰ, ὁ Εἰς ὧν" αἰωνας τῶν 
αἰωΐων. Αμέώω. 

Λόγι κῦ. ΚΑῚ ΗΝ ΝῺΒ ἙἘΤῺΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΊΩΝ. ΚΑΙ 
4... ὀλμνησεΝαειτεῖς ἐς, “Ὁ Σὴμ," Χαμ, Ἰάφεθ. ᾧ ἐλμετο,μυΐκᾳ ἡρξορ-- 

το (ὦ ἀὐ,ϑφζ ποι πολλοὶ γίνε, Ἰχὶ τῆς γῆς, ἡ ϑυγατέρες ἐγημνηϑυσειν 
᾿ [4 

αντοις. 

τον μον μμπνανσννἝ.ἝἍῳή. ........,.....-ὄ-----.--- τ ---- 

ν΄ 

| 

ΦΑ λείψανα τῆς ἀϑεσινὴς παπίζης ὑμῖν το ραϑεῖναι. (ύλομμι 

ὧν χήμερον. δλα μὴ δυδέρονης, ἀγαπητὲ, λείψανα αἰχούων. 
Ἐχὶ ζ ) ΥἿΝ αἰεϑυτῶν ἐδεσμάτων κ(δ' μίαν αὶ δευτέραν ἡ- 

; , Φ ! ; ν ᾿ Η Ι! ν 
μέραιν ἐωλϑι πολλάκις γιγόμενα ἴῳ ἐδεσμαάτοι, ἀλεθηςοι γάγϑνε ὦ 

' θμεπυτήδεια χσοὸς (ξοφζω ̓  ἘΧῚ ὃ τῆς πνθυματικῆς τραπέζης 
οὐθὲν ὅδ ζορῶτον διᾷσαι, δι᾿ ὅσος ἐμ παρέλθη γθῦνος , τοσϑτω 

30 μᾶλλον πϑλείονα τέμὶ γαίειν ̓ ζχιδείκψυται, τὸ νεαρώτερφι ᾧὶ ακ μαιότερφι δυδάσχεται. 
ἰ 
᾿ 

| 
[ 

φέρε δίω, τίω “ίσαυθαεσι, ἡγχῆν γϑὲς αὐπεούμαθα, Εἰς ἔργϑν ἀγαγωρδυ,ᾧᾷ ὸ χθέως 

“πὐὸ διδωσχαλίας καταξαλλωμϑμ, χαὶ Ὁ βυγνωμοσιωζευ Ὠλιδειξωμέϑα. Οϑ εἰ) " Α 

Ἴοίς αἰανοδεχονϑύοις μόνον λυσιτελὴς αὕτη τυγγανει, κοιθεύτῇ ἔχιν γοεών, δλλὰ 

ἡ ὁμοὶ τῳ; χαταξάλλοντι. ν εἰ λέγω ἐμοὶ τῷ κατοαίλλοντί ; Οιαύτη τῶτο τῷ χεό- 

35 οἷς τῷ πγᾶνματιχ96 ὃ Φύσις, ὅτί ὅσῳ αὐ χατωξαίλληται, Ὁσώτο μάλλον αὔξεται, καὶ 

" πλείονα τίωω πὐθδιυσίὰν ἐργάξεται, καὶ ἀφατον (ὃ) πλϑτον καὶ τῷ κωτοι(αἴλλοντι χαὶ 
τον τοῖς εἰ ασοδεγορϑμοις. Εἶδες χφυνζωω χρένς φύσιν ̓ ᾷ ξένον καταζολὴς Εἶδος. Οιαῦτα 

" "ὃ ζ(ὰἀ πνϑυμκατικαὶ. τῇ δζρινομυῃ μάλλον αὔξεται, ᾧ τῇ μ᾽ πλειόνων μεταλήψει πλεί- 

ων ἡ αἴδιισία, γίνεται τὸ ὅτε ὁ καιτουξλλων αἰοϑησίν ἦνα τῆς. καταξζολῆς λαμβάνει, 
40 λα ξ αὐξέται αὐτῳῖ τις αἰθισσίας, ἡ ᾧ αἰ ασοδεχόνϑμοι οὖν πλείονι ὥπορλα, 

χαιϑίςαντοι. ἐπεὶ δέξυ ζιαύτη δῇ πνϑυματικδίν πότων καὶ φύσις, μ(Τ' πυίσης πυδϑ)υμίας 
δ μὲς πσδὸς τίω ἔκτισιν «ασεύδωμϑμ, καὶ ὑμεῖς τος Ἔ αἰποδογδωὼ (ἀξ ἀἶχϑως ἐυ-. 

“φεπίσοτε, ἥᾳ ἔκατος ὑμῶν ὑπχωρδμοις τοῖς τὴς ὀζᾳνοίας κόλττοις « ασοδεξα νϑμοὲ 
“καὶ ΄ὰ 
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πὶ ΤΡ ἡμδλεγόμδνα, ὅτως ὕἰχαδὲ ϑϑμαγωρήσῃ. πάλιν δ ἴω κὺ Ὁ ὼς  ασέϑε- 
σιν Εἰς μέσον ἀγαγεῖν Οὐλομιῃ , ἥα τῷ διχασ τω στολλίω Ὡρεῦ καταμα, ϑητε, χα 

γἱμὶ ἄφατον τῷ 9εοὔ φιλαν,ϑεφπίδν, ᾧ τίω μακροθυμίαν τίω πόρτα, λόχον αἰποῥ- 

(αίνασειν. ἐμαΐϑοτε εϑὲς πῶς ὧκ πδϑοιμίων τῆς “μνήστως ὁ δίχαιος ὥτος δεζαίμϑμος 
οὐρα τϑπαθ)ς τίω πρρϑσηγϑείαν,πασι τοῖς τῦτε ὀν,ϑοϑ,ποις σι πόθ ιήει διδαῖσκα- 5 
λος δῇ συμιφορώδν, μονονεχὶ βοών ὶ λέγων ΟΡ τῷ ὀικεΐν ὀγόμιατος, ᾿ὡὀἰστίςητε τῆς χα- 
κίας, μετίρχεοδε τῶῦ Φρετίω, φυζήϑητε τζωυ ἐπηρτηνϑμίωυ κόλρισιν. χϑιγὸν ἅπασαν 
Ὁ οικουμϑμίωυ χα τα λήψαται κλυυξωνιον, πολλὴ τῆς αἰγαναριτήστως ἡ ἰπυροολὴ, Ὁ 

αὶ πολλὴ τῆς κακίας ἡ Φοροί. καὶ Τύτο οι Ὠχὴ δὺσὶν ἢ τρισὶν ἔτεσιν ἐποίει, ἀνλα [] 
Ἐχὶ πεντακόσια. ἔτη διήρκεσε ζωτα παροινούν. ἴδετε μιακροθυμίὰν δεασότνυ, ἔἰδετε ᾽ο 

εἰγαϑύτητος ἰσπυβοολώυ, Εἴδετε αγεξικακίον ἀφιτον, ΕἸδντε κακίας Ὠζχιτασιν, ΕἾ- 
δὲτε αἰγνωμοσευύης μέγεϑος. μέλοι »ϑτύτο, ὡς ξε, ἡϑὲς ἡμῶν ῷ τὰς διδωσκαλίας 
τέλος ἔλαῦεν. ὀμώγκα,ον ζοίγιον σήμερον καταιμαθῷν, ὅπως ὁ φιλρίν,ϑο5΄ πος δεασέ- ἱ 
τῆς τίω ὀικείλν αἰγαϑύτητα μι μούμϑμος, Φυεὶ μέχρι ἫΜ πεντακοσίων ἐτῶν ἔςη, ἀἰχλαὶ 

χαὶ ἑτέραν πσοοοϑηήκίω ἰδ ὶ (ὃν τοσαῦτα, ἡμαρτηκότας ἡπρρϑνοίας ἐπεδείξατο. ᾧ ἐὼ τς 

Νώέ, φυσι, ἐδὝἑ πεντακοσίων. Ἐχίτηδες ἡμῖν (ὃ Ὡριϑμὸν ΟΜ ᾧτῶν τῷ διχαίν ἐπεση- 
μηνατοὴ ϑεία γραφὴ, ὕω μαϑωμδμ ον πύσῳ χρόνῳ διετέλεσε παραινῶν ἀδοῖς" χὶ 
“τοῖς ὀχεῖνοι μδρ τω τὴς κακίας ὁδὸν ἐλόνϑμοι εἰν ζωτη χατεδιαπαγωγτο᾽ ὁ Ὁ) δέχφι-- 

ος ἐπ’ ἐναντίας ὦπασι ππορθυόνϑμος τίωὐ ἀκρὰν ΦρΕΤ ἐπεδείξωτο, ὥςε αὶ ἐνωρα ὅ 
ϑεὰ ἐχιασάσοιίοϑαι ἔννοιδν, ᾧ πόρτων "ἐπι θυθωώων τῇ τιμωρία, γοονϑῥων αὐτὸν μό.. 1ο 

ἶ νον δζαφυτγεῖν μῷ' ἫΜπαὐτῳ ποϑεσηκόγτων. οἰγτεῦϑεν μανϑανομεν , 91| ἐδμω γήφωμὸν 

Ι καὶ με ῥαϑυμόδμδμ, ὦ μόνον συ οδν ἡμᾶς β λοίτῆει Ὁ μεταξὺ τῶν χακῶν λϑακμεμίηθαι, 
αἰλλαὶ χαὶ ἀχριβεφέροις «ἰδὲ τίω “Ὀρετέω ἐργάζεται. ΟΥ̓ ΣΝ τούτο χαὶ ὀφι- 
λφν,ϑονσος ϑεὸς ὕτως χϑνόμσε χατὰ ζωυτὸὼ ἀπύμτας Εω καὶ (ἄν τοογή- 

Ἴ οϑις ΝΣ ὥν αγαϑοὺς, ἵα χαὶ τῶν «φονηρῶν ἢ χακία, ἐγκόγηηται ̓  καὶ τῶν ἀγαϑῶν Σ] 

Ι ἡ ϑρετὴ λαμ τσθετέρφι δεικψύηται, καὶ ζῷ μέγιςα, κερδλύωσιν (Ὁ βαϑυμοι, ἐαν βύ.- 
. λων), απὸ τῆς Μ᾽ ἀπουδαίων σμωπσίας. οἰνόει γὰῥ μοι τῷ διχαίν τύτο Ὁ ογάρε- 

τον, ὅπως οὖν πλ ος Οιότῳ πολλῇ τῇ βύμη ασο)ς τίω κακίλυ" Φερρμδύων, μόνος αὐτὸς χιρῳμὶῇ 
τίω εἰγόμίιθν ἦλϑεν ὁδὸν, τίω Φρετίω ποϑϑτιμοτέραν τὴς χακίας ἐλόμϑμος, Ἂ ὅτι ἢ 

συμφωνία, ὅτε ἢ Τσϑίον πλῆθος ὀχφηρότερον αὐΐὸν Ε ἰργασαΐο προϑς τίω. τὴς αρε- 39 

«τῆς ὁδὸν, αλλ γδὴ ὐϑϑλαίων ἐπλήρε ὃ αἰρα τὸ μαχαοὶν Μωυσέως μέλλον ῥιϑη- 

Ἐξνδικγιβι στοϑαι, ΟἿι ςέκ ἔση μζ' πολλὼν Ἐχὶ κακία. ἐδ αν μια φον ἡ πα εοίδυξον, οἷ, ἡὁ πολ- 

λϑυς ἔχων, μᾶλλον ὃ ἀπνζῳς ἐπὶ τίω κακίϑν πγδϑτφεπορϑμοις, ἡὶ τίω ΔΨ πονηρῶν 
πράξεων ἐργασίϑμ, ὁὶ “δεινὸς ογζος Ἔ ποθ ϑς τω Φρετίω οὐγαϊγονζος, οἰκοϑῖν ἐπὶ ζωυ- 

τίω μ᾿ Ὀσαύτης ὡρμωισε τῆς σφοϑρότηζος, ὡςι Ὧσύτῳ πλύης αἀπενλυδίας ἦλϑε᾽ 35 
ἡ ὅτε έδεισεν, ὑΐτε αἰπὺ εἰδετο τίωὐ χακίω συμφωνίαν, ὅτε ἔπαϑέ τι τοιζτον δον" Εἰ. χομή 
κὸς, ἐἰ τῶν ῥαϑυ μούντων τίς ἦν, παϑεῖν ᾿ ι ἐπειδοὺν ἰδωσι πολλοὺς κῦ ζιυτὲ συμιφωνίαι  μῈ 
Ἐχιδεικγυνῦμος ἐπὶ κακίδυ, ζωὐτίωυ ἀἰφορμέω αὶ πσδλκαίλυμμα τὴς ἀκείας βαϑυ. “Ὁ 
μίας πτοϑξαλλόνϑμοί φασι, δαὶ μέλλω ἐγὼ πρμοὶ Ὑὐτος ὥπομτας ξένον τί ἡ χα 
νὸν βυλδύεοϑαι, ἡ Τοσύτῳ πλήθει ογδντιϑεϑει, ἡ ποδὸς στον δῆμον πόλεμον α᾽- 46 
γάδὲ χεϑῖ, ἐμὴ Ὁ» διχαιτερ9ς ἐγὼ ΩΝ τύτες ἄπύμτας τυγχάγω ,γἷς “9! χεεία 

τῆς τοσαύτης ὠπτρϑιυίας ; τί μοι ὄφελος τῷ τοσύτυ μίσως; σϑείὲν ΔΨ ϑμονήτων τύτων 

ἐδυλύσατο, συεϊὲ, οὐνγενόησεν᾿ ὀυλα πκλιν ὀκέῆο πσθολαων ἐπλήρε ῶ Εἰρημέ- 

γὸν 
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γον" αἰρὰ τῷ ὐδλφήτα, Οτι χρεΐοιτων Εἷς ποιωῖγ τὸ ϑέλημακυράν, ἡ μυρίοι ωὐρὰ- 

γομοι. μή ὙὉ} ἡὶ χοιγωνία,, φησὶ, ἡ Ὁ συγκατοιασπαοϑέμωαι τω! πλλήϑει σϑϑς τίο χᾳ- 

χίλυ αὐτομολοιωτί, ὄξελέαϑαι ΜΕ δυωμήσεται τῆς τίμωρίας ; ἤδει γὃ, ἤδε! σαφῶς, οτί 

ἐκφιφος “ἷΡ τῆς οἰκείας (ῷτηρίας ζᾷς θύγυνας δώσει, ὼ Οἕοι ἐςιν ἔτερϑν αν ὅ αοὖὸ - 

5. πόντος σὐσὲ κόλασιν αἰ παυο μεῖναι, τε αἰμοιξης ἴνος ἔχε τυχεῖν. δύ τῶτο ὁ δίχαιος ὅτος, 

χαϑοι εἣρ ασιν,ϑὴρ οὖν μέσῳ πελϑίγει τυγχάνων, ὅ' μόνον σύκ. ἐσοένυτο, διλλαὶ χα! χαθ᾽ 

ἐκοίφτω ἡμέσαν λαμασδϑτερον ἠφίει ὃ φώς, διδάσκαλος πᾶσι γυόνϑμος διρὲ Τῇ ε- 

αὐτῷ ἔργων. Εἶδες πῶς αὑτεξύσιον ἡ δῇ τίωυ φύσιν ὁ δεαπύτης ἐδυμιξέργησε. πόλεν 
9, Εἰπέ μοι, ὠκεῖνοι νϑρ πσθϑς τίω κακίδν ἐασευδὸν νὰ τῇ μωρία ὡπτϑυθιώος 

10 ἑαυ(ῶν; καϑίςων, ὅτος Ἀ τίω Ὡιρετίω ἐλθνϑνος, ὐ τίω “θϑς ὠκείνας κοιγωγίϑῳ φυγῶν, 

τῆς Ἰιμωρίας πεῖοφιν σοι ἐλοίμιθάνεν ; Οὐκ θύδοιλον, ὅτι δχρὰ τὸ ἔχᾳφον τὴ οἰκεία, (σ03-- 
αἱρέσει ἢ τίωυ χαικίαν ἢ πίω ΡΟΝ αἰρφοϑαι Εἰ Ὁ μὴ τῶτο ἰώ, μηδὲ ἐν τῇ φύσει τῇ 
« ! ΝΟΣ ! 2} 3 ν ἢ Ι! "} Ω)] Ι ὃ ι 
ἡμετερώ ζῳ τὴς ἐξεσίας ἐκέιτο, ὅτε Οκχέεινσς κολϑζ ἐοϑαὶ ἐδὲι, ὕὙτ7τὲ τύτυς αἰμοιξαῖς 

λαμθανγειν δ ρετῆς δΝλ, Ὁ ἐν τῇ πὐϑϑαιρόσει τῇ ἡμετέρα κωτέλιπε μέτα Ἔ ὀϑω.-- 
15 Ἂν χάδαν ὦ πὸρ,, ὅχρὶ τῶῦτο ἢ τοῖς αἰ μδοτάνασι κολοίσεις αἰπόχειν, »ἡ τοῖς χφιτορθ.. 

σιν ἀντιδόσεις (ἢ αἰμοίξαί. καὶ ων, φησι, Νῶε ἐ ὗε πεντακοσίων᾽ ὁ ἐλνησεϊ Νῶε τος 

ψϑς, ΦΣ Σιμ, δ Χά, καὶ ὃ Ἰάφεθ. σκόπει τὴς ϑείας γραφῆς τίω αἰκοίξειάν. ἐ- 
πειϑεὴ γὸ διηγήσοιτο ἡμῶν ἐμ τῷ διχαΐν (ὃ ϑιοιθμὸν, δεικψύσσα, τὴς μιοαυκροϑυμιίας 
τα δεαυύτυ τίω αὐπροολζω ᾽ βόλεται πάλιν ὦ τίω ἔλίτασιν τῆς αγεξικᾳ κίας τὸ 

20 δεασότα δήλζω ἡμῶν ποίησαι, ἡ τῆς κακίας τῶν δι, ϑοῴπων Ἐ πολλίω φορφίν. αὐλλ᾿ 

αἰκουσωνϑμ αὐὐδΜ᾽ τῶν “«Ῥὰ τὸ Μωύσέεως ῥηθέντων. πνθύματι .» φϑεήόμϑρος 
ὠπόυτα μετὰ αἰκολζείας ἡμιῶς διδϑαίξαι Οὔλεται. 

1 Καί ἐλμετὸ, φησιν, κνίχᾳ ἡρξόντο (ὦ οὐ ϑόφποι πολλοὶ γίνε (, ̓ὁχὶ τὰς γῆς, χαὶ 

ϑυγατέρες ἐγμνλϑησαν ἀὐίς. 
: Οὐχ «πλώς χυροσέϑηκε Ο, ἡ θυγατέρες ἐδρνήϑησαν ἀὐδζῖς, αἰλλ᾽ ἡα ὃ πολὺ 

“πλῆθος ἡμῖν ἐμφζωύῃ. ὃπῦ ὙᾺ» ὥσϑτο ΤΨΜ διζῶν πλῆϑος ᾽ ὀϑαγκη πολλοις φρο, 

ἄν κλαίδοις. . 

ν᾿ ΟἸδῦντες δὲ, φησιν, (ὦ) οὶ τῷ ϑεῦ ζιὶ ϑυγατέρῳις δ, ϑοόΐπων, στικαλαί Εἰ. 

σιν, ἔλαθον ἑαυτοῖς γωναϊκας “δἰστὸ πασῶν, ὧν δξελέξαν»». 
5 Ἐκάς ἰιυ λόξν ΨΩ Εἰρηνῦμων σαφεῖς κατοτήδύσωμϑν,, ἥα μηδὲν ἡμᾶς Ὡρᾳ- 

δράμῃ Τμ ἐν τῳΐβαΐϑει κεκρυμιιϑῥων. καὶ γγδὺ ἀναγκαῖον τύτε τῷ χωρὶν πολλίω 

τίω ἔρθυνὰν ποιῤσαοῖ,, ὁ ἀνατρέψαι (αὶ μυϑολογίας ' αὐοὐἰθεσκέπηως πόρτα φϑε- 
ἡϑρϑύων᾽ ὁ πτόῦτον »δὲ Εἰπεῖν, ὡπερ λέγειν τολιμόσι, καὶ δείξαντες τέων αἰτοπίδν 
ὟΝ αὐτῶν λεγονϑμων, ὕτω Τ᾽ ἀἰληϑὴ νϑν τὴς γφαφῆς διδαξαι Ἐ ὑμετέραν αἰγά.- 

35 σρίωυ, ὦζε μὴ ἀπλώς αὑσέχεν (ἐκ ἀκρας ος (ᾳ βλεέσφημα ὀκφνα φϑεήομϑμοις, 

κι τὴς ἑαυ τ κεφαλῆς τολικῷσι λέκεν. φασὶ ὙΣ, ὅτι ὃ αἷξὸ αὐγιϑοϑπτων το ΕἾ. 

ρυται, ὥλλα αὐθὲ ἀπέλων. τύότος Δ, φησιν, ψεὶς γιοῦ πσδϑσηρόρθυσε. πρῦτον 
μδϑὸ δειξάτωσαν ποῦ ἀγίελοι ἐοὶ δεοῦ πσδϑσηγϑρθυ τησαιν. δλλ᾽ οὐκ ὁρ ἔηϑιεν ὅδα.- 

μοῦ δεῖξαι. ἀν, ϑ69ποι ϑὲ Ὁ» ὦν ληϑησοιν υἱοὶ τῷ ϑεού, ἀήέελοι 3 ὄδαωος. διυλαὶ 

χῷδ. σ΄ 
ΣΗΙΡ ἐς, δι 

40 οὐδὲ μϑρ δῇ" ἀἰὐγίέλων φησίν, Οἱ ποιωών (ἦν αἰήέλους εἰντυ᾽ πνθύματα, χαὶ «ἄν λειτϑρ-- ψαλ.}γ. «, 
,ϑὲς ἀὐτίπυρθς Φφλόγα᾽ ἰδὲ ῬΜ ανιϑούπων, Ἐγὼ Εἶπον, ϑεοίἐςε. ὼ πάλιν, Ὑὸς ψαλιπα.ς. 
ἐλύνησα ν ὑψωγαὦ παλιν, Γρωτύτοκός 1 υἱὸς ἰσρκαὴλ.ἀήέλος δ ὕδωμν ὑὸς ὠνλή- Ἐξ δ ΝΜ 

3», στὰ ἰὸς γεού, δλλὰ τί φασι; γαὶ ὠγίελοι νϑμὶ ἦσαν,διότι δὲ στοὺς τέων οἴ οίνομον 
ζυτίω 



ψζ.“. 

Σωρι. β. κ, 

Μαγ. κβ.λ. 

λίαν. 16. κα, 
Δυκ, ΓΞ δή. 

Δῳ;,.1.1α, 

τι6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

«ὑτίω ποραξιν κατῆλθον, τῆς ἀξίας ὄὀξέπεσον. πάλιν ἕτερον μυϑωδέςερον. εἰδῶν, 

γι δξέπεσον, ᾧ ἄυτη τῆς πηήώσεως αὐις ὅ6ινὶ αἰτία ; ἢ μά ἡ γραφὴ ἄλλως ἡμᾶς 

διδασχει, ὅΤί κὺ ΓΖ) Τὴς τὸ κοροτοπλάςφου δυμργίας, τῆς ἀξίας ὠκείνης χατηγές-: 
ε ! , γ»» ω ““ μή Ι Ι 

ϑυσον ᾧ ̓ αἰ ϑίδορος ἀ ὦ μετ᾽ αὐτνὶ μεῖζον τῆς ἀξίας Φρονήσειντες. χαθούπερ ὦ σο- 

Φὸς ηἷς φησι, Φϑένῳ ὃ | σθόλου θιαγωτος Εἰσῆλθε Εἰς τὸν κόσμον. Εἶπε ΡΝ μο!, ἐἰ 5 

μὴ ἰω αὐ τῆς τῷ αὐν,ϑοόπν δημιουργίας ὀκπετή]ωκω;:, πώς ἂν ἔχὶ ὃ ἀξίας μεὶ- 
γων ἐδάσχφινε το αν, ϑοϑπτῳ "ποῖον γὸ ἐν ἔχοι δόλον, ἀτίελον αν, ϑοϑίπῳ βασκζεῦαι, 
τὸν ἀσώματον καὶ εἰν τοστεύτη τιμῇ τυγχάνοντα τῷ σώματι πὐδεκεινϑύῳ» δ᾿ τ 
ὐπὸ τῆς αγωζώτω δόξης Εἰς ἐαοτίω ἀτιμίδν κϑυτίουένϑη, χαὶ ζχῶτα αἰσώμαιτος 

ΟΝ Ἐπξ δημασργήσαντος φιλαν,ϑο πίον, Εἰς φθόνον ἄξηφιϑη, ἡ δζκ τῆς ἀπάτης, 

"ῷ δ τῷ ὄφεως πσοοσήγαγε,τῷ τῷ ϑανατυ Ὀχιτιμίῳ κἰαυ’ϑύϑιωον τὸν ἀν, ϑιεφστον 
χατεσκέυασι. τοιστον γὺ ἡ στογηρία. νὶ διυύύαται ὥράως Φέρειν τίωυ ἑτέρων ἐὐημεράον. 
ὁτι ψϑρ δϊζυ πάλαι ὁ φζῥθολος, ἡ πάσα αὐτὴ φάλαγξ ἐκ τῆς δόξης ὀκείνης δξέ-- 

“πεσὸν, αὶ ἡϊιμωμϑίων γεχϑνάσι, δῆλον ἐκ εἰρηνϑβων ὥπασν. ἀλλὼς ἢ ὁ ποίας Οὐκ 

ἂν Εἴ αγοίας ἀγαμιεεςον ὃ λέγεν, στι ἀήελοι πσδὸς σμυσσίδν γωναρδἷν χατίρυξηϑη- 
σαν, καὶ αἰσώμμιτος ἐκείνη φύσις ποὺς Ὁ σμναλλα δ ἢ; σωμοίτωνἑασ ἤρθη; ἢ Οὐ, 
ἄκϑεις τῷ ΧΚραςούῦ λέλϑντος οὐδὲ τῆς ΤΝ αἰήέλων ὑσίας, Ἐν "ὃ τῇ αὐγαςτίσει ὅτε γα- 

μούσιν, ὅτε γα μίσχονται, δλλ Εἰσιν ὡς ὠγίελοι ϑεοῦ,, συοὶὲ )ὰ διόντε τίου αἰσώματον 

φύσιν ἐκείνζωυ ζιαύτίωυ Ὡϑυμίαν δέξαοϑαι ποτε. προὺς τύτοις δὲ κακεῖνο οὐγοῆσαι ἦ 
δεῖ, ὅτι πλρτη ΨΜ ἀτοπωτώτων ἐξὶ τῶτο δέξαοϑαι τα λογισμῷ. Εἰ γὰ} Ο ἁγωι 

ὧν, ΕἾϑε ὶ τὸν ἀνγιϑόφστον δημιαργηθύντου, ἢ οὖν σώματι Ὁσαύτης τιμῆς ἀξιωθέντα "᾿ 

3 

«ᾧ 
, 

[ 

47. ἃ 

πνϑύματος α'γίν ἠξιωμϑιίοι σὐσὲ ὁπ]ασίδυ "αἀὐήέλων ἰδεῖν ἰδυσαν (ὁ γρ6 ανήρ Ὁ ὕχι.- κι ἀγθν 
ϑυμιών φγασοίνϑμος αἰέλου παρϑυσίαν, Οἕκ αὐτίωὶ τίω ἐσίαν (πὼς »ὰ» διόν τε «.-. 

σώμιατον θσίαν ἰδεῖν, δλλαὶ μεταορη μα τίϑεῖσαν )) τίω ἐνέργειθν μιαιρού δέν χαὶ αντίωὶ 
Τυχίω ἀφῆκε ὸ ὁ ζοσῦτος ὶ τηλικοῦτος αγὴρ ἀπγας ὁδὸν ἐχειτοὴ τίς ἀν, κάν σφό.- 5 
δρα μεμηνως ἡ, κσυτουδέξαρτο ὃ βλασφημον τῦπο βῆμα, ἢ πολλῆς γέμον ᾧ ἀνοίας, 
ὅτι ἡ ἀσώματος Φύσις καὶ ἡ γοεροὶ σωμούτων συμεπλλοκῆς ἑιύξόετο; ὍΔ, ἥα μὴ Ἐχὲ 
πολὺ ζρῦτα κυοιῶτες  ἀὐφὶ δόξωνϑμ Εἰχῷ τὸν χρόνον κατατοίξειν, φέρε, 7 χὰ 
ΤΜ ασδαγμώτων ἐπληροφορήσοινϑμ ὑμδυτίω ἀγώπίω, ὡς “ἢν αἰδιονάύτων τῦτο 

κοϑές χε, τίω αἰλήθειδν ΜΜ ἐγκείμδμων διδωξωνϑμ ὑμᾶς, παλιν ὀψαγνόγτες ζὰ 39 

“ὐδκ τῆς ϑείας γραφῆς Εἰρηνδῥα. Καὶ ἐλμετό, φησιν, ἑωϊκα ἤρξαντο (Ὁ ἀν, ϑοφποι 
πολλοὶ γίνεοϑειι δητὶ τὴς γῆς, χαὶ θυγατέρες ἐγψυνήϑησαν οὐοις᾽ ἰδῦγτες ὃ (Ὁ) υἱοὶ τῇ 3ε- 
οὗτας ϑυγαιτέροις 7 αγιϑούπων, ὅτί καλαί Εἶσιν, ἔλαιον ἑαυτοῖς γιυναῆκ ας “Φιτὸ πα- 

σῶν, ὧν ἐξελέξλυτο. πορολαθίντες ἐδιδαῖξα νϑμ ὑμᾶς, ὅτι ἔγος τῇ 22 φῇ "ἡ (ἄὄν' αν-- 

εδεύπους, υἱὸς ϑεοῦ καλᾷν. ἐπεὶ δῶ ὑπὸ τῷ Σὴθ ὅτοι χατῆγϑν τὸ ἥνος, τῷ “' καἰ α 15 
ἐὐτα τῳϑότα ποϑσαρ»ρθύοντος Ἐνὼς (τ 5, Φησιν, ἤλπισεν ὕχικαλζαϑειι δ 

ὀνομαι κυρίν πῷ ϑκοὐ ) δξ ὠὀκείνν λοιπὸν (ὦ) ἑξος τικτόνϑμοι, (οὶ ϑεοῦ πσοϑσηηϑρθ.3..: 

σαν τῦδᾳ τῆς ϑείας γραφῆς, δζρὶ Ὁ μιμεῖοϑαι μέχρις ἐκαείνα “Ὗ' χσοϑλόνων τίω αρε- 
τί" υἱὸς ἢ ἀν,ϑοόπων ὠκαίλεσε (ἦν ἀσοὴ τϑ Σηθ γερονόζω, «ὅν διπὸ τῷ Καίῖν χαὶ 
(ἔν (ξ ἐκείνα ὃ μος κατάλχονζας. ἐζμετο 25, Φησιν, ἡνίκα. ἡρξόντο ὧ ἀν,5.69.. 40 

ποι πολλοὶ γίνεαϑαι Ἐχὶ τῆς γῆς, χαὶ θυγατέρες ἐδωνήϑησαν ἀδοῖς. ἰδὸντες ὶ (Ὁ οὶ 
το ϑεού, (Ὁ πὸ τῷ Σὴθ χαὶ τῷ Ενως, τὰς ϑυγατέρας τῶν αὖν,ϑοϑύπων, ἐκείνας ταῖς 

4 »»ἤ 7 ,7ὔ 5. ς 2 » “,᾿,{ι 

ζ΄ οκχέϊνων τύῴϑεισας, «δὶ ὧν εἰ πτέν, ὁτί καὶ θυγατέρες ἐδμνηγησὸν αὐτοις, ὅτι κα- 
“ λ 

λοι 

το στο πυταισπωντ.»..... 

πεσε τὸ “τον στὖνἴὖἕ.τ-..--.ἕ. 

προ 5.“ “--ςΞ ἝΨ«-πππττιι τος . 



ΤΈΝΕΣΙΝ, Δογ κβ. 157 χίν, σ΄ 

χαί Εἰσω, ἔλαθον ἑαυτοῖς Εἰς γωνῶκας. ὅρᾳ πῶς δζρ τὴς λέζεως ζωτης πᾶσαν 
ἡμῶν αὐ δι ἀσέλγειλν ἐγέφέωο οὐδὲ γὸ δὶ Ὡηπϑυμίαν παιδοποιίας χὶ ἢ πορ ξιν 
(ιτίω ὡρμησαν, διλιὰ δὲ ἀκρῳσίλν ἡδόγης. ἰδόντες Ὁ}, φησι, ταῖς ϑυγατέρας 
ἀν,ϑοϑπων, τί καλοὶ Ἐίσιν. ἡ Ἐχϑυμία Ὁ ϑυμορφίας Εἰς τ ὄλε,ϑ6ϑν αὑςᾶυ τῦτον 

» ἐωεγκε᾽ ὦ καῖλλος τῆς ὀψεως τῆς πορνείας ἡ τῆς ἀσελγείας ἀύξῖς γεμηται αἴῆιν. 
ὼ σε σὲ τύτῳ ἡρκέοϑη κα ϑυία, γραφή, ϑλώ πϑόσέϑηχεν, ελαῦον ὃ ἑαυτοῖς γνάϊκαα 

οὑπὸ πασών, ὧν “ξελέξοντο. ἡ ζοῶτο πάλιν ἐμῷ αἰνοντὸς 41 τίωὐ πολλίω αὐτῶν 

ἐσελγειδν, ὁΤι τῶ! κούλλει ἡ"Πήϑησθν, ὦ χαλινδν Ἐχιϑενναι τῇ αἰτάκτῳ Ἐχιϑυμία ὕκ. 

ἠδυλήϑητοιν, δλλ᾽ χιασοθρύχιοι γερόνασιν αἰπὺ τὴς γεας χειρωϑέντες, χαὶ ὯΝ οἱ 
τοι τω αὐ ολνομον ζωυτίωυ πος ἕν ἐρήμους ἑαυςἄν' κατα φήσαντες τὴς ἀγωϑεν πσοονοΐ- 

; «ξ. καὶ ἥα μείϑωμϑμ στι ἀγόμῳ γαίμου, δῖ γοιδὺποιΐας ἕνεκεν τῶτο διωτοραξόντο, 
᾿ δζω τοῦτο φησιν, ἰ δὸντες στι καλαί ἐισιν, ἔλαφον ἑαντοῖς γαναιχκας Ὡστὸ πασῶν, ὧν ὄξε.. 

λέξοντο. τἱ δῶ; Μ οφθολ δ τίω γέαν δὺ τις αἴτιάσαρτο; ὅδαικφς. Οὐ »δρὸ 
ὀφθειλμὸς τῷ ὀλίαϑου αἴτιος γέχϑνεν, δλλ᾽ καὶ τῆς ἀσοϑαιρέσεως ῥᾳϑυμία, ἡ Ὁ ἔχι- 

1; ϑυμίας αἰχαλίνωτον, ὁ » ὀφθοιλμὸς δχζορὰ τῶτο ἐδημιυργήϑη, ὧξε δζῷ τύτυχαζ- 

πῆϑϑοντας αὶ τ ϑεοῦ δομαυργήματα δοξαζειν ' τύτων στοιητίωυ', τῷ ὀφθαλμοῦ 
ζίνιωυ δὴν ἔργον Ὁ ὁρᾶν, ὦ αὶ χακῶς ὁρᾶν “στὸ τῷ ἐνδολεν ἀωιοχοιῶτος Λογισμιοῦ γίνε-- 
ται. ἴα γ5} μέλη ατοὺς τέων Μ ὠγαϑῶν ἐργασίαν ἡμῖν 10) γρήσιμα ἐδημιϑργησεν 
ὁ δεασύτης, ὃ ἑευϊογείαϑαι σμυεχώρησεν αἰ πσὸ τῆς ἀσωματα ϑσίας, τῆς ψυχῆς λέ- 

20 γώ. ἐπειδιλυ ὃν ὀκείνη Εἰς βαϑυμίαν τὐποχλίνη, ἡ (ας ωΐας χαλοίσῃ,καθεώπερ ζωΐϊ. 

β οχος Οὐκ Εἰδὼς ζῷ ἀτακτα Μ ἵπτσων σκιρτήματω καιταφέλλειν, ζαῖς ἑωΐαις ἐγδοιᾷ 
; ἀ ἔν ἵπαοις ὄν: ὃ ἅρμα ἔλχοντας ᾧ ἑαυτὸν κατακρημψίδει ᾿ ὅγω διὴ ὦ ἢ τσϑϑλαί- 

ρέσις ἡ ἡμέτεροι, ἐπειδδρ μὴ Εὔδῳῃ τοῖς μέλεσι δεόντως κεγρηοῦ,, ζαῖς αἰτούκτοις ἔγχι- 
ϑυμίωις εὐδούσα. «ἰπσοδρύχιον ἑαυτίω ἐργάξεται. δχρὺ τύτο ὁ δεασότης ἡ δ Χοι- 

ς φὺς Εἰδὼς τῆς φυσεως ἡ δὲν Ὁ βῥεπηρέαςον, τὸ τὴς πδϑαιρέσεως τίω ῥαθυμίαν, νὸ. 
μὸν ἔϑηκεν Ὁ σοτειχίζοντοω ᾧ κωλύοντω δ αἰἴξέερχον ϑεωοίδμ, ἵνα, ἐκ πολλού τῷ ὁζ- 
φήματος ον ἡιν τικτονϑμζω πυξϑὶν σξέσγ,κα! φησιν (9) ἐμδλένψας γωνώμκαι πος Μαγθ, εν κα 

ζω ἔχιθυμῆσοι αὐτῆς, Ἴδη ἐμοίχευσεν αὖν οὐ τῇ καρδία τῳ, ὅζρ τῶτέ, φησίν, ἀἰπα- 

φρρθύω τίω αἰκόλαςον ὃν, ἵνα ἐλθυϑερώσω τῆς ἀτόπου πυράξεως. μὴ » δήγοι 

40 μίση, φησίν, ὅτι κὶ συμστλοκή μόνον τοὺ αἰ μδοτίδν ἐργάζεται. ἡ γᾺ γνώμη ἐβὶγὴ τὶ 
αἰδόγε, χατοίκρισιν δεχομϑμη. κα) ὅτοι ζίγωυ, ὯΦ ῶ καίλλος " Εὔδεσων, ἑάλωσαν τῇ ϑία. Εἴ. 

, δὸν γ δ, φησιν, οτι χαλαί Εἰσιν, ᾧ ἔλαιον ἑαυτοῖς ἀσὸ πασῶν, ὧν δξελέξομιο. δλλ, 

 "ὶ ἰδωνϑμ ὁ (Τ᾿ πίω ἀτοπον ζωτίω πράξει αὶ τίωὐ αἰκόλᾳςον γγώμζιυ, Ὁ τῷ γιοῦ 
τίω αἰγαϑύτητα. . 

5 3. Καὶ Ξ]πέ, φησι, κύριος ὁ ϑεὸς, αὶ μὴ κατα μείνη ὃ σπνϑῦμα μὰ ἐἰν τοῖς δὐ,8.09:.. 
; ποις Ουτοις Ε ἰς ᾧ αἰοίνα., δ ὦ Εεἶνω αὐῶδν: (ρκας. ἔσονται ὃ αἱ ἡμέρφω αὐτῶν, 
᾿ ὅτ ἐκουτὸν Ε ἴκοσιν. 
ἰ Αἴδυοσον φιλον,ϑοφπίας 4]ν ἰδιῷν ἐἰν τοῖς βραχέσι αὕτοις ρήμασι, ἡ ΕἸπεκύριος 
; οϑεὸς, υ μή κατα μείνη ῶ πγθῦμα (Μ ον τοῖς λυ, ϑοόποις τϑτοις, δζῳ δ Εἶἦαι αὐςδῷ 
: ! } »"» ᾽ ἰον ϑ 3 ᾿ 49 σάρκας. Ὦ ηγϑῦ μα «ἰγζωῦϑθο τίω πσοόνονντικζωὼ ἐντυῖ δυυύαμων ἐκαίλεσε, τίω ἀπο 

λειδν αὐτῆϑ δὴ τσοϑιμέυνύων. ᾧ ἵνα, μοίθῃς δι αὐἰδὲ τ τε ζω ὁ λόγος, ὅροι ὃ ἐπαοδ- 
οὶ » ,, ἰὸν» ᾿ “ ᾽ 

κάτα, ἐμ αἰ θιῦ δία αὑτώς, φυσι σαριας, αὔτ ἐπι οὶ τὸ θμυιρῖῆς ταράξει ἀκδὺ παιῆϑαι, καταδουππλμ χοϑαι,, μα Εἷς δον χε Θϑοϑ τι τῇ ΤῊς υχῆς ὅσια, ΔΆ ὡς στυρκῷ 
Οβιεγίοί, τοχλ, 1. 9) μμόνζων 

---οτει πὶ 
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ζ 

μ 

ΐ 
᾿ 



{κι᾿ 

Ῥωμ.η,9, 

Ηρ. 1γ.γ. 

ζωῆς τ Νῶε δζα τῆς πυόσηγϑολας ἐπειδούοντο, νωῦ παΐλιν ἐπχιτεων τίω "μακρο-: “Χ. ἀγμνῖς 
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μόνζωυ αὐδικεηνδῥας ψυχῆς ἐρήμοις ὄντως, ὅτω (δὴ ἑαυ ὃ!" βίον καταναλίσκειν, ἔθος 
“ὃ αἰεὶ τὴ ϑοίᾳ γραφῇ σείρκα (ὗν (ὐρκικουςχαλῷ, ὡσαΐ «ὅν ἐναρέτοις αὐσοίρκϑις ὁγο-: 
μαΐζεν .καθαίπερ ὁ Παῦλός φησιν, Ὑμεῖς ὃ Οὐκ ἐφὲ ἐν ρχὶ, οὐκ ηῆν σάρκα ὃ πὔϑι- 

ἐχειντο,δλλ᾽ ΤΥ σείρκα αὐἰθεκείμενοι αὐώτερ9ι "δ (ορκικών ἦσαν Φρονημούτων. " ὡσ-- χιδαῃὶ 
περ ὧν αὶ τοῖσδε, δχρὸ ῶ τἰαρροράν ἿΨ (νικῶν, ἐλφὴν, ὑμεῖς ὃ σέκ ἐκξὲ ον ὥρκὶ, ὅτω; τ 

ὼὰ Ὠχὶ σότων, (γ) 39 ἰδὲ ς (ὐρκικοὶς πσράξεις διϊωωεκῶς ἦσαν ἠοοληρϑβοι, σείρκας 

αὐάᾶν ἐκάλεσε. δ Ὁ Εἶναι αὑςἄν' σείρκας, Οὐ ἔτι συϊλωρήσω ζαῖς αἱ μδτίαις αὐ-- 
ὧν χαταῤῥυπαίνεοϑαι!. Εἶδες αὐγαναχ)]ήσεως μέγεϑος , Εἶδες ἀπειλῆς αἰπροολζω. [ 

σχόπει πὡς τὴ ἀπειλῇ ὸ τῇ αἰγανανήσει τίω) φιλαν,ϑο»πίδν" ἐπέμιξε. ζιῶτος ὃ κἴμξι, ἢ 

ὁ διεαυότης ὁ ἡμέτερος. ἀπειλεῖ: πολλάκις, ὄχ ἵνα, Εἰς θρηϑν αἰ γοαΐγῃ τίω ἀπειλζω, 19 Ἷ 

ἀλλ᾽ να δίορϑωσαίμϑμος αὐτιὺς μιηκέτι τίωὐ ἀπειλζιὸ Εἰς ἔργϑν ὀξενέγκη. Εἰ) 
ἐδύλετο τιμωρήσοιοϑαι, τίνος ἕνεκεν ᾧ ασοϑέλοὰμ αλλ ΤΩ" μὴ βώλεται, δζρὶ τῶτο 
αἰεὶ μέλλει ὀϑαξαάλλεται ὁ πυδολέγει, ἀφορμιζω παρέχων τοῖς ἰχυδυθιώοις φυγᾷν 

εϑὲ τίωὐ κακίον, ἐλέδκ, 5 τίω παρε, ἡ τὰς Ἰιμωρφίας τίου πεῖρριν δίᾳφυγᾷν. ἐπεὶ δζῶω ΐ 
ἡπείλησεπανωλεθρίᾳ αὐςδσ ερραδωσεν(τϑηο νὰ [61 δι μὴ κατα μείνῃ τὸ πγθμά τις ᾿ 

μα ὦ Τοῖς δύ ,ϑεύποις τϑτοις, δ᾽ ΩΣ εἶα αὐτοὺς σοίραφ,αντὶ “τῷ, οὐκ ἐαίσω αὐςὧν: 

λοιπὸν ζιωὐ)ούκ “διρχεοϑεὶς τῇ τῶν πεντακοσίων ἐτῶν μακροθυμία, ζω δχρὼ “ἤϊσυς τὴς ; 

ῃ 
( 
ἡ 

ϑυμίαν, ἑτέραν αὑτοῖς προθεσμίαν ὁοίζει καί φησιν ἠπειλησοίμέω ᾧ Εἶπον αὶ δή- “» 
ΟΣ» ἢ, ΑΔ» νι.» ! ΟΥΝΆΓΡὰ ! : Ι 

λίω ἐποίησα Κ' ὀμιξιῦ ἀἰγανακῆησιν, ἐωὼ δῴρ Ὁ πλήϑος Μ᾽ αἰ ϑοτημάτων “Ψ'ϑ ΕἾ0-- 10 
γασμϑμων ὑμῶν ὅπα, ἫΝ ὑμῶν ἔφην ἀκόλουθον" ἀλλ Ν᾽ ἀν ᾷᾳᾷ λύΐατα τῶν. 

τηκότας (Ο ϑίωα, βόλομαι ὃ μηδένα ὡστόλλυοῖϊς,, δα τῶτο καὶ ἐκατὸν Εἴοσιν ὁτων 
ὄνον πολιν ὠρδίδωμοι, ἵνα, Εἰ Οὐλεοϑε, ὁ ιἰ ἡ μδότημϑμα ἰπονί αι, δὲ τῆς ἐχὶ Ἷ 

βέλτιον ματαξολῆς, ᾧ Ὁ πὐοοταῦ " ἐλόνϑμοι, τὴς ἡμιφοίας τίω πεῖροιν ὠκφύγη-.- ἴῃ ἢ 
τε, ἔσονται γ Δ , φησιν, αὐ ἡμέρφι αὐνἦΜ, ἔτη ἑκοτὸν Εἴκοσιν. ς ἢ 

4 Οἱ, γίγομτές, φυσιν, ἦσαν (χὶ τὴς γὴς ἐν ζαῖς ἡμέραις ὠκείναις. ᾧ μετ᾽ ἐ- ΐ 
κῷα, ὡς ὁ, Εἰσεπορθίοντο (ὦ οὶ τῷ γε πτοϑς ζι᾿Α ϑυγατέρως Μ' δ ϑούπων,χαὶ ἐ- ὲ 
“λυνωσαν ἑαυτοῖς. ὠκᾷνοι ἦσειν οἱ γίγόμτες (ὦ) ἀπ᾽ αἰξνος, (ὦ δύ, ϑο ποι (ὦ ὠοματοί, ' 

Γίγόντας νι ῦϑα (ἄν ἰουρους Ὁ σῶμα δίκαι λέγειν τλω ϑείαν ραφίω. ἐξ ἐ. 
κείνων, φησὶν, ἡ πμεαὶ αὐ ηυξήϑη. ᾧ δ᾽ ἢὶ ἀλλαχού ὅθν ἰδᾷν τῶτο Εἰρνμϑιον. ΓΙ. 3ρ 

γαντες "Ὁ, Φησιν, ἐρ (ϑυμόν μα παῦσαι. τὔτον ὃ (ὃ ὉῬ ἑκατὸν Εἴκοσιν ἐ- 
ΤΜ ϑριθμόν τινερνομίζυσι 4 ὅοον τῆς ζωὴς Εἶναι" αὶ τῦτοῦ σημαίνει, ἀλλὰ τέως 
μακροϑυμίδν ἐὐδείξαοϑαι βύλεται, δῷ ὁ μ᾽ Ὅσαῦτα, εἰ μδοτήματα Ἐχὶ αὐτῶν ; 
Ἰχιδείκγυται. ν᾽ δῶν μαϑωρϑν, ἡ κ᾽ τίω εἰγαναίκλησιν ὶ τωι ὠπειλίω αὶ ὁ Ὄσοώ.. ᾿ 
τίωυ τὸ χεὸν μιουιροϑυ μίαν, εὐ Εἰς μετάνοιθν αὑτοῖς δέδωκεν, ὡς ναὶ μόνον Ουὐεϊὲν ἐκέρ-- 35 ; 
ϑανον, ἀλλα ᾧ Οἷς αὑτοῖς ἐπέμενδν, ὀζᾳι τῶτό φησιγ᾽ ὡς δ Εἰσεπορθύοντο (ὦ οἱ ὦ 
9ι 5 χροϑς (μ ϑυγατέρας ὦ! δ, ϑούπων, ᾧ ἐδμνωσαν ἑαυτοῖς. ὠκεῖνοι ἦσαν (ὦ) γί- 
σαντες (ὦ) ἐπ᾽ αἰώνος, (ὦ δ ϑοφποι ὦ ὁγομμιαιφοί. Εἴδες ἀγνωμοσιώης αἰ ρῦο- 
λίω, Εἶδες ψυχίω ὀῥαλγητον. ὅἴτο ὁ τῆς τιμωρίας φόζος, υἶτε ὁ τῆς μακροθυμίας 
χοῦος ἀπέφησεν αὐςῶν ΟΜ πονηρῶν ποράξεων, αἰλλεὶ ὥπαξ χτὶ κρημνῶν κατενῳϑέν- 40 

τς, ὶ ὃ τῆς ὀζμνοίας ἔμιμα, πηρωϑήντες, Οὐκ ἔτι λοιπὸν καϑούεῦν ὡσσο μέϑες τινὸς, ὃ 
πονηρϑις Ἰχιϑυμίας χαταβα τῇ οϑέντες ὀμενεγκεῖν ἠφυ λήϑησειν᾽ χαϑείκῆ» ᾧ σοφός ὡς 

Παρριμιιν. γι Φησιν, Ασεθὴς ἐμπεσὼν Εἰς βάθος κακῶν καιταφρονῇ. δεινὸν »}» δεινόν, αἰγαπητὲ, 

αἰ λῶγαι Ἵ 
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ἀλώναι 79,15 τὸ γ4 ̓ λύ παγίπν. ἡ ᾺΡ̓ ψυχή λϑιπϑ), καϑού πε: οὖν δικτύοις ἀπει- 

Χμ ϑμηρὸ ὡσ ὃ ὗς ἐγκυλιουϑμὴ βορθόρῳ 575 ) τω ὁ αὐτῇ αἰ ποὸ Τὴ9 κουκῆς σωνη- 

ϑείας κοι ταγώ ϑείσεε, Ουτὲ ὁ ϑησιν λϑάθανει τὴς τῶν ἀεδὴ τὴ μοί ῶν δυσωδίας. δ 

70" »ἦφΦεῖν ὦ ἐγφηηϑρέναι, ὦτε μι )εμέαν τῷ πονηρῷ δὰ νιον! ρα ̓  Ὄ ἕω Ξ ἴγοδὸν 

5. κοὐδαοκῖν, ἵνα μη σχοτωσακ ἡ δ λογισμὸν, Ὁ δ,9οφιτικὸν τῆς ὀχρμγοίας ἰπο υ-- 
Φ λώχος, τῦδοι πιβυασῃ κοιθοῦ τὸρ α πετερημϑμες τῷ ἡλιακοῦ τῦτο φωτὸς, ἡ “θ9; ᾷς 

εἰκῆνας τῷ τῆς διχαμοσιισης ἡλίᾳ ὁρᾶν μιῇ δυεναινϑμός κτὶ κρημψών φέρε, ὁεἶν ἡ ὅ- 
τοὶ ὅτε πεπονῦτωπν. ἀἴχϑυε γὺ παλιν τῆς τῷ 3.06 ἀγαθότητος πίω ὀμεξικαικίαν. 

5. ἰδὼν δὲ, Φησι,κύθλος ὁ γε, δὼ, ἐπληϑιωϑησειν αἱ κϑιχίω “Μ᾽ δ, ϑοόπων ἐπὶ 

10 τῆς γῆ. . 
Τίβόλεπω Ὁ Εἰρηυϑμον, ἰδὼν δέ, Οἕπο ἐπειδεὴ ἠγνόει ὁ δεασύτης( μοὶ μοιτο) δλλαὶ 

πσϑὸς τίω αἰοὐνειὰν τίου ἡμετέροιν πάντα διηγᾷται ἡ γκία γραφή, ἵνα γῈΡ ἡμᾶς 
διδωξη, ὅτι ἢ κ᾿ τίου τοτούτίο αὐτῷ μακροϑυμίδυ τοῖς αὐτοῖς ἐπένϑνον, ἡ ἃ χεί- 

ο9σι αἰθιίζαλον ἑαυςᾶν' κουχϑῖς, φησιν, ἰδὸν ἢ ὅτι ἐπ ληθωύϑησαν αἱ χακίαι “Μ᾽ δ ῤ- 

15 ,δόζπων ἔχιτῆς γῆς. ον ὙΝΡ τῆς πονηρϑις πγοφίξεως ζαύτης, καϑουτόρ 'πὸ πηγὴς 
νος, καὶ ἕτεροι πολλαὶ αὑτοῖς ἐτίκτετο α δ τήμιατα, ὁζγ; τούτο φησιν, αἱ χαχίαι ὟὙΨἢ 
δὐ,ϑοϑπων. δια γὺ πορνεία, ἀσέλγεια ἢ Ὄσαύτη ἀκολασία, Εἰκὸς αὶ μέϑίω χαὶ 

παροινίθν, ὃ πολλίω αἰδικίαν κ) πλεονέξίλν κὺ ζῳ μυρία τἰκϊεαϑτῳ κακοί. 

Ἰδὼν δέ, φησι, κύφλος ὁ ϑφὸς ὅτι ἐπληθιούϑησαν αἱ χαχίαι ν᾽ ὀν,ϑοπων Ἐχὶ τῆς 
20 γῆς, ὁ πᾶς τις δζρνος) οὖν τῇ κοιρδίᾳ ἀυτῳ ὁ χημελῶς Ἐχὶ τοὶ πονηρ οὐ πασεις ζι ἡμέραις. 

ὥρᾳ “πως ἕκαωτον δ Εὐρηνϑύων δείκψυτι ὃ μέγεθος [«ὑτῷ] ἫὍἍ) ἡμδοτηρῦμων. ἤγῷ 

ΝΣ Εἶπε καϑολικῶς, οὁτι ἐπληθωϑησαν αἱ χακίαι ΣΦ αὐ, ϑοοόπων ἘχῚὶ τῆς γῆς, ἐπα 

γαγε, ᾧ πᾶς τίς. μεγάλη τῷ βήματος ἡ ἐμ φώσις. εχ ὁ νέος, φησίν, δλλὼ ἢ ὁ ὡρεσ-- 

Οὑτης αὑτὰ τωδνέῳ δρτυραήεται᾽ οὐοὲ αἰγήρ μόνον, λα αὶ γωνή ̓ εἐδουλοο,λ- 

25 λα αὶ ἐλϑύϑερος᾽ ὁ πλύσιος, αἰλλαὶ ᾧ πένης. ὦ ΩΝ ϑχρνοξται, πολλίω ἔχει τίω δυυύα.- 

μιν. αὶ Ν᾿ ὧκ σιωαρπαγῆς τῶτο αἰ ασομένασιν, αἰλλ᾽ ἐν τῇ χαρδία ὀζμνούμϑμοι ὃ ζω- 

σα καθ᾽ ἐκοις ἕω ὥραν βαλδυδωενοι, αὶ ἐν τύτοις τίω ασουδέω ἔχοντες, ἡ οὐδὲ ἀπλως 

ὶὸ ὡς ἔτυγεν ὦ παξ αὶ δυύτερον “δ'αγοσκελιαθέντες κί αυῦ τῆς αἰρδρτίας ἵςανται τῆς κα- 
κίας, ἀλλ᾽ ἐχιμελῶς ζω τέων μετέρ νται, αὶ ὶ πονηρὰ δζαυραἤἥονται ᾿ αὔτ ἐς!, 

30 (Γ᾽ πολλῆς τὴς απουδιῆς' ῥεῖν ΟΡ ργως͵ Οὐδὲν ἠμδιριδύως αἰ χγ' αὐτῶν γίνεται, ἐν 

δὲ χσδ9: βραχιὼ γθόνον, αἰλλαὶ πάσας ὲ ἡμέρας, πᾶσαν αὑτῶν τίω ζωίω Εἰς τῦτο 

καταναλίσκουσιν. Εἶδες πονηρίας ἐλίτασιν, Εἶδες πως μαλέτίω ῶ πράγμα ἐποι-- 

οἰεωῶτο, ἔχιμδιώς ἀπόντα “πονηρὰ αἰσ'τρκῆονϑροι. κὸ πᾶσα, ἡλικία «δὲς τίω 

τὸς κακίας ἐργασίλν ῥυτομόλει. πᾶς τίς, φησι, σϑεῖδ ἡ ἀωρος ἡλικία σσσὲ ἡ αἰπει- 
45 ρόκιχὸς ὠμοιρος ζω, αλλ θύϑέως "ἡ ὧν ασϑϑοιμίων τίωὐ κακίω ζω τίωυ ἁμάλλὸν 

πόύτες ἐποιοιώῶτο, ἕκάςφος (Π) πλησίον Αἰ προαλλεοῖζ φιλονεικῶν τὴ Μ᾽ πηρᾳξεων 

“οὐ ανομία. εὐννόξι δ μι ογζωῦϑα “ἢ δικαία 7: αἰπροαλλυσον συφίλυ, τι ἐν 

σαύτη κακϑΐυ συμφωνία ἰδωσε Ὁ λύμέω φχμφυγεῖν αὶ μηδεμίαν ἐντεῦθεν δέξωνδ, 
| βλᾳζίω, δυλὰ καθουπερ ὅξ ἑτέρᾳς Φύσεως συγχείμϑμος, ὅτως ἐῤρωνϑύον Φρϑνήμϑ 
459 ἀγαλαθξων, χαὶ θικ29εν ἔχ τζωὺ τὴς Ὡηρετης κατόρθωσιν ἀσεύσοις, καὶ τζωὺ χακίω αὐ.- 

Μ συμιφωνίαν διέφυτε, χαρῇ τῆς κτ' πϑύτων οὐνεγϑείσοις πόμωλεϑοίας ὠκτὸς γέλϑνε. 

6 Καὶ εὐνεϑυ μη 9», φησὶ, κύφιος ὁ ϑεὸς, ὅτι ἐποίησε τὸν ἀν, ϑοφ πον Ἐχὶ τὴς γῆς. 
ὥρᾳ πάλιν λέξεως παχύτητα, ὦ συγκατάθδασιν. ογεϑθυ μή, δι, φησὶν, αὐτὶ τῷ, 

ΟΒιεγίοι, τοι, 1. ΟΠ Ω 52 μετεμελήϑη" 

κοῦ. φὶ 



-Ξῷ κὰ- κα παν. 6, 

- πος τας -Ξ. ἂν Ἰπαπιῦκονονν... 

ὧν ς. τ᾽ 5 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ ' 
μετεμελήθη "Οὐκ γ) 3) μετα μκελειται θεὸς (μὴ “δμοιπτο) λα; κτ' τίω σιωήϑειδν πίω 

αν,ϑε»πίνζωυ ἡμῖν ἰαλέγεται ἡ ϑοια γραφή, ἵνα διδαξη ἡμᾶς, ὁτί ἡ αἰχύροολη Τ᾽ 
ἡμδοτηρϑίων ἀὐδθῖς Εἰς τοσοωύτζω αἰγαναίκτησιν τὸν φΦιλον,9.6.5 πον 9ιὸν ἤγαγέ. ὦ οὐε- 

ϑυμϑη, φησὶ, κύριος ὁ3εθς, τί ἐποίησε τὸν ἀν,969.πὸν δὶ τῆς γῆς. μὴ Ὑ5Ρ δζᾳὰ τῷ- 

τὸ, φησιν, αὐτὸν παρήγα"ϑν, ἵνα Εἰς τοσούτον δὁλιοϑὸν κριτενέρϑεὶς ἀπωλείας ἑαυτῳΐ ̓ 
εὔτιος κρυταιςῃ» δζρὶ τῶτο δξ δοχὴς καὶ ὧκ πσϑϑοιμκίων τοσουύτης ἡξίωσοι αἱντὸν τῆς τι-- 
μῆς ὦ τοσαύτην καἰδὶ αὐτὸν τίν πσοϑνοιαν ἐπεδειξαμώωυ, Να,τέω ιρετίω ἐλόμϑμος 
ἐκτὸς τὴς ἀπωλείας γίνη). Κλ δ ὃ σέ ἐὶς δέον ἐγρήσοωτο τῇ φιλαν,ϑφφ»πία τῇ ἐμῆ, 
βέλτιον λϑιτὸν ὐκκϑτείωναι το τίου κακίω Ἐχιχείρησιν. αὶ διενοήθη, ἡ Εἶπα κύριος ὁ 

᾿ 7 53} ι» 7ὔ »«" ! ! ΄- " »κ»γ 

ες, Απαλείψω Τ' ἀν, ϑιοϑπον,ὃν ἐποίησοι, Ἔντο τσ εσώπου [πάσης] τῆς γῆς, Ὄστο αν-- ὦ 

ιϑούπου ἕως κτήνας, ὁ Ἔπο ἑρπεῖβ ἕως πετεναῖν τῷ ἐφανού ὅτι ονεθυμυήϑέωυ, ὅτι ἐποί-- 
ἡσου αὐτύς. ζᾳ χὐδέμαυτῷ πόύτα, φησὶν, ἐπεδειξαίμιζων. ἰπὸ τῷ μή ἐντὸς Εἰς ὃ 
4) παρήγαλϑν, πίω γνῶσιν “Ἷμ πορακτέων ᾧ μὴ πορακτέων" ογέθηκοι τῇ φύσει, 
ὃ αὐτεξύσιον ἐδωρησοίμεξυν, ἰφαύτω τὴ μακροϑυμία ἐγοησαμέιν ᾿ᾧ κ᾿ τὸν πολιὼ 
“θόνον ὠκεῖνον, ὁ τίω αἰγδμάκτησιν, ἡ τὼ ἀπειλζω, (ὦ Εἶπον, καὶ ἑτέραν ποολϑεσμί-. 

ἐν ὥρισα, βόλθμϑμος Εἰς ἀἰάϑησιν ἀυςᾷν" ἐλϑονζας ὟΨ οικείων" πῇαισμαύτων ἀγωκα.- 
λέσαοϑαι πίω ἐμδωὼ αἰγανακτησι,. ὕδτὴ δ συσὲ τως ὠκέρδμόν ᾧ, πλέον, αγαίγκη 

τἰωὶ ἀπειλίω Εἰς ἔργον ϑξαγατγεν καὶ πόυτελὴ ὀξάλωνιν αὐ δεργάσααϑαι, ὦ κα- 
θα ύρξυμέω “ναὶ πονησοὲν αἰφανίσει τύτων ὃ μος, ἵνα μεὴ ὶ ζαῖς εἰς τὸ ἑξῆς ϑμεαὶς 
τῆς καιχίας διδοίσκαλοι γένωνται. 

7 Κα Εἶπε κύριος ὁϑεὸς, ἀπαλείψω ἢ ἀν,9.65»πον,ἷν ἐποίησοι, δἰπὸ πυοόσώπου Ἢ 
γ6, στὸ αἷν,ϑοϑ που ἕως κτήνες. 

Αἰλλ᾽ ἴσως Εἴποι ὡς ὁ.) τίνος ἕνεκον, τῷ αὖν,ϑοϑὗπου πτοϑςκακίδν Ὄἰπο κλιίναγτος, κ) 

ὶ ἄλογα τίοὐ αὐτίωὺ αὐτῷ ὡμμωρίὸν «ἰασορδβμει ; μὴ "Σ» ΟΥ̓͂Ν τω ἑαυτῶν χθείδω 

ζὰ ἄλογα γέλϑνε! “41 ἀν ϑοσπον ζωῦτα παρήηϑη. τότι τοι ἐκ τῷ μέσυ " α)-- 

᾿ ρρυϑέθ, ποία, ὠκείνων λοιπὸν γγφεία, Ἄροιτ᾽ δῤ Ὁ δχρα τοῦτο δξζυ ἢ ζωῦτα κοινωνῇ τὴς ἥι-. 
μώελας, ἥα μάϑητε τῆς αἰγαψακτήσεως τζοώ αἰχπρ(ολάύ᾽ ὲ καθοΐπερ δ Φρχῆς 

τῷ χυρρ»τοπλαΐφου αἱ μδοτόντος, καὶ γὴ τοὺ κατάραν ἐδέξατο, ὅτω ὸ νιωῦ, τῷ αγ,ιϑόπου 
μέλλοντος οὐφανίξεοϑαι, ὁ ζὰ ἀλογα κονωνᾷ τῆς ἡιμωοίας. ὥασερ Ὁ θὐδυκιμοιωῶτος 
τϑ αγιϑούπου ὦ ἡ κτίσις κοινωνᾷ τῇ τῷ αγιϑοϑίπου ϑϑημερίαᾳ (καϑεύπερ ὼ Παῦλός 

Ῥογον, κα, Φησιν, δτι » αὐτὴ ἡκτίσις ἐλϑυϑερωϑήσεται πὸ Ὁ δουλείας τῆς φϑυρδς ἐὶς Ὁ ἐλδυ.- 

ϑεείδν Ἢ τώψων τὴς δόξης τὺ 3κο0) ὅτω ὑνιῶ ὅζρ τὸ πλῆθος “ΜΨ αἱ μδοτημαίτων μέλ.- 
λοντος τῦτο κολάζεοϑαι ὦ πϑμωλεθρίᾳ τ΄ ριδίδοεϑει, ᾧ Οἱ κτήνη ὁ Ὁ ἑρπεΐζᾳ ἢ 
(ἀπετεναὶ σιωαπολαύει “τῷ κλιυδιωνία, 3! πᾶσαν Τ᾽ ἀνουμϑμζωυ καταλαμόμειν μέλ.-- 

λοντος. ἡ καϑοίπερ οὖν οἰκία τῷ απϑϑεζῶτος αἰ ποῦ Τὶ διασοτικὴν αἰ γαψαίκτησιν γεγ9-- 
νότος, ὦ (ὖν: σιευυγτηρετοιουζῳις “πὐμίᾷς Εἰκὸς χοινωνῷ τὴς κατηφείας ᾿᾿ τὸν αἷυτὸν διὴ 

πον ἡ ἐν ζωϑα, καϑαναῷ οὖν οἰκίᾳ “ΨΜ αν,ϑοϑπων ἀἰπολλυμῆῥων, ὡπϑυτα ἐν τῇ 

ὀικία αὶ τοὶ «ἰ πυὸ πίω τότε δεασοτείλν τυγχάνοντα αἀγώγκη «ἰ ποὺ τίω αὐτίωὼ τικι’- 
οἱδν ω πεσεῖν. 

Καὶ οὐγεθυμήϑίωυ, φησὶν, ὅτι ἐποίησω ἀὐύς. 

ο 

“οἶγηατ. ἢ 
ϑηχῷ ἢ 

10 

2 " 
Χαμ ; 

49 

23 

40 

᾿ Πυσιρσυϊκαταράσιως τυτὶ σεπλήρωται τὸ ρῆμα; μιλγὸ ἐξυλόμδωυ, φησὶ, Ὁ. 
στο τη τιμωρία αὐοὺς πὐϑαξαλῷν; αὐζί μὰ τῇ αὐ οολῃ τῆς τὐδανομίας Εἰς ζώ- 

τίω ὀξίωεἴκδν τίωὐ ἀἰγλναϊκ]ησιν. Εἶτα να μυλνομί μδν ἀφϑνισμὸν πὸμτελη τῷ Ὁ 
λύ,ϑοόπων 
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ΓΕΝΕΣΙΝΙ λογ. κῦ, ιόι χεΐς, ς΄. 

αὐ, ϑεθ᾽ πῶ γύνεοϑοι δυο, μηδὲ “σεῤῤρζον τί ἡμετέραν φύσιν εἰφανίζεα, , ἀλλὰ 

μαΐζω, υδυν ὅσον κακῶν αἰ. ἤα, ὧ ὅσον αἰγαϑον αἱρετὴ ,ἡ ὁτί ΚΚρείοσω) εἷς ἧς ποιων Ὁ ϑέλη-- Σεροις δι, 

μα κυρίου, ἢ μυρίοι οὐ ϑανομοί, Φησι᾽ 

8 Νῶε 9ὲ ἐυρὲ χα οναγτίον κυρίου τῷ θεοῦ. 

ς ἘΕἰὼπτὸ πλῖ)ος ὦπὸμ, Φησὶ, “ὐϑ9: ,Οταύτίω κακίλμ δξωκειλεν,δυν ὁ δίκαιος ὧέ 

πὸ απινηθαι τῆς ρετὴς διετήρησεν, ὁμὰ ὼ Ουτοις ὦ ἅπασι Διο' πϑυτὸς ̓ ἼΩΝ Δ(9.- 

ΡΥ ηϑνθνος, κὺ οὐρανῶν ἀπαλλαγάμαι τὴς κακίας, χα ἑαυτὸν τῆς αὐπ΄ αὐτῶν λύμῃφς 

ἐλῷγ Χ 69) κοαιϑιςαῖς᾽ χα ὥασερ ὄυτοι αἱ ὦ πονηρῶν ὥραξεων Εἰς αὐγανακΊησιν [᾿ 

φιλο, 8 θοῦ τοι ϑεἐν ἐπειυνέσοιντο, ουτῶ καὶ οὗν τέο Φρετίω ἐλθμμος, χαῶν ὅρων 

τὸ ονδντίον κυοῖα Ἢ γκού, τ ὌΝ 41 πσροσωπολήπηης οϑεῦς, δλα κἀν ἐγα, δύρη ον 

ζούτω πληθειᾳ αὐτῶ δοκούντα δῥρετορᾳἤήονϑμον, ὁ αὐἰϑεορώ, διλλα τὴς ὀικείας αὖον 

ἀξιοῖ παϑϑιοίας" ὁ Οὐ τὴ μᾶλλον πλείονα, τίου αἰδὶ αὐζον κηδεμονίλυ ᾿(πιδείκψυται, 

ὅσῳ ἡ τοσώτων ὄντων Μ᾽ ἐχὶ τίω καικίθν ἑλκόντων, τίου τῆς “εἰροτῆς αὐτὸς ὁδὸν εἴλετο. 

(δὴ γοώσχοντερ, παϑϑς ἕν μόνον ὁρώμϑυ αὐτο δοχϑιώ, ἀ τὸ ποιοιὼ ἡμὰς πίω ΗΘΙΚΟΝ 

15 κεν θύνοιαν Ἰηπασαίσειοϑαι" αὶ μήτε φιλία ἀϑειζόμδροι, μήτε (μωνλκίᾳ τινὶ δῳ.: 

λδύοντες αἀμελαΐμϑῳ τὴ τὴς κι, ᾿ ϑεὸν ρετῆς, δρλαὶ τῇ ἢ θεοῦ μακροθυμία Εἰς δέον χθ- 

σωκίβα, τὸ ὡς ἔτι χα θϑν ἔχορϑυ, πᾶσαν ῥᾳθυμίαν Ὄἰπολέμϑιοι ποιϑήσω νϑν πίων Φρε- 

τίω, μισήσωμϑῳ τίω κακίαν. ἐαν Ν μη ὼ “ῸῸς ζωτίω" ποίῳ ὁ δχιθυμίᾳ με- 
τέλθωϑμ, ὦ “ϑϑς ὠκείνδευ μέσος πολὺ κίησω, "θα, ὅτε ἐκείνης λυμώυ [9 φυ- 

20 γᾷ δγμιυησύ ἄθα, συσὲ ζωτις ̓θαλαβέονς, ὅτι τι νὰ ὑχτλυμοιωύτων χρείδν ἔχει ἢ Ὡ.- 

ρετη ὡς ὁ ὀκκαιουδμων Εἰς τὸν αἷδὶ αὐτὴς πόθον, ἀχϑε τῷ πσοϑφήτε λέλϑντος᾿" Τὰ κρί- Ψαλ, 

ματα κυρὰν ὠληλιναὶ, διδιχαιωυϑμα, Ἐχὶ τὸ αὐτὸ, ἔχιϑυμητὰ «ἂρ γ6 υσίογ αὶ λίθον 

τίμιον πολι" οὐκ δ σώτο μόνον ὅθὴν ὕλιθυμητα, δ ζἿ ΙΝ ἿΜ ὑλῶν 

Οὔκ ἐσιν ἕτερα ἀὑρεϑέεϑαι "» ἡμῶν τιμιώτερα. δ καὶ γ) ἐπήγαγε, Καὶ γλυκύτερᾳ ὑαῷ 

25 μέλι ὦ κήθλον. Ὁ ογζῦ)ε πάλι, Ὧ,᾽ ""; ᾿ Εἶχε Φύσιν ϑὺρῷν Ἐ ΄ μέλιτος γλυκυτέ- 

ἐαν, ζαύτῃ ἐ ἐγφή σατο τῇ Ε ἔκονι. καϑούεῦ» δ δῖ αἷξὶ τίω ΨΜ χϑημάτων συλλογάὼ 

μεμέωυότες, ὑγιϑυμίᾳ τινὶ ᾧ πόθῳ, Ἐχί" τόυτῷ πάσαν τίω ΡΣ ἔχεν ασυδαίξυσι, 
ἢ οὐθέποτε κόρον λσιμθαῦσι (μέϑν » οἰκθρεσύς δπινὴ φιλωργυρία) ἡ χαϑυύπερ 

Ὧ) με) λύοντες ἡσῳ ὧν πλείονα δ ἀ αχρο,τον ἑαυζις" ἐγχέωσι, ζσύώτω μιῶλλον στϑϑς 

40 δίψος ὁ ὠκχα οντα ἡ ουτῶ δὴ κα Ὁ} Ἰόυτοι τίω μαψίλν ζωτίω τίωῦ αἰκάϑεκ)ον ξυσέποτε φῇς 

σοι! δευύαυται, ὄν ὁ ὅσῳ ἀν αἀὐυξανομϑρίωυ ἴδωσιν ἐανΐζοις ; τίωυ «ὐἰξασίαν, τοσύτῳ μάλ- 

δον αὶ τ ὕχιθυμιὰν αἰώαθνσιρὸ ν αὶ πσϑϑτερον λήγϑσι τῆς πονηρϑις της ὀέξεω, μέ- 

ὡδις ἀν ἐἰς αἰυζον τὴς καικίας τὸν πυϑιϑῥα καυτενεηθῶσιν. ἐἰ Οίνιω δι ὄυτοι τίω ὀλέθβριον 
Οὐτίωυ Ἐχιϑυμίων καὶ χ) πϑώτων ἫΜ χακδὼ αἰτίαν ϑλνουδίξω καὶ τοσώτε Ἐχτδείκνεουται 

35 τῷὸ ν΄ πολλῷ μάλλον ἡμᾶς δίκαιον ζὰὶ χρίματα κυείσ, αῦ χρυσίον λίλυν ηἰ- 

μον πολι ὁ τυχαάνοντα τιμιώτερα, ζυτα δὲ ὁλν φρέφεν ον τῇ ἢ αἰ σνοίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ, 

χὰ μηδὲν τῆς ρετῆς ἡγείαϑαι “ξτιμότερον, ὥλλα ὁ ὁ ὀλέθρια ζώτω παΐϑη ὧκ- 

τέμνειν τὴς ἑαυταῖν ψυχὸ, ὶ ν Θἰδέναι, δι ἡ πτεύσκαμθος αὗτη ἡδονὴ ὀδυω ιν ἥΐκτειν 

Εἴωλ διευέκὴ ὦ βάσανον πέρας Οὔκ ὀχϑσαν, ᾧ μὴ ἀπατᾶν ἑαυκᾶν;, μιηδενομίζειν, 
49 ὅΤ| μέθαι τῷ παρυντος βίᾳ ἵ ἵσαται ζὰη ἡμέτεραι. εἰ ῥὲ Χ) μ τοῖς βήμασι ζῦτα Φϑ- 

λϑνται (ὦ) πολλοὶ, λα ὶ ὺ πιτέυειν λέγϑυσι τῷ τὴς ἀϑαφείσεως λόγῳ ̓  τῇ χὰ μελλύν-: 
τῶν λύπδονει, αὐλλ᾽ ἐγὼν ΓΟ, ῥήματι ασε»σέγω ̓ ἀλλὰ τοῖς καθ᾽ ἐχάφην ἡμέφον, Ὑ"ν0-. 

λϑρηις. ει Ὁ Ρα ἐναίςασιν τπδοσδοκα ς καὶ χὴ δλὐτίϑοσιν, τίνος ἕνεκεν ουτω τθὲ τίω τῷ πεῖ- 

Οδεγίοί, τοιῃ. 1, Ο 3 οὐντος 



χυᾺ. ς΄, τόν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
οϑντος ΐν δόξον ἐτό]σησαι; ἄγος ἕνεκεν, Εἰπέ μοι, κίτόεις στευτὸν καθ᾽ ἐχάφην ἡμέραν, 

καρ τίυυ ἀμμον τὰ χρήματα συλλέγων, ὁ αἰλρϑις ᾧ οἰκίας ἡ βαλανεῖα ὠνόέκϑμος, 

πολλάκις δὲ ἀρπα γῆς καὶ πλέονεξίας ζζωῶτα αὐδιξαλλόμϑνος, ἡ πληρῶν ὠκεῖνο Φ ΟΝ 
ἘΙσ. 4,ν. τῶ πεοοφήτυ Εἰρηνϑμον ᾿ Οὐναι ὼ σιιναίχῥηοντες ὀικίθν κυϑϑς ὀικίδν, ᾧ α 26», “δῆς ξ 

ἰγ)δν ἐγίζωντες, ἥα ὅ γελησίον αφέλωνταί τί ; ἢ ἔχε ζυτα 681 καθ᾽ ἐχάτην ἡμέραν ἰδεῖν 
γινόμϑνα,, ὁ ὁ »κϑβ φησιν, ἐΧισχοτᾷ μοὶ Ὁ δίᾷνος ἡὶ ὀικία, καὶ μυοίας πσοοφαΐσεις ἐπινοῦ, ἥα 
Φατίω ἀφέληται ᾿ ἕτερος ὃ τὸν αἰγρὴν Ἔ πένητος λαίξων σειψψα τῷ ἑαυ. ᾧ ὃ δὴ ΐ 
μεῖζον χα νον χὰ ξένον, ἢ σδ οἰ συτγώμιζων ἔχον, ὅτι οὖν ἑνὶ τόττῳ ἀυτιεχαϑήμϑμος, χαὶ 
πολλάκις, σὐὲ θέλων, ἑτέρωθι Αἱ φοἰωῶαι διμαάμϑρος, ἢ δὲ ἑτέροιν Ὅνα, πο αγμκαΐτων ἢ 

αἰϑίςασιν, ἡ κἰ ασὸ τὸς τὸ (ματος ἀῤῥωρίας πεπεδυρϑῥος, πϑρταχοῦ αὶ ἐν παί.- 19 
σας, ὡς ἐἰστεῖν, ζαῖς πόλεσι βλέ.) αἰσνομψήμαζᾳ τὰς ὀικείας σι λεογεξίας κρυτηαϊ, 
καὶ κήλας ἀϑανάτως τὴς θικείας κακίας πρϑοοὲ πᾶσιν ἔχειν. αὶ (ὰ »νϑὺ αἰ μδοτήματα, ᾿ξ 
ὧν ἀπόντα ζωτα" σμυελέγη, τῇ ὀικεία, ἔγιτίϑησι κεφαλῇ, ὦ Φορτίον βαρὺ καὶ δυσ.-. ᾿ενλίμ ἱ 

βαίςξακτον Ὠπιφερόμϑμος Οἕκ αἰαϑανετα ᾿ τω ἢ ἐκ τϑτων ὄσπόλανσι ἑτέροις πα- ᾿ 

δοιγωρᾷ, ἃ μ᾽ τω τὴς ζωῆς μετοίςαι σιν μόνον, ὄλλα ὸ τσ 3 τὴς οὐντεύθεγ ἐξόδου. 15 : 
καὺ γδγὶ μυὴ ἄκων αὐτοῖν γυμψνωθῆ, αἰ ποῦ φκειωμϑύων δζμασάται, ὡς ἐιπτεῖν, ᾧ δχγ-- ; 

αταρούῆεται ὠπόμτα ζαῦτα, ὁ σϑῤοὶ τῷ πολλοςού αὐτῶν μέρρυς οἰ» δἐπολαύσει γίνεται. . 
“5 λέγω “Σπολαύσει; δῦ )ὰ ω βυληϑῆ, “τὸς "φρκέσοι μίαν ἔχων γαζέροι πσοϑς Με Ὶ 

Ὀσντον πλῆϑυς γχοημαύτων " δλλαὶ ΤῊ χακϑυ ἀπόμτων Ὁ αἡτιον κἡὶ χενοδυξίω, ᾧ Ὁ βύί.. ; 
λεοϑαι τίω πσόϑσηγϑολαν Ἐητικεῖεϑαι τὴν ἑαυτῷ ζοῖς αἰγροῖς, τοῖς βαλανείοις, ταῖς 10 
ὀικίαιφ. τί σοι Ὁ ὄφελος, ὀν,ϑοζπε, στὸμ μέ! υὶ πολὺ πυρετῷ καταλαίζόντος αἱ ἃρό- ἷ 
ον ἀφιτῆανϑῥη καὶ ψυχὴ χαταλιμυπόμῃ σε ἔρημον ἢ γυμνὸν, μάλλον ὃ Ὡρετῆς  γεγυ- 
μγωρϑδῥον, αἰδεξεθληνϑμον ὃ τὰς αἰδικίας, τὰς αρπαγας, τὰς πλεονεξίας, «ὄν φιναγ-- 
μοις, ὁ ὀδυρμὸν, ζ δυίκρυα τοὖν ὀρῷανων, τὰς ἔχλιουλος, τὖὺς δόλοις ᾿ πῶς δλιωυήσῃ 

(ὰ μιγαλᾳ ζᾳῦτα φορτία ταῖν αὐδοτημιώτων ἔχων Ἐπτικείμϑνα, τίω φενίω πύλζω 15 ᾿ 
ἐκείνζωυ "Αἱ φθζεσαι, τίω αὶ διυναμδμίω δέξαιϑαι τὸν ὄγκον τῷ σώτυν μεγέθους ; αἰ. 

ναύγκη ζοίνιωυ ἔξω μόμοντα ᾧ α' αυὸ Ὕ' Φορϑίων τύτων βαρούνϑμον αγζεύυτα μεταγηώς-. ΩΝ ἢ 

σχεῖν, ἤδη τό 9 ΟΜ ὀφθαλ δα κολαφίολα ὁραΐνταω θύτεεπισμϑῥα, ἡ ὃ πῦρ ἐκφνο ὃ ; 
“ Φοξερϑν καὶ μηδέποτε σθενγύνϑμον, ἢ τὸν σκωληχᾳ Τ' ἀτελθύτητον. δλλ Εἴ τις ἡμῶν 
Ϊ ᾿ λόχϑε τῆς σωτηρίως τὴς ἡμετέροις, ὡς ἔτ! χαιθϑν ἔγρϑν, Ὁ ποζώμϑυ τῆς χαχίας, τίω 30 

τ τοις, τὸ τ00..5 

ΑΕ. 

σόοτς -- 

' ἀντ στον ὐττοῦ ον πο θλν απο νηαντον. ἢ} 
τ τω Δ, δἰκενὸς 661 ᾧ σϑείδν ἔχουσα βέξαιον δεῖ μόνιμον, δλλ᾽ ἀπαύίτη μόνον ἐφϑαλ-- ᾿ 

᾿ (δι! τυγχανειγωρὶν ἡ φὸνίοσαι, αἰφιηῆανϑῥη. ἢ ἐχ ὁραΐνϑν σήμερον ὑπὸ ΔΨ ῥαζδού.. Γ 
" χων τσϑλπεμιπόρϑμον ἢ ἰασὸ ΤΙΝ δορυφόρων κυκλόνϑρον, ἀνρμον πολλαΐκις δεομκωτή-- 

᾿" Ελον ὀικοιοῦτου ἡ μΤ' ΟΜ κακόργων φρεφόμενον ; τί ζωυτης τὴς κεγος ὁ ματαίας δόξης 35 
ἀπατηλότερον "Εἰ ἡ μη εὐ τῳ παρόντι ζὺὶ τῆς μεταζολῆς ἀυτὸν οὐκ δέξηται, ὁ95-- 
νάτος πθωτως ἐπελϑῶν διέκϑαψε τέωὐ θθημεφίλν " ἡ ὁ σήμερον σοξῶν (χὶ τὴς αἰχϑοθις, 

αὶ Εἰς δισμωτήριον ἐμξαίλλων, καὶ Ἐλχὴ τῷ θρόνο καιϑήνϑρμος, ἡ μεγαλᾳ φυσῶν, ὶ (ἦν: 
: ὡπὸόμζῷς δ, ϑφοΐποις ὡς σκιαῖς ὁρῶν, αἰθρόον τὴ ἐξὴς κεῖται νεκρὸς, ἀπγές, δυδωδίας ἐμ: 
; πεπλησμῦμος, μυρίαις κατηχϑθίαις βαλλόνϑνος αἰ ποῦ Μ ἀδικηϑέντων, αὐ αυὸ τῶν 40 
ἷ Ἧ μηδὲν αἰδικηλάντων, σμυωληϑιώτων δὲ τοῖς αἀδικηδεῖσι. τί τῷ Οἰότο ἐλεεινότερον γί- 

Ἔ νοιτ' δῤ εἰ τὸ (ἃ συλλεγώτα ἀπόμτα πολλάκις ἐϑροὶ ἡ πολέμιοι πσϑϑς ἀλλήλοις 
β διενείμιὀυτο " ζὰ ὃ ὠκ τύπων Ἐχισωρθυϑέντοι ἀπ αὐδοτήματα λαθὼν ὠπειοι, αἐύ- 

ι τ πὲρ 
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πέρ τϑτων οἰπολθγίας κῷ' πολλῆς ἀποιτύμϑμος τῆς ἀκϑλξείας. δ9 τ ϑχαλῶ, φυ- 
«ρντες τίω κενζι ζωτίωο δυξον, τίω ἀληϑὴ ποϑήσωνϑμ ὁ ὀζριωνιζασονν, ὁ μήτε 

γοημοίτων ἔρως ὑμᾶς αἰπροσκελιζότω, μήτε ἐπιθυμίας Φλθξ καταχαμέτω, μήτε 
Φϑονος ὦ βασκανία τηκότω, μήτε ϑυμὸς ἐμυωρησμοὸν ἡμῖν αἰπεργαζέοϑω ᾿αἰλλα πόρτα 

ς. φῶτα ἴᾷ πονηροὶ καὶ ὀλέθρια παϑη τῇ δρόσῳ τῷ πνθύματος κατασβέσοντος, ἑαυ τοί- 
δωρδν )ιπαρϑντων, πποϑήσωϑρ (ᾧ μέλλοντα, ἐννοιδ τίνα. λαίφωϑμ τῆς μαλλϑύσυς ἡ- 

μέρας, ὃ πολλίω πῷ βίᾳ τίω ἀχρίξειδν Ἰχιδωξωᾷθβα. Οὐδὲ γὺ 4 τῦτο Εἰς 
βίον τῶτον σταρήγθηϑιν (γα, μόνον ἐοϑίωρϑῳ καὶ πίνωκϑμ.4 γὸ Ὁ ζῶ ὅζῳ Ὁ φωγῷ ᾧ πιῴν 
οὐγϑνέν,λλα δζο, τὸ ζῶ ῶ φαγῷν ἃ πιφν. μὴ ζίνιω ὀἀὐτιςρέφωϑμ τίω ζαᾳξν, μήτε, 

το ὡς δὲ αἰυτὸ γενόνϑμοι, τω τῇ γαφρὶ δουλθύωϑμ καὶ ζαῖς τῆς σαρκὸς ἡδυναὶς, ἀλλὰ τίω 
εὐτοῦϑεν ἡμῖν τικ)ονδμῥίωυ βλοαίξίιν ἀϑαλογιζόνϑμοι καταφόλλωμϑμ τῆς (ὐρκὸς τὰ χι- 
νήματα, ᾧ μι ῥαϑυκφκϑν μηδὲ συγγωρώμδν αὐτίω κατεξανίςα οἷ, τὺς ψυχῆς. Εἰ 

“ὦ Παῦλος ὁ τοσῦτος αὶ τηλικοῦτο ὁρκαϑεύτῷΡ “ἰανοτήερ9ς, τίω ὀικουνϑρζωυ Δ] «δ)α- 
αἰϑὸν ὥπασοιν, ὁ “Μ᾽ σωμιατικδῖν αὐωγκῶν ὀψώτερος γεχθνώς,, τῶν αἰῤρήτων ὠκείνων 

ι: ῥημάτων αἰκούσωι καταξιωϑεὶς, ὧν μέχοι τῆς σήμερϑν Οὐοδὶς ὠλλος ἤκουσε, »φάφων 

ἔλεδυ, Ὑπωπιάζω μι τὸ σῶμα αὶ δυλῳγωγώ, μήπως ἀλλοις κηρύξας αὐτὸς αἰδῦκι-: 
μος γένωμαι Εἰ ζοινιω ᾧκεῖνος ὁ φσαύτης αἰξιωϑεὶς γαίριτος, μ᾽ Ὄσοῦτα καὶ τηλι- 
χαύτω κατορθώματα ἐδεῖτο τῷ αὑσπιαάζειν ὦ δαλαγωγῷν αὶ ἰαυοτάηεν τὴ τὴς 

ψυχὴς ἐϊζεισία, ἡ κἰαυὸ τίωωυ ζωώτης τροτίὸ 41) ποιᾷν τῷ σώματος ζὰ σκιρτή ματα 

20 (ὑστὠπιαζει Ὁ ὡς ὦ" “έΨλνιςξαίμϑμον, αὶ δυλαγωγᾷ Ὁ αἰφίωυιοιω) (ἰ ἐὺ Εὐποινϑω 

ἡμεῖς, (Ὁ πόντων ἔρημοι “δ᾿ ἐἰγαϑῶν, ὦ φορτίοις αδοτημαάτων βεδαρηρδίύοι, χαὶ 

ποὺς τύτοις πολλίωὼ τίω ῥᾳϑυμίδν ἐχηδεικνύμδνοι ν μυὴ γὸ ἀὐακωχέιὼ ἔχει ὁ πόλε- 
μος ὅτος; μὴ γὃ χαιοϑν δλπλέσεως κέζηηται » πϑῴτοτε νήφειν καὶ ἐγρησρρέναι δεῖ, ἢ μι’-- 
δέποτε ον ἀδείω ἐἢ ̓ ἐπεὶ μιηδὲ 501 χαιοθς ὠράσμδῥος τῆς τῷ πολεμῦντος ἡμῖν χαὶ 

25 ἐπεμιξαψνοντος Ὀ)ιϑέσεως. αἰεὶ ζοίνμω φροντίζω νϑμ, ἀεὶ μεοιμναΐνϑρ αἰθό τὰς ̓ τηοί- 

ας τὴς ἡμιατέρας, ἣ᾿ ὅτω δωμυνϑῶμωαν ᾧ αὑτοὶ αὐαίλωτοι μεῖναι, ω (ἀὲ «νὰ τῷ πολε- 

μίν μηχαναῖς ὀχεφυγόντες τὴς πρ Βοὶ τῷ κοῦ φιλανϑονπίας ἀξιωσώνϑρμ, γαίειτι καὶ 
ὀικίιρμοῖς τς μονοϑυῦς ὸ αὐτῷ, μεθ᾿ καὶ τῳ πατεὶ, ὧμῳ τ αγίῳ πνϑύματι, δόξα, 
χραΐτος, Τί μη, νυῶῦ καὶ εἰ, ἡὶ Εἰς ὦν αἰαύγας ΤῊ αἰώνων. εἰμώω. 
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ΔΛόγι κγ. ΝΩΕ ΔῈ ΕΥ̓ΡΕῈ ΧΑΡΙΝ ἘΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΡΙΟΥ 
τῷ ϑκοδ. αὗται ἢ αἱ δμέσεις Νῶε, Νῶε δ, ϑοόρπος δίκαιος, τέλειος ὧν ον 

τῇ γμεᾷ αὐτο" τῳ γεῷ δϑηρόφησι ΝΝώε. 

ΦΥ 1δὲτε οὖν τοῖς ἥδε ῥηθεῖσιν, ὅσον τῆς φιλαν,ϑοφ πίας τῷ 3.9 ὦ μέ- 

᾿ ᾿ σεῦς, κ᾿) πῦση αὐτῷ τῆς ὀῥεξικακίας ἡ τ οολή . ΕὐδετεῦΜμ 

ἢ) τῶπ δύ, ϑεύπων της χακχίας τίω ὕχίτασῳ. κατεμάϑατε οὖν μέ- 
Ψ σῳ" τοτού τῷ πλήθει ὅση τὸ διχαν γέγϑνον ἡ δγρετὴ, ὁτί Οὐ εἶδ; 

αὐτὸν ἐλυμώωϑατο ὅτεὴ συμφωνία ἐκείνων (χὶ τίω κακίαν βέ- 

ω πουσα, ὅτε ὃ μόνον ον μώσῳ τϑτων ὠπειλλφϑαι κ) τίωω οὐγόν-- 

ἄν ὁδοί ειν ὁδὸ ν,»ὐλλαὶ καϑοώπερ κυϊρρνήτης ἄΐρατος, “Ἔν; τὴς δζρνοίας ὀΐαχας Γ πολ-- 

λῆς τὴς ἀγρυπνίας μετωχωολζόνϑμος, Οὐκ " ἤφιε χατοξα ἢ ιαϑέραι ὦ σκαίφος 

εὐποῦ τὴς στροδρότητος ΤΆ τὰς χα κίας κυ μοίτων, αἰλλ᾽ λθώτερος τῷ χειμαῖνος γεγϑυώς, 
ΧΙ 

ἔὸ ἢ τ δ᾽ 

(, Κρ, 3, κζι 



ΣΝ 

Ψάλιμῃ, ζ, 

τόλ ΧΡΥΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
ὃ πελάγεος σαιλύψων, ὡς Ὡ λιυδμι καϑηρϑνος, ὅτω τῆς ϑρετης ὦ πηδούλιον ἰθιώων, 

ἐχτὸς ἑαυτὸν κατέφησε τὸ μέλλοντος κλυδωνία τὸς κτ' τί ὀικαμδμζωυ ἀπόντας κώτοῖ-: 

ληήψεοϑαι. ποσυ τὸν ὅσ ν Φροτὴ τξάγμα ἀϑοιγατον ἡ οἰχείρωτον,κσι οὐκ Εἰἶκον ζαῖς 

τῷ παρόντος βίψ δὐωμαλίαις, δλὰ ̓ χσυβάνω ὕΜατης κακίας δικτύων ἀφιπῆαμνϑμη, 

καιϑο ἣρ ἀφ᾽ ὑψελὴῆς Ὅμνος σχϑπιᾶς, ἅτως ὡπθυτα πὸὶ αὐ, ϑεθίπια κρυλορώσοι, Ουϊεγος 5 
ἐπαιοϑανεται “ν᾽ ζοῖς ἀΐλλοις λυπηρῶν φαμονϑμων δ᾽ ὡσαξρ ὁ Ἐχὶ πέτρας “ινὸς ὑψη. 

λῆς ἐφῶς καταπιλῷ δι κυμαύτων, ἐπειδὰν ἴδῃ ζωτω σσξϑσρηγνύμδμα. πῇ πέτρα, 
Εἰς ἀφρὸν ϑυϑὺς Ἅ ̓ϑλυομενα;" ὅτο δὴκ - 0 Σ χίω Φρετίωυ μιετίων ον ἀσφαλᾷ χο- 

εἰῳ καεφώς, σεσὲν αηδὲς αὐπσο μένει ὐπὸ τὴς δ πραγμάτων τοιραϊχῆς, δλλ᾿ ὡὉ 
ἡσυχίᾳ καίϑηται, τῇ τῶν οἰκείων Ἄργεσμδμ᾽ ὐτευφαν γαιλίω, ἡ οὐνοαίν ὡς δοθὲν δ το 

ποταμίων  ῥβυμιοίτων διενζεώο χέ ζ τῷ παρϑντος βίᾳ πράγματα, κα τ Ὀσαυτης θ.- 

λίας ο ῥύμης αὐ δατρέχοτα. καϑαιν »» ὅφην ἰδεῖν ζῳ τὴς “πολθίοσηρ κύματα μὦ 
"ὴ Εἰς ὑψορά ἄφατον ̓ αἰεϑιϑνα, αἰθρόον' ἢ παλιν (ᾳπεινόμϑμα" Φ αὑτὸν δὴ όφπον χαὶ 

ἕν Ῥρετὴς ἀμελϑεῦται, Ὗ τίω καχίδν μετιόντος ὁρώμϑμ, γιῶ δὰ Με γάλα Φοόνοιωῦ-- 

ζ,, Χὶ . ζβ ὀφρυας ἀνα ασῶντοις, . ὺ αἰδά ᾳ τ παρϑντοὸς βίν τράίματα, ἐήϊουμδύες, 1 

αἰθρόον᾽ ἣ ̓πενευδύνε κ Χ) Εἰς ἐλαίτέωυ σενίαν. ἐλαυνονϑμες. τύτος δὴ . ὁ μακάεμος 

Δαζιοὴ ὁ πυθοφήτης αἰνηηόνϑιος ὁ ἐλεπ, Μη Φοῦδ στὸν πλυτήσῃ ὀνιϑοφπος, ἢ ὁτὸμ 

πληθιωθή ἡ δξα τῷ οἶκὺ αἰστον Ὁ ὅτ Οζι ὧν τὼ ̓-ἰποϑνήσκειν αὐτὸν λήψατω ζὰ πϑρ- 
τὰ. Ὦ καλαῖς Εἶπε, Μή ἡ φοῦν, μή σε λορυξείτω, φησίν, ἡ τὸ πλότυ «ἰξασία. δὴ τὴς 

δύξης φἴβεφανεια, ὄψη γὃ μέτ' ὃ πολὺ "χα ἐκείνϑμον, ἀμενέργητον, γέκρον, ἐῤῥμμέ- 29 
γον, σκωλήκων γινόνϑμον (»φίω, γυμνὸν τότων απόμτων' ̓ γνόμδιον,ἡ συείὲν ὃ ὅλῶς Αϑ' 

ἑαυτὰ αἰπενείκειν δευυηλέντα,δννν᾽ οταῦϑοι ἀπόντα καταλιπόγτα, μα ̓Οίνωυ τὰ πα-- 
οϑντα ἰδὼν αἱ γωνιαση, μηδὲ κιϑικάιρίσῃς τ κῷ βοργοω χεῶνον ὧν ἐρημίᾳ τύτων μδί- 
δλοντα, γένεεϑαι. τοιότον ὙΣΥ ἢ πειρᾶσαι βύημερία, αὶ υὶ τῷ πλούτια Φύσις. εἰ σιωυδατο-- 

δημεῖ ποῖς αγτόῦϑεν μεϑιςα υῦῥοις, δον. οὐ ωῦϑω, αὐτίου ὥπασαν καταλιπόντες, γυμι-- 25 

νοὶ αὶ ἔρημοι αἰπίωσι, μένω τίωυ καχίὰν «ὐξεξεδληρδύοι, ἃ ὧκ (της αὑτοῖς συλλε- 
ὅντα αἱ μὗδοτημάτων φορτία. (χὶ "τῆς 6 Φιρετῆς τοιῶτον Οὐ οἶδ," Δλλαὶ ὁ ον ταῦϑες αγω-- 
τέονις Τὴν Ἐχιξυλϑυόντων καϑίρισι, ) λϑαλώτης ἐργα ἰζεται ; ̓) διζουεκὴ τίωω ηδογίωὼ 

᾿ϑοίζεται, καὶ ὦ Οὐκ ἀφίησι τὴς ΜΝ πραγμάτων ὀϑωμαλίας αἴϑησιν λαῷ" χα ὡ»- 
τῷ }υ ἀὐπυδὺ μούσι συμμεδίςαται, κα Ὄ πο μαλιςα, ὅτε χρίζομδυ τῇ τῆς ὰ αὐτῆς συμ-- 39 
μαχίας, [αἱ Ἰκ Ὁ τίω ἡμέραν ὠκείνζευ πίω Φοξεραν πολλζω ἡμῖν παρὲ ἰγει τίω βο-- 
ἥγκιαν, ἢ Ἀμερῦν ἡμῖν ἡ καϑιζώσαι τῷ δικαφού ὃ ὁ ὄμμα κ) ὺ καϑοϊ αν οὑταῦδω παρόντων 
ΔΨ δεινωῖν αὐωτέρφες. καλφησι Ἷμ δεινῶν, σὅτω ̓  ὠντώ; μέλλοντι ἀξαρπείζει τὸς αὖ τίω 
Ἐχιφερομνϑμοις γ..] Ὁ λοσηρίων ὠκείνων" ὺ το μόνον, ΣΑΛ ἔτι χαὶ τῆς ἣν Ὡἰποβρῆ- 

τῶν ἀγαϑαᾶν Ὡπολαιυσεως πσοήξενος ἡμῶν γένεται. ὦ ὕω μάθης οΤί ὦτα ὅτως ἔχει, ὺ 35 

ὅχ ἀπλῶς ἡ Εἰκὴ ψιλαγαγϑεῦτερυ ὑμᾶς Ουτοις χες ἡ ῖθα, τοῖς ῥέμθσιν, ὧκ τῶν γον 

κσεοχειμδων δεῖξαι πειρφσομαι τῇ ὑμετέρᾳ αἰγάπψ. ὄρϑι γ»» πῶς ὁ ταωυμοίσιος ὃ-- 
φΟἸΝ ὧς λέγω, πϑυτὸς Τ Τ Μααν ϑοϑπων δυο Εἰς τίω κατ᾽ αἰτῶν ἀγανανίοσιν ὧν 

καλεσαμό . ῷ Φιλάν,ϑ 6 ἐφπον δεαούτίων, ὅτος ὅζε τὴς ὀικείας ἡδυωυή, δὴ Ὡρετῆς, σ᾽ 

τὴς οἰγανακίησεως τίωω πεῖραν Δἰοιφυγεῖν, ᾧ πολλζω τίω "Ὁ εἰυτῦ οἰγοιὸν ἐ ἐφελκύς- 40 

σειαϑαι. χὰ, ἐἰ Οὕλει, τέως ὐϑὸ τ ἐν τῷ παρϑντὶ βίῳ φαλῳθώμδυ. ἦσως ΡΝ ὥνες 

τοῖς μένλασι ᾧ μή ᾿ ὁρώ νϑμοις αἰ θπινοῦτιν. ἴδωμϑυ ζοίνωω ἐκ τῶν οὐταῦϑοι γενονδύων, 

ἥνα μϑμ τὸς ασοβς πίω χακίθν δῷ μολήσαντοις διεδέξατο, τίνων ὃ ὁ τίω πο ὐρετίω 
ἐλονᾶνος 



ομἶνον 

ΓΕΝΈΕΈΣΙΝ. Δυγ. κγ. 1τός 

ἐλόμϑυος ἠξιώγη. γ᾽ Ν᾽ αἱ σ᾽ τί) πολλίω τὴς κουχίας ἐλέίτωσιν αἰχτεφίωύατο ὁ «᾿.- 

γαϑὸς )εὸς πανωλεθβρία, ΦὕΜο ϑούπων Ἄμος κοιτωδυκοίσειν Εἰ ἰποὸν, Απαλείψω τὸν 

δ. 3ο πον ὃν ἐποίησα, τὸ πσοϑσώπν τὴς γῆς, αὶ δελεψυς τὴς αἰγανακ)ήσεως τυ τίω 
εἰαὐροολίω εἐχτ' τῷ τῶν δ, ϑούπων μας μόνον τέο "᾿Φἰσπέφασιν ὄξζωύεγκεν, δυλὰὶ καὶ 

ς κτ πόμτων τῶν κΊηναῦν κα ταὖν ἐρττετῶι καὶ τῶν σοτεναν (Μη λυιϑούπων, δὲ ὃς ζυ- 
τα παρϑ2 3, Θἰπόλλυοϑαι μελλόντων ἢ αἰσο(ρυχίων γένεοϑαι, Εἰκότως ὦ ζῴυτω τῆς 

ᾧμφολας σμωυαπήλοωσε) γγ,7) δὼ ἡ ἀοὐποφασις ἀόρατος ἰώ ᾧ σσσξεμίαν ἔχασα ὀχαί-- 

ρέσιν, ἴα μαίϑης ὃ ἀποροσωπύλητῆον τῷ ϑεοί, ᾧ δτι ζαῖς χαρδίαις ζαῖς ὑμετέρρις 
ἐμξατϑύων, συσένα «ὐδεορα, δνλαὰ καὶ μικράν ἧψα ἀφορμάὺυ βὕρη πὸ ἡ μδ  Εἰσφε- 

το ρομϑῥίεν, ἄφατον ἀυτεὶ ξχιδείκψυται τίω φιλϑν,ϑ 69 πίὰν., Φησὴν ἡ γραφή, ἵνα, μὴνο-- 
μίσωμϑν ὅτι πθυτελὴς ἀφανισμὸς γίνεται τῷ Μ᾽ αὐ, ϑοϑέπων Ἄμυς, δλλαὶ γνωίυϑρ ὅτι 

δ(ὲ Ἔ οικείλυ αἰστυ᾽ αἰγαϑύτητα ἀφίησι ασινϑηοφὶ να σώζεοϑαι, ᾧ ρίξαν τω ὙΨδύ.-- 
ϑούπων ἥμει, ὡςε παλιν Εἰς μωνρϑις χα ϑίεναι (ἦν' κλιαΐδοες, 

8 Νώε3 δζρε χαΐδαν εὐγαγτίον τῷ ϑεού. 

᾿ς Σκόπει τῆς γραφῆς τίω αἰχρίξειδν, ὅπως Οὐδὲ τίω τυχοῦσαν συλλα( ωὠ ὅν 60.-. 
ρῷ ἁπλώς κεινϑμέώω. ἐλ γδ ἐδίδοωξεν ἡμνᾶς τίω καἰ χυφἭολίω τὴς χακίας Ἔ αἰ-- 
ϑρόπων, ἡ τῆς τιμωρίας Ὁ μέγεϑος τῆς μελλούσης ἐπάγειϑαι ζοῖς ζύτης ἐργάτοιις, 
διδάσκει ἡμᾶς ᾧ τὸν ον τοσύτῳ πλήϑει δυυνηϑέντα τίω ϑιρετίιὺ αἰκόραιον ὀζμσώσαι. 
ἕξι μὸν )»» ἡ καθ᾽ ἑαυτέω ἡ “δρετὴ ϑαυ μας" στὸμ ὃ ὦ εἰν μέσῳ ὝῬΨϑ κωλυόντων τυγ-- 

20 χάνων τις ζαυτίωυ μιετίῃ, πολλῷ ϑαυ μαφοτέραν αὐτίοὐ ὡἰσοφαμι. δὶ τύ ὧσο 

περ ἡυυμοίζασα τ’ δίκαιον ἡ γεία γραφή φησιν,ὅτί μετουξυ ἢ; σύτων ἢ δχρὶ “ὶ κακίαν 

μελλώτων ᾧ αὐγδμακτήσεως πειρϑιαῖ,, ἸΝ ὗς 5. θῦρε χαίραν ἐἰραντίον κυοίν ὦ γεού. δΐρε 
“χαίον, δ οὐδυτίον τῷ ϑεού, ὄχ «ὑπλεῖς δζρε χάριν, δλλ᾽ οὐναγίον κυρίν τῷ 9εού" 

Ῥα ἡμᾶς διδοίξη,, ὅτι ἕνα. τῷτον ἔνε (ἢ σκοπόν, ὥφε () αἰκοίμωντον ἐκεῖνον ὀφθωυλ.- 
25 μὸν ἐπανέτίω ἔχειν, χαὶ συνεὶς αὐτῳ λόχϑς τὴς ΤἿΨ αν, ϑούπων δόξης, συοὶὲ τῆς ἀτι- 

μίας καὶ τρῦ γέλωτος. Εἰκὸς γδ αὐτὸν αἰπτ' εἐγανδίας ὦπιισι τίω εὐρετίου μετιέναι 

βελόμνϑμον πολλζιὼ κίασονϑυεν τίω χλώϊω χαὶ δ γέλωτα, σπϑϑτων τω κακίαν 

μετιόγτων Ἐ-ἰωθότων αἰεὶ Ὠχισκώτπηειν ὧοις ζωυτίων φϑύγειν βυλομδμος χαὶ αὐρετήν αἱ- 

οφυμῦβας " ὁ περ κἡ γιοῦ πολλαΐκις γέ), Ἂ πολλοις .}} βαϑύμον ὁραΐμϑυ μὴ φέροντας 

40 Ὁ γέλωτα ᾧ τίω χλδυασίδμ, δλλα' χυδοτικφνζ τίω παρ ΝΜ αὐϑρώπων δοξανὉ 

ὠληθϑς ἡ εἰ νϑμόσης, κ΄ πνοσυρφνδίος ᾧ συϊκ «ταασωμδῥος τῇ ΟΜ ἑτέρων κακίᾳ: 

ψυχῆς γδύ ὅ61 “βυναίας  φεῤῥῷ τῳ φρονήματι κεχφηρδῥης Ὁ δυυνηϑίεαι τι λὐτιογεῖν 
“δὸς (ὧν αἰ ασυβὲιν βυλορϑῥος,ᾧ μυὴ πυϑς “δρέσκειδω “ἿΨ λθρώπων τι δζρρατοῦ 
τεαϑαι, δυλαὶ τοῖν ὦ αἰκοίμητον ὠκῴνον ὀφθαλμὸν τείνειν δ ομμα,, ὶ τίω “5 ἐ- 

7) ᾽ Ι ! 2 ! Ν : ““,ᾳ ͵ ε ΠΩ Δ 2) 33 χείγό ϑυφημίαν μόνον ἀναμδμείῖν, »ὐ τϑτων Αἴζβοραν, νὴ ῥιηδὲν πΎ 4. Δ αὐτῶν ᾧ ἔππι- 
Ι! δ Ι! ᾽ ἣ Ι! ,ῳω» ! ν, » Ἢ ι γον μεήτε (Ὁ) ψόγον, διλλαὶ χαϑαίαϑ' σκιαῖς καὶ ὀνείρφιτα πὐθαπέχεν. ἡ), οὐζυϑω μὃν 
Ἁ « 3 ᾽ } 3 Ω 32 

πολλοὶ πολλαΐχις ὑΐξραν Ε φέροντες δίκα ἢ Εἴκοσι δ, ϑροόπων ἣ χὴ ἐλοιηόγων καἶ πσ- 
΄ 3 3 3 ε 3 

σχελίαϑησαν κἡ) κουτέπεσον. ἐς! ὙΣ αἰδουη ἐπαΐχϑυσα αἰ εἱοίίαν. ἐδὲ »» Ὁ" τυχὸν 

ὅ91ν αἰ χύριδιᾷν ὀγειδιζντῶν ὴ καιταγλώντων ᾧ κωμωδᾷν βιαλουϑῥων. αἰλλ᾽ ὁ δίγαι- 
τε )» ὦ 2 ἢ ς ᾽ , » 

49 ος (δι ὅχ ὅτως, Ὁ μόνον γὸ δύκου ὁ Εἴκοσι ᾧ ἑκατὸν αὐ, ϑοϑπων, αἰλλαὶ καὶ πάσης τὴς 
ὙὟΜ οὐ ϑεύπων φύσεως αὶ μυριάδων τοσότων ὑπερεῖδεν. Εἰς ΝῚ ὡπϑνζως αὐΐζοιῳ 

κατα δῶν, κωμωδᾷν, χλϑυάζεν , πολλζω τίωὐ παρφινίαν «ἰδὲ αὐτὸν Ὠιδείκψυαϑαι, 
ε λ κ ! »"» τ ωὰ 3 ; 

ἰσὼς ἢ ἡ αὶ βόλεοϑαι αἰ ϑπσαν, Εἰ διὸν τὸ ἦν. πολλζι Σὰ» ἀεὶ τίω μαψίδῳν ἐχιδείκ.- 

γυται 



το, φ΄, τόδ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
νυται ἡχακία τὶ τῆς Ὄ,ρεΤΊς. αὐλλ᾽ α΄ μόνον συν αὐτί βλαπῆει, αἰλλο αὶ ὌΝ πολε- 

μεὶν ἰοωροτέραν ζω ἐπί «αἴργα ζέται. τοστιύ τη "ὃ τῇ τῆς αβετης ἡ ἰαύς, “νος ὧν τῷ πα- 
ν "δ ποιόντων πὐξογίνεται, καὶ ον ῷ ὁ πολεμείολ, ἣ “πολεμιοιώτων διωτέρᾳ, χαϑις - ] 

Παρρι.ϑ.θ, χα. Ἢ ὁ ζοὗτο ἔνες! μδὺ καὶ ὦ Οκ πολλῶν σιουιδεῖν ᾿ ἵγα ὃ ἀἰφορμαὶς ὑμῖν κοοχ χω δ (Δεν . 

δὺ γδ, φησι, σοφῳ ἡ αἰφορμιδωυ, ἡ Οφώτερϑς ἐψα!) λϑαγκαιον ὺ ὧκ Ὁ παλαιὰς ὶ ἐκ ' 

χαρῆ, ζᾳ τ βῬαδείγματα ὑ ὑμῖν ̓ν τ δαγαγῷ. οὐνοει μοὶ Ὀίμω τ Αζλ. χ ανγρένϑη 
ὑπὸ Καὶ; ὄχι ἘΧῚ Ὁ ἐδάφοις ἀμ ἐῤῥιμμδύος: ;ϑλώ μὴ ὕτὸ σιόπει δὰ ὄκρατησε Ρ 

περιελυεζο,κυ Ω ὠνεῖλετ: ̓φλινόμϑμοικ ἡὶ σϑυίὲν ἡδικηκότου, Δλλαὲ πὶ κμῷ "Ὅτ. λιγίζυ,σὰ 

ο μδὺ δὐαιρεεὶς “5 ὠκείνε μέχθα νὼ γί αγακηρυῆιται κα Χὴ φεφανούται ̓ ὡ ὁ τοσοῦτος : 

γέρος τ Ἐ μνήμέωυ οὔκ ὀμῦρανον ὁ ; ὃ ἀνέλων καὶ αἰδολμόνϑρος κὶ τότε ζωίω ϑαναίτυ βα- 19 : 

ρυτέραν πέρ, κὶ ὁ δ ὠκείνα πάλιν μέφραυποῦι μῶν ὑ ὀύτος ρδν σηλιτθῦε} ἈΝ δὲ αἶα 

παντων κατηγορίας δέει), ἐκῴνος δ χαθ᾿ ε ἐκατιν ἡμέραν ἐν τοῖς. αὐποΐντων ΟΝ φύασι. 

χ ζμῶτα ἅ ω τῷ  Ροιίι βίῳ" τὰ ὃ ῳ τῷ ἡ μέλλοντι αἰών ποῖος λόγος ̓  ποία φζρμοια ' 

αὐ δα τῖσαι διιυήσεταμ: " δι δὲ μϑρ τί σιωοτοὶ ὁγτὲς πολλα: ἢ ὺ ὀκφορα τοιαῦτοι ἕτεραι " 
βυρήσετε ον ταῖς γϑαφάς χείυϑρα. δῇ )ὺ τούτο γέγραπῆαι " πσϑϑς ὠφέλειαν τίω 15 "Ἰεὴ Σ 

»μετέρφν, ὧφε τα μῤμϑοίνονζως φϑύγειν, ιδ τίω κοικίαν, “σϑϑτιμαν ἢ τὴν Φρετην. 

Πεαξ.ειμα, Εἰ βύλεις “ἡ ὧν Τὴ νη ὦ αὐτὸ τοί» ἰδὲῖν, ἀκνε Ὁ ὃ μαχαεῖν Λουχᾷ τὸ αὐτὸ τοῦτο δι-- ! 

πγουμϑρν αὐδὲ ἣν: Ὡἰποσύλών, ὅτι Μαειγωλντες αϑεχώφϑιωυ Ὡσθῦ ὅ σιωεδρίᾳ χαύερν- ; 

τες, ὅτι χρυτηξιωγησοιν ὑσέρ Ἢ ὀνόματος ὕ Χοιςῦ αἷιμαοϑίωθαι. χαῦτοι γὲ αι μώ- [ 
σἴγ69 εἰ χαρὰς ἤσουν ἀφορμα, αὐλλα λύπηςς αλυμίας ἀλλὰ αι ̓άζρὶ ὧν χκὸὼ μοξσιτεργὺ 29 

ἢ ̓ ὑπολασις, δὲ Ρ  ἐμαρίξοντο, τίω χραν αὐτοῖς ἔτικτε. ὸ ΘΑ͂ μαι! γώσοιντες οὖ α'- 

πορία πολλῇ Ἂ ἀμη χϑυίᾳ τοϑϑεφήχεσοιν, Οὐκ ἐιδύτες Ὁ,ΤΊ καὶ ἡ ποραξωσιν. άκουε )ὺ αὐ. 

Πρᾳξ, δια. ὅδ κα 'ᾷι μάςιγας ἐ{ 9. πορριεύτον αὶ λεγέντῶν, Τί ποιήσομὰν ζῖς αἰθρώποις τού.- 

τοις; τί λέγης; ἐμφξατε, ἐυυρία, χαχα ἰδιεϑχατε, αἰ ἔτι εὐπορτε: ; τοσϑζο, ἔφην ἰου-- 
69 ξάγμα Ὗ ἀχείρωτο ἢ ̓ ϑὴροτὴ, ὃ ὧν αὐτο 'τω! πάσε ν “ἦν “ποιοιύπων αὐξογειο- 25 

ὑϑνη. ἀλλ᾽ ἵνα, μὴ μαικρὸν 7 ποιωμϑῳ ἡ "Ὁ λόγϑν, αὐαγχᾷγον τς ἐπθυελϑεῖν Ἐχὶ τ ὁ ἰχα!- 

ον τούτον, κα ὠκπλαγάσαι αὐτύ τὴς Φρετὴς τὴν"ὠπσερξολζω, πῶς ἰρώσε ὥσετν δή. 

ΜῈ καταγμώνζος, ἐπεριδαψονζος, χα λόναῖ ονζος,κωμωδοιωῶζος (παλν »ὺ ζᾳ αὐζᾳ λέγω, 

ἡ λέ γῶν . ἐ-παύσομᾳ) ὑπεριδεῖ καὶ Χυ ἀὐώτερος νέαι, πώς, ἔγω λέγω ἐπειδὴ διζευεκῶς 

σσεϑς. Τ' ἐὐοίμωτον εὠφοι ὀφλουλμῶν, κα ἢ) ἐκᾷ τεταρϑιον ὦ ἐϊλά Φ δζανοίας Ὁ ὁ ἀμμα, Ω Ἄϑι-- 39 

πὸν τότων ἀπλώτων ὡς δὲν ὀντῶν ἐφεϑντιξε ὑ γ»ϑ τως ἔχει. ἐπειδλ γ τίς τρωϑὴ ἃ 

ἔρωτι ἐκείνῳ ,ὴ ἐἰς Τ᾿ πρὸς λκὼ πῦϑον ἑαυγ: ἐκτείνει, ὁδὲν ἕτερον ὁρᾷ ̓ Ἑ ὁρωμένων, δολαὶ 
διζωυεχὼς ὐκένον φανταξεται τὸ τὸ ποθούμϑμον, ὃ ΟἿ νυκτί ὡς ω» ἡμῖρα ἡ κριτοιξόρϑιος καὶ Ὀ 

! Δ[σνικαίαϑρος. υμἱἹ ζοήιω σε ξενιξέτω, Εἰνὸ ὁ δίκαιος ΤΟΣ ξ ὅπαξ ὀκῴτείνας ἑαυτῷ “χιάναβ 

τίω Δ ονοιὰν, σγυϊγὸς ἐφοόντιζε Ἷμ αὑπτυσκελίζεν Ὀχεηχειοϑεύτων. Ο γῈ πὲ ἐ- 35 

αὐτῷ ἔχιδειξαμδρος καὶ τίω ἀνωλεν" χάριν ἔθιιασαισείμδνος, αἱ ἀγώτερρς ἀπόμτων ἐγώε- χιβηὺ ͵ 
το. Νώε γ» Φησιν, δΐρε χάίον οὐγδντίον κυοΐν τὸ α )εού. ει [ ᾧ παῖσῃ τῇ ΤῬΜ Ἢ τὔτε αν-- ᾿ 

«ϑροπων φύσει οὔκ ζῶ "Ἐχηγαρὴς Οσυνὲ ποθαινος, ΟΥ̓ Ω μή βύλεοϑαι τίω αὐτί ἰσήαι 

αἰὐὖζις ὁδόύειν ὁδὸν, δνλαὶ πσοὸς ὀκῴνον Ὁ Ως καρδίας ἐμξατιύοντα χάον ἡυρε, τ) έ- , 

Ἐἰρρας αὐτο τί γνωμέιν ἀπεδέξατο. ἡ [γι ἐνπέ μοι, βλείξος εἐνταῦϑεν ἔζμετο δἰπὸ 49 
ΝΜ ομοϑμὼν χιλέυνρ, ᾧ τῷ κριτουγέλωτος, τῷ στλ σαντος ἜΣ καρδίας ἡμδ, κα κ) 

σιωιέντος Εἰς πόύτωζὰ ε ἔργα: ἡμδμὰ αναχηρυΐ ΠΟΥΤῸς Τ' ἀνδρα κα ἡ τεφόνοιωτος αὐτὸν; τί 
δὲ φολος αν,θοόστῳ γμοῖ) δ του πείσος τῆς ὀιχουμδύης δῦ μαζορμϑύῳ κα κ) ἐπαρε- 

μδϑῳ, 
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λϑύ», ρα ἢ τοῦ τῶν ὁλὼν δομιαρχϑθ ἊΝ τοῦ αὐ λογίτου διχασοῦ ἔχε τὴς ἡμέ- 

ὁχς ὠκείνης τὴς φοξερφὶς κρινομϑμῳ ; ζῶ πεζοίνωω Εἰδοτες, ἀγαπητοὶ, μηδένα, λθχϑν 
ποιώμεϑθου τὸ πρῳ ΟΜ αν, ϑφ πων ἐπαίνα, μη δὲ τίω ρόδο πότων θὐφημίαν ἐκ 
πὸὺντὸς δγπου ζυτῶμδμ, δλλα ὶ δὲ φὐκεῖνον μιόγον τὸν ἐτάζοντος καρδίας τὺ νεφ69ις, ὁ 

τέδινρ. 5 (ᾳ τῆς “Φρετὴς ἐργα μετίωμϑμ, ἡ" τίω κωχίαν φθύγωϑμ. δα ὙΡ τούτο αὶ ὁ Χοι- 
κί χῦς πορδόύων ἡμᾶς μὴ κεχηνέναι “3: Ως ΠΥ ΧΙΝ αν, ϑρϑπων ϑυφημίας, κ( 

πολλαὶ ἔτερφι τελευταῖον ἢ τούτο ἐττίούεγκε λέγων, Οὐαὶ ὑρῶν,στὸῳ καιλώς Εὔπωσιν 
ὑμᾶς πόμτες οἱ ἀν, ϑοϑποι,σχθπτει πῶς δζοὲ ᾧ ναὶ ἡμῶν οἀγεφανισε,ποταττὴ ζοῖς τοιόέτοις 

χείσεται τιμώρλα. δ» α] τὅτο, ϑρδμυώδες ὅφην ἐχίφϑεγμα. μονογσ χὰ δ ζαλανί-. 
το ζων αὐτὸς φησιν, Οὐαὶ ὑμῖν, ὅταν καιλαὺς ὑμᾶς ΕἼ πωσιπταύτες οι αὐ ϑόφποι. ᾧ ὅρα ἢ: 

»ἴμπ " ΜῈ Ἐ ἀκχρίξειαν. ἐκ ξστεν αὑπλώς δὶ ἀνϑρωπτοι, λα πόρτες οἱ αὐϑρωποι. ἀδὲ ὃ διὰ 

τε ἐνάρετον ὶ Τ᾽ φενήν ἢ πεθλιμρϑύζω ὁδὸν ὀδαίύοντα ἡὶ ταῖς ἐντολαῖς Ἐ Χολτούχα.- 

χακοδουθοιῶτα τ ρκ πόρτων ἀν, ϑοϑέπων ἐπαιρᾷαϑαι ἡ ϑαυμοίξεοϑαι. πολλὴ Νὴ ̓ 

καχίας ἡ δχίτασις α ἡ πσδὶς τίωυ “ιρετίω ἐγαντίωσις, Εἰδὼς ὀίω ὁ δεασύτης, ὅτι τὸν 
15 ῥ᾽ ἀκριξείας δ ΠΩ μϑτιθντου, ἡ “- ΠΕΣ αὐτω μόνον ἐἰκδεηθνϑμον ἔπουνον, ἄδυωυα:. 

τῶν αὐ Εἴη ρα πϑύτων αν, οούττων ἐπευνφο ῖ, ἡὶ καλως αἰκύεινν, δζρα ὅτο ζαλανίζᾳ 

ὧν: δρἐ τ οὐδ τατων ἔπουνον τῆς ἀρετῆς αἰμελϑιώζᾳς. ἡγὸ τ ροκαὶ πλϑτων ἐυφη-- 

μία, πεκμμΐθμον ἀν Εἴη μέγιφον τοῦ μυὴ πολιωὼ τὴς “Ὡιρετῆς λόγϑν ποιφαϑαι. πῶς ΝΝ 

αἰπυ δή. δὰ πλμτων" ἐπουνοδείη ὁ ἐγώροτος,ἐι βύλοιτο (ὅν ἀδιχουμδῥες ὀξαρπάζειν Ἢ δι. 

στ ;ροχριώτων, (8ν' ἐπηρεαζομδύες τῶν χακῶς ποιῷ βυλομέγων; πάλι ἐἰ βείλοιτο δϑρθοωω 
εὅν αἰμδοτόμοντας, ἡ ἐπαρῷν τὸς κοιτορθοιώτους, Οὐκ ἐἰκὸς τὸς (ὦ ἐπαρῷ, τς" ψί. 

πν; δζρα τούτο φησιν, Οὐαὶ ὑμῖν, ὅταν χρλαίς ὑμιῶς ὀΐπωσι πλῥτες (ὦ) ἀν,ϑοφπτοι. πῶς 
δ οὔκ ἀξιν ϑαυμαίζειν ᾧ ὠκπλύήεεϑαι τὸ δίκαιον τούτον, δτί, ὧπερ ὁ ριςος ὑςε-. 

)) αὐ Ῥαλνομϑρμος ἐδίδασκε, ζωστα πυδόλαξων κἰ πσὸ τοῦ ἐν τῇ φυύσεικειιϑῥα γόμου 
Ε κ( αὐτὶν πω» Ἧς " παιδυυϑεὶς κα’ “πολλῆς μετήει τῆς χ πβοολης, χαὶ νὰ .}} αὐ, ϑοΐπων ἔπαινον 

κου  πυπεμάμϑμος, δ τῆς ΜΓ βειωμλύων τειρετῆς τίωὐ χρϑρκὶ πῳϑεῷ χάριν θὑρᾷν 
ἐασούδαζε; Νώε Ὁ, φησιν, δῦρε χαίραν οὐγδντίον κυρία τῷ ϑεού, δλλ᾽ ὅτι ὦ δῷ 

τίωὐ πυοοσῦσαν αὐτῶ Ὡἰροτίω βὅρε χαΐδιν εἰγαντίον κυοίου τῷ ϑεού, διηγήσοιτο ἡμῖν ὁ 
ϑουμαίσιος ἐπι πσροφήτης ὠγηχϑκϑμος αἰ αν" τῷ αἰγίν πγϑύματος. αγαγχαιον ὃ χαὶ 

30 ζ ἑξῆς Ε ἰρημδύαι κατα μαϑεῖν, χαὶ ἰδεῖν χαὶ τέωὐ ψῆφον τέο τὴβ αὶ τού ϑεού οἷ αὐ- 
τοῦ γνουϑμζωυ. 

9. Αὐπα δὲ, φησιν, αἱ δμέσεις Νῶε. ἸΝῶε ἀΐ ϑοφπος δίκαιος, τέλειος ὧν εἰν τῇ γε-! 
νεῷ αὐτο, τῳ ϑεῷ δὐηρέτησε ἸΝώε. 

Ξόνος “μεδιογίας πος. Εἰπούσα ΡΝ ἡϑεία γραφὴ, ἄυτωι 5, αἱ ϑιυέσοις Νῶε, 

Ἀἰξηγῆδ,, ,4 αὶ ὡς ἀἰχρας ἡμδιν᾽, λυαπληρώσοισου, ὡς μἀλλυσες τίου δ μεδιογίων αἰτῶ" διηγεῖοθαι, 

δ τίς μϑὲ ἀστν πωτὴρ ἔγρετο, πόθον 5 τὸ μος κατῆγον, ἡ ὅπὼς Εἰς τὸν βίον γϑδήρϑη, 

ἡ (αὶ ἀλλα ὦπόμτα, ὡκῆ» ἔγος τοῖς ζι “δ μεδιογίας δξηγουμλέοις διηγίαϑει,, ζωῶτα 
σόύτα κατωλιπούσο, ᾧ τὴς σιωυηϑείας ἀϑωτέρρι “δνονδμη φησὶ, Νῶε αὖ ϑ9πος δὲ-- 

χαιος, τέλειος ὧν οἷν τῇ γιμεᾷ, ἐστι, τῷ ϑεῷ δὐηρέφησε! Μώα. Εἶδες ϑαω μαςὴν “λνεόηο-- 
49 γίλν, ἸΝΩέ, φησιν, ἀν, ϑοϑνπος. ὅρᾳ τὸ κϑινὸν ὅγομᾳι τῆς φύσεως ὀῤτ᾿ ἐγκωμίν τῷ 

δικαίῳ γινόωϑμον. γ᾽ γῈ ὠκεῖνοι ὦ Ὁ οὐ ϑρόνποι δῇ αἰπώλεσαν αἰ[οὉ ποϑεὰ 
τὴς (ἀρχὸς ἡδοναῖς ὀλιοϑῆσοι, ὀὐτός, φησιν, ἐν τοσύτῳ δήμῳ Ἔ δύ ϑούπν τίω Εἰκόνα 
διέσωσε. τούτο δ ρδρίϑοϑπος, ὁτὸμ ρετίωυ ματίῃ. ογεῖδ γδὺ ῶ μορφίωυ ἔχειν αν-- 

«ϑεσπε, 

ἰκλω 

χρν. φ' 

Λυχος, δεν 
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τό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

»ϑούπν, ἡ ὀφϑαλμοις, ὶ βίνα, αὶ σῦμα, ἡ πέδειας, ὁ(ᾳ λοιποὶ μέλη, τούτο δ, 8 φ πον 
τὐποδείκυσι (ζωῦτα δ τὰ μέλη τυγχάνει Ὁ (φμαζος) λὺ,ϑο πον γὰρ ἐκῴνον ἀν χα. 
λέστωη μϑμ τὸ Ὁ Εἰκόνα ἥ ἐυ,ϑοπϑ Δἰασώζοντα. τἰ δὲ ἔδι τῷ δ, οὐ πυή Εἰκών; ; 

Ὁ λογικὸν εἰ). τί ὀίω, φησιν ᾽ ὠκείνοι "ςῴα ἦσαν λογικοί Δ Κὶ τῦτο μόνον, λαὸ καὶ 

εγάρετον ἐ1), χαὶ δ( κακὰ αἰφφϑυγειν, ὁ ΝΜ αὐτύπων παθῶν χρῳτείν, ὧ ζαις εἰν-- 5 5 

πολαῖς τοῦ δεασύτου κουταχϑλουϑεῖν, τούτο ἀγϑρωπος. χα! ἵγα μαΐθῃς στ ἔθος τῇ »ξαφῃ ! 

ὧν τίω χαχίδν μετιογζῳς ἡ τῆς ρετῆς αἰ μϑιοιοῦζῳς μηδὲ τῆς τού ἀγ,ϑοθπου πσϑ9-- 

σηχϑολας αἰξιοιώ, ἀκυε τ 995 λέγοντος καϑουπεροϑὲς ἐλόϑμϑν, Οὖὺυ μεὴ κριτα μείνη 

πνεύυιαί μου ἐν τοῖς αὐ, ϑοΐποις τούτοις, ὀχ Ὁ 4 ἀὐθιυἰ σαρχας. Ἐγὼ γὰ», φησιν, 
μ᾽ τῆς (ἀρκὸς χαὶ τὴς ψυχῆς τίω ςἰξωσίαν ἐδωρησαώμιζυν, αὐτοὶ ὃ ὡς (ἄρκοι μένον πε-- 19 
ρακείμϑμοι, ἄτω τῆς τὶ ψυχζω διρετὴς αἰ μδιοιεῶῦτες, ὄλοι τῆς (φρκὸς λοιπὸν γεγόνασιν. 
Εἶδες πῶς δρό Ἐ κακίδω, σείρχας αὐτθοκαλφ ἃ ἐκ αὐθρώπτς “ὁ παλιν ασδϑιούσα 

ὡς αὐτίκα. μώλᾳ Εἴσεοῦε, γάῦ αὐτὸς ὀνομιαξειὴ ϑεία γραφὴ, δζρὶ Τὸ τοῖς γηΐνοις 
φρονήμασι καιταδεδουστλ νηοῦ. φησὶ Ὁ, Ἐφϑαρη Ἀ ἢ .5 οὐγανῆζον τού ϑκού͵ αὶ πε- 

οὰ τῆς γῆς τῆς αἰοϑη τὴς λέγϑυσει, δλλα τοῖς ογοιχϑιζομ, γἀῦ διομκαζδουυ. δλλαχοῦ 15 

ἢ) ὅτε σαίρκα ὅτε γάς ὀνομείζει, δον σγεὲ 4) αὐτὰς ἡγεῖται ον τῳ παρϑντί βίῳ φζρβ 
ὦ τῆς ρετὴς ἐρήμοις τὴς. ἀκύε ον τῷ ασοοφήτυ βοώντος χαὶ λέχϑντος εἰν μέσῃ 
ὦ μη ξ»πόλει “ν᾽ ἱερεσολύμων, ὅπου ὠπειίρᾳι πλήϑη, ὅτε μυνολαίδες τοστιῦται, 
Η λϑον,ὃ οὐκ ζω ἀν, 86.» πος᾽ ἐκα λεσοι, ὁ ἐκ ζω ὁ ὑπο αχουσόμϑμος᾽ ὑκ Τὸ μήπα. 

ρῆσαν, δλλ ἔφ παρϑντες Τὴν μὴ παρόντων συν ἀἴμεννον διέκεντο. χαὶ πολιν ἑτέρωθι, 19 
Περιδραὶ μετῆ, φησι, χα ἰδέτε, Εἴ ἐὰν Εἷς ποιώι κρίμα καὶ δϑικαιοσιούζω, χαὶ ἵλεως 
ἔσομαι. ἑιδὲς πτῶς ἐὐκᾷϑον μόνον ὀιδὲ καιλᾷι ἀγ,ϑφϑ πο) ἡ αἰ γία γραφή, τὸν τίου -ὡρετίω 

μετίόγτω, τὸς Ὁ λοισν ὃς συνὲ 4) νομίζει" ἀλλαὶ σπτοτὲ μϑὲ συίρκας ὀνομαίζει, ποτὲ 
γἀυ . «οὐ τούτο χαὶ νιωῶ τίου “δι μεαμλογίαν τοῦ διχαίν διηγέῖοϑαι ἐπαπελλομδῥη Θεία, 

.φαφή φησιν ΝΜ ως ἀν, ϑορπτος. δὲ Ν᾽ μόνος, Φησὶν, αὐ, ϑφϑυπτος, οι δ) λοιποὶ υκ ἀν,3.09.. 35 
ποι; δλλώ μορφζοῦ νϑρ ἔχοντες ἀν, ϑοϑήπων, τῇ ὃ πονησία τὴς προϑαιρέσεως Ὁ θὐλίῥειαν 
τὴς Φύσεως πσοεδεδωκότες, ὁ αὐτὶ αὐϑρώπων ασρϑς ἘΣ, ϑηοίων αἰ λογίαν ὠκπεσόντες. 
67: ΣΡ χαὶ αν, ϑεοϑποις τὸς λογικϑις, ἐπειξλρὶ ποοϑο κακία αὐποκλίνωσι, χαὶ ΔΨ αἰλό.- 

“ὧν παθῶν αἰχμκαίλωτοι Ἄμωνταὶ, τῶν ϑηφίων ζω πσϑόσηγϑολας ἀΐφις Ἐχτ ϑησιν ἡ 

ϑεία χραφὴ, ἀκεε ποτὲ μϑμ' αὑτὴς λοχϑύσης, ἵστα ϑηλυμόμες ἐϑμοντο (δρρι “πῶς 30 
διοΣ Ἔ ἀμείξον λαγνείαν αὐτων τίοὐ τοῦ αἰλοηϑυ “ὐϑοσηλϑοίαν ἀὐῖς Ὠε ι ϑη) ἀλο- 

λοτε ὃ, ἴὸς αἰασίδων «ἰ ποῦ ῷ χείλη αὐ. ἐγζιῦϑα, τς τοῦ ϑηφίου Ὁ ὑπουλῶν χαὶ 

δολερθν μεμουμδβος ἐμφαίνει. ἢ πείλιν, Κύνας εὐγεοὺς ἑτέρφυς καλῷ. χαὶ πάλν, 
Ὡστὶ ἀασίδος κωφῆς χαὶ βυέσης ζᾷ ὦτα αὐτῆς, τοὺς πσοὺς Ἐὶ διδασκαλίαν ὃ αἰρετὴς 

(ἐκ ἀἰκοαὶς ᾿ἀἰποφροιηονζαε αμνῆομδῴη. ᾧ πολλαὶ θὕοϑι τις ὧν ὀνόματα “ἐχετιϑέμϑνα 45΄ 
Ὡραὶ Ὁ ϑείας γράφης Τοῖς ὅζρῳ ῥαϑυμίαν πσοὸς ῷ τῶν ἀλόγων κανπιφερομδμοις παί- 
9». ἡ Οὐλι ἐὖν τῇ παλαιά μόνον τοῦτο ἐφιν ἰδεῖν, δλλαὶ χαὶ ἐν τῇ χανῆ. ἀκεε δ τῷ 
Βαπῆιτού λέγοντος τοῖς ἰσδούίοις, Γενήματα ἐχιϑγών,τίς αἰπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν Φιτὸ 
τῆς μϑηϑσης ὀργῆς: Εἶδες πῶς ἢ ἐν ζιυῦϑα τὸς γνώ μς αὐτῶν Ὁ δολερϑν δἰσὸ τῆς Ὁ 
ϑηοίν πυδϑονγϑθίας ἡγίξατο.. τί δζω ἂν ἐλεεινότερον ϑμοιτο “ἣΨ ) τίω καικίαν μετιόν-- 4ο 
τῶν, ὅτὸῳ ἡ αὑτῆς τὴς σασϑόσηηϑολας τῷ καιλέοϑου ἀν, ϑοφποι ᾿Σ:ποςερῶνται, ἡ δ 
τϑτο στλείογα τίω τιμωφίδν «ὑπ ἔχωσιν, ὅτι πολλαὶς δ'πὸ τῆς φύσεως ἀφορμαῖς δὲ- 
ξαίνϑνοι, ζω ζῳς ποϑλδεδχύκασιν ἑκόγτες “συ οσυρέντες χαὶ τσδϑς τοὺ καχίθμ ἀδὸ- 

μολοιῶτερ; 
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ΜΙΝ ν "δρῶ “ΝΘ! ' ᾽ ΄ ες ὯΝ ᾿ ͵᾿ ! Ν 
μολϑιώτες ; ἐσπτθὶ σὰ (Ὁ ττε πόρτες αγαϊξίας ἑαυςᾷν: τὴς “ξλσηηϑθλας χα τέτησαν Χ) 

τῇ ὀνομαζεοῦ λ,ϑόφποι, ὁ ἢ δίκαιος (τ ον τοσύτῳ Φρετῆς ανχμῷ Ὀσαυτίω ἐπε-. 
δείξαωτο γῆς ἐἰκείας Φρετῆς τίω αἰ προολζ, Φιρζαυδρη διηττίαϑτι ἡ θείᾳ, γραφὴ τῷ 

νδρὸς τέων ὁμεαλογίδν φησίν, ἸΝωε ἢ ὀν,ϑσφπος. ἔς! ἡ ἐπ᾽ ἀλλὰ διχαὶν ζαὐτίω 
ς ϑρῷ μ᾽ παολσνονολὰν αὐτὶ μεγέτου ἐγκωμῖν ἐγκειρδῥέω, ἡ πο 7. ἀδδλων ἀπϑμ- . 

τῶν διπὸ (της τῆς πυδϑσηγϑοίας αἀγακηρυπόμϑμον, “Ὁ πίω “Οἰρετίοὐ μ(τ' ἀχριξείας 
ἐπιδιρψύμϑμον. «ἰς δξζυ ὅφην ; ὁ μιακοΐθλος Ἰωδ, ὁ τὴς θυσεξείας αἰθλιντὴς, ὁ τὴς ὀιχου-- 

μϑύεης φεφανίτης, ὁ μόνος ζῷ αγήκεςα, ὠκφνα( πο’ομείνας, ὃ ζῷ μινοία βέλη δεξαίνϑμος 

᾿νβ,απ. ρα πονηδρὰ δαίμονος κείν, ζτζωτος αἰ ϑιμείνας. “ καιθούπερ ἀδοίμας τις ἔνὲ 
! 1ο παίσας (αὶ προσξολοὶς ἐνεγκεῖν δευνηϑεὶς, χαὶ αὶ μόνον εἰ κατοιξαγηιοϑεὶς “(ποῦ τῶν 

τποσύτων κυμαίτων, δλλαὶ ᾧ αἰὐγώτερος Ἢ κυμώτων ϑιμόμϑνος, ἢ ζεὶ τῆς ὀικουμδύης παΐ- 
3η οὖν τῷ οἰκείῳ σώματι δεξαί νϑμος, ζυώτη μάλλον λαμιασοότερος αγεδείκψυτο. αὶ μό-: 

υτέδιξν γον γδ κα ττέσεισεν αὐτὸν ἡ σωυέχεια, τῆς δ δεινών ἐμζολῆς, διλαὶ καὶ Εἰς μείζονα, 

β)σρατῖδυ αὐτῶν διήγειρε, χαὶ Ὁ τ᾽ πόμτων τίου οἰκείλν δύγγωμοσιωζου ἐπεδείκψυτο, 
αὐήπιρ, ας χαιοίθῳ [ αὐταῇ τω: [666 ῳ δυὺς τίωὐ πληγάω, καὶ δεικψὺς ὡς " αἰγηνύτοις Ἐχιχειρά, 

ἡ) πσϑϑς κέντρα λακτίζει. τούτον τοίγιυυ τὸν αἴγιον ἡ τσο9 Ὁ ἀγώνων ᾧ χσο2 Ἴ ἀθλων 

γαῖγ τοσύώτων ἐπουνῶν ὁ φιλοὶν,ϑοφπος γεὸς ᾧ ὀϑακηρυΐήων, φησὶ το ὶς τὸν δχρίξολον" 
Προφέ 9 τῇ “Αἱ ϑνοίᾳ συ τῷ ϑεραίποντί μουϊωξ; ὁ σι ἔς! κατ᾽ αὐτὸν ἀν, ϑοφ΄πος ἴδβ. ἐς", 

ἫῊ ἝἘχῚὶ τῆς γῆς, ἀγιϑοοπος ἀϊμεμ]ος, δίκᾳιος, ἀληθινὸς, ϑεοσεζής, ἀπεηῤμϑυος Ὁἰσὸ 

20 πόντος πονηρ9 ἀροίγμματος. Εἶδες αὶ τούτον “ὡἰσπτὸ τού χοινοῦ τῆς Φύσεως ὁγόματος 

πγόότερον ἀνακηρυῆομϑρον. προσέσχες, φησὶν, τί Οὐκ ἔς! κατ᾽ αὐτὸν ὅμοιος αὐτῷ ἀν-- 
εϑέσπος : ὶ μέζω ὥπόυτες ϑμοιοι᾿ δον ὀχ κτὶ Ἐ Ὄιρ τ, δλλα καὶ τ’ ἢ μορφῆς λόχον. 
Ὁ τῦτο ἢ ἀν,ϑοφπος, δὶ στὸν “ὃ κακίας ἀπεχόμϑρος ̓  ΡΟΣ μετίη. Εἶδες τίγας διδὲν 

ἀν, ϑοσπους καλῷ! ἡ ϑεία, γραφή. ὅζρα τθτο καὶ δξ ξοχῆς ἰδὼν ὑπ᾿ αὐ δημιαργηϑέν-- 

25 τα ὁδ' ὅλων δεασύτης ἐλεγε,ποιήσωϑμ αὐ, ϑοόπον καὶ ἐἰκόγά, ἡμετέραν ἡ χαθ᾽ ὁμοίωσιν, 

, πϑΊ ἐςιν γα ἀργῶν ἡ ἡὁ ὁρωμϑμων αὑπόμτων αὶ Ἢ ἐν αὐτῷ ψυχοολαξών παϑῶν τικτομέ-- 

γῶν, γώ ὠρχη (ἢ μὴ ἀρχι"). ἐδὼ μϑρτοι πυρὐδοὺς τίω ὡρχέω ἄρχηται μάλλον ἢ ἄρχῃ, 

Ὡπόλλυσι͵ καὶ ὦ τη) δν,ϑοφ τος, χαὶ ασξϑς τί δν᾽ αἰ λόγων πσϑοσνγϑολαν ἑαυτὸν 

ματατίϑησι, δύ τοι τῶτο ᾧ νιῶ τίω φρετίω τῷ διχαῖν τότε «ὐακηρύξαι βυλομϑύη ἡ 
30 δεία γραφή φησιν, αὖται αἱ δ μέσεις ἸΝώε. ἸΝώε αὐ, ϑόφπος δίχφιος. ἰδοὺ καὶ ἕτερον ἐγ- 

κωμίν μέγιτον Εἶδος, δίχαιος. δζγ' ζφυύτης τὴς ἀσδόσηγϑολας τίω καϑυλν Ὡιρετίω 
' αὐτί ἐμφαίνει. Ὁ 5} δίχαιος ὀγο μοι, ἔθος ἡμῶν δλὶ ΟῇὝὦἅἧ πᾶσαν Φρετέρυ μετιόντων λέ- 

γεν, Εἶτα α μάθης ὕπως πῦϑὸς αὐτὸ Φ' ἄκρον τῆς κορυφῆς ΤΜ ἀρετῶν ἐφϑεισεν, ἣν 

ὦ τοτε αἰπητεῖτο πῦρ τὴς φύσεως τὴς ἡμετέροις, φησὶ, δίκαιος, τέλειος ὧν οὖν τῇ γυέα 

..45 αὐτῶν πόμτα πληρώσας, φησὶν, ἀτῦρ ἐγοίώ δ ϑορπον Ἐχιδείξαοϑαι ρετίω ἐλό- 

μϑμον. αὗτο δ» ὅ61 τέλειος, σο᾽οἰὲγ ἐλλλελοιπτὼς, εἰν συ ξτθνὶ χωλθύων ὦ ἃ καιτορθώ-- 

σεις, ον τῳ ὃ οἰ ϑιϑρτὼ,, αἰλλ᾽ ὧν παῖσῃ ξἰρετὴ τέλειος ζω. πτῶτο γὸ ἐχοίῶ αὑτὸν ἔχτ- 
δείξαεϑαι. Εἶτα ἵνα, ἐκ ποῦ γθοα αὶ ὧκ τῆς συγκρίσεως πὐξεφανέφερον ἡμῶν () 
δίκαν αἰτεργοίσηταί,, φησι, τέλειος ὧν οὖ τῇ “ἀνεᾷ αὐτῷ, ἐν τω χαιρῷ ὀκείνῳ, εἰν τῇ 

49 Ἄρεα αὐτι τῇ διεστραμιϑμη, τῇ πσϑϑς ζοστωύτίωυ χακίθν Ὁἰποχλιναῖσῃ, τὴ μηδὲ ἴχνος 
τῆς Σρετῆς ὕχιδείξαοϑαι βαλυϑείσμε οὖν ὠκείνη ζοίνιωυ τῇ ϑινεά, ον ὠκείνοις ζοῖς και-- 

ο9ῖς ὅτος ὁ δίχα ος τὶ μόνον τ ρετίω ὀπεδείξατο, δυλαὶ χα! Εἰς τίω ἀχρὰν κορυφίω 
Ὡρετῶν ἔφϑασε, τελείος γεχϑνως χα ον ὥπασιν αἰπηρτίσμϑμος. ὁπερ Ν ἔφϑίω ε͵- 

ΟΠιγίοίῖ, τοΠ1. 1. Ὁ πω], 
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πῶν, μείδονα δείκψυσιν αἰεὶ τῆς Ὡρετῆς (δ γκον, ὃ μεταξὺ Μ᾽ πολεμιύντων αὐτίω 
κατορθοῦοϑαι, ἢ οὐ μέσῳ ἦΜ" κωλυόντων τίω " αὑτῆς Ὠπιδείκψνοϑαι ἀἰκρίξειδν. δ ἊΜ εὐὸ 
δλὴ καὶ ὁ δίκαιος ὅτος πλείογων αἰξιούται “ἣν ἐπαίνων. ᾧ Οὐ εξ μέρ οι τύτυ ἵξα ται ὁμα-- 
χηρύήασα αὐτὸν ἡ ϑεία γραφὴ, δυλαὶ δεικρύεισαι ἡμῖν τὴς Ὡρετὴς αἰντῷ τίω χἱπίρ(ο-- 
ζω, ἡ οτί τίωὐ ψηφον ὀΐωθεν ἐδέξατο, Εἰπούσα, τέλειος ὧν οὐ τῇ ἕμεώ ἀὐτιῖ, φυσι, ς 
τῳ θεῷ ϑυνρέφησι ΝΝώε, Ὁσοιύτη (ὦ, Φησι, τῆς Φρετὴς αὐτϑῃ αἰδιισία, ὡς ᾧῷ ϑὰ 

ἡὗ ϑεοῦ ἔπαινον ᾿χιαπσάσαοϑαι. τῷ! (κῷ δ, φησιν, δυνρέφησε Νώε, γώ Εἴπῃ, 7 

ὐπόδεκ)ος πο Ὀοὲ τῷ ϑεῷ γύγϑνεν, ἤρεσε τῷ ἀκϑιμήτῳ ὠκείνῳ ὀφϑαλμῷ αἰ ὴμ «τῳ 
χαιτώρϑώμϑων, χαὶ ὠκείνει τίω ϑυγοιδῳ ἐφειλκύσαμοη ἫῬΨ βεζιωμϑμῥων ἥσσάξις, χαὶ 

μόνον πῆς μη όσος κτ' πτλύτων ἐκφέρεοϑαι αἰγανανδήσεως ἡλθυϑέρωσεν, δλλαὶ χαὶ ἐ-- τὸ 
τέρων πρϑϑτα τίω αὐτὸν ἀπειργαίσατο. τῷ ϑεῷ, φησιν, θὐηρέφνσε ἸΝῶε. τίς ὀῤ τότε 
" μαχᾳραφύτερος γέοιτ᾽ αὐ τῷ δειωηϑίντος ζοσαιύτίων Ὠπιδείξα οι τίω “οἰδετίω, ὡς δβιμειμ Ι 
(ὃ «πϑϑτων δεασότίω ἐπτνέτίων ἔχειν; Μ᾽ ὦ δῶ ὠστῷ πεωραγμϑῥων τῶτο πὸντς. τ 
πλϑτυ, πάσης αὐἰδευσίας, ποίσης δόξης χα διιυαςείας, τῆς ἄλλης ἀπασης ὀμν,ϑο»πί- 

νης θθημεθίας τῷ νοιῶ ἔγοντι πσδότιμότερον ἐν Εἴη. “τῶτο τῷ γνησίδν αὐδὲ () ϑιὸν ἢ τς 
εἰγαίσίω Ἐχιδεικγυνδμῳ βασιλείας δ Εἴη πυϑενότερον. ἡ γδ ἀληθινὴ βασιλεία 
αὕτη ὅδ], τὸ δηυυνϑέωαι ἡμᾶς ϑζρᾳὶ τὴς αἰρίφες πολιτείας θύνϑμῃ ᾧ ἵλεω χαταςφῆσο ἐ- 
αὐτοῖς (ὃ διασότίου. σϑοὶ “ὃ τίωὐ γέοννὸν ᾿ τῦτο Φοξείοϑαι ὀφείλορϑα γα ὅνδὸι-- 

χέναι “δ ῶ πῦρ ὠκεῖνο  ἀσξέξον, ᾧ ( Φοξεξοὶς ἡιμωοίας ὶ τεὶς διζενεχϑῆς χολαί-- 
σεις, αἰλλαὶ Ὁ 6 ὃ πυοϑσκροῦσαι τῷ ὅτως ἀγαθῷ δεασόίη, ᾧ τὴς ὠκείνν θὐνοίαρ ἐκ. 1ο 
τὸς ἡμᾶς ς-ἴωα ὥσα δΐζυ καὶ δητὶ τίω βασιλείαν δ τϑτο ασεύδεν ἡμᾶς ἡ, δίῳ 

(ὃ αἰϑὶ αὐτὸν πόθον, ᾧ ἵνα, τὸς ἐκείνα ῥοπὴς “ὡσολαύωμδμ. ὡσπῖν ἡ βασιλείας πῃ 
ϑενότερον ὦ δυνοικὼς τὐδὲ ὑμᾶς αἱ ϑκεῖας 4 φιλον,ϑοφ πον ἡμδι") δεαπότίω, ὅτω 
γεέννης χαλεπώτερον ἴρ τῆς ὠκεῖϑεν δὐγοίας ὠκπεσεῖν. Ε ἴδετε πόσης ἡμῶν ὠφελείας 
γέχϑνεν αἰ προϑέσις ἡ πσϑϑσνχϑοία μόνη τῷ διχαν,, ἡ ὁσὸν ἡμῶν ϑησοινρϑν νοημοίτων ἔτε- :ς 
χαν ἡ »ενεα λογία, τὸ ϑαυμαςφοῖ τῦτν ὀδός. μιμκϑβῖβθα, ζίνωω χαὶ ἡμεῖς τὴς ϑείας 

“ϑαφῆς «ξυ χανόνας, χαὶ ἐαὶ βύλω ἄθα τινων δ μεαλογίδν δξηγεϊοῦ,, μυὶ πατέρας καὶ 

ποΐπανις αὶ ὑχιπάπωοις Ε ἰς μέσον φέρωμδι, ἀλλα τϑ δμοαλοχουμϑῥυ τέῳ ὀρετίω 
ὠκκαλύπηω ϑμ. ὅτος "Ὁ ἀριφος “δυεαλογίας ρ4πος. τἱ )ὺ ὀφελος ὧκ πατέρων εἶν 

να! λοβιωβῶν καὶ «νγαρέτων, αὐτὸν δὲ ἔρημον αὐπυάρχειν τῆς ρίζης πολιτείας ; ἢ πάλιν γο 
φιβλαξος δ Ἄροιτο ἐκ πατέρων Εἶναι χαὶ “σδϑοόνων δυσοδυων τε χαὶ αφανών, αὐτὸν 
δὲ πολλή κϑμιάν τὴ αἱρετὴ ; ἐπεὶ ἡ ὁ δίκαιος ὅτος ζοιῶτος »εγονὼς, χα! τίου τῷ ϑηού βυγοιὸν 

Ἰηπασασείνϑμος, Οὐκ πὸ ΟΜ οιύτων γέχϑνε πσϑϑγόνων ( Οδὲ Ν᾽ ὡς ογαρέτων ἀν!’ Μ᾽ 

ἐμνημόνθυσιν ἡ ϑᾳία. »φαφὴ ) καὶ σμως ἴσωσε Ὀσῴτων ὄντων “ν᾽ κωλυμάτων, καὶ «ἰασὸ 
Ὀσύτων ἐμιποδιδόνϑμος, Εἰς αἰὐυτίω τίω ἀχρὸν ὀῥελϑεῖν τῆς" ὠρετῆς᾽ ἵνα μάθης, 15 κινΡΆ' 
91| (Ὁ βιυλονϑμοννήφειν ἢ ἐγρνγϑρέναι, ὃ πολλζωὺ τῆς ὀικείας σωταρλας ποιᾷοθαι τίω 
παδϑνοιδῳ, οεδὲν δι ὦ “᾽ ακωλύον. ὥασερ, γὸ Εἰς ῥαϑυμίδν Ὡσοκλίνομτες ὦ ὡσσὸ 

ἫΜ τυγϑντῶν βλατήσᾶθα ᾽ ὅτως ἐὸμ βυλυϑώμϑνυ νήφειν ̓ καὶ μυθίοι ὧσῳ ὧὡ δὴ Ὑ' 

χακίδω ἕλκοντες, σὐυὲν ἡ δι τὴ ασουδῇ λυμέωαοῖ, δυωυήσονται ᾿ καιϑούπεῤ συ 
δίκαιον τῷτον ἴσχυσαν ἴρσῶτοι ὄντες ὀχψηρϑτερϑν «ὐϊοὲ τω ὐρετίω ἐργασαοζ,. μιηδεὶς 49 
ζήνω ἐτερϑν ἕνα αἰτιαίοϑω, ᾧ ἐφ᾽ ἐτέρφις τίω) αἰτίϑιν μεταγατέτω, δλλαὶ τῇ οἰκείῳ ῥᾳ.-- 

ϑυμία ὃ πὸῤ ξχιχραφέτω. καὶ δἰ λέγω ἐφ᾽ ἑτέρφες » μηδὲ ἀυτὸ (2) ὀψρέξολον νομμι- 
ζέτω θἰς ἱκανὸν Εἶναι κωλύσαι Ἔ Ὀχὶ πίω Φιρετέω φέρφυσοιν ὁδὸν διυύυα σι. δλλ᾽ ἀ- 

πατα. 
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κατὰ μϑὲ χαὶ αἰ ποσκελίζει (δὶ ῥαϑυμοτέρφες, αὶ μι κωλύει ὁ βιάζεται. καὶ τῷ. 
το αὕτη ἐ πυραγαα των ἡ πεῖφφι δείκνυσιν, ΤΙ, ζιϑικα θὲ ἐν Θυλω ἄθα νήφειν, Ὀοῦ-. 
Τὸν [ ᾧ ] ζνγον ἐλχιδεικφύ ἔβα, ὡς μιυδὲ, πολλῶν ὄντων “ΝὝὦὍὅἝ πσδοτρεπέντων δχὶ τίω πὴ 

καχίας ὁδὸν, λυέχεοῖ, τὴς [τοιαύτης] συμδολης, δλλαὶ πϑρτὸς αἰδαμιαρτος φεῤῥοτέ-- 

5 ρυεήμας γένεα δ, ἡ ἀποφρφύῆεν τοῖς ζὰ φαῦλα συμθυλεύοσι (αὶ αἰκϑαίς᾽ στὸν ἢ βα- 
ϑυμφμϑιν,ὼ μεηδενὸς ἐντὸς τῷ συμξαλ θύοντος ἡ πνοσκελίζοντος, θιχ99ν χινόμϑμοι ἐχὲ 

δ χοικίὸν ὁρμμαδιδν. Εἰ γὰρ μὴ ον τὴ ασοϑαιρέσει ἡμδῆν) ἔκειτο, μηδὲ οὖν τῇ τὴς γγω.- 

μης ὠἰζασία, μηδὲ αὐτεξύσιον ἡ μδυτέω φύσιν ὁ φιλθίν,ϑοῦπος ϑεὸς χατεσκθϊασεν, ἐ-- 
ζῶ ἢ ὧπόμτοις Εἶναι χαχϑι4 (ὦϑ τὴς αὖ τὴς Φύσεως κοινωγοιώτοις, ἡὶ τοῖς αὐτοῖς 

το παϑεσν οἰ σοχειμδμές, αὶ πόμτας ἐῆπαλν εὐναρέττς. στὸν 3. ἴδωμὴν «ὅν ὁμομεῖς 

ἡμῖν, χαὶ κἰασὸ ΟΜ αὐτῶν παϑῶν ἐγοχλυμϑμας, ὁ τὰ αὐτὰ ἡμῖν αἰ πσονϑμοντας, ἀλλα 
καὶ ἐῤρῥωνβϑῳ τώ λογισμῷ ἑωυϊοχοιώτας Ὁ φύσι, Ὁ! αἰξεγοορδρες τῶν ἀταχίων σχιρτη-- 

ἰρω, ὠὠμΜαίτων, καὶ γαλινοιιῦτας τὴν (ῆτϑυμίαν, χραντοιτας᾽ ὀργῆρ, βασκανίαν φθύγϑνταις, 
Φθενον δξοοίζοντας, τὴς λύοσης τῶν χθηματαν αὐἰσυῥορώντας, δόξης Εἐλοίῆον φροντίξον- 

τ τας, πάσης τῆς τῷ παρόντος βία ϑὐημεθίας χατατελώντας, καὶ πσδϑς τίωὐ ἀληιϑὴ δὸὺ-: 

ξαν ἐτ]οηνδῥας, ὦ τὐροι το ϑιού, ἔπαινον γτφῥτων τῶν ὁρωμϑμων πυδλτιμώντως, ον 

χιφτῖρ ἄν. βὔδηλον, οτί τῇ οἰκεία, ασουδιὴ ζωωτα καυτορϑοιώ δγωυήσεται “ις 7. "πίω αὔωϑον χαΐδαν, 
193} χαίρι» ἰονΝν οὐὐ, ἃ Ν ! ! «ον Ὀ ἜΝ ε, 
πῃ χα ἡλιδς τῇ ὀικεία, ραϑυμία, κεγφηυδῥοι τσδϑδιδδαμδρ ἡβδβ) Ὁ σωτηρλὰν,, ἐρήμοις ε-: 

αὐτὸς καϑιςώντες τὴς ὑκεῖ)εν θυνοίας ; 
1. Διὸ ακαλώ ζρωῦτα λογιξονϑρος χαὶ σιουθχῶς κινοιεῶτους οὖν τῇ αἱ σνοία, μηδέ- Ἡ ΘΙΚΟΝ 

ποτε Δ οθολον αἰτία οἷ, ἀλλὰ τίω βαϑυμον ἡ δ γνωμέων. κἡὶ ζωστω λέγω Οὔκ 

κεῖνον ἀπαλλάξαι βαλομδμος κατηηϑολας [μὴ ϑμοιτο ) καὶ γ᾽» Περλέργεται ὡς λέ- «,Πιτ.Ὅ.»; 
ςῳ ᾽᾿... “ 

χὐαι ὧν α«ρπεσας, χα) ὠρυόμϑμος, ἡ ζυτων ζγα ἀατατείη ᾿ ἀλλα χαὶ ἡμᾶς ἀσφαλεςέροις 

ποίησαι γέλων, ἵνα. μοὶ νομίζωμδϑν ἐκτὸς Εἶναι ἐγκλημάτων ἅἕτως ἐνκόλως ποο)ς τίωὼ 
35 κακίαν ἀΐο μολοιώτες. ἡ αἱ α ψυχρὰ ὠκέα λέγωμϑῳ ρήματα νος ἕνεκεν ἐφῇ-- 

χεν αὐτὸν ὁ Θεὸς " ζοιτον ὈνΤοζ πονηρϑν, ὧφε ὐπσοσκελίζεν ἡ χαταξαλλεν } μεγίφης ΝᾺ 

δύ Εἴη τα ζὰ βήματα ἀγνωμοσιωης. αἰλλ᾽ ὠκεῖνο σιωὺ ἑαυτῷ σχόπει, ὅτι  οὺ 
τῦτο μάλιξα αὐτὸν κατέλιπεν, ἵνα τῷ φόξῳ σμυωϑούνϑροι ὦ τῷ πολεμία τίου ἔφο.. 

δὸν πσϑλσδοκώντες, πολλζωὺ τίω αἰγρυπνίαν ἢ διμιυεκὴ τίω νηψιν ᾿ξηπδεικψυωκῖθα, τῇ 
30 ἦΜωμοιξων ἐλπίδιὲ ὶ τῇ δυτίδῦσει "μ" αἰῳνίων ὠὐκείνων ἡ Οὐπορρήτων αἰγαϑῶν πλῤτω 

τῆς ὭεΤὴς τὸν κούμκφιτον «( πσοτεβανόμϑμοι: ἡ τί ϑαυμάξεις,Εἰ Ὧν δζρέξολον δχρὶ τῦτο 

κατέλιπε κηδόθυος ἡ δ" (φτηρίας, ὶ διεγείρων ἡ μδι" τίω ῥαϑυμέαν, ὁ ὑπόθεσιν φε-: 
φΦαΐων ἡμῶν κατασχέναζων αὐντίω τίου γέεννονν; φζρῦ τῶτο “πορεσκθύασεν,ἵγώ ὁ τὴς τιμω-- 

χιδμιχέν φίας φόζος ὶ Ὁ χ»λοίσεως ὃ αἰφόρητον τσϑϑς Τὶ βασιλείδυ ἡμᾶς σιονωϑήσῃ. Εἶδες 8).- 
35 μή χϑνον δεασοτα φιλαν, 96 πίαν,ττῶς παΐντα ποιᾷ κα ποσϑλμματθύε,)ὡς μεὴὴ μόνον σῶ-. 

σαι τὰς ὑπ᾽ αὐδ' δημισργηϑενζοα, δυνλνα αὶ ἢ Οἰποῤῥήτων ὠκείνων αἰγαθών αξιώσοιι. δζώ 
τοι ὅτο ἢ Ὁ αὐτεξύσιον ἡμῶν δεδωρη.), ἡ ἐν τῇ φύσει ὶ ἐν ῷ σιουειδὸτί ἡμδιμ! ἐναπέθετο δ 
γγώσιν Ὁ καχίας ὦ Ἢ Ὡρεὺ,ὺ Τ' ὀζίθολον συνεχώρησεν ἔνα; ὁ Ἐ γέονὸν ἠπείλησεν, ,γώ 

μήτε τεώγης πεῖραν λαάξωμο,ὶ ὃ βασιλείας Ἐχιτύγωμϑυ. ὦ “θαυμάζεις, ει ζαῦτα 

49 ὥπαντοι δ» το ἐωρα[ματϑύσατο αὶ μυοία ἕτερα ; διύλου μορφὴν ὁ ἐν τοῖς κόλποις 

Οἷς πατοικοῖς τυϊχαγων λφθεῖν χατεδέξατο, ἢ πϑμτα ζοὶ ἀλλα “ὑπομεῖναι ζὰ (-- 

ματίκοὶ, αὶ ὐκ γωναμκὼ͵ βρνηϑίεῶαι, ἡ ἐκ αϑρϑενν τεηϑηναι, ὁ εὐνεα μιζυνιάον κυοῷο-- 
ρηϑίωσαι “φόνον, ὁ ασάργθμα, δέξα α, ἡ πατόφοι αὐτο νομμιαϑέρσωι τὸν Ιωσὴφ Τ' μϑη- 

Ομεγίοί, τοι, 1. Ρ, αὔρρε 

ἰριπσντν 

δ νμαδῆγαι 
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φῆρρ. τὴς Μαρίας, καὶ χτ' μικρὸν ἀυξηνϑζωα, ὁ πἰϑ ἢ μινϑίεαι, καὶ ϑυσίδν δμενεγκῷν, ὦ 
πεινῆστα! ἡὶ δϑιψῆσοι ᾧ κοπιαῖσαι, ὶ δ᾽ πελδυταῖον αὶ ϑοίγατον κἰχυ ομεῖναι, ᾧ ϑυίνατον ὅχ 
ὡπλώς, δλλα Ὧν ἐπονείδιφον νομιζόνϑμον, ὧν φαυρᾷ λέγω. καὶ ζωτα ὥπουτοι δἰ ἡμὰς 
ἡ τίωὐ (υτηρίαν τίω ἡ μετέροιν χα τεδέξατο ὁ “δ ὡπαίγτων δημίραθς, ὁ δὐαλλοίωτος, ἢ 

ὁ ἐκ τό μεονοος Εἰς ὃ Εἦνω πάντα τοϑδαγαγαν, ὁ ὨπιΘλέπων Ἐλχὶ τίω γἀῦ αὶ 5 
ποιωῖν αὐτέων τρέμειν, ὃ τῆς δύξης τίω ἀςρωπίω ἐδ ᾷ χϑρουδὶμ αἱ ασώμαζι δυνα.- 
μεῖς ὠκεῖναι ἰϑιᾷν δούδμται, δολ᾽ Φτοςρέφουσοι ζμξ εις, τῇ πσϑϑθολῃ Ψ τηερύγων ' 
Ὁ φῦμα ἡμῖν ἐχιδείκψιευται, ὃν Δ] αἱ πλνῶὸς ὑμψῶσιν ἀγίελοι, “Φιρχαγξλοι, ἡ μυρία 

μυριαδει[ ἀηέλων᾽ ὧς δὶ ἡμαςαὶ Τὶ (Ὡτηρίαν Ὑ ἠμκετίοαν ὀὔβρωπος τνφαζ χατεδέξ-- 
«Ὁρὸ “δ δρίτης πολιτείας ἡμῶν Ἔ ὁδὸν ἔτεμε, κὶ δὲ ὧν οὐυτὸς μοτῆλϑε Ἐὶ ἀϑιίω ἡμῖν φύ.. το 
σιν αὐαλφξων, ἡμῖν αρκούᾳ, διδωυσκαλίαν ἐγαπέθει». ποίἀ (ίνιω ἡμῖν λείπε λοιπὸν 
Ὡσολογία, οσύτων δχρὸ τίω ἡμετέραν (Οτηρίϑν παδϑησρυμϑήων, Εἰ μέλλοιμδν αὐόνητα 

ὧπιόυτα δεικψιωύαι, δζρα τῆς ραϑυμκίας τὴς ζούτων πσοοδιδόντες ἡμϑί τέω Οτηρίᾳν: 
59 πὐδακαλώνήφεν,ὼ μὴ αἰπλῶς τὴ σιωυνϑεία, Μ) ἀλλωνχατοικολουθῴ,, λα τίω 
ἑαυτῶν ζωϊζω καθ᾽ ἐχάφην ἡμέραν πολυχογραγμονῷν, κὶ Εἰδέναι, “{ μϑὲ ἡμῖν ἡμδϑτηται, 15 
ἰδ χατώρθωται᾽ ὸ ὅτω ΔΨ) ἡ μοτυμϑύων τω δίθρϑωσιν ποιω θα,, ἥα καὶ τίω ἀγωϑον 
ῥοπέω χιασασώ θα, "κα ἐυαΐρεφοι τῳ γε ϑμω ζῖθα, χαϑούεν ὶ ὁ δίκαιος ὦ, καὶ τὴς 
βασιλείας Μ᾽ ἐραναῖν (χυτθγωμδν, χαίοιδι αὶ φιλανθρωπίᾳ τῷ κυρία ἡμδησθϑξει- 
ς΄ ὃ, μεθ᾿ ὃ τῳ πατοὶ, μια τῷ αἰγίῳ πνθύματι δόξα, κρούτος, ἡμὴ, νωῦ ἢ «εἰ, ᾧ Εἰς 

ἐν αἰώνας Ἷμ αἰωνων. Αμώυ. ἣ 29 

Λόγ. κι ἘΓΕΝΝΗΣΕ ΔῈ ΝῺΕ ΤΡΕΙ͂Σ ΥἹΟΥΣ, ΤΟΝ 

Σύμι, Ἐ Χαὶα, ΤἸαίφεθ. ἐφθαρη ὃ νὶ γὰ οναγῆίον τῷ γε, καὶ ἐπλήσθη 
ἈΎη αἰδικίας. 

44 

4 Θ᾽ δ ( ἜΥ Φ τυγντα ἡμᾶς ὠφέλησε εϑὴς ἡ τοῦ δικαία Μαΐε “δνεαλογία. 

ι Ἂν ὦ 2} ἐγνωμϑρ ϑαυμαφὸν “δνεωλογίας ὦπα, ᾧ εὐδυομϑῳ τὸν 

"ας δλλ Ὁἰσπὸτῆς ΔΜ οἰκείων ξΆπων “διρετῆς᾽ δὲ ζωὼ αὶ τοσοιύτίον χῖρ ἢ 

μϑν δεασότέου" ἡ ἐπειδϑ ἰδ μηθλμγώγζ ἡμᾶς, χαὶ πῦθον πολιοὺ ᾿ξπχιδεικψυμέ-: 
ἵ γύφ 
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: γις χσοὸς δὴ  ϑείων λογίων χατδμόησιν, Οὐκ αἰφίησιν ἐτέρφυ τιγὸς δεηϑέεσαι, δλλ᾽ 696- 
ι ὡς φωτίζει τὸν ἡμέτερον λθγισμόν, καὶ τέωυ πὴ ἀντ λλαμο οσρέξεται, χαὶ Χο τίω 
: δὐμήχομνν ἀπϑσοφίαν πᾶσαν τίου αἰληϑὴ διϑουσκαλίαν οντίϑησι τὴ ἡμετέρα ψυχή. 

δὲ τῦτο ὃ χαὶ «αοϑτρέπω) ἡμὰς ἔχί τούτο χαὶ πσρϑ)υμοτέοφυς ἐργαξόνϑρος, μα- 

ς γαρλημῶν ἀξίως ἀἰπέφίωε ςἄν' τοιρᾧτον πολον ἐχιδεικνυμϑέας λέγων, Μακχαίφιοι (ἢ 

πεινῶντες χαὶ διψῶντες τίω δικαιοσιιδω, ὅτι ἀδοὶ χθρτου ϑήσονται. δοφὶ σοφίαν διδω.-- 

Ι σκαλου. δ δχρὰ τοῦ μι ιαϑλογκοῦ μόνον ποϑέτοεψιν, δυνά καὶ τῷ Εἰπεῖν, ὦ 

πενώντες χαὶ ϑυψῶντες τέων διχαιοσιωύίω, ἐδίδωξε «ὧν' αἰκούονζῳις, μεθ᾽ ὅσης «σϑ99υ- 

μίας ασοϑσήκει κατοὸς τέο Μ᾽ πγϑὺ μιατικϑίν λογίων ἔράυναν ὁρμᾶν. χαϑούπερ γδ ῥ,φη.- 
1ο σιν, (ὦ πείνης πσδληγησα νϑύης, μα’ ποϑϑϑλυμίας ἀφώτου ᾿χὶ τίου ὥφίω ἐστείγϑνται, 

καὶ (Ὁ δἰπὸ τοῦ πολλοῦ δέψοις ὠκχαιόμϑμοι τῷ πορίατι Πὰ ασουδὴς προϑσίχσι" χὰ 

τὸν αὐτὸν δὴ ἴδ γγτον πσδεσήχει, καιθούπερ πενώγζι ἢ διψώγίας, ὅτω τῇ διδοισκα.- 

λίᾳ τῇ πνέυματικῇ πυρϑσιέναι. (Ὁ ΧΡ τοιούτοι υὶ μόνον μαχαελσ δ ἄξιοι, δλλα χαὶ 
Ὁ ασυυδοιζονϑῥων Ἐχιτεύξονται. χρὴ γὸ χορτουαϑησονταί, Φησιν, τούτ᾽ ἐςμ, ἐμπλη- 

Ἱ5 αϑήσονται, πλυηρωσυσιν αὐὙΨὦ] τω ἐχιϑυμίαν πίω πγευματικίω, ἐπεὶ δἶζω τοιούτον 

ἔχομϑν δεασυτίωυ, ὅτως αἰγαϑον, ὅτω φιλϑτίμον, φέρε, ὼ ἡμεῖς ἐπ᾽ αὐτὸν χαταφύ- 

γωμδν, ἡ τίω “Εν ἀὐτν βοπίω Ἐχιασασώμεϑοι, ἵνα ὁ αὐτὸς τίωυ οικείλυν φιλαν,3.69.- 

πίαν μιμόμϑμος φωτίσῃ ἡ δέν τὸν λογισμὸν πσϑϑς Ὁ κατοτεύειν ΟΜ θείων »φαφών ̓  

δύναμιν" αὶ ὑμεῖς ἢ (Τ᾿ πολλῆς τὴς προθυμίας, καθούπερ πενώντες ὃ διψῶντες, ὑ- 

20 Τῷ τίου πγευματίκίω διιδουσκαλίαν κ᾿ χυοδεέξαοῦς. ἰσὼς γὸ;ἴσως ὁ ἀὐγαϑὸς νὰ θυυυή-: 
χόμος δεασύτης, καν ἡ μεῖς ϑύτελᾷς ὥμϑρ καὶ μηδενὸς λόχϑυ ὦξιοι, δνλα [ὺ] δὲ ὑμιῶς 
πίω ὠφέλειὰν τίωὐ ὑμετέρφν χορηγήσει λϑγϑν ἡμῖν οὐ ὀμῥοΐξει τῷ σόματος Εἰς τίω 
δόξαν ἀὐτεῖχ, Εἰς ὀικοδομζυῦ υμετέροιν. ἐὶς τίυὐ ἀγωθαν τοίνων χάον ὃ πὸρ Ἐχιρῤρί- 

“ψαντε:, κακῴνον δχτκαλετσοί ψϑμοι τὸν σοφίξοντα (ὄν τυφλυὶς, καὶ τραγοιοῦτο μὰ 

χορράπν! 15 γλώσσας Ῥω μογιλάλων, αὐφωμεθεν καὶ τοῖν" πρόσφατον ἀνεγνωσμϑῥων ᾿ἥα ἁ 

ὀμαυτος Χθρηγήσῃ τίω ὀικείαν φιλφι,ϑοοπίαν μεμούμϑμος, ζωῶτα τἰραϑώμϑυ τὴ 

ὑμετέρᾳ ἐγοπη. δλλαὶ σιωτείνατέ μοι, αϑακαλαὶ, τίωυ ὀζρνοιαν, ὁ «(Τ᾽ ἀκριξείας 

προσέχετε τοῖς λέχϑνθμοις, πόρτα βιωτικὸν λθγισμὸν ἑαυταὖν διτοφήσοτες, ἵνάν κϑι- 

ϑωπερ εὶς λιπαρον αὶ βαϑύγεων ἀρφυραν τῶν βοτλμων χαὶ ταὖν αἰχανθῶν ἐκκεχα- 
30 θαρμϑϑων, ὁυτῶ ῷ πγέυμιατικον αοῦρϑν κουτοα λωμδν. Αὐται δέ, φησιν, αἱ δμέσεις 

ΝΝώε. Νῶε δ, ϑοϑνπος δίκαιος, τέλειος ὧν τῇ ϑρεᾷ αὐτῇ ᾧ ϑεῷ βυηρέτησε Νώε. ἀ". 

λοις τότῃ τέλος ἔλα (ὰ τῆς διϑασκαλίας ,ϑες. ὃ] Κ χοὴ ( λειπόμνϑμα σήμερον Εἰς 
χιαρδῆνα, ιέσον " πτρϑτίϑέναι. 

10 Εβυνησε δέ, φησι, ῶε τεεῖς ἡ Σήμ, ᾧῷ Χαμ, ῷ Ιαφεθ. 

ὅσα μὲ 35 Οὐχ πλῶς ἡμῖν ἡ γκεία, »θαφὴ αὶ κα θ9ν δ) (ὃ ϑιριθμὸ , ἐπεσημζιὐσζ ΦΩ͂ 

παίδων τῷ διχα!α, δλαὶ αὶ ἐντεῦθεν ἡμίν λοανθανόντως χρδοοιϑυλώσοι βελομϑῥη τὴς 

“.-τον-ν ἀπποστο - 

τν τ πανττον-- πὸ τ τὶ ̓ ς - 

πολλῆς αἰστω ἀρετὴς τίωὐ αὑχὺ Θολζιύ, αὐωτέρω γδ} Εἰπούσα,, οι ἸΝῶς ὦ ἐδ 
πεντακοσίων, τῦτε ἐπήγοιγε, ὁ Ἐγλρνησε τρεῖς υὲς, διδουύσχϑυσει ἡμᾶς τῆς ἐγκρατείας 

τω αἰ χέρα γθω μέγεϑος, κὶ ὅτι πϑότων ΝΜ τότε ὄντων δ, ϑοζ πων τοσοιύτῃ αἴχρᾳ-: 

49 σίᾳ κεγρημδύων, ὃ πολλίωυ τέω λαγνείαν Ἐχιδεικψυνδῥωι, ἡ παῖς, ὡς Εἰπῷ, ἡλικί- 
ας ὄχι πίω κακίλν αὐ μολησαίσης (ἠκούετε γ)5 λεγούσης τὴς ϑείας γραφῆς, ἴδω ὃ 
κύδλος ὅτι ἐπληθιεύϑησειν αἱ κοικίαι ΝΜ δμ, ϑρώπων Ἐχὶ τῆς γῆς, αὶ πεῶς τις Δ ϑνοήται 
ζῷ πονηεοὶ ζῆι μϑη αἷς οὖν τῇ καρδίᾳ αὐτῷ φὀκονεότητος, Κὴ σοιφ εἷς ἡμῦ ϑεικψυύσοις ὅτι 

Οἰιεγίοι, ζο, 1. Ρ., ᾿ Π γέροι 

Κϑὺ φὶ 
ωἵ 

Ματῇ, 4, [ΧχῚ 
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γέοι οὐίκων ὧν παξϑθεῦνκ. Ὅν γέροντες ΤῊ νέαν ζῴῷι ἔλθοι ἐμόμεσαν, ὼὴ ὅτ Ὁ 

αὐτοὶ ἡ αἰπειρόκοιχοϑ ἡλικία πσδὲς τίου κακιδν πολλζω χε “ἴω ρ ρότι 0) ἵγώ τοί 

μαϑώμϑρ, ὁπ Οὐτων αἰπόμτων πολλιω τίω λυοσὸμ καὶ Χι τυ μαρίαν ὑχιδ ἐἰκρυρδι ων, 

ο ὁ δχαιος ὧν ἔμενε μόνος (δ τ τὴς φΦερσιως ἀθλον μὰ τὴς ἀλλης αρετ ἧς ΚΘ9᾽ Τοβ-- 

θών, μέχρι ὅτε Εἰς ὦ πεντακεσιοςὸν ἔτος ἐφϑκισε. μῷ ὧ ξ ἰπῷ γδ, μὸ Νῶε ἐμ 5 

πειταχοσίων, τε Φησί, ὦ ὀδύνη Νώε τρεῖς ηδς. Εἶδες, αἰγαστητὲ, τῷ δικαία τὴν υἰ- 

περξαλλουῷ ἐ ἐγκράτειαν. μὴ ΚΣ δὴ «πλῶς αὐτὰ ̓αἴδχδράμωμδν, δλλα αὐ (Ὁ 

καιοῦν οὐνοήσαντες (ὐκέϊνον Ἂ πὴν χακίλν τὸν ῳ ̓πϑυτὸς τὸ κι αὐ,ϑ69 πῶν ὅμες δ 

τήν πολλὴν ῥᾳϑυμίδυ Ὀλιπολάζουσαν, σχϑπσωμν πίσης ἦν αρέτυς Ὁ φιλολεὰ γω- 
μιηϑ οὕ τοσάτῳ μήκει χεὼν τῆς Ὀχϑυμίας  λύηόν χαλιαῦσαι νἋὦ αἰπενδυπίας τοῖς 

ἄλλοις ὦπασιν ἐλθῴν, ἡ μὴ μόνον τῆς “αὐρανόμν μίξεως το ΤΟ ἀέοδο, ὀνλαὶ χϑὶ πῆς γενο-- 

μμίσμδίης ᾧ ἔξω τὺγ χϑυούσης ἐγκλημάτων. 

Καὶ ἐλύνησε, Φησι, ΝΝώε τρεῖς 'φ εἰεὶς, ( ᾧ Σήμ, Φ Χάμ, (Ἰάφεθ. τι Ἐφϑαρη 

Ὁ, 5γγ) αγλμτίον τῷ ϑεῦ, ὁ ἐπλλήοϑη ἡ γῆ ἀδικίας. 
Ἐμοὶ δυκεῖ τῇ τὸ Ἂν ὀκνομκίαι ὑπηρετεμδνον (δ δίκαιον τούτον ᾧὶ γιοῦ τῆς μίξεως 

ἀγα σέ: ,ϑαι ὼ (ἄν: παΐδοις τύτυς ἔχεν. ἐπειδὴ ἡ δ δ᾽ Ὁ ὃ κακίας μέγαλος, ἡ τήν υ- 

περθαλλουσοιν πονηρίαν πανωλεθρία ἡνϑιε "τὴν ὀικιϑμζον καταλήψιοϑαι, ὁ ὃ ὃ φιλᾷν- 
«ϑοφπος ϑεὺς κα τι τὸρ ῥίζαν ἀνα ὸ ὁ ζύμάν ἐξϑλετ ᾧῷ δίκαιον χατοιλιπεν, ἵνα ἀπῇ- 

μ ̓λύνται, " ̓ῷ ὀκείων ἀφανισμὸν ἥιζ᾽ φζᾳ μδηοντων ἐσεοῦαι » ὥπηο ἐγεχέν 

τῆς ἀτίας ΛΙΤ᾿ πεντα: εὗσια, ἔτ᾽ τῦτεις (ἄν: τρεῖς παίδεις ἐολιχῶς μέχρι τὕτων ἵσαται, 

δερίψες δὶ αὐτὴν ἷν πραγμάτων, ὅτι τῇ ἢ μϑηϑσῃ ὩΡὰ τῷ ὭΣ Φιλαν, ϑεφπίᾳ Εἰς ὃ 

ἿΜ λὐϑονπων “ἶρις ἔσειϑαι - οὑπνηροτθήμδμο το πεποίηχε. Ὁ ἵνα ι μαθηςὸ ΟΤΙ χ αἰ- 
“πλῶς σογασμόρ, 691 τὶ ζρ ῥήματα, σχότπτει τὴς γϑαφὴς τίωὶ αἰκρίξειον. ἐπειδὴ ς 

Η -ἶ πεν, ὅΤί ἐανὸ δίκαιος ἢ 1ζεὶς αὑς, βἴϑζως ἐπήγαλν, Εφϑαρη ὃ Ἡ ἡ 7 εὐνλυτίον τῷ 3.- 

ὦ ἐπλήοϑη ἡ γὴ ἀδικίας. Εἶδες ἔχὶ τὰς αὑτὴς φύσεως “ΠΟΛΛΉΝ ν) ἄφατον τίω ὅζν.- 

φοά Ἐχὶ μδν τῷ Ὁ διχαι ἐλελμὴ ἢ γ)βαφὶ, Νῶε λύϑεσπος δίναιος, τέλειος ὧν οὐ 

Τὴ ἡ μεᾳ αὐτϑ" Ἐχὶ" Τἰμ λοιπτῶν απϑμτῶν Φησὶν, Ἐφβαρη5 αὶ ἡ γῇ ογάγτίον τῷ λϑαὶ 

ἐπλήφϑη ἡ Κῶ ἡ ὠδιχίας. τοξὸό οὐοιϑτι τὰς γῆς ΩΝ τῶν λῤοϑρωπων 'πλήλοςὸ ὁγὸ μαζει.ἐ ἐπε 2, γι 

δὴ ζω πᾶσαι αὐτῶν αἱ αι. πράξεις γήνναι ἐτύγ χόρον, δζο» τῦτο τῷ “τῆς γῆς ὀνόματι Υ̓ 

δὐτέλειλν αὐνἶμέ Γέμφαννει δ) τῆς κακίας τίω αὐαϑβοολήν. λαϑοίαδν "ὃ ἐχὶ τῷ εϑ- 3 

Ὅπλαςου μῷ τ Ταοαθα σιν ὃ τὴν αἰφαίρεσιν τὰς δόξης τὴν τὴς  ἀσξότεροι αὐξιφελλόυσης 

αὐτὸν, ῷ  ἐχιτιμείῳ Τ θειναῖτιν αὐτὸν αἰπαγαγῶν ἔλεγε, γῆ εἰ ἡ ἐἰς γάῦ αἰπελεύσν, ὅ- 
τὸ δὴς ὺ ογζύ)α, ἸΥΝ πολλὴ ὦ μχακϑὼ ἡ Ἐλ πασίς, Φησιν, ἐφϑαρην ἡγπ᾽ ᾧ ὐχ 

ἐπλαῖς Εἶπεν, ἐφϑοίρη 5 ἢ ἡ γὙ5, ὅλ ογαντίον τῷ ᾧ θοῦ, κα χ) ἐπλήϑη ἡ γὴ αδικίας, τω 

ὧν Εἰπῷ, ἐφϑείρη, πᾶσαν αὐτῶν τίω κακίδν ἐνέφζωεν. Οὐ εἴε ΣΡ ὅς Ἴν Εἰπῷ, ὁ ἐνὶ 

ν δυο κὺ τρισὶν αἰμϑοτή μασιν ἰσευθυ ες ἑαυςῶν: καιτέζησαν, δλλα πάσας τὰς πα-- 

ξοινομίας ΛΙ᾿ πολλὺς τὴς δανιλείας διε αἰἤοντο. δ]9 καὶ ἐπήγαγε, ὃ ἐπλήϑη ἡ γῆ 

αἰδικίας. ὃχ απλῶς, σστὶὲ ὡς ἔτυχε, τίω κακίδρ ἐπετήδαῦον, δλλλ ἐκαῖφην ἀμϑρτίδν 

μα πολλὴς τὴς θπηταίσεως ἐπεδείκψεουτο, ᾧο Χο πῶς λοιπὸν συτῖς μρήμμς αὐτὸν ψο- 

λῆς αἰξιωσαι αἱ αἰγέχεται, ἀλλα τῶΐ τὴ τὴς γῆς ὀνόματι αὐτοις καλά, δεικψύσοι ἢ τὴς καρίας 40 "8 

πίω χυροολέω, κα Ὁ’ τῆς 15 "Ὁ αἰγδμακτησεως Ω μεέγεϑος. ἐφϑεέρν δέ, φησιν, ἢ γῆ 

εναντίον τῷ ϑεῦ ὧν ὅτ᾽ ἐςιν ἀπ᾿ εγλνπίας τοῖς τῷ 95 πσϑϑςεὶ μασιν ὦπόμτα διεσρατ 

ὥντο, καταπατοιώτες (αὶ τῷ γεν οὐτολαὶς, ὦ (δ οὖν τῇ φύσει κείνϑμον τῇ αὐ, 869 πίνῃ 
διδουσιαλον 
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«τ τον πω τες τ ν 

ππῦτ πιν. ...- 

ΓΕΝΕΣΙΝ, δλογ. κϑ, 17ς 

διδείσκαλοι δὶ τῆ ἐικείας βαϑυμίας στε: »δεδωκότες, Ὁ ἐπλήωϑη, Φυνοὶν, ἡ ̓ γ" Ἰαδικίας. 

Εἶδες, αἷ», απτη τέ, ὁσον χακὸν αἰ μοηία, πὼς “(Ὁ αὐτῆς τῆς σϑϑ τη ϑϑλας ὁ ὅ Ὁ δὼ δἰ πος 

ὀομαφεοΐ, Δλοιπτον ὀμαϊξίνς ἐργαίζεται. αἴκουε παλιν ὦ ΤΜ εξὺς. 

ΙΨν Καὶ Εἴδὲ κύρλος ὁ δὸς τίω γάω, καὶ Ὁ ζῶ καιτεφουρυϑίη. 

ξ (ὗρᾳ πάλιν γῆν αὐτὸς ὀγοχκαδομδψας. ἐιτα ἐπειδή ἡ ἁπταξ ἡ δ0 τερῆὴν ὦ τϑί-- 

τοῦ γὼ αὐτοὺς ὠνόμκασεν, ἵνα, μι] ἐις ««πσολοίθη πῦθϑὸ τῆς γῆς τὴς αἰοϑητῆς Του ἐἰ-: 

ρβεϑω, Φήσιν, 
(π κατέφϑειρε πᾶσα σεῤρξ τί τίω ὁδὺν ἐυτύ Ὠτὶ τὴς γῆς. 

Ουδὲ μευ δ, 3.69 ποὺς αὐτῶν χαλέσοι κστηξίωσεν , δλλαὶ τῳ τῆς (σρκὸο 
εὐπθύξαδς, το ὀνόματι μόνον "οὐδ εἴξαοον ἡμῖν βέλεται,ς ὅτι Ὁ «δὶ τῆς γῆς χυτὰ Φησι, λα αὐδὲ 

ἣἹ ὀῤιϑοῦποων ΡΜ σαρκα κὐϑικειμϑέων καὶ Χ) (οἷς γηΐναις ποράξενν ἑαυτῶν: χατογαλω- 

σοίντων. ἔθος ὃ τῇ τὴ γραφῇ, χαϑοί τ πολλαΐχις Εὐὔπομεν ἐχὶ πῆς ὑμετέροις α᾽ ἐγάπης, 

τὸς (ἀρχικὸν φρένα Ὀπχτδὶ εἰξαμκένοις χὴ ὁ μηδὲν ὑψηλὸν φλυταζομδήνς τῷ τῷ τῆς ζρκὸς 

ὀνόμμκιτι “Ὁ: σουχϑρόυειν᾽ χαϑοί τῇ ») ὁ μαι. ιϑολος αὐλός Φησιν, Οἱ 5 ἐν Φκὶ ἢ ογτες 3ς-- 
1 ᾧ οἰρέσοι ν᾿ δυυύανται. ὦ δίων; αὑτὸς ὁ ζαῦτα λέγων δχί σείρκα πὐϑεέκειτο; λα ν 

γουτὸ Φησιν, οτί (ὦ ὦ στν ῥα αὐἰδεκείνϑμοι δουύλυται “δηϑέσοι ὅτοι θοῷ, δλλ᾽ ὁτί Ὧ) 

κιμεν τ μηδένα τὴς Ὅρε τὴς λϑλϑν ποιύμϑρμοι, δώ " πόύτοι ἴω ὕγκιχᾳ, Φονοιεῶτες, χα ̓αϑὸ 
σερής θ6,- ποὺς ζατης ἡδοναῖς κτονασωμδιοι, ἡ μηδεμίδν τῆς ψυχϑετή τῆς ἀσωματῦ κὶ γοξρφις 

ὦ φροντίδων ποιείνϑμοι, ἐπεὶ δέω δ: ἢ Εἰρηνϑμὼν ἐδίδωξεν ἡμᾶς κἡὶ ϑεία γραφὴ δῇ 
10 αἰ ὕντημούτων Ὁ πλῆθος, τῆς κοικίας τίου εἰ χύροολίω,, τῆς αἰγανακῆησεως τῷ ϑεοῦ Ὁ 

μέγεδος οὐ ὅτι ὅρῳ τίω ἣν κοὐ θανόμων ἐ ἐργῶν Ἐλειτηδοῦσινχαι ἀπαξ ἀ δούτερον καὶ 

χιὴσίμσο, τείτον γάυ αὐκν: ὠνόμασεν ̓χαὶ τῷ τῆς στρχὸς ὀγο κϑιτι παξησηγϑρέυσεν Ὡποφεμήσοι σοι 
᾿ς αὐαξίνς αὐτὸς 

ἡποτεν κπ τέῆοτευυ “-- 

. πατκανν ν- τ --““π τος συ νοο» ο  σσνν ος ΕΓ Σ οΣΣΣ 

χένασα τὺ ἣϊ ω τὴς κοινῆς Φύσεως ὀνομμαιτο, ἄζῳ Ὃν ἐπαγϑοῦμων τίω ἀφφατον τὸ 9:5 Φιλον, 65- 

“πίαν ἡμῖν οὐνδείκγυται κα τὴς συγκαταρασεως τίω χὐτβοολέω. ἄγε φησι; ;ᾧ εὖ- 

25 πε κύσμος ὁ Θεὸς ̓ απο ϑοὶ ἸΝώε. δοφι αἰγαότητος χοῦς ολζω. κολούπερ Ὁ φίλος φίλῳ, 

ὅτω λοιπὸν χϑινὅται τῷ Ὁ δικαίῳ τὐδά τῆς τίμώρλας, »» ἐπάγειν μέλλει τῶ ἈΚ. δῤ,369.- 

πων Ἄρει, 
123 Καὶ φησι, χαιοθς πϑωτὸς δρ,ϑοϑστν ἥκει ἐνλυπίον ἐμῷ, τί ἐπλή ϑη ἡ γῆ α;- 

διχίας αὐπτ᾽ αὐ Μ. χα ἰδιυὶ ἐγὼ καταφϑείρω αὑτοὺς Ν κ᾿ γῆν. 

10. Τί 661 Ἰριθϑς πϑυτὸς Αὐϑεῦπν ἤχει εἰγοντίον ἐμ; ττολλίω φησιν ἐποδειξαμόιν 
τ ᾿μαχροδυμίδν, πολλὴν Ὁ ̓Αὐεξικακίαμ, ὑ βυλόνϑμος ζαυτίω ἐ  ἐπαιγεν ̓  πιμωξίαν, 
ἣν ἐπαγατεν μέλλω" δνλ ἢ Υ πολλὴ ὯΝ ἑεϑρτημδων αὐτοῖς ἡ ὑαβ οολή Ὶ} 4} 
Εἰς αὐτὸν ἡγα. Ἂν αὐκῶν Υ χαιοϑν,Ὁ τέλος δὲ! λοιπὸν ̓ ἐβειτεϑίωα δ᾽ Ὁ ᾿ὀκκὸ πίναι εἰν.-- 

ἍΤ Τχακίμ, ὦσε μὴ περφιτέρω κα ϑὈῆναι. χαιοθὲ γ)), Φητ, πὸρ: τὸς ἐν ϑοφ πε 
45 ἤχει εναντίον ἐ ς, μῷ. δδφι ἡ ὠὐγα “πῶς καϑα τῇ; ὀῥωτέρω ἔλεγε, πᾶς ὡς οὐ 956. 

τα, ὅτω ὺ γιω, πϑυτὸς λὐ ϑεθπ. πόρτες ΡΝ συμφωνούτι χαὶ κσ63; ε Ἐ κυ ουομί- 

ὸν ἡντομόλησειν Φησι, ὦ οὗν ἐφιν δρᾷ! οἰ ον ζούτῳ πλήϑει (να: ̓ϑρετῆς [ ἔχι υϑηόμε- 
γ0ῸΥ ἢ " λθ)ϑν τοιόρϑμον. 4 οος Ὑ»», Φησί, παντὸς δ, ϑιοογτε ἤχει ονλυτίον ἐμοὶ Ἐι- 

699 ΧΕΙ, πὰτ' ἔςιν ἐφϑασω 0 ὁ χα οϑό, καθ᾽ ὃ οὐ ΔΊ Τ' ̓τομάυ δχιϑέναι Ὁ δ γὸ μά τῷ ὁλ- 

40 χοῖς Ἐποῖν. χα! 09: πϑωτὸς δ ϑοφτεῦ ἥχει ς: ογλυτίον ἐμῷ. ὡσανεὶ μη δειὸ; ἐφορὼ»- 

τὸς τ μάζλλοντος ϑυθιιύας αἰπτα τάν ΟὟ αὐτοῖς πεπλημμδιηυδῥων, Ὁ στῶ ρ; τας πα- 

δανόμοις ραξεις ἐ ἑαυτᾶν" ὡζέ ἐδωχα , Οὐκ οὐνοοιώτος ὅτι ἐπ φαγεῖν ὐχ ἐι2) τὲ ὧν Η 

σύςεισιν τῆς ζωῆς ϑραξόμϑρον, ἡ σώμα καὶ ἡ ψυ γίω ϑρλτοίμδρον, ᾧ Ὀσύτων ἀγαϑω! δ 

λθρηγέὰν 

φις Ὲ ΒΞ Ά 

ρῬωμ.η ἢ, 



χι, φ΄. 176 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
χορηγίδυ παρεορηχότοι. χαιοθς ζίνιω πλωτὸς δύ, ϑοοίσν ὕχει ἐγλυτίον ἐμῷ. Εἶτα ὡσ- 
περ Ὡστολφχϑύμϑνος τῷ διχαίῳ γ ἡ δεικρὺς ὅτι ἡ Μ ἡρδοτηρνϑμων αὐτοῖς καροολή Εἰς 

"ζω τίω αὐτὸν ἐκκοιλότω τίω αἰγαναίκ]ησίν,, φησιν, οἷι ἐπλήσϑη ἡ γὴ ἀδικίας ἀπ᾿ Χιπωῳ]} 
αὐ, μὴ παρέλιπον τί, Φυσι, τῶν Εἰς χακίδν σιυτεινόντων; Ὥοσυτον ἐπεδείξόυ-- 

τὸ μέτεϑος, ὡς αὶ αἰπρολύζενν λοιπὸν τω καικίδν, ὶ πᾶσαιν τίωυ γώῶ τῆς χρικίας ἐμιπε- 5 
πλλαϑαι. ὅύᾳ τοι τῦτο ἢ αὐ ὅσ" χαταφϑείρω χα 1, ζῶο. ἡ ἰδῳῴ, Φησιν, ἐγὼ χατω- 
φϑερῶ αὐιῆν ὦ Ἔ γάρ ἐλ, αὐτοὶ πτοϑλαξοντες ὀζρβ Μ᾽ τ ανόκιον ποροίξεων ἑαυ-- 
ὥν: κατέφϑειραν, αἰ τὸ πϑρμτελὴ πανωλεθρίλν ἐπαγω, χαὶ ἀφόὀνισμὸν ἐργαζο-- 

καὶ ἢ αὐν [ὶ τῆς γὴς» ἵνα καϑουρμὸν τίνα δίέξαιοϑαι δυνηθῆ ἡ γῆ, ἡ ̓Φποκαγαίρηται 

τῷ ρύπε Μ Ὁ σώτων αἱ μδίοτημιοτων. εὐνόρι μοι λοιπὸν, ποίαν Εἰκὸς ἔχειν ψυχζω Ἐ δὲ-- τὸ 
χαον τῦτον ζχωτα οἰχουοντα[ (ᾳ βήματοι] ρα τῷ δεασότυ. Εἰ »»» ὦ πολλίω Φοε- 

τίω ἑαυτῷ σιωυήδει, δινν ὁμως ζῴκ ὀβθαλγήτως ἐδέχετο ζᾳ λερλήνϑνα, Φιλόφορλϑν ΜΙ 

ἢ: δικαίων Ὁ “Δύος,ὺ “ιχὺ τῆς δ᾽ ἀἴλλων σωτηοίας πόμτα ἐῤ ἕλοιντο δὐκόλως «ἰασο-- 

μεῖναι. σταἷς τοίνεωυ εἰκὸς ζω ἐκ δ ῥημάτων τύτων" σμυέχευϑαι (ϑαυμασιον τῦτο, χαγὰῃβ 

αἰ πυυγραάφοντοι ἤδη τῷ λογισμῷ τὴν αἰπϑύτων ἀἰπωλειὸν ἡ τίω τὴς κίίσεως αἰ πάσης τς 
φϑοροίν, ἰσως σϑοἱὲ αὐϑ ὶ ἑαυτῷ τί χρησον αἰ ποοτήθύοντα ; σσυξττω γ5 ζω αὐτώ τ ἰ 
Φανέρϑν. Ἡ δίωυ μὴ αἰ αταροίῆηται (ὃ »ογομὼ, δυλὰὼ μικραν ἦμα. τ Ῥαμυθϑίαν ἐν χιπένμ 

τῷ τοιότω μεγέθει τὴς αϑυμίας αν δ μυηθη, ὯΝ ἐδίϑαξω αὐτὸν τὴς κακίας αὐ “Ὡ" 
οἰπροολώω, καὶ οὐ χαιοθς κατεπείγει λοιπὸν αὐτου μ᾽ βαϑεῖδλυ αὐςὃν' δέξα δ, τὼ 

τομίων, φυσι τσδὲς αὐτὸν κείνας Α κοινὸς ὄλεθρος ἐκδέξεται, 20 
14 Σὺ ποίησον σιαυτωΐ κιξωτόν. 

Τί, σὺ δέ, Ὧ2Φ) οὐκ ἐκϑινώγησας ὠδὶς τὴς καικίας, δολὰ [6] μσ' Φρετῆς τὸν 
βίον ὅλον διήυύυσοις, δζρᾳ τῷ το σοι πσϑλςαἤω κιξωτὸν κοιτασκϑυασοαι 

Εκ ξύλων τετραγώγων αἰσήπήων. νοοσιας ποιήσεις τίωὐ κω, χαὶ αἰσφαλτώσεις 
ἔξωθεν χαὶ ἔσωθεν αὐτίω τὴ ἀσφάλτῳ. 15 Ἐςω ὃ τ' πήχεων ὃ μῆκος, ἡ νὶ ὃ ὡς 
πλάτος, ἡ λ' ὃ ὑψος, τό Ἐπισιωαΐγων ποιήσεις τίοὐ χιξωΐ (ἃ Εἰς πἤχιω σιω-: 
τελέσεις αὖτίω ἀγωθεν᾿ τίου 3) ϑύρριν ποιήσεις κ πλαγίων. " κριτάγαια διωρρφα δ᾽ μιυπὴωι 

Ἰριώροφα ποιήσεις αὐτζω, ͵ 

Σκόπει ϑεῦ συϊκαταάξασιν ἡὶ δεώαμιν ἀφατο καὶ Φιλαν,ϑο»»πίαν πλῤτα λόγον υπέρ.- 
(αὐνεῖσειν. ὁμοῦ  τίω αὐἰδὲ Ὦ δίχαιον «ἀσϑϑγοιθν Ἐχιδείκψυται προϑφαϊ ων αὐτῷ τίω 10 

χιζωτὸν κατασκθυασαι, ὼ αἰσίαξάρϑρος καὶ (ὃ πον τὴς χατασκύυης, ὦ Ὁ μῆκος 
, ξὰ Ι! ΠΩ ν ' » ! ! ἢ Ι ᾿ ἡ Ὁ πλαΐτος καὶ Ὁ ὑψος, ὁ αὐ βοιμιυθιαν αὐτῷ «σράξεται μεγίςω ἐλπίδας αὐτῳ σω-- 

τηρίας κἐπαογράφων δζρὶ τῆς κατοισκευῆς, κακείνες (βν' τοσοουτω  δοτηκόζως βελό- 
βϑνος δζῥ τὴς κατασκευῆς τῆς χιξωτοῦ Εἷς ἔννοιαν ἐλϑυγζᾷς τῶν ἀὐύθις Εὐργασμϑμων 

καὶ μετϑμοιαν Γχηδειξανϑιας τῆς ἀγθνακτήσεως πεῖραν μὴ λαξάν. συυὲ γδ  ὁλί. κς 

,ϑε ϑόνος πώλιν ἀύζῖς πσδός μετάνοιαν πϑεσέϑη δὲ τῆς χατασκευὴς τῆς κιξωτῦ, 
ϑλλὰ καὶ σφόδρα πολις,  ἰχόμὸς, ἐἰ μὴ σφόδρα ἦσαν αἰγνώμονες, "χατωτόϊηξαι τσ ϑς ἜΝ 
τίω δίόρθωσιν Μ ἐπηαισμϑμων. Εἰκὸς .Ὰ» ἐκάφον αὐτων ὁρῶντα δίκαιον τοκτανό-: ᾿ϑύω Ε 

βϑνον τέω κιξωτον, τέως αἰτίλιυ “πιρωυϑοίνεαϑαι τῆς κωτασκευὴς ᾿ εἰτου μιαϑόντα τῷ "κ- 

ϑ τίω ἀγανάκτησιν, Εἰς ααϑησιν ἐλϑεῖν τον ὀικείων αἰ κδοτημάώτων, Εἰ ἐύ.. 29 
λοντο, Δ ὠκῴᾷοι συυὲ εἰγτοῦϑεν ὠκέρδϑδνων τί πλέον, Οὐκ ὨΝ᾽ οὐκ ἠδυυαντο, 

Ἀλλ᾿ ΤῊΝ, οὐκ ἐδυλήϑησαν. ὅ Φ᾽ τούιω ζα τῦδὲ τῆς κατασκευῆς τὴς χιζωτού τῷ Ἰ 
δικαίῳ διετάξατο, κϑινῦται ἀυντῳ ἡ τὴς τιμωρίας ὦ εἶδος, ἧς ἤνϑηεν ́  ἐπαΐγειν, χα! φη- κχίπν | 

σι 

ἰὐῶν ἢ 
φὰς 

-ᾳαὰ - προ ασαν 
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σι σύ «δὲ ζυτίω χατεισκθύασον κοϑεί σοι διοταξα μέωυ ᾿ ἐγὼ ἢ, ἐπειδϑρ πληρώσῃς 

δ κατασκθυὴν, Ὁ δα κτ σὲ ο᾽ ἀσφαλείᾳ χαταςησω. 

17 Ἐγώ: δι ᾿ἰδὸὺ ἐ ἐπάγω ῷ κουτακλιυσμῶ, ὕδωρ Ἐλὶ τὴν γάυ, κουτα φθεῖραι πᾶ- 

σαν σάρκα, εὖ ἡ ὅ81 πγϑῦμᾳ ζωὴς ὑπο κούτω τῷ ᾧ θρφινού. καὶ ὅσαι μὴ ΠΧὶ τὴς γῆ, 
Ω τελευτήσει, 

ὅκα πῶς Ἂ Αἰ δ τὴς ἀπειλῆς δείωυσι ἿΜ [ημδρτημϑέων ἀΐζῃς ἃ μέτέϑορ, καὶ Φησι, 

καὶ τὴν αὐτὴν τίμωοίαν ἐπαξω χα τοῖς λογικοῖς χὴ τοῖς 'ρ αἰ λόγι. ὅγφ Ὁ» τὴν ἐαυ-- 
τοῖν παδϑεδ)ίαν σποϑδεδώχασι, σ᾽ ποξὸς τὴν τῶν αἰλθγων μοτέπεσαν χαχίαν, σσοδ-- 

μέρ Αἰ φφοραν ἑξειὴ ἡ τιμωρία. ἐπαίγω χ, χατακλυσμὸ ὕϑωτος κατα φθάσαι 
1ο πάσαν σαρχᾳ, εν ἡ ὅ81 πρεύμια ζωὴ αἰποοκατω τῷ Ὁ ὠρανού. ν᾽ [ᾳᾷ »Ἥνη, φησὶ, χαὶ 
ζῳ πετειναὶ χᾳ ὰ ϑηεία χα! τοὶ τετράποδα, χαὶ " ὅσοι ὁ ἢ ἡ αὑπκατω. τῷ ϑρανού, χα- 

τα φϑειρήσεται. χαὶ ἵνα, μαΐβης ὁ ὅτί συ δὲν λὑπολειφϑήσετα, φησι, ἐς Οσου θὲ Ἐχὶ τῆς 

γῖ6, τελϑυτήσει. ὃ ἌΝ καϑουρσίε λοιπὸν δῴταιἡ ἢ ἀκϑμδρ" δλλαὶ σῶτο μυΐ σε σαροί- 

τέτω μυνδὲ συγχαίτω συ 7 λογισμόν. ὁρων »ὃ αὐτῶν τὸ ἔλκϑυς Ὁ ὀῤίατον, φῆσαι βύ.. 

᾿ξ λομαι ζᾷ τῆς χαχίας ῥυματα γα μή ἡ μείζοσι τιφϑίαις ἑαυτδν αἰ πα ευθεώος χαΐα.- 
φήσωσι. δ[9 κα) νεῶ τίωὐ ἑαυτῷ φιλανϑερπίδρ μμούμϑμος καὶ αὐγαϑύτητι χορ αν Υ̓ 
οἰγλμαΐκτησι, πιαύτίω ἐ ἐπείγει τίωὐ τιμωρίδν, ὡς αγώδυουον ἀδζῖς δ έαϑαι καὶ αἶνε- 
παίϑητον. συυϊὲ δ πσοϑς ὃ ΟὟὝΜ ἡ μδοτημδύων ἀπ μέγεδος ἀφοροῖ, Οϑεϊδ τίγων ἀξιοι 
τυγγάγουσιν, ὀνλα ζᾷ κ᾽ ζωτα πσοϑορο αὶ ὁ τούτοις βύλομαι τίω αρμδῆουσαν τίς 

10 μρεῖὰν ἐπαγαγῷ, ἐν ἐξηρ μόλοι ἔστοϑαι τὴς ὠκ τϑτων ἀπαλλάξαι λύμης. 
μὴ τοίνιω κατηφὴς ἔσο, μηδὲ φορυοῦ ζωτα ἀκούων. Εἰ Ὁ ᾧ ὠκείνς ἀξία ἿὮΦ ἡμῖν. 

τηρμϑύων δίκη χαταλήνψαται 

18 ΑΑλλα φήσω Ὁ δ(αϑύκξω μου μᾧ οὔ. 
Ἐπειδὴ πόμτες ὦ πσξηλαζύντες ἀναξίως ἑαυκῶν: χατέτησαν, ὦ γεγόνασιν 6- 

ς γνώμονες πἰϑι Ὡς ἐμοὶ οὐτολοὶς, κῷ "σῷ λοιπὸν τήσω τίω ϑήκζου μου. ται ἰκὰ ὃ 

περτόπλάτος κῷ ̓πσαύζας δε γεσίας αἰπάτίων , ὑπομείνας “ϑρόξη μον 

λοὶς, ὁ ὁ οἷς ὠκείνα παλιν τεθεὶς Εἰ αὐ τὸ τῆς χαχίας πυθγϑμα, ὦλιϑε, πϑν καὶ 

διωεχῆ τίω πιεῖν ἐδέξατο μῷ τὴς χατάροις, δὰ ΟΣοῖὰ οἷς τύότυ τιμώολαις 
ΟΦ μοτ' αὐτὼ ἐσωφρονίαϑησαν" διλαὶ κ᾽ Ὁ ἐπεδευψιλεύσαιντο, οὶ ὡς κα τῆς γιυεαλθγίας 

30 αὐῶν' Ὡὐποδοκιμιαοϑέρμαι. μῷ ᾿ Δὴ τω ἐυρὼν ῷ Ενωχ τὴ τὰς Ὄρέτης τί Εἰκώα 
δἰ ασώξοντα, ΑἹ] 9: ᾿ τίωὐ πολλίω Δ)αρέφησιν ζώγτα αἱ αὐτὸν μετέϑηκα,, δεικψυς καὶ τοῖς τίωω 

ϑρετίω ματίοάσιν ὃ ὁσζων καταξιοῦται, τῶν ἀμοιξων, καὶ . βελθμϑιος τοις ἐξῆς ζηλωΐαε 

ὠκχείνα καταςῆσαι, ἡ τίω αὐτίω ὀκείνῳ βαδίσαι ὁδὸν. ἐπεὶ τοίνιου, πότων λοιπὸν ἔχ 

τίω καχιὸρ αὐ μολησείντων, σε μόνον ἥυρϑν ο᾽ ὡ τισύτῳ πλήθει διινά μῦρον αγακωλέ-- 

45 σοίοϑαι τῷ προπάτορος τίωὼ τὐἴϑθαν, μα οὗ φήσω τῶ δ. οιϑήκέων μου. ἢ  γὸ ἿΜ 

βεξιωμδύων σοι τάξι ἀξιοπισόν σε δείωψυσι “σοὺς ὦ δέξαοϑαι τάς χὰ ἐμοῦδο οὑτο- 
λός. Εἶταΐνα μὴ αὶ ᾳῦτα ἀκούων ὁ δίκαιος ὠκῷος ἔτι αϑυμῇ,ὡς μόνος μέλλων κα-- 
πταλειφϑήσεα , «οἴ αμυϑέμϑμος α ἀντῶ, ὡς Εἰπῷ, πείλιν φησίν᾽ 

Εἰσελεύσῃ ἢ Εἰς τίω κιδωτον σὺ χα) ὦ ὁ οί σῷ, καὶ ἡ γιή σῷ, χαὶ αἱ γωναῖκες Χ}} 

40 υαΐγ σῳ αῷ' σὺ ἢ 
Εἰ ῸΝ χαὶ πολὺ τὴς τῷ Υ διχα ρΕΤὴς ἐλείποντο, ΔΛ ὁ ὁμῶς, τῆς ὐπιβραλλού- 

σης ὀκείγων κακίας ὠκτὸς ἤσαν ἀλλως: ὃ ἡ δ δύο ζῳ τὼς αἰτίας ὃ σωτηθλας 

Ὡπολσύσσι, μίαν μϑρ Εἷς τιμΖιὼ τῷ διχαίσ. ἔ)ος γδ} τῳ φιλαν,ϑούττῳ ϑαῷ τιμκῶν 
τὸς 

ζύ.ς. 
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τὸς αὐτοῦ δούλοις, χαὶ ̓αρίζεοϑαι αὐις πολλαχις τω ἑτέρων σωτηοίδν" ὃ κα] ἐχὶ 

μακαρία Παύλου πεποίηχε τῷ διδεισκαίλου τῆς ὀιχουνϑβης, τῷ πϑλυταηοῦ τὰς ακτ!- 

γας τῆς ὠκείας διδωσκαλίας ἀἰφιέντοξ . ζωύϊκοι Ὁ} ὅπ Ἐχὶ τίω! Ῥωμών αγήτιτο, 

χεικίόνος κτ' τίω ϑυλαϊ) τὸν πολλοῦ ϑινονϑρυ, "ἡ “πότων δ ον τω πλοίῳ κὐθδὶ «Ὁ ς 

τὸς σωτηρίας δεδοικότων, κ) σποὸ μίδυ ἐλπίδα χρηςίω ἐγντων ΟΥΕῚ Φ τῷ κλυδωνίν 

, μέγεϑες, καλέσεις ὡπιυταῖς φησιν, Εὐθυμεῖτε ἀν δρες᾿ Ὡτοζολὴ »Ὀ ψυχῆς συνὰ μία, 

ἔςα οἷ ἡ μδι,, πλὴν τῷ πλοίψ, βρέφη ἡ) ὲ μοι ζῳύτη τὴ νυκτὶ τῷ ϑεού, αὶ Εἰμι, ᾧ καὶ 
λατρεύω, ἀπέελος λέγων, μὴ Φοξοῦ Παῦλε᾽ χεχάφλςαι γλδὺ σοι ὁ γιὸς πίω (ἂν 

πλέονῷς κ᾽ σῦ. Εἶδες πρὸς ἡ “διουτὴ τῷ αὐϑρὸς τίω σωτηρίαν ἐκείνοις πποϑεξένησε, 
μαλλονἢ ὅχ ἡ Ὄρρετὴ μόνον, δυνλαὶ ἡ ἡ Φιλαν,ϑοφπία τῷ δεασύτε. (ὃ) αὑτὸν δι) ζ.-το 
“πον γὁ γεωῦ, “Δ μἰδν μϑρ αἰτίαν ζω τῴων᾽ δὶ ἑτέραν ἢ, ὩὩΝ᾽ ἐθύλετο ξυμέω τιναὶ 

ῥίζαν τῷ μέλλοντος Εἰς ὦ ἑξῆς σιωυίςαι οἷ, Ἄρες κατωλειφ,ϑίεϑαι. ἐκ ἐγ, ἀϑυϊα. 
τον ἑωὦ τω θεῷ αὶ ἀνωλεν παλιν δ᾽ φ'πλασοι, καὶ ἀξ ἐγὸς μόνου Ὁ ὅψος αὐξῆσαι, δλλ 
ἔχ, ὅτως" ἐδοχίμασε τίου ὀικείλυν ἰγαϑότητα μὲμούμϑρμος. σχόπει 5 ἡ δζρα δΨ ἐξὴς ιννδω 
τοῦ Φιλαν,ϑοϑπου 3εὉ τίω αἰγαϑοτητα. ὥασερ Ν᾽ οὖ τῇ ἀπειλὴ τῆς τιμωρίας μ᾽ τ5 

ἜΣ ΟΜ αν, ϑούπων ὅνος ὃ Ὁ ΚἸ)ήνη αὶ ζὰ ἐρπτετα καὶ ἃ πετενα αὶ (Οὐ ϑηοία ὑπολέαϑαι 
Εἶπεν, ὅτω ἡ ἐγζυῦϑο ὅρα τὸ δίκαιον ὸ τ ύτων ἐισορηϑέωσαι ἐις τέο χιξωτὸν ἀφ᾽ 

ἑχάφου χῳνς ασθϑφαῆει μίαν συζυγίαν, ὥςτε ατυίρμᾳ ὲ ὠπϑδγίω Ἄνέοϑαι τῷ μτ' 
ζωτα μέλλοντος ἔσεαϑαι πλήϑοις, 

19 Καὶ τἰπὸ πόῤτων, φησὶ, δ᾽ κατηνων, καὶ ἰπὸ πϑώτων δμϑηρίων, ἡ ἰπὸ πά- 10 

σης (ῳρκὸς, δύο δύο “Σ'πὸ ποντων Εἰσαξεις Εἰς τίω κιξωτὸν, ἵνα τρέφης (Τ᾽ σεαυτού. 
ἄρσεν ὶ θῆλυ ἔσονται. 290 Απὸ πλμτων ' ὀρνέων ΖΔ πετειναῖν τὶ δ μοςρὸ οἰπὸ πϑρ- 
τῶν  κτίωυεν χτ' γένος, ἢ “οἰπὺ πτλύτων “ἿΜ' ἑρπεῦϑ τοῖν ἑρπόντων χὶ τῆς γῆς κτ' γέ-- 
γος, δύο δύο “δἰπὸ 'τόύτων ( ἰσελεύσονται πσϑϑς σὲ, τφέφεοϑαι μ᾽ σεαυτοῖ, ἀβ-: 
στν καὶ ϑῆλυ. ᾿ς 

Τϑ μὴ ἀπλαΐς τὐοαϑραί νης, ἀἰγαπητό. εἰννόησον γὸ ὅσον ἔτικτε τωἶ δι- 
χαίῳ (( ϑύρυθον εὐννοοιῶτι τίω πτώτων ὅλων Ἐχημέλειαν. ΝᾺ ἤρχει αὐτῶ ἡ Φοοντὶς 
ὃ γωναικὸς ὦ ταῖν παίδων αὶ δἷστύτων γεναρόνν, δλλα ἡ ἡ μέρλψα, πων Τσώτων αἰ. 
λόγων ᾧ ἡ Δ 9 Φφὴ καϑλσετίετο. Ἄλλ᾿ αἰὐγαϊμεινον μακρὸν, οψη τῷ γεού τίω ἀγα- 
ϑύτητοι, ᾧ ὅπως Ἐχικουφίζει τίω ϑγικεινδμζου φροντίδα, τῶ διχαίῳ. 29 

ι Συ λήψῃ σεαυτωῖΐ, ᾧησιν, ὐπὸ πότων τῶν βρωμάτων, ὧν ἔδεοϑε ἢ ὑσιωάα- 

ξεις ἄσϑϑς σεαυτὸν, ὦ ἔςαισοι ᾧ ὠκείνοις φαχῖν. 
Μήνομίσης, φησίν, αἰ πτδϑνόητον σε καταλιμιπόμεοϑαι. ἰδοὺ δ} ασϑοςαίῆω ὦ 

ζά σοὸς τίω ὑμετέραν ζοφίω Φγρκοιῶτα ἢ ἄ πϑϑς αἰαΐοφίωὼ τῶν αἰλόγων ὡ- 

πϑρτα Εἰσαηϑίώω Εἰς τίω χιξζωτὸν, ὧςυ μήτε ὑμᾶς λιμοῦ ἢ φενογωφίας πεῖραν 13 
λαξῷ, μήτε αὶ ἀλογα δζρεφϑοιρζωσαι σύρει ἔγρντα τίωὐ κατάλληλον (ξοφίώ. 

25. Καὶ ἐποίησέ, φησι, ἸΝῶς πόῤτα ὅσω οἰὐγετείλαιτο αὐτῳῇ κύρλος ὁ ϑεὸς, ὅ΄- 
τὸς ἐποίησι. . 
ρᾳ μοι πάλιν αὶ οὐγζωϑα ἐγκωμίε μέγεϑος. ἐποίησέ, φησι, ῶε πλύτω ὅσω 

οὐνετείλατο αὐτῷ κύρλος ὁ ϑεὸς, αὶ ὃ μϑὲ τοῖν Ἐχιταρϑέντων Εἰὖς ἔρχϑν ἤγαγε, τῷ ὃ ἡμέ-: 49 

λησεν, λα πόρτα (ὶ ἐγταλϑέντα ἐποίησε, ἡὶ ἅτως ἐποίησεν, ὡς ἐνετείλατο αὐτῶ, ὑ- 
δὲν φεββέλιπι, ἀλλα πόμζᾳ ἐπλήρωσε, καὶ ἔδειξε ἡ δὲ αὖ! “ἔργων, ὅτι δικαίως 
ἠξιωνη " θύνοίας χροκὶ τῷ διαυύτι. πόσων ςεφαγων οὐκ ἀξία ὁ Ἔβοιτο ἡ μϑδτοοία χολῇ ὅ. ν 

φΦυτή, 



τον παὶ τα πα... - ὦ... - 

χη ϑάνχι' 
ημπταπί. 

μζεν, ἰ “ 
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ἅἄυτη, ἧς ἀπήλαυσε ΩΝ τῆς ϑείας γραφῆς ὁ δίχαιος ; τίς αὖ “δύοιτο τὔῦτν μαᾶιαθα- 

σέτεροφ τῷ (αἰ πόρτα Εἰς ἔργϑν ἀγαρόντος ζὰ νὰ τϑ γιοῦ οὐντουλθώται, ἡ τοσούτην 
κἰπ'ακϑζω αὐθὶ ἴα ἔχτταρϑιντω Ἐχιδειξαμϑῥν: καὶ ἥα μάθης ὅσης αἴξισται δζρα τῦτο 

τῆς πϑβρυσίας «τὰ τῶν ἀπόντων δημισρ,ϑυ, ἀκχουε ἑξῆς. 

ι: Καιεῖπέ, φησι, κύφλος ὁϑεὺς πο Νῶε, Εἴσελϑε σὺ καὶ πῶς ὁ θικὸς σῳ χον.ζ. 

Εἰς κιζωτον. 
Εἶτα να μαίϑωϑμ ὡς ὶ χαίρατι μόνον σώζει τὸν δίκαιον, αἰλλαὶ καὶ δ), πόγων τὰς αἰ. 

μρίζαῖς αὐτῶ δίδωσι χαὶ τῆς “Ορετὴς τοὺς ὀῤτιδόσεις, φησὶ, δζρα τῦτὸ σε πσοϑςάήω Εἰς 
τίφ κιβωτὸν Ε ἰσελϑεῖν μα τῷ οἰχου σῶ, 

ιο ΟὗπσιΕἾἶδὸν δίκαιον ἐναντίον ἐμῷ οὖν τῇ δνεὰ ζω. 

Μεγάλη χαὶ ἀξίοπιςος κα εδοτυεία. "φς δὼ γένοιτο ζωύτης μείζων, ὕτϑῳ αὐ- 

τὸς ὁ δημισρ,ϑς καὶ Εἰὖς δὴ τοὐραγαγών, Οιαῦτω ψυφιζε) τὐϑὸ τῷ διχαίσ ; ὅτι σέ, 

φησιν, Ε-Ἶδὸν δίχαιον ἐγδυτίον μα. ἀληϑὴς Ὡρετὴ αὕτη, ὅτὸν εἰγαντίον τῷ γεού ἧς 
ζωυτην Ἐπχιδείκψυται, στὸν ὁ ὀφϑαυλμὸς ὥκῴνος ὁ ἀπαρᾳλόγιφος τίν ψῆφον φέρη. Εἷ- 

15 τὼ διδούσκων ἡμᾶς ὁ φιλόν,ϑοϑπος ϑεὸς ῶ μέτρον τὴς ιρετῆς, ὁ» αἰπήτει αὖτε ΩΝ 

τῷ διχαία( ὦ γ))5} Ὁ αὐτὸ μέτζον ,ϑν ἐνοίφου βύλεται τὴς “δρετὴς Εἰσφέρεοϑαι, δυλαὶ 
Ἱρλπμηρῆ, πῇ οἱ αφορᾷ Ψ γρόνων ὰ πίω [σα φΦοροὶν τῆς Φρεέτης ἔχηζητᾳ) φησιν, ὅτι σε ἐι- 

κ’ῳ-ο..Ψ..........---ἕὄ -- -. .ὦ..---- - --- 

, ΧΟΤΊ φύγω 

- ἈΦ 

ϑὸν δίκαιον εἰγλυτίον ἐμοῦ ἐν τῇ ϑμεᾷ ζαύτῃ, τῇ ασοϑς Τοσαύτην κακίαν Σἰποκλιναίσῃ" 
ὡ τῇ ϑνεᾷ ζαύτη τῇ πονηρά, τὴ ἰοσουύτίωυ ἀγνωμοσιωξων Ἐλχιδειξαμϑῥη, σε ἐιδὸν δ. 

20 χαιον'͵ σε μόνον ϑῦοον θὐγνώμοναί, σε ἐἰδὸν τῆς Ὡροτὴς πολιοὺ ποιάφϑμον λθχϑν᾽ σὺ μόνος 
εναντίον μα δίχαιος ὡφ,ϑης, [«}] τύτων ἀπόμτων Φιπολλυμδύων,σε πσοϑεάήω Εἰσ.- 

“λϑεῖν μ᾽ τῷ οἰ συ πϑυτὸς Εἰς τίω κιξζωτίν. Ὃἰπϑ Ἀ “Ὠκτίωὡν Μ καϑαρών κι- 

δύω Εἰσαγα;εῖν σε ἐπ] δω]ά. Φ᾽ πελλαίων ποφοσέταξων ἀἰδιοοίςως ἀἰπὶ 

“πόὐτον μἰἷδν συζυγίδν Εἰσεκηθέναι, ὄχ τῦτο νων Φησιν, 

25. κ Απορϑρὴμ καθαρῶν ἐὐ]α ἐπ] α, πὸ 5 Μ μὴ κοϑαρῶν δύο δύο, ἄρσεν χαὶ 
φω 

ὅϑηλυ. 

Εἶπα τίω αἰτίλν διδοίσκων ἐπήγαγε, 

3. Διαθρέψαι απέρμα ἔχ᾽ πάσαν τίου γέ. 
Αξιον ὃ εν ζιῦϑα διερευνῆσει ὶ ἰδιᾷν, πόϑεν ἤδει ὁ δίχαιος τίνα  καϑα ρα, να δὲ 

10 ὠ ἀκάθαρτα. σευδπω Ν ἡγὴ α(αίραις αὕτη ελνηρμϑῥη, τὼ κα ζωτα Μωύσης 

ονομολέτησε τοῖς ἴϑδαίοις. πρθεν δξῶυ ἤδει ἐικοθην χινώνϑμος στὸ τῆς ον τῇ Φύστι ογα 
σρχειυϑμης διδασκαλίας, μετεὶ δὲ ζωυτης χα! ὁ λογισμὸς αὐσσηνρέίσεν. σύν γὉ» 

ἀχάϑαρτον ὦ δα τὸ γκοῦ γεβμηνϑέων. πώς 9} αχαϑαρτὸν ἧι χαλέσοι ϑυ Μ᾽ 

δημισργηϑέντων, ὡπαξ τῆς αὐωϑεν {φεῦ αὐννἝος γετινημδῥης, χαὶ ἐϊπούσης τῆς 

45 σίας γρώφης, ὁτί Εἶδε ὁδὸς πόμτα ὁστι ἐποίησε, χαὶ ἰδ καλοὶ λίδν ; διλλαὰ λοιπὸν 

ἡ φύπο ἀφ᾽ ἑαυτῆς χιναμϑῥη τέωυ τ] σίκρισιν ζυύτίωυ ἐπεδείξατο. κα ὅτι τῦτο ἔςιν ἀλη- 
δὲς, οὐνόησόν μοι ἔτι ᾧ γιωῦ, ὅπτως ἐν τισι μϑὲ τόποις τιναΐν ἀπέχονται ἔγιοι, ὡς αἰκαϑείρτων 
ᾧ μή νενομισμϑέων, ἔνιοι αὶ παῖλι! τὐύτων τίω ματάληνυ ποιοιωῶται, τὴς σιονηϑφίας αὖ.- 

ὧν Ὠχὶ τῇ αἰχϑύσης. ὥτως δίζω νὸ ὅτε αὖ τὴ κὶ ἐἰνγαποκειυδῥη γγαίσις τῷ διχαίῳ ἐδὶ-- 
45 δασκε, ἴψα υϑρὶ ζιῦ ππτολς βρῶσιν Ἐχιτήδεια, τίνα 5 ἀκαϑαρτα,Οέκβγτω, δυλαὶνομὶ- 

ζόνϑνα, ἥζγος ὙᾺ ἐγεχέν ἀἰκαλαρτον, Εἰπέ μοι, πχούκῖθα (δ νον, χα! τοὶ συνὲν ἕτερον 
! ᾿ ᾿ »" ᾿ 

συτϑμδμον ̓  απέρματα Ἥ ἔτεδοι ἢ Μ᾽ τετραπόδων τσθ3: βρωσι) ἐχετήδεια νομίξομϑμ, 
(ϑί τοὶ αἰχριθούρτου ὀοφὴς μοταλριμθαζγοντα, , ἅτως ἡ ῳΡὰ τῷ κοῦ χορηγηϑεία “πῖς 

δύ, ϑοϑποις 



ἜΣ 

ἴων, γι 

180 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
δ ϑούποις φυσιοὶ γναῖσις τύτων διδασκαλος ἐγίνετο. ἑτέρως δὲ ὅθην Εἰπεῖν, ὅτι χα! ὁ 
πσρϑεξαξας ϑεὺς τίω γραῖσιν αὐτῳ τότων δήλζω ἐποίησεν. δλλαὶ αὐξὰ μὲν τῶν καϑει.- 

ρῶν ᾧ αἰκαϑαίρτων “δοχϑεωύτως Εἰρήκαμϑυι παλιν ὃ ὅτερον ἡμῖν ὀϑακώύτῆει ζήτημα, 
ὡς δήποτε στὸ υδὺ τῶνγὰ καιϑυζρτῶν δύο δυο, Σἰπὸ 3 τῶν χαθοιρῶν ἐτ]α ἑτ]α! ; χ) πα- 

λιν τίνος ἕνεκεν εχ εἰ συτῖὶ ὀκτὼ, δλλ᾽ ἐπα; ζάχα Εἰς πολὺ μῆκος ὁ λόχος υμῖν ἐκ-- 5 
τείνεται, δλλ Εἰ μή ἀἰπεκάμετε ᾧ βέλειϑε, σιωτόμιφς ἡ αἰδὲ τότων διδαξωμϑ Ὁ 
ὑμετέροιν αἰγαίπην, ἀπὸρ ὀῤὴ τῷ ϑεοῦ χαϊρας χορηγήσῃ. πολλοὶ Ὁ} πολλαὶ αἴξ τ ότων 
μυϑηλοχϑῦσι, ὶ ὐντϑῦϑεν ἀφορμόωὐ λαμξαγοντες τ Ῥατηρήσεις ἀριθμδμ τίνων ] ἐ- 
πιδείκψιωτει. ὅτι Ἁ ον ἔς! πυδατήρησις λ ἢ ἄχαρος φιλοαυραγμοσιη τῶν ὁ 0-- ; 

ϑούπων ζῦτω ὀμαπλαΐῆειν Ἐχυχειρεῖ, ὅϑην κα αἱ πλείες τὴν αἱρέσεων ἐτέγϑησαν, αὖ-- τὸ 
τἰκα μαλα Εἴσεοϑε. ἢ δ᾽ ὡς ἔχὶ Ὁ πλεῖφον, ἵγω δόξωμϑν ὡς ἐκ «ἰϑιυσίας ἐχιςομί- 

ζεν τὸς α πὸ ΝΜ οἰκείων λογισ δ ἐπτειστρέροντας, " θὑρύσονϑμ οὖν ζαῖς ϑείαις γρα-- νά} 
φαῖς μᾶλλον πὸν τὴς συζυγίας “ὡηριθμὸν σωζόνϑμον. Ν᾿ ζωὐΐκα. ἀπέζειλε τος μιᾳ.8η- ᾿ 
Φὲ, δυο δυο αὐτῶν ὠπέςειλε, ἡ αὐτοὶ " πϑύτες δώδεκα ἤσοιν, καὶ ζὶ ϑυαγίέλιω τίοσοι- 
δι. Ῥηριθμιον ὅν. δλλὰ ζῶτα αἰδιεῆον κυῷ Ὠχὶ τῆςφυ μετέροις ἀγάπης δεδιϑουγμέ- ις 
νης ὡπαξ τοῖς ζιότοις δἰστοφροίῆειν τὰς ἀκοαῖς. ὀψώγκαον δὲ λοιπὸν Θἐσεᾷν, τίνος ἐγε-- 
κεν ἐπῆα' ἐπα; "πὸ ΤΜ καστιρῶν ἐισαϑέοσαι ἐἰς τίω κιδωτὸν παϑϑσέταξε, ὃ μὲν πλεί- 
ογώ ααϑόςίξζαι δἢ“μ καθαρῶν Εἰσορηϑέναι, αἰῷ ζω χοραμευϑίλν τίνα, ἔχειν αὶ (Ὁ δίχαι- 

ον ᾧ «ὅν' σωὼ αὐταί τὴς δξ ὠκείνων ἰπολοίνσεως μετέχοντας "ὦ ἢ ἐπα! ἐπῆα,, χαὶ τῦτο 

πάλιν, Εἰ τίω αἰτίλν μάΐϑοιτε, διπθδειξις αὐ Εἴη μεγίφη τῆς Φιλοθεν γνώμης "πν δὲ-- 10 Μιτό 

χαίσ. ΤΩΝ,» ἤδυι ὀφιλοίν, ϑόθπος ϑεὸς τῷ αὐδρὸς τίω ὐιρετέωυ, καὶ οτί δίκαιος ὧν χαὶ 
Ὁσαύτης Ὡἰπολαύσεις αἰρατϑ δεασότα φιλαν,ϑοφπίας, ἢ τὸ τοσϑτα κλυδωνίᾳ ὅζο.-. 

φυγαν τίω πεῖρχν,ῆυϑης μα τίω ὠπαλλαγα μ᾽ δενάϊν δ) ῶ ἐλδυϑερωϑέωαι τῆς οὖ 

τὴκιξωτῷ “λ] φ,γωγῆς τέωυ οἰκείαν θὐγνωμοσιωύζεν ἐχιδείψυωϑαι, ὁ βόλεαϑαι " ϑυσί.. λιϑυῖ 
ας ὀμενεγκχεῖν ἰοῦ θυχαραείας “μ᾽ γεγνημθμων ἡ ἐασΎυργμϑῥων αὐτοῦ ἵνα δ μυὶ τῶτο 1:5 
“ποιῶν ἀκρωτηρλώση ταὶς συξυγίας, Αἰ σέ τστο πδϑειδὼς αἰγτεῖ τῆς γνώ μυὴς Ωὴ ἐυχάα-- 

βάφουν, κελεύει ἐπα; ἑτ]α ἐϊσείγειϑαι ἀφ᾽ ἐκοίφου ὅἔωμυς “Μ᾽ ὀρνέων, ἵνα, τῆς πϑμωλε- 
θρίας παυσωμϑϑης ὁ ((ὺ ὀικεῖον σχοππὸν Ἐχιδείξηται, ἡὶ τῆς " συξυγίας τῶν πετενώνχαὶ χηῖν 
ΟἿ λοιπτῶν ὀρνέων μιηδὲν λυμιδυύνται, ὃ δὴ καὶ πσδϑϑέσης τὴς διϑασκαλίας μια ϑήσειϑε, 
ἐπειδαὺν Εἷς αὐτὸν) τόπον χολοσιγενωμῖθα. ὄψεοϑε γδ τὸν δίχαιον τὅ τον τῦτο πεποι-- 30 
ἡκότα. ἐμοίϑοτε τίω αἰτίδλιυ,δὲ᾽ ζω ἐτΊαὶ ἐπα Εἶσαι γαγεῖν πσοϑσετάηθη. μυυκέτι λοι- 
πὸν αὐέγγεοϑε ΤΜ μυϑολογεῖν Ἀχιχειρϑειτων, ὮΝ καταιφο!γείόμϑῥων τῆς ϑείας »φαφῆς, λιρπ 

αὶ Οἱ οὺπὸ τῷ οἰκείν γοὺς ἐπειστρερόντων τοῖς ϑείοις διδαίγμασιν. ἘΝ, ζοίνωυ διετάξατο στ 
σαφῶς σύωγα, ἡ ὐδὶ δ ὀρνέων, δὴ) πρὶν καθορῶν καὶ ωϑὶῦῦμν ἀκαθοίρτων, ὼ τῆς ᾿ 

τάτων Δἰατροφης » Φησι τσϑϑς ᾧ δίκαιον, 35 

4 Ἐπτιγδ ἡ μεροῖν ἑτδ]αὶ, ἐγὼ ἐπαίγω ὑετὸν (τὶ τω γἀυ τεοσωρφίκοντοι ἡμέροις 
“ποσουῤ οί κοντου γυκτεῖς, ν δξαλείψω πᾶσαν δ δέλναίςασιν ᾽ ζω ἐποίησοι ̓  σὺ χσδοσω-- 

“πῦ τῆς γῆς, δστὸ δμ,ϑοϑίστα ἕως κ]ήνας. 
᾿ Σ κύπει μοι ἢ οὐκ δ νι Εἰρηνδῥων τὴς οὐγαϑότητος ἰντυ τίω χίχύρθολίω πῶς 
κ᾿ τίω Ὀσούτίω μακροϑυμίθν ἢ νκῦ το ἐπα ἡμεραῖν πσδϑλέγει, βυλόνϑμος τῷ 49 
Φόξῳ σωφρονεςέροις αὐςᾷν; ποιῆσαι ἡὶ Εἰς μετανοιδν " ὠναγαγεῖν. οτί αἰ σ᾽ ττο αὐ 
πσδολέκει, να μ᾽ ἐπαγάγηΐζᾳ “ν αὐτ Εἰρνρμϑῥα, ἰγνόει μοιζᾷν ἸΝινευΐτας, ὁ βλέπε 

πόση ἡ δζμφοροὶ τύτων, καχείνων. μα Ὁ» [ῷ] Ὁστιῦτα ἔτη οἰκούσαντες σζι ἐχὶ 

ϑύραις 



" 2719 σχλ᾿ 

τέων 

ἱμέτω, 

ΓΕΜΕΣΙΝ, λογ. κδι ι8ι 

9υ δμὶς ἴα δειαὶ, Οὐδὲ ὁ ὅτω γῆς καιχίας ἔζησοιν. . Ὥ Θἠωλαμδὺ πῶς, αϑινόσης μδὺ 

τῆς ἐμφείας, ραϑυμεῖν αὶ ̓φοναραλλεοϑαι, ἐπειδὰν ὃ πλησίον ὠμὸν μ αὐπεῖ δὺ- 

γαμϑμῶν, τότε συφελλέαϑεῳ ᾧ πολλζω Ὀληδείκνυοζ,. τω μετωολζω" ὃ δὴ κ ὦ ὕχι ΤΜ 

ΝΝνευϊτῶν γέχϑνεν. ΚΠ, γ5 ἤκϑυσοιν, ὅτι Εἰ τι τξεῖς ἡμέρι, ὀΝΝ νου ιιππηραφήσεπα, 
4 ᾧ μόνου οἕκ ἀπρλδμω δλλα κὶ χ) δἠανέφησειν πρὸς ὦ ῥηϑὼν, ἡ χὺ Ὀσαύτον ἣν κακῶν δι 

᾿ἰπογόων ἐποιήσαντο, ἡ ὅτως ̓αχρι(ῇ τίω ἀξομολόγησι ἐπεδείξαντο, ὡς μέλθα ἿΜ 

ἐλογον ὥκτῴναι αὐτοὺς ἴω τῆς ὀξομολογησεως᾽ ἐχ οὐ ἢ (ᾳ ἀλογα ἀξωμολογήσαν- 
π(πώ ς "ὃ, ζᾳ λόγων ἐρημίᾳ ὀντο; ) δλλ ἵνα αὐ τύτων Ἐχιασαίσωνται ἐ εἰς τί ὐδὲ 

αὐτῦς Φιλαυ,ϑεσπίδρ (ὃ ἀγαϑον δεασίτίω ᾿Κυρύξαντερ ὙΝ», φησ, νηφείαν κῦθ2σ-- 

1ο ἐτοξὰν Σ ὯΣ βασιλέα, ἃ ζᾳ ΚἸζωυη καὶ τοὺς (ρας καὶ χ᾽ πόρτα ἀλογα μήτε νομ(ὴς 

1ων.γ.6. 

ἴω. γ' ζι 

μετοικεῖν, μήτε ὕδατος, δλλα πάσα Μη λ ϑουπων Φύσις ὕπ σοίκχον αὐδξαλλο-- ΄ 
μϑίν, ᾧ αὐτὸς ὁ τὶ ὅ θρὸνν χαϑηαϑμος βασιλεις, πολλξω κὴ σιωύτονον τίωω δξομολόγη-- 

σιν αἰμφοτεροι ἐποιήσειντο, Ὁ τα σέκ Εἰδῦτες ὃ ὁτί οἰ σφθύξοται τίω ἀμωείν. 

ἐλελϑν »ὴ, "Τίς ἀἰδει, ἐἰ ἀφᾳ. μετανοήσει ὁ ϑεὸς ἔχ τῇ καχίᾳ, ἡ ἐλαίλνοι ποίησαι ἡμίν; 

19 ἔιδες βαρδαρων θύγγω͵ αὐσιωΐωυ, ἰδὲς πως οἰ ἡ ἡ τῶν ἡμερῶν σενογώθα, αὐτὸς ὀκψηρ9.- 

τέροις ἐιργάσαι το στῇ αἰπαγϑρεῦσαι πεποίηκεν. ὁρᾳξ: τατος κζ τ᾿ ὑσύτων ἐ ἐτῶν «;.- 

φαθμὸν ἀκούσαντας, ὁτί ἐπα ἡμέρφι ἡ ὁ κατακλυσμὸς ἐπαΐγεται, Ὧν ὅτως Ὄππερε- 

Φορμδίίνς, ὄν ἀμαλγήτως αἰ ϑκεμδύες. θεν ὠμολογηρῦμοι δ ἔνα, οι ἡ αέραρεσις 

Ἵ ἡμετέρα τῶν χακδν ἀπϑώτων δὴν αἰτία. ἰδου ἡδὺ δ ὅτοι ὁ ν,9.695πόι, κακείνοι δὐϑες- 
20 ποι, ἡ τῆς αὐτῆς Φύσεως, δᾺ θ τῆς αὑτῆς παξϑαιρέσεως. δ|9 συεἶξ τῶν αὐτῶν απή-: 

λθυσαν, δ᾽ ὡά "" διέφυγον τίωυ κουταφροφίω, τοῦ ἀγαϑού ϑεοῦ ἀρκεοϑέντος αὐτῶν 

τὸ μετανοία, ΝΣ τίωυ ὀικείδν φιλουν,ϑεφπίαν, (Ὁ ὃ ὃ αὐ σοόρυχοοι ϑρόμϑρμοι -πανωλεθρίᾳ, 

παρεδόϑησονν. ἔτι δ, φησιν, ἡμερῶν ὑα]α ἐ ἐπάγω ὑετὸν Ἰὴὶ τῆς γή. ξιτα αὐξῆσαι 

ᾧ φόζον βυ λόνϑμὸς φησι, τεοσουροίκογτα ἡμέρας ὦ τεοστιροίκογτα, νὐκίας. Ἷ ὮΣ οὔκ 
25 ἴω ἢ αὐτῷ διιυαπὸν, ἐνερ ἐβέλετο, ὼ Ὡν μιᾷ ἡμέρα, πϑώτα (ὺ ὑετον ἐπαγαγεῖν: ; Δι δὲ 

λέγω ον μιᾷ ἡμέραι Ὑ μίᾳ ῥοπῇ: ̓ὥλ δχττηδὲς τῶτο ποιῇ, βελόμδυος ὁμοῦ χα) ΤῸ 

Φοῦον ἔχττείναι,, ὦ ἀἰφορμόω αὐτοῖς ' αἰϑαλαῖ τοῦ καὶ πσδὲς αὑταῖς ζαῖς ϑύρφις 
“λμουδῥες τίω “ιμωείλν ζωυτίωυ Δἰθ φυγεῖν. ὺ ἐξαλείψω, Φησί, πᾶσιν τω ὅξα. 

γάσασν, » ἐποίησα, Ὥστὸ ποοῦσώπ τὴς ὙΠ 9.» Ὡστὸ αν, δ οὐ τα ἕως κἸζωας. ἃ ὅφφι πος 

40 ὃ ὡπαξ ἡ δόϊστερον σαϑϑλέπι, ἡ 96᾽ ὕτω καϑικγέται. Οὐταῦ ὃ πόρτα ἐποίει, ἵνα, 

ἡμᾶς διδωξη, οἷ δικαίως αὑτοῖς τίου Ὀστωύτίου μφοίω ὁ ἐπήγαγε, αὶ ὺ μιηδαεὶρ ἔχη: δ 

αὐοητῶν μέμφε, ᾧ λέγειν, ὅτι Εἰ ἐμακροϑύμιησιν, ἀφᾳ αὖ μιοτέγρωσαιν, ΕΝ αὐ «ἰ.- 

πέροντο τῆς χαχίας (ἡ) ἐπόμηλλον πσϑὲς τίωυ τἰρετίωυ. δχρο τῦτο ἡὶ τὴν ἐτῶν ζΞεῖ.- 
μῶν δῆλον ἡμῖν ποι, κα ἡ Τῆς κιδωτῷ τίω κατεισκθυζευ πσδοςαῆει ϑμέο, ἡ μ᾽ ζωγτα 

45 ἀπόρτοι αὶ πο “ΨΜ ἐπῆα ἡ ἡμερῶν πσδϑλέτει, ἥα πϑύτων ΔΨ αἰοὐδεσκέπηως φϑεήεοῖ 
βυύλομϑμων Ὡπεομίση τίω ̓ αὐαιλκυυτοι γλώοσαιν.. 

ς Καὶ ἐ ἐπούισέ, φησι, ΝΝώε παΐντα ὅσου εὐνετείλατο αὐτῳ κύριος ὁ ϑεός. 

δα πώς ἡ νέζυ ὁ ἀνακηρυῆει τῷ διχαία τέρω δὐγνωμοσύνζο καὶ τίω αὐτιακοίωὺ ἡ 

ϑεία γφάφη, διδοίσχφυσαι ὦ ὡς οὐῆ δ ὕχιταρθέντων ηἰϑέλιπεν, ἀλλα παᾶντα πληρῶ. . 

40 σοις, τῆς οἰκείας Ὄηρέτῆς ἡ ὅζοο τότο τω Ὡἰσύδειξι παρέράτο. 
ὙΤϑτον Οίνιω ᾧ ἡμεῖς μιεμμησεμεεῦαι ᾧ δίκαιον, ὁ τὰς πὐροὶτὰ "ἢ δεδορμϑῥας ἡ ἡμῖν 

ὥτολας πληρφιῶ ασουδαίζωμδν, κα Ὁ μα καταφρρναίαϑυ τ ϑεδομϑμων ἡ ἡμῶν ρα Ὁ Τ 

λαϑνὸ νομῶν, αὐλλ᾿ ἐνοιυνδον ἔχοντες τότων τῶ μνήμζω, πϑϑς τ Ὁ πότων κατόρλώσιν 

ΟὨεγίοί, [Ο1. 1. Ω ἐποιγωμέθου, 

ων. γ.0. 

ἩΘΙΚΟΝ 
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18: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
ἐπειγώμεϑα, ἢ μὴ βαϑύμως (ἀ κὺ τὴν ἑαυ ν᾽ σωτηρίδῳ ὀικογοφνϑῳυ, ᾧ μάλιςα ὅτι 

πολλῷ μεῖζον μέίξον “Φρετηφ γιοῦ ἀἰγτοητου μεδου, ὅσῳ ᾧ μειζόνων ἀπηλαύσειϑρ. δ] 6 

ἡ ὁ Χρασὸς ἐλεὴν, Ἐδὼ μὴ πἰδεοσευση καὶ διχαοσιοη ὑμδμ" πλάον ΔΜ’ γραμματέων 
ο φασλσαίων, ὅ μη] Εἰσέλϑητε εἰς τὴν βασιλείδν “τῶν ὀρφανῶν. σκϑπό μϑμ τοϊγιωυ καθ᾽ 

ἑαυζῶν", καὶ μὴ απλῶς οὐ Ῥατεέχωμδν ζ Εἰρνμδβῥον, δὶ οὐνοήσωμϑιν, ὅση κείσεται κά. 5 

λαόίσις τοῖς μή μόνον αἰαροαρεν ὀκείνος μὴ ασουδούζυσιν, δλλαὶ χαὶ ἐλοῆον αὐτῶν 

ἐχουσι, ἡ μώ! ἀγεηριϑίοις μῆτε ὀργώω ἀφῴϑναι τῶ πλησίον, μωΐτε καιϑοι ρον τ γλώτ-- 
“τὰν ϑζρυτηρᾷν Φιτὸ ὁρκών, μυῦτε "τῳ ὀφϑοιλμῷ βυλορϑμοις Σποτειχίζεν τίω ἔχτολᾳ.- 

(ἢ ϑέαν, τῷ δεαυύτε καὶ )ϑεοῦ ἡ μδυ πολ οαπῆοντος μὴ μόνον αἰδιχϑύμϑμον φέρεν ναίως, 

δλα αὶ ἐχιϑαψιλάϑοοϑαι. Τῷ ϑέλοντι 5} σοί, φησι, κολϑίωναι, ἡ (ὃ) χιτῶνα, σου το 
λαζῷ, ἄφες αὐτῷ καὶ τοὶ μάτιον. ἡμεῖς ὃ πολλάκις ἢ ἀἰδικᾷν (Ὁ) πλησίον ὕχιαχειρού-. 

μϑυ,, ἡ ἢ αμωγαοϑαι αἰδικφιῶτα, χα! τοι σϑϑςαιΠόνϑυοι μη μόνον ὧν ἀγαπώνᾷ; 
ἀγωπιαν (τῦτο γδῤνφησι, ὁ (Ὁ τελῶναι ποιβοιν) λλλω ᾧ ποῦς «ἂν ἐϑραϊνονζᾳς γνη- 
σίως 2.95 ι469αι. ἡμεῖς δὲ σευὲ πσοϑς τὸς ἀὐγαττώνζῳς τω ἴσίω αἰγατπτζωυ ἐχιδεικ- 

νύμιϑα. δὲ ζωτο. ἀλγώ (ᾧὶ ὀδευνῶμα, ὁρῶν τὴς μρ Φρετὴς Ὀσαύτίωυ εἰν ἡμῶν τ5 
τίω ασανιν, τὴς ὃ χαχίας καθ᾽ ἐκάσην ἡμέραν τίω ἔχίτασιν γινομθμζωυ,ὼ ὧτε τῆς γεέννης 
(ὃ φόβον ὠκκοτῆοντα κ »δέυ τί ̓ (χὶ τὴν χοικίαν ὁρμιζω), σγοδὲ τῆς βασιλείας τὸν πό- 

ιν ασδοτεεπόμϑμον Ἐχὶ τὴν Τῆς ιρετῆς ὁδὸν, ἀἰλλαὶ πογζᾳς, ὡς Εἰπῷ, ϑοσκημιαίτων 

δίκζω ἀπαγϑμϑμές, ὶ σενὲ μίαν ἔννοιαν λα μιξαγονζῳς ὅτε τῆς Φοξερᾷς ὠχείνης σοι, 

5 οἰ 

Δ μδο. 
μῶν 

ὅτὸι μ᾽ Ὡραᾷ τῷ θεοῦ νόκίον τεθέντων ἡμῖν, αἰλλα πσοϑς τω ὟὋϑ αὐν,ϑούπωνκ αὐυό- 1:0. 

ληνν ἁπὸμίς ἐπηονυδύσς, καὶ ῷ ρα ττων ἔπταμνον ϑηρφοϑαη ατουδωζ ον ᾿ χα 

μηδὲ αἰκϑειν ἀνεχουλμος τῷ ϑυαγελίᾳ λέρρντος, Πώὼς δειυύαοϑευ μεῖς πιςξεῦσαι δὸξ-- 

αν ἰδ δ, ϑοόπων λάμξλμοντες, ᾧ τίω αρῆδα τὰ μόνν ϑεοῦ καὶ ξητοιῶτες , ὥασερ ὃ 
(Ὁ Φτης ἐφιέμδνοι, ἐκείνης πλντελῶς ὠκπίωώἠ]οσιν, ὅτως (Ὁ ἐκείνης διζινεκὼς 

ἄξηρτηρδμοι, συ θὲ ζφυυτης “δἰ ποφερϑεώῶται. ῥγὸ αὐτὸς πσοϑλαζων ἐπηήείλατο λέγων, ἐς 

Ζητᾷτε τω βασιλείου τῷ ϑεού, ὦ ζυτα παΐντα ποϑαεϑήσεται ὑμῶν, κ) τῷ ΚΣ 

ἐκείνίευ ἔχοντι ᾧῷ πόθον ζωῦτα παντα ἔπεται. ὁ) ὁκᾷ τ]ερωσος ἑαυτῷ Υ δζανοιλν, 

πάσης τῆς παρϑυσὴς ϑϑημερίας, ὡς Φυσὲ ὅσης, ν᾿ ἐρορῶ. (ὦ γδὴ τῆς πίζεως ὁφ-- 

θωλ μοὶ, στὸν ἐκᾷνα, κατοτή θύσωσι ζᾷ Ὑπύβρητα ἀγαϑαὶ, Οὐδ ἀἰάϑησιν λαμ λίασι 

ὁρώμϑμων. τοσϑτον Ὁ μέσον ἐκείνων ἡὶ τύτων. δον σύθδνα ὁρῶ πιρϑτιμδτα ΤΜορω-- 30 

μδύωνζῷ μὴ ὁρώνϑμα. 89 ὃ λύπη μοί Ἐ61 αὶ ἰδχχ' λειπῆος ὀδυυύη τὴ καρδία μὲ, ὅτί 
Οὐδ ἡ πεῖρφι ΔΜ ποσαγμάτων ἡμᾶς ἐπαίδευσεν, Ουνὶὲ αἱ τῷ κοῦ αὑπσαάσεις, συσὲ 

ἿΜ δωρεών ὃ μέγεϑυς κυδὸς ῷ τὴς βασιλείας “πόθον μμετας΄ ζώαι παρεσκβυασεν' ΡΝ 

ἔτι χαμαὶ συρόνϑμοι πρϑτίκϑμϑυ ζαὰ γήϊνα γῆ ὑἰροινίων, ζὶ πσφόσκαεα. δ μϑιόντων, 

ζὰ ωρὶνἢ φομζῶαι ἀφιπῆα ψϑμα Φ)Ψ“ α[ομωνιξόντων, ἡ τίωὐ πσδόσκαιοον ἡδονζωὺ τῆς 15 

διζωυεκοὺς, ἡ τίω ρα χεῖδν δύημμερίαν “ζμυτίω τῷ παρόντος β ἵν τῶν ὠτελϑυτήτων αἱ- 

ὠνὼν ὠκείνων. διδα ὃτι δάκνει τίω αἰκοίω ζχώτω ζᾳ βήματα, εὐλλαὶ συζωτε. Ἔλι- 

δ υ μδρ) τίω σωτηρίαν ζωτα, φϑύγίομαι, ἡ βελόνϑμος ἐν ζιῦϑα μικροὶ ὑ- 

μᾶς δυρϑενζ «ίω αἰώνιον κόλάσιν δζαφυγεῖν, ἡ “οὸς ὀλίηϑν «υχαγωγηϑενζαε διζωυε- 

κἡ τίω τιμωρίαν αὐ ἔχεν. Εἰ »»» αϑαϊογηοϑε τῶν ἐμὰν, λόγων, ὦ τὼ σρολαξὃ- 49 

σοιν᾿ αϑυμιίδν α΄ πωσηςϑε,ὼὺ μοίλιςαι νιον ως ἔτι ὁ βραχὺς ἔπ χαιοθς τῆς αγίας ὑμὴν 

«ἰσνολέλειχήαι τεοσαιροικϑφῆς, δγυυνήσεοϑς καὶ ὰ ἡρδοτημδῥα οἰπονίψασϑαι ᾽ν πολλίω 

δα αν θεοῦ πίω φιλὸμ,ϑοοπίαν Ἐχιασάσαοϑαι. σεεὶὲ »Ὲ» πολλοδν ἡμερῶν δεῖν 

 ε ͵ 
Ἰσ, ῥαϑυνῦ ΝΒ 

χνηπίνῃ 
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ται ὁ δεατῦτης οὶ χθὸν, ἀλλ᾿ ἐλ λαλησωμδρ, ἡ ἐν ζαῖς ϑυσι ζυυται ἐρδὸ μείσι 

“ὑμῶν ποιή- πολλίοὺ τίω δίδρ)ωτιν τῶν ἐπίαμσυϑμων " ἡμίν “τοιησώμεθοι. Εἰ Ὁ» ὥν: ΝΗνδυϊίῶε, 

κὸν ζχπ ποιῶν ἡ ᾿ μερῶν μετόμοιλυ ἐπεδείξαντο, Ὀσαύτης ἠξίωσε φιλαν, ϑοϑ»πίαφγπολλῷ 
δὴ μάλλον ἡμᾶφ δ αἰθεόψεται, μόνον ἐδ τίω ἀληϑὺ μετδροιδρ ἔχιδ' μξω ω! κα), ἂ»» 

ς καχίας Σ,ποςανγτες ἀψώμεε τῇ τῆς δχὶ τίω Ξρετίω Φεεούσες ὀδδυ. Ὄ γὸ κόδζ ἐκεῖ. 

χῆπ γῶν, τῶν Ἡψινθυϊτῶν λέγω, εδρτυφρόσαι ἡ δία )φαφη, κως φησι, ὅτι Εἶδω ὁ ϑεὸς 

τί ἀπέφη ἕκασος ὐπὸ τῆς ὁδὺὺ αὐτὰ τὴς στον: ΤΣ ἐλ τοίρω, ἊΝ ἡμιις ξἰδιη μμετοται-- 

ξαιδύας τεὸς τίω τρετζωὺ ,ὶ ἡ ὠκκλίνονζᾳς μὸμ δἰπὸ τὴς κακίας, Ἐχι: ὃ πίω τῶν ἀγα- 

σῶν ἐργασίαν απεύδογζας , δέξεται ᾧ ἡμδι" τζω ὅλπφροφει, Ὁ τῶν φορτίων ἐλευλερωσοις 

10 τῶν ὃν αμδρτημαίτων ϑρε ξει (ρὲ ἢ ἑαυτῷ δωρρας. 9 γδρὴ ἡμεῖς ὕχω πῆς τῶν ἀμῦντη- 

μαϊτῶν ἀπαλλαγῆς, ὑλχιλυμούμϑμ, ὑσωτηξίας ἐφιε͵ μεϑου, ὡς αὐτὸς ασευδειὶ Ἢ ἐπείγ- 

τὰ καἰχείγων ἡμῖν σήν αὐπαλλά. γάν δωρήσαοϑαι, ᾧ τῇ τῆς σωτηρίας τήν Ἀπόλαυσιν “πα--: 

ἐκϑαῖν. ΟΥ̓ΚῚ τότο οἷ αχαλῶ, διεγείρωμδν ἑαυτῶν ᾧ λογισμὸν, κ᾿ ἕκαφος ὄζετα- 

χιᾷ πναῦνη- ςῆς ἑαυπα} γινέεϑω, Ὡ ΓΙ σηλέον αὐτῷ καιτώρϑωται οἷ ο» τῷ παρελθόντι ξύων, αἶπι 

τἾμεντι ,3 ὁκαρπώσειτο Εἷς τὴν τού πλησίον καταςασιν, ΕἾ τίνα, “τῶν ἐλαϊωματων διωργώσε 

γιλλμπαν τῶν ὧν ἑαυτοῦ, Εἴ τινα, ι απο φιλοσοφίδν “ϑϑξ9πὴν ἐδέξατο ὧκ τῆς και ϑημεδλνὴς ἡμῶν 

παρανέσεως᾽ χ᾽ ὡς ἃ (ὦ “ἠδ χατωρϑώμένοιῷ κτξϑεϑήκξωυ Ἰλαινοείτω,κα μηδέποτε παοέοϑω 

ἢ καλῆς ζαύτης ἐγγασίας. Εἰ δὲ τις ἔτι «ἰασὸ “Ὁ σιωυηϑείας Ὁ αἰδὰ αὐτὸν οὐ χτημδίος 

χ. μὲ δύω ὁρῶ ἑαυτὸν τοῖς ἰὐφις ὕλινδῥοντα, βιάσαοϑω ἑαυτε ᾧ Δογισμιὸν, ̓ δικίω ἀπατήσῃ Ὁ 

ἐπυηδὴ 20 Ὀσείυτης ῥαϑυμίας, μήτε αναλρται περφιτέρω πσδοέλϑεῖν, ἀλλαὶ μέ τότο ζήσας 

Ἀν τ. ᾳ πῆς" πονηρᾷ σιμωνείας, ̓ ἐγκοπδ]έτω τὴν ὀρμέιω, αὐαχουτιζέτω ) λογισμὸν, Εἰς 

χ' εὐκκιηήτν ἔγγοιων ἑαυτὸν ἀγέτω τῆς Φορερᾷς ὀκείνης ἡμέρας, ἀὐαλογιζέαϑω τῇ τὴς φολκτῆς ζώ.- 

τῆς πραπεζης τὴν Ὡπύλαυσι, Ὁ ὁ τού. οὐτθῦ)εν ὀκπηδῶγτος πυρῆς τήν τε φαιδροϑτη- 

ταὶ τὴ χαυςίκῆν δεύύαμμν, ᾧ ὁίαν ἀπαιτεῖ τὸ σξϑσιοντος ἐῇ τὴ τὴν ἀζονοιαν, πϑμτὸς ρυ- 

25 που, πάσης κηλίδὸος καϑαρθυουσοιν, κὶ ἡ Τὴν ἀτόπων λογισμδ τὴ τὴν σιωνσίαν ὦκτεεπο-- 

μδμίωυ᾽ ἵν᾿ ὅτως ἑαυτες Δὐτρεπίσαντερ ῳ (οῖς ματαξὺ ζωζις αὶ ἡμέραι, δωμυνϑώϑυ, 

καθ᾽ ὑσὸν διὸν τε, ὀκκαϑείραντες ἐ ἑαυώῶν", κ᾿ τῆς οὐ τεῦϑεν Ὡἰπολαύσεως μετακαῖν, α 

.} ΓΑ ποββήτων κείνων αἰγαϑῶν ἀξιωϑίώαι, ὧν ἐπηηείλατο ποῖς οἰγαπῶσιν αὐτὸν, 

πὰ ἡ φιλαν,ϑοφπίᾳ το κυρὶν ἡμδι! Ἰησὲ Χοιοὺυ, μεθ᾽ δ τῶ πατεὶ, ἁ μαπῳΐα.- 

ο γίῳ πνθύματι δοξα,κρ στος, τιρμοὴ νεῶ καὶ ἀεὶ, αὶ Εἰς (ἂν αἰώνας τῶν αἱ αἰώνων. “Αμζω. 

Λόγ. κι ΝῺΕ ΔῈ ΗΝ ΕΤῺΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ, ΚΑΙῸ 
χατακλυσμὸς τ ὕδωτος ἐλῥετο Ὠπχὶ τὴς γὴς. 

Ὰ . 

" Ης αὐπυλέσεως βύλοιαι πάλι ἅψαοϑαι, ἐ ἧς «εϑίω υ- 

᾿ κῶν διελῴθιν τῇ αἰ γοϊγτη,ὼ τέω κ δίκαιον ΝΝώε παλν ΐ-- 

φορὰν Εἰἷς μέσον ἀγαγῴ. πολες γρο τῆς Φροτῆς το Κα δικαία 

δῶ ττυ πλοῦτος, πσοϑσήχει ἡμᾶς κτ' διυύαμεῳ τίωὺ κα ἡμετέραν 
: ᾿πόύτοω τ μικρὸν διερδυνησοιμδύος τ πολλξωυ ὑμῖν τίωὐΣ ὠποοίαν 

ονγτεῦ)εν εν. δλλαὶ σεωτείνατε μι, τ ϑακαλῶ, τω 
ὅζονοιαν, ἣ ἵγα μηδὲν ὑμᾶς ̓Δ[αφύγῃ ἿἹΜ ἐγκειυϑμων γοημιοίτων. αϑανγχαίον ἢ πσδότερον 
αὐτου μνῆσαι ὑμδίμ τίω αἰγάπίω μέρα τἶνος ἡ ἡμῶν κϑδίωυ ἔληξε τῆς διδασκαλί. 

ζ ̓ὠκεῖδεν πάλιν ὀβαλοιξόντες σήμερον ῷ λόγϑν, δυτῶ πὐδοσυφανωϑῳ τοῖς Εἰ- 

ΘΒ γι, τοπ1... Ων: ρλνϑμοις 

ἴων, 1. 
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ρημδίοις αὶ ζνιῶ μέλλοντα ῥνιϑήσεα ἷ δυτῶ γὃ ὑμῖν θυσειώοτῆα ἔςα ἡ ζὰ νεῶ λερόλϑμα; 

πὸ δίδυ ἴο τέλος ἔδαν ἡμῖν τοὶ “ διδεισκαλίας ; ἐιπέ, Φησι,κύφλος ὁ θεὸς Φ Νῶς ἑἰσελ.- 

ἃς σὺ καὶ πτᾶς ὁ οἰκὸς σῷ ἐἰς Ἔ χιξωτον, ὅτι σε ἐἰδὸν δίχαιον ἐγαγτίογ ἐμῷ ἐν τὴ Ἄυεὰ ζω τη" 

ὌσΟδ ἢ κτηνῶν Ὦ καθαρῶν ἐισοίγανς πσοὲς σὲ ἐπῆα ἐπήα (ἢ πὸ Ἢ κτίωων Μή κα- 

Δειρῶν δύο δύο. ἔτι γὃ ἡμερῶν ἐπα ἐπ᾿αΐγω ὑετὸν Ἐχὶ ὃ γάῶ πεοσωρφίχοντα ἡμέραις ᾧ 5 
τεοσωυρκοντον γυκζμ,ὰ δξαλείψω παᾷ ᾿ ὄξαγαςασιν,ἣν ἐποίησοι, στο σοοσώπου Ὁ 

οῆς, υτὸ αγθρώπε ἕως κτήνας υὐ ἐποίησε Νῶε πταντα, ὅσοι ἐνετείλοιτο αἰτῳ κύσμος ὁ 3ε-- 
ἐξιμέρυτότε ςήστιντες 1" λόγϑν ὠὐζοῶρκατεπαύσα νϑμ ΖΚ διδοισκαλίαν μιέμψηαϑε γὸ 

ἰσως ἢ αὐτοὶ, ὅτε" αἰτίθν ἐρήκανδυ ὑμδμτη ἀγάπη, πἶνγος ἔνεχεν Ὄιπὸ μδρ καθεορών 
ἐπ] ἐπ] “ὐρδοσέταξεν ἐϊσοιηϑύωθαι, Ὄσὸ ο τῶν εἰκαϑούρτων δυο δυο. φέρε δίων λοιπὸν τὸ 

σήμερον ζοις ἐξὴς αὐαγγωοϑεῖσιν ἐπεξέλθω κνϑμ,ὐ ἴδω ϑ Οἱ διονγᾷ ν᾿ ἡμῖν ἡὶ ϑεία »φαφὴ 

Τ᾽ τίω εἰσοδὸν Ὁ ἸΝώς τίωὐ ἐς τίω κιξωτὸν γι γδ,κ(ἱ χα! ποτε ἀλλοτε, καίλιςα πολ-- 

λδὸ" ἡμῖν ἐχιδείκψυεϑαι πδοσήκει τίου αὐ υϑζω, ὅτε δ, (ὃ τις νηχείας καιοϑν ὁ τῆς χιλᾶὶι 
ἡδέτης ὑμδι) σιωτυχίας σιυεχας τἰπολοίυομϑυ, τὸ τὴς αἱθὶ τίωω τρυφζιὼ αἰλδηφαγίας 

ἀπηγλαϊαθω, ἢ διεγηϑοινθμον ἔφεντες (ὃ λογισμὸν δυωυα ὅθα (Τ᾽ ἀκριξείας πυροσέ- τς 
χεῖν τοῖς λέχϑιμλύοις. “πον δξῶυ ἡμεῖν ἡ Ίοχ γέχϑνε τῶν σήμερον αὐαγνωαϑέντων, «ἰ- 
γαγχαγον ἐισίψν. 

6 Νῶεϑ ζῶ ἐτων χ', Φησὶ, αὶ ὁ κατακλυσμὸς τῷ ὕϑωτος ἐρετο ἘχῚ τῆς γῆς. 
Προσέχετε , κοραᾳκαλῶ,ὺ μή αἰστλώς τὐδαδραίιο ὃν τὸ ἐιρηνϑβον. ἔχει ν 

τινα πιλϑτον ἐγκεκρυμιμϑμον ζωντὶ τὰ βραχέα βήμκατου᾽ ἢ ἐάν σιυτείνωμϑυ ἡμδιμτίω 19 

ὄζανοναν, κ᾿ ὅξ αὐτὸ τῦτο δυυυνσύ θα, κατορκαθῷ τὴς τε φιλαν,ϑοο»πίας τῷ διασύτν 

τί αὑφρθολίω, ὶ τῆς ταὖν τότε δύβρωπων χαχίας τίω πολλὴν ἐλέτασιν. Νῶε ὃ ἣν 

ἐτών, Φυσιν, ἐξακϑσίων. ἐχ αἰγλῶς ἡμᾶς τὸν ϑριθμὸν ἐδιδιαΐξεν ἡ ϑεία »φαφὴ τῶν 

ὀτων τῷ δικαίυ, οὐδὲ ἥω αὐτὸ τϑζο μαδω μϑμ, πόσων ἦν ἐτωδν ὁ δίχαγος᾽ ΔΛ Ἐπ ν ασθ9- 
λαξοῦῖσα ἐδίδιαΐξεν ἡμὰς ἡ ϑεία, γραφὴ ἡδὺ ἐνπούσει, τι Νῶε ἢ ἦν ἐταὖν πεντακοσίων ὼ ἐς 

ΑἸ Ὁ γνώολμον ἡμῖν ποιῆσοι τῶν ἐτῶν τὸν ριθ μὸν, τῦτε διηγήσατο “ἦΨ αὐ, ϑοϑπων 
τίω πολλζω αὐθὲ πὴνκακίλν ῥοπὴν, ᾧ οἷ ἔγκειται ἡ δζρώνοια τῷ αὐ, ϑε πε Ὠπμδιώς 

Ἐχὶ τοὶ πονηρϑ' οὐκινεότητος᾽ 69 φησιν ὁ )εὸς, νὶ μυὴὴ χατωμείνη Ὁ πγεὺμιά μεν ἐν τοῖς ῤ- 
ϑρώποις τϑτοις, ὄζοι ὦ ἐναι αὐΐζοις σοίρχᾳς, ωρομιζυνύων αὐΐοις Ὁ ἀγανακτήσεως αὐτῷ Ἐ 
αἰ ροολήν ἐἰτα ἵνα διῷ αὐτοῖς χα οϑν “Φιρκοιῶτα πσθὲς Ὁ μεταξαλέοϑαι, κὶ Ἔ πεῖ- 19 
δαν αἰσφυγῷ τῆς ἰγδμαυυτήσεως, φησιν, ἔσονται Ἄ αἱ ἡμέραι ἀντώῶν ἔτη ρκ' ̓ δρτὶ τῷ 

μιακροϑυμήσω ἔτι μΤ' τά πεντακόσια, ἔτη, Ογ εἶδ, ἐπταύσουτο ὁ δίχαιος ὧν εἰν τοῖς πεν-: 

παιχϑσίοις ἔτεσι δζρα τὴς οἰκείας τοϑϑσηγϑοίας πϑρζῷς αὐςᾶν" αἰ ασο μι μψήσκων ἡ εἰγαί.- 
γῶν, ΕἸ ἐθύλοντο πυρλσέχενν, ὧκε ἡ τὴς κακίας Ὄστοφῆναι, ἡ “στο ϑς τί “γρετίωυ 

μετατάξαοϑτη. διλ ὅμως φησὶ, καὶ γειῦ ἔτι ρκ' ἐπἕυ θριθμὸν αὑπΊοροῦμαι μακροῦυ-- 35 

μήσειν, ἵνα. τω μεταξὺ χοόνῳ Εἰς δέον “χθησείμϑμοι » ἢ τίω κακίαν φύγωσι, ἡ τὴς 
φιρυτῆς αὐτιλθίξωνται. ὦ Ὁ μόνον τῇ κι. πσοογέσει  ρκ' ἐΠΜ ἡρκέώϑη, δυλαὶ αὶ τῷ δι-: 
χαίῳ ποϑϑςαϊηεικιξωτὸν τεκτέουαεϑαι, ἵνα ᾧ αὐτὴ ἡ ὁψες τῆς κι ωτῷ πάλιν Φρκουῷ, 
αὐτεῖς εἰ πισόμανησιν τοϑϑίομι . ὦ μηδεὶς αἰγνούσῃ πῆς μελλούσης τίίφϑίας ἐπα γέαϑτῳ 

Φ μέπϑος. αὐτὸ ΣΡ τὔτο, Ο τὸ δχαιον ὠκᾷνον ὁ Εἰς τίω ὠχρῳν τὺς κϑρυφῆς φ9ε- 49 

στεντοι, τοστυυ τίου ποι ϑαι! απουδι οὐδὲ τίω τῆς κιξωτῷ χατασκθυζω, ἱκανὸν πὸμ- 
ζμ «ὅσ᾽ νοιὼ ἐχονζᾳ Εἰς αἰγωνίδν ἐ φόζον ἐμξζωλῷ, κὺ) πεῖσαι ὀζουμνϑυίσααϑαι “᾿ ου-- 

τως μερον καὶ Φιλόν, ϑόϑπον δεασότίω. Εἰ Ν 0) βαρβαροι ὠκείνοι, 2) ἸΝνευΐτοω 

λεγω᾿ 

ΞΕ 



-- παννισ τι- -αν---- -- - 

ἰ 
᾿ 

ΓΕΝΕΣΙΝ, λΔογ κο, τὃς 

λέγω" πάλιν δὼ αὐτῶν: Εἰς μέσον αὐα γχαῖον ἀγαγῷ, ἵγα, ζωωτη ὦ μᾶλλον διχϑῇ 

ἃ τύτων ἡ τωρ οὠλλουσει χρικίαι, κ κακείνων ἡ πολλὴ βὐγνωμοσιμύ. ὦ δὲ ἡ ὃ δεασῦ- 
τῆϑ ἢ μδίν᾽ τότε ον τῇ ἡμέρᾳ ὀκείν τῇ φοξερά, τῇ Τῆς χρίσεως λέγω, διάλοις ἢ διύλοις 

Εἰρ μέσο ἀγων ουτῶ πίω καιταχρισιν ἐργάζεται, ὅτὸμ δερϑώσιν (ὦ ὋῬΔαὐνἝ Ὡπϑ- 

ΠῚ Λαυσαντερ, κ δ αυδμ μεταράντες, μὴ τίω αὐτώ Ῥιρετίω μμετελθόγτες. πολλάχις 

ὃ Χ ὁ ἐξ ἃ αἰγίσων ποιεῖται ὥς συγκρίσεις, ἵνα, πλείογα, -ἰωὼ καταίχρισιν τοῖς ἐῤῥᾳϑυμηκόσιν 

ἐπα »ἀ; γῇ, δζο τον ᾧ οὖν τοῖς ς θλαγίελίοις ἔλενμ, Αὐδρεθ Νινευΐται αγαφήσονται οΨ τῇ 

χρίσει ω τῆς ἄμεὰς ζωτης, κα χὺ χαταχρινοσιν αὐτίω, οἷς μετενόησαν Εἰς ζὼ κήρυγμα, 

Ἰωνώ,ὸ ἰδοὺ πλεῖον Ιωνῶ ὧδε μονονοχί λέγων, ὁτί βάρδωροι, ὡ μηδεμιάς ἢ ὅηι- 

ΗΝ" 
“» 

Ματῦ,,β. μας 
Δυκ, α. λό, 

10 μελείας Ὡσολαυσαντες, ὡ μ᾽ προϑφητικϑίν διδαγμάτων οἰχούσοιντες, (ὡ σημεῖα μ΄ 

ϑραστέμϑμοι, (ὦ) δυύματω με ἡἰδοντες, αλλ ἐνὸς αὐ, ϑοφπν ἐκ γαυαγίῳ Δ θισωλάτος 

βήμοιτας αἰκούσειντες, πολλζω αὐτοῖς ζω ὲἰπτύγνγωσιν ἴαχε διιμάμϑμα, ὁ Εἰς ἀ- 

μος υίαν ἐμθαλ ᾧ,ὦ ὠὡςὼ ὁυριδῷ τῶν “Σ αἰντι ̓λέγϑρϑέων, ν μόνον 5 κατεφρόνησαν 

Ἰγχπληρδέν. τὸ πποόφήτα ῥλμματων, ἀλλα καὶ Εἰς πριν ἡ ἡμερῶν φενογωρίλρ" ̓Ὡἰπολειφλύντερ, 

ἰὼ 13 ϑυτως αἰχριθῇ καὶ Ὁ σιουτετονϑμίευ τίω ετανοιὸν ἐπεδείξαντο, ὦ ὧςε γζὼ Ὡσύφασιν ἀμαν- 

καλέσοιοῇ, τῷ διασοτα, ὀυτοι δΐίυ, φησι, κατεικρινοῦσι Οὐτίω τίω Ἄμεαν, τὴν Ὁ. 

σαύτης Ἰπολρίυσοσειν Ἰππμελείας, τὴν πυϑϑφητίχαις οὐπφαφεῖσοιν βίδλοις ̓  τήν σῃ- 

πθεσκμίίν μεῖα ᾧ πέρατα χαθ᾿ ἐ ἐκαίσην ἡμέξφν "ϑεωμϑύζευ. Εὐτω ἵνα ἡ τὐύτων τῆς οπιρίας δείξῃ 

τὴν ὑτΈρθολην, κακείνων τήν νάφατον θὐγνωμοσιμύξω ἐπήγανϑν, δ στί μιστενόησοιν εἰς 

ο χήρυγμα Ιωνά, ἡ ἰδιὰ χελεῖον Ἰωνὰ ὧδε. κεῖνοι μϑ φησιν, θύτελη ὀν,ϑοθπον λια- 

σείψϑμον τὸν Ιωναν, ᾧ ἐδέξλυτο ζ5) Χν αἰυτεϊκή χήρυγμμαι, Ὁ ὸ ἀχριξεςαυτέω ἐπεδείξλυτο τὴν 
μετδροιδμ᾽ ὅ0ι: 5 (ὦ πολλῷ “πλείω τῷ Ιωνὰ, ἢ αὐτὸ ᾧ τῶν ὁλων δομισργδν ὁρῶντες 

σι ἀυτοῖς σιυδν ἀφρεφομῦμον, ὦ Ὀσαῦτωὶ χὰ, τοιαῦτα εϑαύματα ἐ ἐφ ἑκαίφης ὀργαξό- 

μϑνον, λεπσεοὶ ἕ τοιϑαίροντα γερὸς ὑγείροντοι,ζα πηρώματα τῆς φύσεως δίορλούνδμον, 
25 δαίμονας ἐλαύνοντα, “γοσομυζοας ἰώμϑρον, μὲτ ᾿ ὀξζωσίας πολλῆς αἰμδοτημιαΐτων ἀφεσιν 

ἡϑριζόμϑρον, οὐνὲ Ὁ τ αυῦ τοῖς ἰφβαρθάφρις πίςν ν ἐπεδείξλντο. αλλ ̓κχὶν κε ̓άθλυϑίλν 

ἐπὸμέλθωμδι τὸ λόγϑυ, ἥα Ε ἰδῆς καὶ τότων τὴς αἰγνωμοσιεης τ Ὑ λήτασινὴ ὁ ὠκείνων 

τῆς βὐγνωμοσιούης ζ Ὠληπονον,ὼ δῇ καἰκεῖνοι ζ΄ ὦ τρισὶν ἡμέραις σενοχωρηϑέντε, συμ 

ὀυτῶς αἀἰπηγρρῶσαν ἑαυταν Ἐ (τηρίον, ἀνὰ ἀλλ ἘχτῈ μετϑμοιαν αυεύσοιντες ᾽ δ᾽ σαὶ γ- 

40 εδροτημδία ἀπενίψμλυτο, κα ἡ τῆς φιλὸν,ϑεφπίας τῷ δεασότυ ἀξίως ἑαυζῶν κατέσηζ " 

ουζοιἢ ἢ αὐτοὶ ΡΧ ̓ ἐτῶν πολομίαν λαιθόντες σοὺ μετϑῥοιδω, Θυτῖδ ουτῶς αἰπωνλντὸ 

τὶ πλέον. δ9 ὦ ὁ δασύτης ὁρῶν αὐ τῆς κακίας τίω ὑπ τρθολω, κα Ὁ ἐπειδὴ Εἴ- 
δὲν Εἰς πολλζω κακίθν ἀξωκείλανζα, ἴαχε εἰμ αὐτοῖς ἐπαἷγή τίω δίθρλωσιν, τῆς Καύ-- 

κῆρ αὐνὖμ ζύμης τίω πονηείθῳ ἀφιείς ὺ ἐκποδὼν [Φυτίιω) ποιήσει. αἰδ᾽ τῦ- 

45 τὸ φησι, Νῶε ὃ ἦν ἐῆθχ. [χ ἀὸ κατακλυσμὸς τῷ ὕδωτος ἐγμοτο τὶ τῆς γῆς. τέως ἐ- 
μαΐγομϑμ! δι ζωύϊκαι Α' ἥ 1 ἀγόμακτησις γέγϑνε τα δεαυότε, κ δὴ πρόρρησις, πεντωκϑσίων 

" ὁ ἐταν" ὁ ὁτεξ ἐπήχ,ϑη ὁ κατακλυσμὸς χι». ὡς ρ΄ ἔτη ὧν τῷ μέσῳ “λυέοϑαι κα ὶ μηδὲ ων 
τοῖς ρ' ἔτεσι χερδδμαι αὐτὸς τί πλέον, τοσαύτης υὐἰπολθίυονζας διδουσκαλίας ἐκ πὺς 

᾿οιτοισκέαζουλύης αυὺ τὰ ΤΝώς κι ωτῷ αλλ ἴσως δρ τίς μαθεῖν Ἐχιξητήσειε, τίνος ἕ ἐ- 

40 γέχεν Εἰπὼν, ρΧ' ἔτη ἔσονται αἱ ἡμέραι αὐτων,ὰ ἐπαίς ιλθίνϑρμος Ὁσαῦτα μιφαρουμή-- 

σειν, τ 9 τῆς τατων συμιπτληρώσεως τίω πιλμωλειϑρίαν ἐπήγαγε. ν τῦτο τῆς αὐτι 

φιλαν,ϑορπίας μέγιφον ἀν Εἴ δεῖγμα. ἤγφ ν εἶδ καθ᾽ ἐχοίφην ἡμέραν αὐίΐατα α;- 

αὗοτλμονζ, καὶ κἡ θ᾽ μόνον Οὐ εἰὲν χερδουνονζζις εἰν τὴς ἀφαΐτυ μιαιχροϑυ μίας, δλλο αὶ ὺ ἔχ1- 

ΟΒεγίοῦ, ΟΠ. 1. Ω 3 ποία 

χονίσε! 



Ματγῇ., να, κα. 

ΔΛυκ. 1, 46. 

19... Ὁ, 

Φοιβ, 

ΣΡ ὧν τοῖς ῥέτεσι μεταξωλέοϑαι μυἱ βυληθέντες, Οἱ πλέον ὁν ὡκέρδανγον Σἰπὺ τῶνκ' 
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τεἰγογζ ζὰ ὀλκχη, δρρ τῦτο σιυέτεμε τὸν γόῦνον , ὧςε μὴ μείζονι τιμωρία, αἰπσ- 

θιωώως αὐτἶν' κα τειζῆνα!. ὦ ποία, φησί, ζωύτης ἴω μείζων τίμωρία; ἐςῖν, ἀγαπητὲ, ὦ 

μείζων καὶ φοξερωτέραι ὁ Αἱ φρκὴς, ἡ χτ (δ μεέλλονα αἰωνα. ὅτι Ὁ», καν οὐζώϑα ' 
δίκδω τινὲς αἰ πσοσχῶσιν, Θυυδὲ τίω κεῖ τιμωρίλν “[α φϑύξονται , αἰλλαὶ κυφοτέραν ' 

αὐ πσοςήσονται, δζρὶ τῶν ογζωσω συμξαγτων ΩΝ μέτεϑος τῶν ὠκᾷ κολαφηοίων κἰσσο-- 5 ; 

τεμγόυϑμοι, ἀκνε τ 9 ΧΧραφ᾿ῷ λέχοντος καὶ ζα λανίζοντος τίωυ Βηθσοαιδο Οἶναὶ σοι Χω-- ' 
εαζείν, Φησιν, (α! σοι Βυθσα δαὶ, ὁτι Εἰ ἐν Σοδὸμοις ἐϑέμοντο αἱ δεωυαἰμεις αἱ ιμόμϑμαι ἰ 
οὖν ὑμῖν, πάλφι ἀν εἰν (ἄκκω  «σοδιῷ μετενόησειν. 89 λέγω ὑμῖν, ὀμεκτότερον ἔςαι { 
γῇ Σοδόμων ὶ Γομέρρας εἰν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ ὑμῖν. ὁρᾶς, ἀγαπητέ, πτῶς" ὃ εἰπῷ ἌΝ 
δλύεκτότεοοεν ἔδειξεν οἷι αὶ (ὦ τοσαύτίων ἐἰντοωύθου δίκζιυ δόντες, ἡ (ὃ ἐμιωρησμὸν ὠκεῖ-- "9 
γον τὸν χϑηνὸν ὼ ξένον αἰ χυμείναρτε, κακᾷ τίγα πιμωρίδν αἰχυθος ἥσονται, χϑυφοτέφφιν 

ὅ ὅμως, δζρὲ Ὁ πσοολαόνζῳς ογταύθο, τοσαύτης πειρφ ϑῆναι τὴς αὐγθμανκτήστως. ᾿ 
δΐευ μὴ κ) ὄυτοι Ἐλχττείνοντες ταὶ αμδοτήματω ᾿ μείζονος τιμωρίας ἑαυςἄν" ὑπεάθύγος κω ἢ 

κατας ἤσῶσιν, ὡς αἰγαϑὲς χαὶ φιλοίν, ϑοφ πος δεασύτης, ὁρῶν αὐτῶν Ὁ αἰμετὸμόητον, ὃ ; 

αὑσέσετο μακροϑυμιήσειν γεθνον, σιενέταυδν. ὥασερ "ὃ ἔχὶ τῶν τίω οἰκείαν βυύγγωμω.-- 13 

σύνζιυ ἐπιδεικψυνϑμων ὅζρα τίω πτροσθῷ αὑτῷ αἰ ναϑότητα ἀγωκαλεῖτω ζιὶ τὸν ὐτύ 
ἰποφαΐσεις, ἡ μεταξαλλομϑύες το ἐσίεται, χα πὴς δλικειϑῥης ἀπαλλαΐηει ἡ κοοί- 

ἀς, ὅυτω γεαΐλιν ἐπειδλρ ἐπαγίέληται ἡ ἀγαϑοί να »»Ξρέξεν ἢ ποοοϑεσμίλυ μετϑμοΐ. } 

ας, ἰδνῃ ἢ αγοϊξίως τεχονόζρα, καὶ ὅτε σπτάλιν ἀγακαιλέτωι ἀὐτ αὶ αὑσοέσεις, ὀχρὼ [ 
τούτο χαὶ οἱ κ τὸ (αϑϑφήτα ἔλεγε ̓ Πέρφις λφλήσω ὄχι ἔϑγη χρῇ ἐπὶ βασιλείας 209 ; 

τῷ Ὀἰπολλύειν ὁ χατασκαΐγηειν᾽ ἡ ἐὰν μεταγοήσωσι, μετὰ μοήσω κα γὼ ἐφ᾽ δὶς ἐλοίλησο 
.»" ᾿ " ! ἢ , }},. ν» , ΄-" 3 Νν »,. 1 

ποιῆσα!. ὦ πάλι, πέος λοιλήσω ἐχὶ ξϑνη Χ) ἔχὶ βασιλείας τῷ ὀμοικοδομῷ!, - εν 

αἰμδδτωσι, μετανοήσω κι( γὼ ἐφ᾽ δὲς ἐλοίλησου ποιήσοι αὐτοῖς. Εἶδες πῶς χὐν ημδ τὰς 
αἰφορμεὶς λαμκξαιει ἡ τῆς φιλαν,ϑοϑπίας, ὦ αἰϑὸ ἡμᾶς Ὀχιδείκψυται, καὶ τῆς ἀγα-- 

γακήσεως. δχοἱ τοι τῷ το ᾧ νιῶ, 24) οὐκ Εἰς δέον ἐγοήσαντο τῇ τῷ χορὸν κυρατά- 15 
σει, σιωυτέμψει [ ᾧ αὐτὸν ] (ὃ καιοϑν. φχρὰ τῶτο αὶ ὁ μακάοιος Παῦλος ἔλεγέ αρϑϑς 
ὧν ὀϑαλγήτως “λ] συκειμδώας, ᾧ τίωυ δζρυ τῆς μετανοίας διεδομδῥίευ ἡμῖν σωτηείδμ 
ποϑόσιέμϑμνς᾽ Η τὸ σλέτυ τῆς χονσότητος αὐτῷ κα τὴς ὀϑοχῆς καὶ τῆς μαχροϑυ μίας 
καταφρυνεῖς, αἰγγοὼν οἷι Ὁ θηφὸν τϑϑεού Εἰς μετανοιδμ σε ἄγει; κι ἢ τίω σκληρ9-- 

τηταῖ συ ὦ αἰ μετονοητον καρδίαν γησασοίζεις σεαυτοῦ οργάωὺ εἰν ἡμέρα ὀργῆς καὶ οἰπτ-- 39 
χαλύυψεως διχαιοκρισίας τῷ ϑεού, ἐἰδιες πῶς καὶ ὁ" ϑαυμασιος ἅτος τῆς ὀικουμϑῥης δι-ὀ γιμϑβ 

δείσκαλος σαφῶς ἡμιῶς ἐδίδουξεν, ὅτι (ὦ) τὴ κακρρϑυμίᾳ τῷ ϑεού τῇ πσδὸς μετάνγοιδω 

ἡμῖν τ δα αϑείσῃ μὴ γοώρϑροι ἐἰς δέον, μείξογι δίκῃ καὶ ἀιμωοία ἑαυεἄν" τ ὐθιώυς 
καϑιηώσι. δχρὲ τθτο καὶ γωῦ ὁ Φιλον,ϑοφπος ἢ )κεὸς μονογαχὶ Φιτολθχϑύμνϑμος τὸ δεξψιᾷ τλααὶῇ 

᾿ αἰτίδν, δὲ ὠς Ὡϑϑ τῆς Ὁ καιρῶν συμισιληρώσεως ἐπήγαγε ῷ χατακλυσμὸν, 25 ἣ 

Ἐχισημανέται ἡμῖν τῶν ἐτὼν τῷ διχαὶν (ὃ το γριθ μὸν, χα! Φησι᾿ ἸΝώε 5. ζω ἐτῶν χ'. 2) 

ἐταν, ἢ Ὁ πλείονα τίωὐ πυροσθήκζιυ τιμωρίας ἐργαίσοιοϑαι: δεικγεᾷ γὃ στό της «- 
φώτυ 4ιλαν,ϑοφπίας καὶ αἰγαϑύτητος τίω κ᾿ χυρξολζω, ᾧ το ἐτηαὶ ἡμερῶν μεζωυύ.- 

στ! αὐτοῖς τίωὐ ἐπαγωγέιὐ τῷ κατακλυσμῇ καὶ παρητήσατο, ἵνα καὶ τῇ φενογωρίᾳ, τῷ 49 
χαιοϑὺ συςα λέντες “ναὶ μεταξολζωὼ Ἐχιδείξωνται. καὶ ὅροι φιλδν,ϑοφπιὸν δεασότυ, 

πῶ; Ω φφόρως, καϑαπερ ἰατρὸς ἀρφος μεϑοδοῦει αὑτῶν τίω γαλοττζι ζυυτίω νό- 
σον. ὅ) Ὁ ΣΡ ὀμίατα ζω αὐνὖ ζκὶ τραὐ ματα ζρσῦτον μῆκος αὖτ οἷς κοϑϑεσμίας πα- 

͵ ρέαετο, 



τπ ιτε ον προ πρλασ τα κλτλατητε, τ 

αὐ νγν 

ἃ, 
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παρόχετο, βυλομᾶμος καὺ ἰῳτ τέ ῳ πλήθοις τὸ τ γεν ΕἸ Εἰ Ξίς αὔμϑησιν αὐςν" ἐλϑύγτας αἰ 

νικαλέσοιεϑαι αὐτύ τῇ. τὴς ἀγανακίησεως τίω πύφασι, ὁ ς Ὁ «ὐτῳ αὐ Τὴ Ν, κὴς 'δε- 

πὰ τὴς σωτηξίας τὴς ἡμετέ 46, ασϑϑλέπεῃ ὡς μέλλει ἐπάγει ἁμωοίας, δρῶ τϑτο μό- 

γον, ἵνα, μὴ ̓ἐπαγάγη(ω: βίγε ἐπαγαγεῖν ἐδώλοτο, σῴο ὁν Εἶπεν ) δλλ᾽ θλυτηδὲς 
ς σορολέγει, ἵνα, ἡμεῖς μιϑλόντες, καὶ ὼ τῶ Φόξῳ σωφφϑνιαϑέντες, μεταξραμλωρϑῳ ἀυτϑ τίω 

ἐγαναϊΊησιν, ὁ τὰς Ἔστοφασεις ἀυτϑ ἀ ἰκύρφις χαταςζήσωμϑμ. Οϑ᾿οὲ) γὸ ὕτως αὐτὸν 
Δἰφεαίμι, ὡς ἡ ̓Ὀχιφροφή ἡ ἡ μετέρᾳ,, ὦ ἡ ἜΤΟ τὴς καικίας Ὅπ τίω Φρετίου ἐπαίνοδος. 
σχθπει" δίχυ πῶς ἡ τ των τίωω γὸ γόσον ἐμελόδεύσε" πρότεροι Δ" ὦ ζοῦτον δίϑιαι γε- 

γον τσ 9 εσμίας «ϑὸς μμεταϊνοιὰν, ἔπειτα ἡ ΩΝ Εὖδω αὐτῶν ἀὐαμϑηήτως Δἰακειμέ-: 

10 γῦς, ᾧ συσὲ; Ὄὀἰπο τὸ ὁ πλη)οῖς τὸ χξὸν κερδοιγλωτας » χα πϑϑς αὐταῖς ζαῖς ϑύρᾳις, 

ὡς Εἰπεῖν, τοῦ καταχλυσμϑ, πελλέγει,} ψ “69 ) ποκα ἡμερῶν, κρυϑούπτερ Ἐχὶ ἥν Νι- 

νδυϊτωῦ, ἄλλα χυϑϑ ἐπῖα.. ἢ γὰ σωῤῥων ἐν ̓ἴϊποιμιι, ΧΟ Εἰδϑαι τὸ δεασύτυ Ὁ 
ἡμετέρα τῆς Φιλαν,ϑ69 πίαϑ δ᾽ Αἰ υβοολίω, ὁΤί ") ὡ» αἷς ἐτ] ἡ ἡμέροις Εἰ ἐζυλή.- 

ὅσον ων ἀχριζῇ 1' ' μετάνοιαν Ὠπιδείξαοϑαι, διέφυγϑν αὐ τῷ κατακλυσμ Ὑ πεῖραν. ἐ-- 
ις πεὶ δχυ ὅτε ̓  ἰκο ρκτασις τὸ τούτη γῶν, ὅτε ἡ φογώρία π τοί ιοϑῶ καϑικέο, αἱ αὖ-- 

ἡ τῆς καχίας ἠδουυηϑη, ἐπήγαγε χατακλυσμον ων» τῳῦχ' χ ὄτει το Νώε. Νῶε δέφη- 

σιν ζιὼ δέχ χ ὦ ὁ κατακλυδμορ τὸ ᾿ ὕδωτος ἐγρέτο Ἰκὶ τῆς γῆς. Εἴδετ, ἐγαπητὸὶ, 

πόσης ἡμίν ὠφελείας αἰ υθλετις γέγϑνε, χω γναδναι ζν “δηριβμιόν. Μὴ ἐτῶν τῷ διχαια, καὶ 

ὅσων ἐτῶν ζω ζωϑΐχᾳ, ὀχατακλυσμος ἐπῆλϑι. φέρε δὴ αὶ τοῖς ἀκολούθως Εἰρηνδροις 

20 ἐπεξέλθωμϑν. Ὁ ΝΣ ἤρξατος ὀὸ χαταικλυσμός, φησιν, 

7 Ἐισηλϑε5 Νώο, ἡ ὩΣ οι, ὶ αὐτιδ ἡ ἡ γονὴ ̓ ἀντ, ὃ αἱ γουναικες ὝὉ ψαν εὐὐτυ Εἰς 

ΙΝ κιρωτὸ, δε ὕδωρ τῷ κριτακλιυσμϑ. 8 Καὶ Ὡπὸ πετειναῖν τῶ τῶν ν χαϑαρρα, 

τπὸ Τν πετεινῶν τῶν μυὴ ἡκαϑαι ρον" κα ἡ δῦ τῶν ἐν αἰκωαΐ, πὸ τῶ) ἑρπετῶν. 9 Δύο 
Ὧι πὸ πότω; Εἰσῆλϑε πυοϑο Νῶε Εἰς τίω κιξωτὸν, ἄρσεν ὁ ϑηλυ,κοϑοώ ὡὐνετεί- 

25 λατοκύριος ὁ ϑεὸς τῳ Νώο, 

Οὐχ πλώς ποοοσέϑ ίϑηκε ὃ κοιϑοὺ ὡγέτε ἴλατο κύρλος ὁ ϑεὸς τῷ Νώς, ΔΛ ἥα πα-- 

λν αὐξησῃ τὸ , δια ἔπταμνον, ὶ ὅτι πϑύτα ὅτως ἐπλήρωσε, χαϑαίεῷν διετάξατο ὁ 

δεασότης, καὶ κἡ) σα φὶ) παρέλιπε ἫὝῬᾳἍ3 χὰ ἐπε Εἰρηρλύων αὐτώ. ἢ 

1ο Καὶ ἐγμετο μετεὶ τὰς ἐπ] ἡ ἡμέρᾳ, χαϑούπερ αἰαὐέλετ, Φησιν, δ ὁ δεαυύτην, ᾧ 

20 Ὁ ὕδωρ τῷ κατακλυσμῷ α ἐλμετο Ἐχὶ τῆς γῆς" τι Εντῇ ζωῇ τε τῷ δουτέρσ 
μῶνος, ἐοδὺ μη κα ὁ Εἰκοίδι τῷ μέωυς. 
ὅρᾳ τῆς γφαφὴς τίω ἀχρίφειαν, πωώρὺ ἐ μόνον ο τὑγιαυτὸν ἡμᾶς ὠλίϑαξε, χαθ᾽ ὃν 

δ χριτουκλιυσιμιὸς γέγονεν, διλὰ καὶ Ὸ ῷ μόιωα, κατάδηλον ἐ ἐποίησεν. Εἶταΐα τῇ ἢ διηγήσει 

(ὅν λμῷ ̓ζῦτα σωφρννεσέρας ἐργάσηται, ὃ πὸ Φόζον αὐὐξησῃ Μ᾽ γεγενμϑων, Φησί, 

33. Βντῇ ἡμέρᾳ, ὠκείνη ἐββαγηστιν πᾶσαι αἱ πηγαὶ τῆς ἀζύοσου, ὁ ὦ χαταῤῥακται 

τὸ ν ἀραιοῦ ἀὠτῴρϑησαν. 1ν Καὶ ἐϑμετο ὁ ὑετὸς (Χὶ τῆς γῆς τεοσῶ οοἰκοντα ἡμέ- 

ὅ9ις τεοσουφοίχοντα "κίας. 

δα πὸ “ποσῊ χέγηται Ἂν γε ἡ αἰ γία, »ϑαφὴ τῇ ἤσυγκαταβάσει, ") ασδὺς τίω σωωής- 

διδω τίω δ ω, ϑο 5» πίνδωυ πόρτα, δἰ λέτεται, Οὔ Κη, καταῤῥακται Εἰσὶν ἐν τε υ- 

49 ὀρνῷ, ΔΛ Ὡσ Μ᾽ σιμυτξόφων ἡμῶν ὁνομμούτων ὧπόμτα φζελέτεται, μωνοναχὶ λέγουν 

σαι, δ) ποξϑτέταξε Μόνον ὁ  δεασοτης, θύϑεως ἡ τῶν ὑδαΐτων Φύπε αὑπσήχουσε ῷ ἔχι- 

ταύγμμάτι τὸ ́ δυμιμρηϑό, ᾧ πλύτοϑον συῤῥδύπαισει πόρτα τὸ κόσμον ἐπέκλυυσε. ὲ ὡ ὡῳ» 

Τιοσο ὀοίχϑντά ἡάέοφις ἢ νυξὶν ἐπαγαγεῖν κατακλυσμὸν, ὃ τῦτο πώλιν μέγισον εἷ- 
δὸς 



»- -- σ- «ἀπ΄ τς 

| 

᾿ χρν. ζ, 188 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
ἢ δὸς τὸς αὐτὸ Φιλουνϑοϑπίαφ. ἐδϑλετο Ὑ} δζοὺ πολλζω αἶ; λαιϑότητα, κἂν ονγίως δξ 

αὑτῶν σωφρφνιοϑέντας Αἰ φΦυτεῖν τέω πὸμτελὴ αἰ πωλειὸμ, ὁρῶντας ὧν ὀφθαλ μος 

αὶ τῶν ὁμὸ λναντ τίω " ἀπώλειδι, κα ϑ' ̓ μέλλασαν αὐκῶν χαταλήμαοϑα; πϑρμωλεθρίδν. χίξόι, Ἰ 

Εἰκὸς γὼ ἅ Ζ τῇ θϑτη ἡμέρᾳ: ̓φανέρον γ μέρος ἐλεκλυοϑένζαι και ὁ ον Τῇ η δε πέ- χραρς, ἱ 

βὼ τὔϑο εϑηκέω να γοίοϑα!" ὡσαύτως ὃ. οὐ τῇ τείτη ἡ ἐφοΐζης. χα [χ τότ είς; 

τεοστοραίκοντά ἡμέροις παρέτεννε ἡ τεοστυροίχϑντα γύκτάς, ἡ, πᾶσαν αὐτῶν τρῦφα.-- 

σιν ̓ἀπολθγίας αἰδοψη. εἰ ἐδελέρ αὶ Χ' σορ»σίταξον , ἡδιωατοὶὶ ἐν μα ἁ βόπῇ 

ζαὰ πὸρτ τα, , δῆπικλύσαι" δλλαξ δ᾽ ὀκείαν φιλαν,ϑ 65 πίον μιμούμϑμος, ὁ τῇ ἡ σαύτη πα- 

᾿ δαταστι τῶι ἡμερῶν ἐχρύσουτο. ἐϊτὰ Φησιν, 

Ι 3 Εν τῇ ἡμέρᾳ ὁ τη ἐϊσηλϑων Νώε ἐϊς αὶ κιδωτὸν, ὁ Σήμ κα ἫΝ Χαμᾷ Ιαἰφεῦ, χαὶ 19 

ἡ γίνη ̓Νδε,ὰ αἱ τρεῖς γωσαϊκες τῶν ων αὐ; , ἴ4 Καὶ πότα, (ᾳᾳ ϑηρία, κι γος, 

ι6ό Καϑοίαξ» ἐγετείλφτο κύριος οὗεος τῷ 'Νώε. 

ὧτε, Φησὶν, ϑηροχέω ἐλαξε τὰ τὸῪ βκωτακλυσμοῦ Κα 4, ̓ὼ πξόσαγμα τὸ δεασυύτν, 

ἐισῆλϑε Νώε ἐὶς ΤΣ χιζωτὸν χὰ τῶν ἡὧν αὐτὰ χαὶ τὴς γωυναμρὼς αἰτοῦ ᾧ τῶ γωναικῶν 
τῶν ἡῶν ων ἰτε, ὑπλύταα ϑηεία χτίλρος. εξ 

Κα ὀιλεισέ, φησι, κύριος ὁ ϑεὸς ἔξωθεν αὐτο κιξζωτον. 
Ἶ Σκόπει μοι ᾧ ἐγζωϑα "λέξεως συγχαιταῖρασιν. ἐκλεισέ, Φησιν, ὁϑεὺς ἔξωθεν αν 

ὐτε τίω κιξωτὸν, ὃ "ά διδαϊξη ἡμᾶς ὁ1] οὖν ἀσφαλείᾳ “πολλῇ κατέφησε ᾧ ὁ δίχᾳιον. τῶ : 

' δὲ ἔκλεισε, Ζ τοῦτο «ε»σέϑηκε χα ἔξωθεν, ὦ ὡςξε ω ̓ ἤξβα τῶ διχαίῳ ὁρᾶν τίωω παγο 

; ὠλεϑοίαν ἐκείνων γιηομδμζωυ, ὑπλείονα ν αὐτὸ τίω σωυταιβίω αὐπομόμειν. Εἰ: 

“Ὁ ἀναλογιζόμϑμος οὖ δζανοίᾳ λάλεποι ὠχῷο χλιυδίώνιον, χα ̓υογραφων τῷ 
᾿ λογισμῷ τίω ὠπωλειδν τοῦ ἣν δ, ϑοϑπων γλύες, Ἣ α αἰλόγων αἰπόμτων τίου χονζωὼ 

᾿ τελίντίω, χαὶ αὐ, ϑοϑ πων ἡ κτίωυων Ὁ αὐτῆς Τὴς 9, ὡς Εἰπενι ἀφάρισμον, συ 

ἐχεῖτο κ᾿ διετα ρφίθετο (εἰ γδβὰ Χἡ πονη6 9) ὶ ἦσαν υὑπολλύνϑνοι, δλλ᾽ αἱ ῇῬ' διχα!- 

ων «{υχαν 'πολλέω Εἰώϑασι τίω συμεπαειαν Ἐθαιδείκνυοϑαι, ἐπειδϑρ ἴδωσι τμωρϑ- ς 

λδύος ὑπ λὐϑοθπτες τὴ δὐρήσεις ἐχατον διχαίων ὁ Ὑ προ φηῖ πολλίω αν αὐ 

τιν δ, κω, πίω ἱχετηοίδν ,ἀιλεμθρας, καϑαναῖ ὁ ὃ πατριάρχας πεποίηκε ὨσΜΊΈΣοδομων, κοιού- 

1ζ.θ.... ᾧ ππξϑφηται πούτερ ποιοιίτες διοτέλεσαιν. ὃ δ ρὸ ὁ μϑὲ ἔλενν, Οἴίωι, κύφιε, 

Λξακ. α. 16), ὀζαλείφεις συ "Ὁ κατάλοιπον τοῦ ἵσραήλ.ε ; ἐτερ9ς δὲ φησι, ΠΠοησεις «ἦν: ανιϑούπους, 

ὡς «δὶ ἀϑύας τῆς θουλόέοσης ΟΥ̓Χ. « ἐχοίζας τη)ϑύμϑμον )ὲ ἐπεὶ δε κ᾿ ἀνδ τῦτα ο ὁ δίχαιος 20 

τ ̓ διετοιροίῆετο (ὃ λογιομὸν ν σευεχεῖτο «ἰοῦ δζρνοιδν, ἵγαν μυὴ καὶ ἡ ὀόψις κα Ὁ" ϑεα 

ἐὶς πλείογα, αὑτὸν ἐμξαλλῃ σιουτριξην, κοι ϑουκῶβ οἰ ω δεσμωτηείῳ χατακλείει αὐτ' ἐν τῇ 

, χιρωτω ὡς ὧχε μή ̓Οἰς ἐφϑαλ μεῖς ὁρῶν ζω γνόμϑρνα, μηδὲ Εἰς δειλίὰμ κριτου φῆναι. Ε } 

| κὺς γῇ ἥν αὑτὸν ὁρῶνται ὝΜ υδώτων τέων πλημμύρρν αἰγωμασαι, μή αὐτὸς αἰσσθ- 

| (ρύχιος ἔρηται. κηδὺϑμος ζοίγων αὐτο φιλον,ϑοθπος ϑεὸς, σμωεχώρει ὅτε κα. 15 

στιοϑει ΔΜ ὑδεύτων τίωὐ φοροὶν, ὅτο ἰδεῖν τίωὶ γινουϑμίων αἰπτύλειλῳ αὶ τίου τὴς ὀικου.- 
μϑιης πδνωλεθθλαν. ἐγὼ ἡ ὅτὸμ λογίσωμι τίω οὐ τῇ χιξωτῳ ϑικαὶα τῦτν 51 
“« γἀυ,ὀκπληῆομαι κὶ Ὁ γσυμαίζω,ῷ πάλην τὴ δῇ φιλανϑορπίᾳ ὃ πὸ λογίζο- 
ΑΞ. ἐϊ Μη ἡ ὁ κείν ζω ἡ ὑνευρφόσαι εἰντν τ λογισμόν, ὁ ζοὶ δύσχολο, ὄὔχολα ἐργαζομέ- 

γη,πτῶς δ, Εἰπεμοι, ἐνεγκεῖν ἡ δυυή,ϑη, καβαιπρ ο - Εἰρκτῇ τίνι χα ἰδισμωτυφίω »α- 40 

λεπῷ, ὕτως αὐτόϑι ἐγκεκλεισμδῴορ: ; πῶς ἢ ἰλώσεν, Εἰπέ μοι δρτίο εν πσοὸς ᾧῷ ὧι» 

ὅτον πατοιγϑν τοὐκυμαίτων; Εἰ Ὁ οὐ πλοίῳ τυγγχόϑοντες οὐ ϑεῦτοι, ἐἰ ἰσίῳ κε- 

χρημδίοι,κὶὶ (Ὁ κυξερνήτίων ὁρῶντες Ἐχὶ Τὴ οικύκων κοϑη μϑμον, ὃ τὴ ὀικείᾳ τέχνη τσ ϑς 
τίω 

σον τος ππτκτρ;ι 2. ΝΣ 



τον  πστα-- 

ΜΒ ποτ σι ΤΣ τς ἐς 5 0. ὅὃ0.0(.ὅθ«ὅᾳ0(ὅὥῳὍἍ06σ9ῳ.«ἀ«ὐἀσιρρ δι θσος Ὁ 

τπιππτσσιανιστν στο που: τὸ 

ΓΕΝΕΣΙΝ, ΛΔογ. κέ. 180 

πἰω ΔΜ ἀἰνένιων ῥυμέω ἱξαίνϑμον, ἐπειδὰν ἴδωσι κυ μιούτων στροϑρότητο, Ὁσοϑνήσχουτι 

τω δέει, ἡ αὐδὲ αὐτῆς τὴς σωτηρίας, ὡς Εἰπεῖν, δεδοίκασι, τί ἀῤ ΟἸποι τις αἰδὲ τὰ 

δικαία τϑτε; καϑούπερ γὸ ὦ» δεσμωτηρίῳ, ὡς ἐφϑίωυ Εἰπὼν, τυγχόμων εἰν τὴ κι-. 

ζωτωῳ ὧδε κώχεϊσε αὐδιεφέρετο, τ ῷ ὀρανὸν ἰδεῖν δεωναίψϑμος, ὅχ ἑτέρωι που (ἦν: 

5 ὀφῦωλμοις ἀγατεῖναι, ΟΝ ἔνδὸν σιιυξηθαϑμος ᾧ οὐδὲν ὁλως ἰδεῖν ἐγών, 9 τὐραμυϑίαν 
ἀντ τίνα, φέρειν ἠδωνατο. ᾿χὶ υϑὺ γὰρ  ΦΨ τίω ϑωλοαῆλο πλεόντων, κἀν (αᾳκυμα- 

Γ᾿α κφρυφωβῇ, ἔξες! κὺ Εἰς ᾧ ϑρφινὸν ὁμαξ λέποντα, πολλαίχις ᾧ κορυφζου δρϑὶς ὃς«.-- 

αϑυμιϑ. σρέμϑμον, κὺ πόλιν μ(φικρ οἷν κωτοτήθύσαντα, μεικρ αν τινα," τἰθαψυχίω λαῦῷν. ἐὶ δὲ κα 
ω πολὺς») αἰφόρητος ὁ χειυϑν ἕλοιτο, ἐν δεέχᾳ ἢ ὀλίϊῳ “πλείοσιν ἡμέραις ἡ μ᾿ γὺὼς πολλὲς 

1ο χειρδένας ὠκείνας χὰ (ὗν κινδυυύες ἐἰς ̓  γώω ὠκραφέντες, ἣν μικρὸν ἀμέντες, πότων ἐ-. 

κείνων ἥν λυπηρῶν λήϑίω λαμ(ξαλουσιν. ογζῳᾳ θα Οὐδὲν τοισ τον ᾿ δον Τί οὐιαυ-. 

πὸν ὁλόκληρον Ὁ χαηνὸν ᾧ ξένον χει δεγμωτήρμον, σδεῖὲ ( ἀέρα ὀμαπνίῦσαι διω.. 
υϑνος. πῶς γδρ,πλυταλ9.αν ἠσφαλισμϑῥης τὴς χι ωτῷ; πώς ὀῤτέδαν, ἐνπέ ΜΙ; πώς 

διήρκεσεν 1 ἐἰ Ὑ5} χαὶ “Ο'ατὺ σιδιήργυ καὶ αἰδούμιαντος ἀύζῖς σιουειφήχει ζρὶ σώματα, πως 
κρώϊων, 15 ὁρ ἠδυιιυήϑησαν, μήτε ἀέρος διπολαύοντες, μήτε " ἀὐέμου, δι τῷ αἰέρος σύν. ἔλοιῆον 

ζ(ιἡμέτερρ. σώμα αὐακτήσοιοϑαι πεφύχασι, μήτε (ἦν ὀφθοιλμοις ἐς!άσαι ἔχοντες 

πρὸς τίωῦ ποῦ ὠοονϑ ϑέαν, " πσοϑς τέο ΟΜ αὐθωῖν δ) ἰπὸ τὴς γὴς ποικιλίδλυ » παῖς ἃ 
ἐχὶ αὶ ἀπετυφλώϑησαν ζαὶ ὄψεις, ἐχὶ τοσῶτον ὅτω ὀζργοντες ; πλὴν καὶ ἐι δ, ϑοσπί- 

μων γοις λογισμῖς ζιῦτα βεληλείημϑν καταλαίῷν, καίκεῖνο δε Οὐγοήσαι, πῦϑεν ὑδῶτος 

ἔπ 120 ποτίμου χορηγίαν ἔδγον οὖν τῇ κιξωτω φζέγϑντες ; χαὶ ἵα ζωῦτοι παρώ, σταῖς ἠδγωυήϑη ὁ 
δίκαιος «ὅν, μα ΔΨ ἡαὖν χα) ΟΜ γωναιδῶ τίω μζ' ταῖν αἰλόγων μ᾽ ϑηρίων χαὶ δὝῥ' 
λοιστών κτίωνὠν α)αογέαϑαι δχμγωγάώ,; ποῖς ζώεγκε τίω δυ(φ᾿ δίαν ; στώς ἐωϑέλετο 

ρων; τίω σιωὼ ἀδζ]ς" ὀικήσιν; καὶ τί τα λέγω; πώς αὑτὰ ὰ ἀλογα ἠδυιυνή, δὴ αὐτιοκῖν, 

χαπέπιι ἐλ. ᾧ μοὶ ὀζκφθαρίωαι, ἐν Τσώτῳ μήκει χοὺνε μήτε αέρος᾽ Σ΄ποασάσοι δευναί ϑμα, μή-- 
᾿ “ὁ ͵ 

πλᾶπ. δ τέχιγδ υϑμά, Δλλ᾿ ἐν ἐνὶ ὕπῳ χαϑειργμϑμα ἴζε ὃ, ἰξεδτι χαὶ ἐπὶ τὴς ἡμετέροις φύ-- 

χιὐπλδνσυ. σεῶς, ὃ ἔχὶ τῆς ΤἿΜ ἀλόγων, καὶ ἀέρος" δπολουωμδν, κἀν ταῖν ἄλλων αἰπόμτων, 
᾿ διϊινεκὼς δὲ ἐν ἐνὶ ὥπῳ ὦμϑυ συγκεκλεισιῦμοι, Φυυὲν Ὁ κωλύον Ὡσολέοϑαι κ᾿) ὅζ.- 

φϑαρίωαι. “πῦϑεν δὼ ἡἠδιυνή,ϑη ὁ δίκαιος ὧν: μ' παΐντων τοῖν ἐν τῇ κιξωτῳἶ ὥρσϑτον 

Δ[ ἀρκέσοι γόνον; όδευμόϑεν ἑτέρωθεν, ἢ δἰπὸ τὴς αὐωϑεν βοπὴς τὴς παΐγτα δγωνα με. 
20 σης ἢ δυιμαμδνης. αὐτὸ γ»Ὰ Ὁ τίω κιξωτὸν ὧδε καἰκεῖσε πὐθιεφερφμδύζου μὴ κουτα.- 

Ἰρχυξιρμῶν. ποντιοαϑέωαι κ᾿ ποῦ τῆς Ὀσαύτης τῶν ὑδοίτων Φορφις, Οὐ οἰεγὸς ογτος τοῦ "κυξερνοιῦτος, 
πῇ » Μὸν Ι “᾿-“ »Ν Ὁ »“,ᾳιν, 4 ᾿ - , 

δ᾽ τῆς ἀνωθεν γέγονε βοπής; Οοϊὸ γὺ ἔχεις εἰστεῖν, ὁΟΤΊ ὧν» πλοίν' δ μυΤΊ ζω, ὡς δυυνα- 

οϑαι τέχνη οὶ διυιογεῖν αὐτῆς τίωὼ πορείαν. χιξωτὸς ἦν παγτοϑεν πεφραγρδῥη᾽ ᾧ ὅζὸ 

ζ ποδόξαγμκώ τῷ δομιαρχϑῦ δ μόνον συσὲν αὐτίω ἐλυμάατο ἡ τῶν ὑδάτων Φορφὶ, 

45 δλλα ὦ ὑψηλοτέδοι Ἄνομϑβη ω» “πολλῇ ἀσφαλείᾳ, κφιϑίφη (ὄν: οὐνοικϑιουζᾷς. στὸμ δ 

ὁ ϑεὸὺς ἐργαίσηταί “ι, ἀγαπητὲ, μὴ βόλου λογισμοῖς δύ, ϑοϑπίνοις ὀξετάξεν 
“ἷ ὠτυγινόνδνα. καἰ πβδανει δ} τίου ἔννοιαν πίω ἡ μιετέρριν, αὶ Οξκ αὔποτε δύωυη-- 
ϑη δ, ϑοφπίνη ὀζρνοια ἐφικέοαϑαι χαὶ κωτουλαξῷν (() λθγϑν δΜι ττ' ἀυν' δημιαρῖα- 
λϑμων. 819 πσϑϑσήχει αἰκϑυονζῷις ἡμᾶι, ὅτι οϑεὸς ποδϑσέταξε, πείθεοϑαι ̓ ν Εἴκειν τοῖς 

“4 .» αὐτὰ λεγϑνϑροις. δυημισροθς " ὧν τὴς φύσεως κ᾿ Ὡ αὐτῷ δυκοιὼ ὠπθυτα 

μεταῤῥυθμίζει ὁ μετωπλαΐῆει. ὶ ἔκλεισε κύρλος ὁ ϑιὸς ἔξωθεν αὐτῷ τίω κιξωτέν. 
πολλὴ τῷ δίχα! τότου ἡ Ὡρετή ἡ τὴς πίφεως ἡ αἰ χροολή, αὑτὴ Ὁ», αὕτη χαὶ τε-- 
κτίαο, τίω χιξωτον παρεσκθύασε, αὶ τέο δικητιν ὠριζως ἐνεγκεῖν, ὃ τῆς φενογώωφίας 

αὐάογέαϑαι, 



χοῷ. ζ. τὸ. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
ἀυααγέο, ") τὴς μ᾽ ὝῇὝ᾽ δηρίων Αἰ 9). γῆς χαὶ τῶν αἰλόγων αἰπϑώτων. δὲ τῦτο 

αὶ ὁ μακχούϑλος [Παῦλος Εἰς μνήμων αὐτῷ ἐλϑὼν, ὁ ἀϑακηρυῆων αὑτὸν ἐζόα λέγων᾽ 

ἰόρία ζι ὮΙ ζει “,ϑη μικτιαϑεὶς Ναΐε τὐϑὸ τῶν μηδέπω βλεπομὅων, ϑυλα(υϑεὶς κοπεσκθίασε 

κιζωτον Εἰς σωτηρίαν πῷ οἰκου αὐτῷ, δὲ ὃ καυτέκρινε ᾧῷ κόσμον, ᾧ τὴς κῸ “πίφιν 

διναιοσιούης ἐγϑετο κληρονόμος. ἘἾδες πτοἰς κἡὶ πίςις ἡ Εἰς ( ϑεὸν, καϑαΐπερ ἀἴκυ- 5 
φάτις ἀσφαλής, παρεσκθύασεν αὐτὸν ᾧ τῆς χιζωτοῦ τίοω χα τουσκθυζω ποιήσαοϑαι, 

ὦ τῆς ὀικήσεως ϑμασγέεϑαι. αὕτη Ὁ αὐτῳ αὶ τῆς σωτηρίας αἰ ασύϑεσις γέχϑνε, 

δὲ ἧς φησι, καυτέκρινε τὸν κόσμον, ὁ τὴς κΌ' πείφίν διχα)οσεωης ἔϑμετο κληρϑνόμος᾽ ἐκ 
ἘΝ᾽ αὑτὸς ἔχρινεν, δλλ. γ᾽ ὁδεασύτης "Σἰπὸ τῆς συγκρίσεως τίοὐ κατάκρισιν ἐπτί- 
γι. δὲν δ αὐταὖν Σἰπολοαύσοαντες τῷ διχαίῳ, αὶ τίω) αὐτίω αὐτῷ μετῆλϑον τῆς ἀρε- 1ο 

τὴς ὁδὸν. αἱ "δ πίζεως ὥ ζχυ ὦ ἐπεδείξατο, κατέκρινεν ὠκείνας (ὄν πολλίω δα. χ ὀὰὴν 

“τισίν Ἐχιδειξαϑμους, κ᾿ μὴ πιςευσανζᾳς τῇ συδοῤῥήσει. ἐγὼ ἢ μῷ πότων χαὶ τῷ ΧΗ ἣν 

διχαδ ὠκπλήηομ τίου ρετίωυ, ᾧ τού δεαυύτου τίω αἰγαϑότητα ἢ τίωυ ἀφατον 
φιλαν,ϑο9.πίαν, στῶν οὐνοήσω πος ἡδιωη ϑη μεταξὺ ἫὝὌἪΛϑηρίων (απ λεόντων 

λέγω, ἡ δΥῥ' ,χρϑωλεων, καὶ τοῖν " ἀρκων ᾧ τῶν λοιπτεὖν τῶν ἀγρίων ᾧ ἀἰτιϑαίοσων. αἰ- τῷ χιέμω ἢ 
να ψλνή“ϑητὶ μοι εγζιϑω, ἀγαπητέ, τὴς εἰξίας, ἧς ἀπήλαυσεν ὁ προφτόσρλαφος πα 
τὴς πο θαικοῆς, ἡ λογέζου τούϑεού τέο αὐγαϑύτητα. ΤΠ, 75} Κ ποίβαξασις ἐκείν ' 
ἠχρωτηφίασε τίω δεδὲ ϑμίω ἐϊξυσίλν, ἧυρε ὃ ὁ ἀγαδὸς δεασότης ἕτερον ὀύδρα διωαί.. , 
υϑινον αὐαχᾳ λέσκοϑαι τίω Φρχαίαν Εἰκόνα,, χα “{ ασωζοντοω τὴς ηρέτης ὥν χῶ- 

δακτήροις, ἡὶ πολλίω αὖθὸ ὥς ἐντολάς τίω εἰ πυακοίω ᾿ἐχιδεικγύμϑμον, παλιν Εἰς 20 

τίω ρχαλαν τιμ ζω αὐτὸν ἀναττι, μονονοχί διιδοίσκων ἡμιῶς δὲ αὐτωῖν τῶν πορα[μα,- 
γῶν πὴς ἀξεσίας τοῦ Αϑοὶμ Ὁ μέγεθος, Εἶ χε το τῆς το ϑακοῆς. ἡ δροτὴ τοίνεω 
τοῦ δικαίου ἔχιλαζομϑμη τὴς τού σού φιλών, 69 πίας ἀγεχαλέσοωτο τίω πυδϑτέραν 

ρχίω, ὶ πάλιν (αὶ ϑηοία τίω κα οταγάν ἐπεγίνωσχον. ἔνϑα γῈ ἂν ἴθι ϑηφίω 
δίκαιον, ἐχτλανϑαίνεται τῆς ὀικείας Φύσεως, μάλλον Ὁ αὶ τῆς φύσεως, διλλαὶ τῆς ϑηρ,- 25 

ὠδίας, (ἢ μένοντα οὖν τῇ φύσει τίωυ ϑησλωδίαν Εἰς ἡμερότητα μετοιζαίλλει, ἡὸ ὁσφι - 
δαν.ς. τὸ Ἐχὶ τοῦ Δανιὴλ γνόνϑμον. «ασὸ ὍΝ τῶν λεόντων κυκλούμϑμος, ὥαπερ ὑπὸ 

“οϑξατων δορυφορούνϑινος, ὅτως ἀδεῶς διηνὴν.ἡ "ὃ τοῦ διχκαϊα πϑλῥησία ἐχαλίν Ω 

θηρίων τίω φύσιν, ἡ σός Εἦα τὰ τῶν ϑηοίων αὐςῶν: Ἐχιδείκνυαϑαι ᾿ (ζὸ αὐτὸν δὴ 
(ὄγπον ἢ ὁ ϑαυμασιος ὅτος Τὴν κῷ τῶν ϑηδίων “αγωγάὼ μετ᾽ θύκολίας ἔφερε, χαὶ 19 

τεῦ φενογωθλα, ὅτι ἡ τοῦ χοῦν πρλτασις, ὅτε Ὁ ὕτως ἐγκεκλφαϑοω, καὶ μηδὲ τὸν 

ἰ αἰέροι ὀῤαπνῷν, ναρκῆσαι αὐ" παρεσκθύασιν, διλλαῦ τῇ πίει τῇ ἐἰς Τ᾿ γεὸν ἁπόωτω κϑό- 
φα αὐτὠέφανετο, ὁ ὅτω διγλῳ ἐν ταϊχαλεπῷ ὠκείνῳ δεσμωτηρίῳ, ὡσανεὶ ἡμεῖς 

ἰ ἐν λεμκῷσι, αὶ δενδρικϑῖς τόποις. Ὁ γὸ Ἐχέταγμα, τοῦ δεασύτου ζοὶ δυοκρὴ ῥαίδζοᾳ ὅτω 
᾿ φανεέοϑει “ ἐσκϑύασε. ζοιούτον “ὃ “τῶν δικαίων Ὁ ἐθος᾽ ὅτὸμ τί δὲ αὐτὸν κἰ πο ομέ- 15 

π᾿ γύσιν, δ᾽ τὰ ὄλψμι ̓  γυονδῥων “αδοσέχουσιν, δλὰ τίω αἰ οϑησιν λογιζόμϑροι μετ᾽ θκο-- 

Ι λίας ὥπϑμτω φέρφυσιν. ἐπεὶ αὶ Παῦλος, ὁ τῶν ἐθνών διδάσκαλος, ζὶ δεσμωτήρια, 
| “ 4 ἀπαγωγαὶς, ζῶν" καϑημερινος χυδυυας, Φκξπολλας ὀκείνας χαὶ αἰφορήτοις ϑλί- 

“Μαις, ἐλαφοοὶς ἐκοίλει" Οἕκ ὯΝ ὦ τῇ φύσει τοιαῦται ἦσαιν, ΔΛ ἐπειδὴ ἡ χἰ πυῦ-: 
θεσις “ἦν γινομϑμων Ἰοιαύ τίου ὐτῳ τίου γνωμέων κουτεσκόυαζεν, ὡς μηδὲ Ἐχιςρέφεοξ, 49 

“οο)ς ᾧ ἔχιοντα δεινά, ὠκουε γὰ ἀΐ δ λέγοντος Τὸ) πϑβαυτίχα ἐλαφρϑν 
τὴς ϑλίψεως ἡμδυ καθ᾽ αρολώωζείς εὐἰαϑοολώ) αἰώνιον βαίοος δόξης ἡμῖν χοι-- 
τεργαίζεται. ἡ ἀσδ)σδυκία, φησὶ, τὴς μϑηδσης χατουλήνκοϑαι δόξης, χαὶ τῆς λέως 

χϑύὺς 
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κούς ἐκείνης ἀνέσεως, κούφως ἡμιῶ;: ποιῷ φέρειν ζιὰ ἐπαλλήλους ζω ϑλίψεις, καὶ 
ἐλαφοφς αὐτὰς ἡγείαϑαι. Εἶδες ὅπω: αἰασοτέψέται ὁ ποολφ ϑεὸν πῦθος τοὺ δει- 

γοῖν τίω Ἐχίτασιν, ὁ σ εξ αἰνϑησιν συγχωρᾷ λαξᾷν τῶν ϑχιόντων. Αἱ ᾧ τοι τῦτο ἡ ὁ 
μακαίομος (ὅπ' πόμτα ὠρώως ἔφερε, τῇ “ππίτει τῇ Εἰς τὸν κὸν χρὶ τῇ ἐλπίδι τφε- 

ξ φόμϑρος. 

Κα ἔκλεισε, φησι, κύσλος ὁ ϑεὸς ἔξωδεν αὐτὰ τω κιδωτὴ, 17 Καὶ ἐδμε» 
ὀχατακχλυσμὸς μ΄ ἡμέροις  μ' νυκίᾳς Ὁχὶ τὴς γῆς, ἡ ἐπεφέρετο ἡχιξωτός. 

Σκόπει πάλιν πῶς τὴ διηγήσει αὔξει (ἢ φόξον καὶ ϑξογκοῖ Ὁ γεβμημδῥον. 
Ελμε»» γ5», φησιν, ὁ κοιτοικλυσμὸς τεοσουρφίκϑντου ἡμόρφις ὸ τεοσαχφίκονζᾳ γυκίζμ, 

1ο ἡ ἐπληθεωλϑη Φ ὑδὼρ ν ἐπηρε τί χιξωτὸν κ᾿ ὑψωϑη πὸ τῆς γῆς, 18 Καϊέπε- 

χεάτει Ὁ ὕδωρ, ἡ ἐπληθεώετο σφόδρα, Ἐχὶ τῆς γῆς, κα ἐπεφέρετο η κιζωτὸς ἐπόμω τῷ 

ὕδωτος. 19. Το ἢ ὑδὼρ ἐπεχξ τει σφόδρα σφοδρῶς ὅλ τὴς γῆς. 
Οὖδαι πώς ἀχριξεἷς ἡμῖν διηγεῖται τίου πολλίω ΦΨΜ ὑδάτων φοξοίν, ἡ οἷ ἐφ᾽ ἐκαίτης 

αὐξητιν ἐλοίμξανεν ἡ πλημμώροι Μὴ υδαύτων. 

ἰ ᾿ς Ἐπεχεάτει γὺ ὦ ὕδωρ, 4ησὶ, σφόδρα σφοδρῶς , Ὁ ἐπεχάλυψε πόρτα δρη ζᾳᾷ 

ἐκ άόι υψυλα ὦ ζω ὑποχάτω Ὁ ὠρανό, 20 Πεντεχαίδεκα πήχεις " ἐπόμω ὑψωώϑη ῶ ὑδωρρὼ 

᾿ς χιἰπρόλυψα "ἐπέκλυζῳω ἄπϑωτο τὰ δρη. 

᾿Εἰκότως ὠκονόμησεν ὁ Φιλοίν,ϑοφ πος δεαασύτης κλειαϑέωναι τέρω κιζωτὸν, ὦσε μὰ] 

ὁρᾶν (() δίκαιον τὰ γνόμϑνα. Εἰ γορύμεῖς κ( τοῦῦτο ΕΜ ϑριβμὸν καὶ (Τ᾽ τοσαύζς 
20 Ἄινεαῖς αἰκούοντες μόγον “ἢ γραφῆς τέω διήγησιν, συζελλόμθα ἡ ὧν αἰ μη χόμίᾳ γυδᾷᾶθα, 

τ Εἰκὸς ἀν τω τὴν δίχαιον κεῖνον παθῷ, ΕἾγε τοῖς ὀφθαλμοῖς ἑώρφι Ὁ ἀξυοσον κεῖ. 

νέων Ἢ ἀὐφόρητον; τοῖς "ὃ ἀν ἠδυωωηϑὴ καν ποδὸς βεοφχὺ αὐτιογεννἐχὶ ἢ. θύϑέως ἐκ τυοϑ’.. 

τῆς ὄψέως δὼ δξέφη, τῆς ψυχῆς ̓ δστετήσσης  μιηχέτι δχωυηϑείσνις οἰγείκεῖν ΤῊ ποσώτων 
δεινωῖν τίωυ γέδυ ; οὐννόξι γδγό μοι, ὐγαπητὲ, πῶς νει μιχρ ὡς ἐπομιρίας ϑμουϑῥης εὐ: 

25 ἀγώγιοι γινόμεοι, αἷθὶ τῷ πὸμτὸς δεδοίχα »ϑμ, αἷϑὸ αὐτῆς, ὡς Εἰπεῖν, τῆς ζωῆς ἀπα-- 

ηϑρθύουϑμ. τἰ ζοίνωων Εἰκὸς ζω τὸν δίχαιον ὠὐκεῖνον τότε παϑεῖν κατοὺς τοσῶτον ὑψος ὁρών-: 
σα τα ὑδῶτα κορυφούμϑμα ;ἐπόῥω Ν » Φυσι, ὝΨμὦ ὀρέων πεντεχα! δὲχᾳ. πήχεως ὑψώ- 

ϑη Ὁ ὕδωρ. ὀύαμγήκϑητί μοι ἐγζοϑα, αἰγαπητὲ, δ τρῦθα τῷ δεασύτου ῥηθέντων ὅτε 
ἔλελυ,Ου μὴ κατα μείνη Ὁ πνεῦμιαί μὰ ον τοῖς δύ, ϑϑποις τούτοις, χορ Ὁ Εἶναι αὐ 

20 (άρκᾳς. Καὶ πάλιν, Εφϑαρη ἡ ὙΠ, ὦ ἐπλήάϑη ἡ Ὑ ἀδικίας, ὃ Εἶδε κύριος τίω γζω, 

ἡ ἰώ κατεφθωρμϑῥν, ὅτι χατέφϑήρε πᾶσα σοὶρξ τίωὐ ὁδὸν αὑτῆς. ἐπεὶ ζοίνων ὁλο-- 

κλήρφυ χαθαυρ σία ἐδὲὉ ἡ ὀικύμϑμη, ἐχθὴν αὐτίω ὥπϑυτα Τ᾿ ῥύπον ἀἰπυκοιϑούροιοΐν, 
ᾧ τίωὐ ζύμδω ἁπαῷ τῆς ασολλαθέσης πονηρίας λμαιρεθῆναι, αὶ μωνδὲ ἴχνος τὴς Κρ: 
χίας Ὡσολειφ ϑίωναι, ΕΝ ὥαπερ δραφοιχείωσίν τίνα, “δυέοϑαι ΄ καιθιυ τ τεχνίτης «- 

45 θλευς ἐπτιδὺμ λϑίθη σκεῦος ὑπὸ τῦ χθόνα παλσιωϑὲν ὁ χαταδουπϑθυνϑέν, ὡς Εὐπῷν, 

δλύταχ. αἰ ποῦ τὸ ἰδ, [ὦ] Εἰς τὸ πῦρ ἐμξαλων, ὦ" κοὐ ρασκθυαστοις παγζῳ Τ' ἰον Οὀἰποθέοϊ, με- 

(απλωῆει αὶ μετασκϑαἶει ὶ ἐις αὶ ἀρχαίδν θὐμορφίδν ἐπ᾿αγαγέ᾽ ουτω ᾧ ὁ δεασότης 
τ είαι ὁ ἡμέτερος ὡπαῷ Ἢ οικομδμίωυ δρῶπτϑ τ αζακλυσμϑ " καϑούρας, ἡ ὡς Εἰπῷ, ἐλῶ- 

ϑερωσας Τῆς καχίας ᾽μ' δ ϑοΐπων, Χχ) τὸ μολυσμῇ, ὦ τὴ φϑυρφς τῆς πολλῆς, λϑμ.- 

40 πυδότέραν αὐτὴν αἰπειργοίσα», ὀἀϑωϑεν ἡμῖν δείξας αὐτῆς φαιδρὸν τὸ ταοόσωπον, καὶ ὁ 

συγγωρύσας σσεὶ ἴχνος τῆς ασδϑτέρας αἰ μορφίας καταλειφ ϑίωαι. ὑψωϑυ γΟῤιφη- 

σῖν, ἐσσανω ὁρέων πεντεχφδεχα, πήχεις τὸ ὕδωρ. ϑχ ἁπλῶς ἡμῶν ζωυζᾳ διηγᾷπω 

ἡ Χία γραφὴ, δλλ᾿ ἵνα, μαίϑωνϑῳ δι αὶ μόνον δν,5οφποι ἢ κτήνη ᾧ τετεαίποϑα καὶ ἐρπε- 
; σα 



᾿ 
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[ τὰ εἰασοθρύχια γάλρνν, Ὅλα ᾧ πὸ πετειναὶ τῷ ϑρανῦ, ᾧ ὅσα οὖν τοῖς ὀρέσι διητα», 

ϑηολα λέγω καὶ ἕτερα ἀλογα ζώω ὀζᾳ τϑτὸ φησι, (ὶ ὑψώθη Ὁ ὑϑὼρ ἐγταγω “ἢ ὀρέων κε' 
| πήχεις ἵνα μαθης δὲ, τὰ τῆς Θ'ποφασεως Ὁ' δεασοτε ἐἰς ἔρχϑν ἀξῆλϑεν. ἔλεγε ὃ ὁΤί ἔτι 

ἑτ]α ἡμέραι, καὶ ἐπάγω χαζακλυσμὸν Ἐχὶ τὴν γάῦ, κα! ἄξα λείψω ὥπασαν Τ᾽ ὅξαναί. 
ςάσιν, ἣν ἐποίησα, Ὃσὸ πσοϑσώτστν τῆς Ὑὴσ, πὸ λύϑοφστν ἕως κτήνας, χαὶ στὸ ἐρπε- 4 

“γαῖ ἕως πετεινωῖν τῷ ϑρφωδ. ἐχ ἵνα, τοίνιου ἀστλῶς τὴν Εἰς ὑψος Δ ὑϑατων κορυ- 

φὴν ἡμᾶς διδούξῃ ἡ ϑεία, γραφὴ, ζυυζα δινγεῖται, δυλ᾿ ἵγω μ᾿ τῦτα σιωυιδὲῖν δουυης: 
δύϑυ, τι ὀυδὲν ὁλως, ὁ ἢ αἰλθγων, αὶ Τ᾽ ϑηοίων, αὶ Μ᾿ κτίωνων κ( πσελείφϑη, ἀλ.- 

" λα πϑῶτα ϑξαλείφ.ϑη μα τὸ ΟΜ δ, ϑοθπων γος. ἔγ )ὺ δὲ «αὐτὸν ἀπϑνζᾳ, ζωῦτα 

᾿ σόρζϑι, τῶτε Αθλλοντος ἀφδρνίξεοϑαι, Εἰκότως ἣ φζᾳ σιωαπολαύει τῆς ἄπω- 15 

λείας. Εἶτα ἐγφ ἐδίδιαϊξω ἡμᾶς Εἰς ὅσον ὕψος ὀκορυφώϑη δι υδούτων κἡὶ Φύσις, ὦ 
᾿ ὅπ αἰ χυῤλυέθη αἰ κορυφεὶς “Ὗμ' ὀρέων ἑτέρφες κε' πήχεις, τίω ἑαυτῆς αἰχρίζειαν μωμιν.- 

εϑυηὴ ϑεία γραφὴ πάλιν φησί" 

21 Καὶ ἀπέθανε πᾶσα σεἰρξ χνυμδμη δὶ Ὁ γὴς ' πετειναν αὶ ἢ κτηνῶν καὶ ἢ ϑηδίων, 
ἡ πὸρ ἑρπετὸν κυόμϑμον ἔχὶ τῆς γῆς, ΖΦ Καϊπίς ὀῤίϑοῦπος, κ᾿ πόϑζῳ ὅσα ἔχει Ιξ 

σπνοζωὼ ζωῆς, γᾶς ὃς ζω ξχὶ τῆς ξηρας ἀπέθανεν. . 

Οὐχ «ἁπλῶς γνίξαζ ἡ γείω γραφὴ λέχϑυσουγὸ πῶς ὃς ζῶ ἐχὶ τῆς ξηροις ἀπέθόρεν, 
δλλ᾽ ἥώσε διδεύξη, οι πϑύτες Α ἀπολώλασιν, ὁ) δίκαιος μόνος μα ΝΜ ον τη κιξω- 
τῷἹ “πόμτων διεσώθη, ἐκεῖνοι ὃ παϑϑλαθόντες κι τίω τῷ ϑεἢ “ἰσγώὼ καταλιπὸν-- 

τις τω ξηροὶν, τίω κιζωτον κατέλᾳῦον. 28 

15) Καὶ δξήλειψε πᾶν ὦ αγαΐγη μα, δ ἣν ὅχὶ τοϑσωπν παΐίσης τὴς γῆς, “οἰ αὐ.- 
«ϑούπε ἕως κτήνους καὶ ἐρπετοωῦν ἢ πετεινωῖν τῷ ἐρανῶ, ἡ δξηλείφιϑησαν ἰπὸ τῆς γῆς. 

Οἷα πῶς ἡ πο ὶ δεύτερον ὦ πολλαΐχις τίωὐ πθνωλεθοίον διδαίσκει τω γε- 
“Ἀυημϑμίω, κ) ὅτι συν ταῖν ὄντων διέφυλδιω, δλλα παντες “( αυὸ ταν ὑϑούτων αἰπεπνί- 

γῆσαν, ἡ ὃ ὧν δύ, ϑούπων ἦμος, ἢ ὃ ταὖν αἰλθγων. 25 
Καὶ κατελείφ,ϑη, φησὶ, μόνος Νῶε κ) (Ὁ ματ᾽ αὐτῷ ὧν τῇ κιζωτῳ, 24 Καὶ 

ὑψῶϑ» Ὁ ὑδὼρ πὶ τῆς γῆς ρν' ἡμέροις. 
Ἐ᾿ πὶ τοσοιύταις, φησὶν, ἡμέρκις ἔμεινε κορυφούνᾶμον Εἰς ὕψος Ὁ ὕδωρ. εὐνόει μοι γτα΄- 

Ἀν νζσθε τῷ διχα!ν τίου μεγαλουχίδν ἡ τὴς αγδρείας ἀυτο᾽ τίω εἰ αϑῥξολήν. 
“ὦ Οὔκ ἀν ἔπαδιν, «πουγρώφων τῇ Δἰανίᾳ, ἡ ὁρῶν, ὡς Εἰπῷ, τω λογισμῷ (αὶ ἴῷ- 10 

ματα (ᾷ αἹ,ϑούπια ἢ ζὰὶ τῶν κτίων ων τῶν καθαρῶν ο τῶν αἰκαθοίρτων (γκονὸν 9.(.- 

᾿ γατον «ἰ πσομεείνθυτα, ἢ ὁμῷ πεφυρνϑμα, ἢ συοῖδ μίαν: Δ] φφοροὶν “δμουδμίω . ὁ μῶ' 
᾿ τοῦτα πάλιν,ἐπειδοὺν ζα καθ᾽ ἑαυτ: αὐαλογιξόυϑμος, μόνωσιν, ἐρημίαν," ὀζμγωγάὼ 

ὀκείνέω 1 ὁδυωηρον καὶ ὁδεμίδν ἀδευμόθεν ἔγϑυστιν τὐραμυϑίθμ, ον Ὡσὸ σιουτυχίας, . 

κ Ὥστὸ θέας, λλ ϑ)δὲ τὸν γχεόνον ̓ αἰδῦτα ἀκραξεύς, πόσον ἡνϑηεν ἀγέχεοϑαι ἣὼὼ τω “5 ὑνεν Ν 

δεσμωτηρίῳ ἐκείνῳ δζᾳγωγὴς » ἕως γὸ ὁ οτύπος τοῖν ὑδούτων καὶ ὁ πάτουχϑς ἦν, καθ᾽ ἐ- 
κοίσην ἡμέρφιν αἰκμαΐδοντο αὐτῳ Ὧν φοζον" ἐρργαίζοτοιτι "ὃ ἦν ἐικὸς αὐίον ρητὸν ἰασος. ἈΑΜῚ 

γῇεῦσαι, ὁρῶνται θη ρν' ἡκέροις ἐπὶ τὴς ζῳυτοτητος αὶ ὕδωτα ψϑύοντα, ᾧὶ ἐἰς ὕψος ἐγῴ- 
οϑιϑιυα, καὶ δὲ ( τυχὸν λήλϑντοι » δνλ᾿ ὁμως ἔφερε ϑμναιως, ἐιδως τῷ δεαυοτε ὦ ϑυμή-- 
χόνον, ὃ 67| δημιμροὸς ὧν τῆς φύσεως ὡπϑμζῳ ποιᾷ ἢ μετασκόψαζει πὐϑὲς" ὁ βέλε- 40 χὃ 

ταὶ, ὦ Οὔκ ἐδυσέρρινε πϑϑϑς τὴν ὠκάσε δζαγωγάώ. ἡ δ) πῷ θεν βοπὴ σιωεφαηο- 

μϑμὴ ἐγθύρου ἀὐτϑ πσδηϑυμιδυγὸ αρκϑῷ, πρεῖχε κ ρα μυθίαν,ούκ αἰφιείσοω κα-- ᾿ 

Ἴκπεσεῖν τ υὺς λογισμοὺς, δδὲ ἀτενές τί παϑεῖν ὶ ἀγανδρον λογίσουα ἴη) γὸ ωρολάδὼν μμῆ, 
᾿ ; 

σοὶ 



χ φωδαγμ» ς 
ωι 

ΓΕΝΕΣΙΝ, Δογ. κε. 193 

ζἐ ἴδε ἑαυηΐ 2 εχ, τῆς Ῥρετης Τ' Τ᾿ ἀκείξειαν, τῆς δϑικαιοσιύης Ὁ ̓ ἐπίτασιν, γὴς πί- 

σεως Τ' Ταϑαβο «ολϑν, ὃ τὰ ἰοὐϑλ τὸ τῇ δεασῦτυ κ(' δωψιλείας λοιπὸν αὐτῷ ἐ ἐχορηγεῖτο, 
᾿ ὑπομονή, ἡ ̓ αγδρεία, Όῷ Ὡὡράως ἁπόνζᾳ φέρεν, ἀνα έοδ τὴ τῆς ὀικήσιως τῆς ΟΥ τῇ 

κιδωτῷ, τὸ ὁ μηδεμίαν λυμῶν ὠκεῖϑεν δίξαο, τὸ μὴ  δζαφθαρῆναι, μηδὲ ϑυαέρϑναι 

κὶ κ᾿ τῶν αἰλόγων' ̓αἰϑγωγάώ. 
Ὑ τον δΐωυ, φἴὐχκαλώ, ᾧ δέχφηον αὶ ὁ μεῖς ς μια θα, ὡζα ἴα ἑαυδ! «ϑυδὰ.. 

ζωμϑυ Εἰσφέρειν, να ἀξίως ἑαυτῶν χατασχθυαἰσωμδν γῶν. ὧν μα τῷ 98 ἢ δωρεών. δ 

πῦτο ΣΡ ἀμαμένει τὰς πῇ ἡμδν, αἰΦορμοὶ, ἵγα. πολλζιὼ Ἐχιδείξηται τῖω φιλοτιμίαν. 

μ᾽ ἸΩ͂ Ἅ|ὦ βᾳϑυμέ δν Ὡἰποφερώμᾶν ῥαυκᾶν τῶ τῶν ᾺΣ αὐτν. δωρεῶν, δλλαὶ ασεύδωμϑυ 

1ο χα ἐπειγεϊϑα τὴ τὴς ΞῸχΝ ὑχιλαίέιϑαι, αὶ τὴς ὁδοὺ τῆς θχὶ τίωυ “δ,ρετίωυ ἀψαοϑαι, 
ἵνα τὴς λἀὔω)ο συμμαχίας ἀπολαύοντες ἢ πελεὶ Ὁ τέλος φλείσαι διυνγώμϑμ. ουδὲ 

γῥ ὁιον τε ἦι γεησὴν ἡμὰς ποτε καιτορώσει μὴ τὴς ὀύωϑῳν ῥοπῆς ̓ἰπολαυσεντοι:. και-- 

λύε »Ε.- ἐς ὠγκυραν ἀσφαλῆ ὦ  βεθαιδν δξαρτήσαντερ ἑαυςῶν" τῆς Εἰς ῷ ὃς- 

ὃν ἐλπίδος , ὅτως ᾧπασιν ἐγχειρώρϑυ, καὶ Ὁ μιῇ πρὸ ῷῶ πῦνον βλέπω,μϑμ τὴς Φρετής, 

"5 λα Ὁ ΚΟ Μ)'ποιων αἰ μοιζίω λογιζόμδροι τύφως ἅπόυτα φέρωμϑ. ἐπεὶ ἐμ- 
πορ9ς ἐπειδὸὺν ῷ λιρᾶνα ὠκίαίνη αὶ τῷ πελοίχϑες ὧν μέσῳ γένηται, 5 «ἦν πειρατας 
ζᾳ ναυάγια, Χ ᾳ ϑηρία ωὰν ̓λύλαοσαν, κἡ ἡ ας ἿὟΜ ὀϑέκον ὀμιζολος, αὶ ὧν ἐπαλλή- 

λοῖς χειαδιας ς κ Ὥστῦτ χίας λορίοτα μόνον, Σλλα καὶ » ζᾳ, μῷ 'δ Δ  α φυγεῖν Φυταία 

ααϑλσγεηόμϑμα χέρδη, ὺ τῇ ἐλπίδι πφεφόνϑμος ὡπόμται μετ᾿ ϑυσλίας κατουδὲ χέται 
κ οὐλαζίν. 39 (ᾳ' παρόντα μηρθηφοὶ ἵνα, πλείονά κἰϑεξαίλληται χεύματα, ὃ ὅτως ὀΐχαδε ἐπανέλθῃ. 

ὁ γηπνος ὃ υ ἐν κν τίω γεωργίαν μόλθουρς ὥρνοει. μένον, ὁ τὰς ἐπομόρίας, τὴς γῆς 
τίω Ὡἰποτυχίομ, κα τῆς ἐρυσίξης τίω ἔφοδὲν, κα ν ἫἭΜἭ)3 ἀκρίδων ἢ Τ ̓ λύμώυ, δλλαὶ χαὶ τίωὼ 

ὥλω ὺ ἡ ζᾷ δραγμ ὦτα αὑπυγράφων τοῖς λογισμοῖς, ὡπόντα Φέρει “μυναίως, σϑεϊμίὸμ 

ΜῈ πόνων αἴμϑησιν λαμ(αΐγων ΩΝ }} [χρυσῶν πδόσδοχίαν᾽" χΑΊΤΟΙ ἀἰδύλῃ τῆς ἐλ- 

25 πίδος ὅσης, Δλλ ὁ ὁμῶς ζαᾳῖς γευσοτέραις ἐλπίσι τφεφόμϑμος, οὐκ οἰπαιγορθύει “ποϑῬες(δὦ 

ποναῖρ, δλλὰ πόῤτα ζᾳ χὰ ἐαυτ ν᾿ Εἰσφέρει, λϑαμδύων πόνων λαρῷ ζως αἰμοιζαῖς. 

καὶ ὁ φρατιώτης ὃ πάλιν ὅπλα πὐδετίγεται; ὁ Εἰς πόλεμον ἔξεισιρὸ Οὐκ οὐνοξ μέγ 
σφαύμιατοι, ὁ: σφαγεῖς, ὁ ὡς πολεμίων ἐφόδοες, ὁ Οἷς ἀλλας λαιπωρίας, 
λα Ἐγίκδυ ᾿ ᾳ ζζταια ἑαυτῳ. Γἐασογράφων, ὅτω Ὁ δῇῥσπλων πϑρτόυχίὰν πε- 

Ἀλυίοι ἀν 30 οιδώλλεται, τῆς αἰ δηλίας πολλὴς ὅσης κ) Ὡὐποτυχίας, πόρτα Οειδτον ἀπωσείμϑμος 

κϑὼ 

λογέσμον, καὶ γχονας ἐλπίδος ἑαυτῳ. ὑπογράφων,  πόῤτας ὄκψον Ἰὐποτίλεταρ καὶ Ὁ λο- 

(ζω; (ὐ ὑπλα ποῖ τίωυ μ πολεμίων " ἐφοδὸν ὁρμᾷ. Εἰ [ ζούνωυ, αἰγαπητὸὶ, Ν ἔμεπο.- 
699, ὃ γηπόνος, καὶ φρατίω τῆ, ἔνθεν ἡ ἀϑηλος ἡ ἐλπίρ,ῃ αἱ Ὀὐποτυχίαι πλείης, καὶ ζὼ 

κωλύματα, χαϑουπερ ἡ ἠκούσατε, πολλὰ ὃ ᾿ς ϑέφορᾳ, κα ὁμϑ9 σγυὶὶς τϑτων ἀπαγϑρόι.- 

᾿Π 45 ὧν ππρὲς (ὃν, πονας ἀφίραται τῆς χρητοτέξας ἐλπίδος, ποίας αν ἡμεῖς ΄ς συγγὼ γώ μμης τύο 

χρινϑρ, Ὡὐποκμοιώτες απϑϑς ̓  ̓διρετέωυ, καὶ αὶ ὑχὶ πώ τω πονον αὐτομαίτως ἀ προθύμως 

καταδὲη9 δροι, ὅτως ἀσφαλοις ς ὅσης τῆς ἐλπίδος, αὶ τυσότων ἀποκειρδύων ἡμῶν ΨΩ αἰ “- 

ναϑῶ ἢ και μΖ' πολλῆς τῆς «ἰξαοίας γικώσης τὴς αἰμοιθηφ ποῖγτα τὰ ΤΡ νεδά! γινόα 
μϑμα; ἀχϑυε ζύμω τῷ μαχᾳεὶα Παύλνυν λόγϑντος κῷ ̓Ὀσαύτας Ὡ τηλικαύτας θλίν 

᾿ Κυν. ξ. 

ἩΘΙΚΟΝ 

49 “κις, αὶ ὑτας ἀὐπαγωγάς, ἡ ζᾷ δεσμωτήεια, κ ἰν τὸς θαγατος ὧν χαιϑημερανθς, Οὐκ Ῥωμ,η, ἐΝν 

Ἀὐγτν 

ἀξια τὰ ἐπτα ϑηματα τὸ γέωυ ὁ χαιφϑό πρὸς τίω μέλλουσαν δυξὸν Ὡἀποχα λυφ ϑύεαι Εἰς 

ἡμᾶς. καν χαθ᾽ ὀχάφιίω ἡμέρριν, Φησὶ, “πωαποιρ ἑαυ(ᾶν" ὀκδῶμϑμ, ὃ ὁπῈρ ἡ φύσις αὶ δέ- 

χέτα, Σ᾽ Εἰ ἡ γνώμῃ νικῶτοι τίω φύσι δζρα Ἢ τῷ δεασύτυ ̓ φιλον,ϑε»πίαν {ε- 
ΟἸιεγίοιξ, τομ,, 1. Ἀ φόυϑται, 
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φανὅται, σϑνὲν ἀξιον κἰ ασομένονϑυ Τ᾽ μϑηόντων ἡμᾶς, φησι, ,δέχεοϑοι αἰγαϑών, 

Ἂ αὶ τῆς δυξης τὴς νϑηούσης ᾿πἰποχαλύτηεοϑαι Εἰς ἡμᾶς. ὅρα πόσον τῆς δόξης Ὁ μέτι- 
φυς, ἧς »ἰπολαύεσιν (Ὁ) τίου “διρετίω μεταδιώκοντες, ὡς νικᾶν αὐτέων π’λύτοι ὁσουτῇ» 
δύ ηις (χιδείξα δεώθῃ. καὶ .» Εἰς αὐτδὼ δι κορυφζοὺ φϑείσμ, ὦ ὅτω λείπεται. 
αἰ ᾺΡ ποσῶτον αὐ, ϑεσ πος Ἐχιδείξα οἷ, δουύαται, ὡς ἐπαξίως ἀθλῆσαι τῆς τῷ δεαυύ.-- 5 
τὸ φιλοτιμίας; ἐἰ δὲ Παῦλος ὁ τοσῦτος ὶ τηλικοῦτος ἔλελμ, Οὐκ ἀξία ταὶ στα ϑήμα- 

“. Κορ. 4, λαν χὰ τῇ γῦν χα!ο9.} πσοὺς τίω μέλλυσοαν δόξον “Φἰισοχαλυτήεοϑαι εις ὑμᾶς, ὁ λέγων, Καθ᾿ 

ὑμέοοιν Σἰποϑνήσκω, αὶ ποίλιν, ᾿Πεελοσότερον πταὐτων ἐχϑπίάσου, ( ὁ Εἴποιμεν ἡμεῖς, 
(Ὁ μυδὲ (ὃ τυγντα κοί ματο ὑπὸ τῆς Ῥρετῆς ὀμαδέξακῇ, βελόμϑροι, δον αἰεὶ Κ 
ὀύεσιν μιεταδιώχοντες χαὶ τῶτο αἴθεέσχϑποιώτες, ὅππως μηδεμίὸμ πεῖραν λαάξωνϑμ ΡΨ 19 

λυπηρῶν, χαὶ ζυῦτα, Εἐδύτες, τί ἐχ θιον τε ἑτέρως τὴς ὠκεῖ τυχεῖν ὀϑέστως, μευὴ πν9- 
τερον ονταῦθει (δ δ.’ τῆς "ἀθλήσεως " ποϑήσαντες βίον ; αἱ γὸ θλίψεις αὗτωι ασοὐ- χιθῆμ, 
ξένοι γένονται τῆς ἀροϑς 1: θεὸν ϑϑαρεςήσεως, ὁ ζω μικρὸν ογζϑα κάμψειν πολλζω ἡμῖν Ἰσ πϑν. 

ὠκεῖ τίω ϑπρησίαν ϑρίζεται, μόνον ἐδ βαλω ῖθα κτὶ τίῳ συμουλίω τύτυ τῷ τῆς 
ὀικεμδῥης διδωσκαίλου πορθύεοϑαι. «ὐνόει, ἀγαπητὲ, ὅτί κάν λυπηροὶ ἡ (αὶ συμιπίπ-- 15 
ὦντα, διλλαὶ πσοόσκαιοο᾽ ἴα μϑβτοι κεῖ δζμδεξονϑμα ἡμᾶς ἀγαϑαὶ, αϑείγνατα καὶ 

β. Χορ. δι... αἰώνια, Τα 7} βλεπόμϑναί, φησι, πφοόσκαιον οὶ ὃ μὴ βιλεπόμϑμα, αἰώνια. οὐγέγ-- 
κωρϑρ ζοίνωυ μναίως κδλσκαιο9ι,ὸ μὴ ὠἰςτοκοίμω νϑμ αν 8ς (ὅσ τὴς Ἔρετῆς πό- 

γες, ἡ τῶν αἰωνίων δἰ πολοιύσωμδν, χαὶ «εἰ μενόντων ἀἰγαθων᾽ ὧν γένοιτο πόῤτας ἡμᾶς ὦ 
Ἐλιτυχέῖν, γάφατι αὶ φιλον,ϑο 5 πίᾳ τῷ κυεῖν ἡμδῇ Ἰησῷ Χοισού, μεθ᾽ καὶ τὠ πα- 30 
τοὶ, ὦμο τῷ ἁγίῳ πνϑύματι, δόξα, κράτος, Τιμιὴ, γι ἢ ἀεὶ, χα! Εἰς (ἦν" αἰωῖνας 
αἰώνων. Αμάω. 

Λόγ. κα. ΚΑΙ ἘΜΝΗ͂ΣΘῊ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ, ΚΑΙ 
πϑώτων τῶν ϑηρίων, ὃ πόμτων δὲν Ἰνώ, καὶ πλῥτων δὝΥ πετενών, καὶ 15 

πότον Δ“) έρπε δ᾽, ὅσω ζω μετ᾽ εἰντο ὧν τῇ κιθωτῷ. καὶ ἐπήγανῳ ὁ 

θεὸς πγϑῦ μα Ἐλὶ τίω γάμ, καὶ ὀκόπασε ὃ ὕδωρ. ᾿ 

Ἐ Ὲ,)αάλη ἀφατος οὖν τοῖς ποδόσφατον ὀϑαγνωσϑεῖσι δείκγυται ἡ 

ε τῷ ϑεοῦ φιλον,ϑοφπία, καὶ τὴς ἀὐγαϑότητος εὐτϑὴ Αἰ ῥοολη, ζῶ 29 

7 ἡ μόνον αἰἶϑ ὶ Ὁ λογικὸν ττο ξωώον Ἐχιδείνρυται, “Ὁ ὀὐ,ϑόφπον λέ- 

“4 γ, δυλαὶ χαὶ αἰθὶ τίω ΝΜ αἰλόγων ζώων φύσιν. δημιθροῦς )Ὰ 
ῷ' απότων τυγχανων, Εἰς πόμτα ζᾷ «ἰχυ’ αὐτί. δημίσργηϑέντα 

ἃς 

ΘΝ 3) Ὁ 
' ᾿ ( τίω οἰκείδν ἐὐντείνει αἰγαϑύτητα, “(οἱ πϑϑτωνἡ μὰν ὠὐδερῳύμε- 

" γος, ὅσζω ποιξται πσοϑνοιὸν τῷ λό ϑούπων ἥύνς, καὶ ὅτι 'πόϑτώ αἴωνῳ καὶ ἐζ οχῆς 35. 
ἱ ἐωραγματϑύσατο ὅζρ ὁ (τηοίλν τ ἡμετέραν. καὶ χολοίζη Οίνμω, καὶ Φιμωρῆταρ 

᾿ ὐπὸ τὴς αὐτῆς ᾿ ἀἰγαϑότητος καὶ ζῶτα κιχκεῖνω ποιεῖ, Οὐ εῖὶ “διαὶ πεάϑει ὁ ὀργῇ τσ -.ὀ Ἠ χιώῤει 
μωοίας ἐπαῖγοι, δλλα αὶ κακίαν" ἐγκόψαι βελόνδμος,  ὥςε μὴ πανυὑτίω! ατο.- ἜΑ 
(ναι. ἐπεὶ  νιυῦ,, ὡς αἰκούετε, κατακλυσμὸν δὲ ζυ οὲν ἕτερον ἐπήγαϑμ, διρλαὶ κηδὸ- 
μϑιος ὌΜ Ἢ πσοὺς τοσαύτίω κακχίδυ ἑαυβν ἐκδεδωκότων. χαὶ ποία, φησί, κηδὲμονία, δ 49 

“πόρτας “ἰοὺ ΝΜ ὑδοίτων αὐωιρειθίεσαι μὴ απὐθεσκέπηως φϑέήν, δῤ,ϑοφπε, ΩΝ 

θύγνώμονι Ὁ. ἀνοίᾳ, τὸ αϑοκὶ τῷ δεασοτα γινόμϑμνα, δέγου, καὶ τε γνώσῃ ὅσης χαὶ τῶτο 
μάλιςα κηδεμονίας. ὃ ἘΝ ὥν τὰ ὀμήκεςα, αἱ μδοτανωτας,ὺ καθ᾽ ἐχώφ ἕω ἡμέραν (ΟΣ 

παύμφτω 



". ἐπίίῳ 

χιτῶῦτα; 

᾿ς χζιμω 

ἐν ὁπέγντε 

ἵνα τικίπα 

αυπηζολίω 

ΓΕΝΕΣΙΝ, δΔογ. κε΄. 10 
τραῦ μαίτα ἔχιταείνοντας ἢ τὰ ἕλχη αὐίωτα ἐργαζονϑμυς ἢ ἐκ τῆς καχίας ἀὠπαλλόπει, 

ὐχὶ κηδεμονίας μὦ τὴς μεγίτες ν ὁ αὑτὸς ἢ ὁ τῆς ἡμωοίας ὅπως, Κὶ πάσης γέμει φι-: 
λϑη,ϑοφπίας Ὁ γὰβτὺς Ὁ ἀνγῴυ τότε μέλλοντας ζ τὴς φύσεως ἐος ὠκτήνειν ὅτως 

ἀλύπως ἐν μέρει Πιμωοίας δ ζωίω ϑύποθίεϑαι, ὁ μιήτο αἴϑησιν τῷὁ γεγενηρϑύα λα ᾷν, 
ς δλλ ὀϑωδυυύως “) ὀϑμαλγητὶ τίωῳ φμωρίὰν δεξαιϑεα, πόσης ΟΥκ ἀῤ ἴῃ σοφίας χρὴ αἴ-- 

γαϑότητος; καὶ αὐτὸ γ δ} πάλι Εἴ ἐς θ)σεξεῖ λογιημῷ κῳτακαϑοι ὃ γεγεναμδίον, ὅτι 
οὐκ Εἰς τοὺς ἐμμωρνϑέντας μόνον τοὶ τῆς΄ Θὐερτεσίᾳς γέχϑνεν, δλλαὶ ὶ ὦ Εἰς Ὁ ἑξῆς 
μένλοντες ἔσεοϑαι δύο " τὰ μέγιςα, εἰγτόῦϑεν ὠχαρπησαντο αγαϑοὶ, πυσίω Οέκ 

ὠφειλον “τῳ γεῷ γαΐθαν αἰ χύβ τύτων ὁμολφγέῖν, ὅτι ὦ τῇ ἡιμωφίᾳ ἐκείνων χαὶ τῷ δέει 
το τῷ μὴ τὸ αὑτὰ παλκῖν, ( φρρνέφεσϑι γελδνάσιν ᾧ μῷ ζῶτπε, τῳ! αἰπασης τὴς Κρι-- 

χίας χαὶ πονηρίας πίω" ζύμων αὐαιρεϑίωναι, ὸ μηδένα καταλειφ,ϑέωαι διδασκαλον 
» ““᾿.»" ! ν᾿ Ἂν Ι! 2 “Ἂν. ε{ " 3 , ] 

αὐτοῖς τὴς χακχίας χαὶ τὴς πονεθλας ; ΕἾδὲς πὼς ὦ αἱ κολφέσεις αὐτιῖχα! αἱ ἀμμωαίαι, 
δὐερτεσίαι μάλλον Εἰσι,ᾷ τίω ππϑϑνοιλν ἐντο μείλιξα [τί } αὶ Ὁ λυ ϑφθόητων 
φυσιν δερψύσσι. χαὶ Εἰ ἦις βυληϑείη ἀϑωϑεν χαὶ δ Ὡρχὸς τά αἰχδριθωήσᾳοθαι, 

"5 θῥρήσει πὸ τῷ αἰτεῖ σχοποῦ ἀπάσως ταῖς ἀμιφόίας " ἐπάγοντος τοῖς ἡαδοτηκόσιν᾽ ἐς 
πεὶ καὶ () Αδεὶμ, ἐρυίκα χϑρέξη, αὶ χολαζων μένον, δλλαὶ ᾧ φ)εργετῶν δξέξαλε τῦ πα- 

οαδείσμ. χαὶ ποία, φνσιν, δ εργασία Ὁ ὠκπεσεῖν τὸς εἰν τῷ κυ δαδείσῳ Δἰϑράγῖς: 
μὴ ἁπλοῖς τοῖς γινοομδβῥοις ἀσοόσι χϑ, ἀγαπιτὲ, μηδὲ χϑρέργως τὰ χρδῳ, τῷ κού γινό: 
μδνα χατουμοίνθεινε, δυλαὶ τσϑϑς ὦ βαϑος κωτόπηέυς τῆς πολλὰς ἀὐτῷ αἰγαιϑότυτος, ἢ 

20 δ ρήσεις ἀπόμτα αἱ 9᾽ τῦτο πὸ αὐτγυύμϑμα, Εἰπὲ), δ) μοι, Εἰ καὶ μ' τίω πα- 
οφίδασιν “ὟΨϑἢ Ἡαὐν τῶν α'πήλφωυσιν ὁ ΑΙἰϑοὶμι, ποῦ σῴκ αὐ δξεκωλίϑη; Εἰ "δ μ᾿ σαστεύν 
τας πο δαπΠελίας αὐαλέοϑαι χρτεδίξατο τὴς αἰπάτης τῷ ὀφεως, καὶ τίω ξηιβυλίῳ 
δίξακδ, Ἐ α| αἴόλου, ἵν δὲ τῷ πρρϑσήγαγε τὴ τὴς ἰσοϑείας ἐλπίδε φυσήσεις ΜΕῚ 
αὶ Εἰς τίω τὴς »ὐδαθάσεως αἱ μδοτί ἐν ἐμξαλὼν, Εἶχα) κα ζωτα, λὶ τὴς αὐπὴς 

25 ἔμϑμεν ἀξίας καὶ θφρουγωγὴς, πῶς δέκ δ “πολλῷ μᾶλλον αἰξιοπιςύτερον κα γήστυτο ({ὺ πε» 
νηρϑν εὐκένον δαίμωνα τῷ “Μόλων δυμιηρηθό, χαὶ μείζονα τῆς ὀικείας ἀξίᾳς πᾷλν ἐ- 
φανπέαϑη ἰ χαὶ ΝΙΝ "οιαύτη ΔΜ δώ, ϑοσπτων κὶ Φύσις᾽ ὅτὰμ αἰ δοτανασα μὴ ἀυώσχοίμν 

τίζηται, δυλ᾽ ἀδείας ἰπολᾳύει, περαιτέρω παρϑιάσω τ κρημνῶν ἄπεισν. ὥλλωςθ 
καὶ ἐτέρωϑεν ἔγω δέξαι, ὅτ! φιλον,ϑαν πίλν τίω ἑχωτῷ Ὀχιδεικνύμϑμος αὶ ξξελθεῖν 

40 αὐτὸν τῷὸὁ πο ρα ϑείσῳ πσρϑσέταξε, ᾧ τῷ τῷ ϑαναῖτυ Ὠγιτιμίῳ οἰ πο’εύθωμον κα πύτησι, 
τῇ  ὀκβολῇ, χαὶ τῷ πλησίον" χατοροήσαιί σωφρϑνέχερον ἐργαζόμϑμος καὶ Εἰς 
ἐξὴς αἰσφαλέςερον, καὶ δχρὰ Μ᾽ ἔργων αὑτὸν διδαίσκων τῷ ἀπατεῶνος τίω " Ὠιξνλήν 
ὦ δὲ τῷ θειναῖτα ἔχιτίωμιον παλιν Δ᾽] δ᾽ τῦτο ἐπήγαμ, ἵν μιὰ λθιπὸν ἐλ οἱ πὴς 

πο λδοικοῆς τὴ αἰ μαρτία «ἰσνθύϑιμνος γεχϑνὼς αἰθοίνωτοι αἰωδοτόρη. ν᾽ δυκᾷ δέω 
45 σοι ζχώτω πόῤτω τὴς μαγήτης Εἶναι Φιλαν,ϑοφπίας, καὶ Ὁ ἐκζαλῷ τοῦ πα-- 

οραδείσῳ, καὶ ὦ τιμωρήσομϑιαι τῷ τοῦ ϑαναίτου Ὀλττίμίῳ : ἔγω ἢ χαὶ δτερέν πὶ 

πυδλεϑεῖναι. “ποῖον διὰ τούτο τ ὅτι καὶ ζιὠτίῳ τῷ πίω αἰ γόμακτησιν ἐπήγαδμ, 
οὔκ Εἰς αὐτὸν μόνον αἰϑιιφζῶν (αὶ τῆς ϑυερϑεσίας, δυλαὰ χαὶ «ἄν: ἑξῆς βυλόνθμος 

«ἰαὶ τῶν Εἰς ἐκῴον γεβνηνϑῥων σωφρονίσαοϑαι. Εἰ "5 καὶ τύτων δ μομϑύων 

49 ὁ δὲ ὠνν' τεθεὶς, ὁ Καὶ λέγω, ὁρρύν ἐὖν ὀφϑυυλμοῖς τοῦ πατρὸς ὩΣ ὧκ τοῦ -ἰρα- 

δείου ὠκφολίῳ, τὴς δόξης ὠκείνηα “τὴς αἰφαύτου τίω ἔκτῆῳσῳ, τῆς χατείρφις εἰκθύνης 

Ο μάγαϑοσ τὰς λεχϑύσης, γὴ Θὲ καὶ δίς γδῦ ἀστελθύσμ, σϑνϊὲ ὥτως ἐσωφφρρνίαϑν, 
λα μείδοσι κακϑῖς βαυτὸν αἰϑιεέπερω » Θέ μὰ ἔϊδὲε ( Εἰς τὸν πατέρα γι ν"- 

Οἰιχγίοι, τοτη. 1. Ἀ 2 αϑμα, 
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αϑύω, ποῦ οὐκ ὁὼ μλνίαςἡλασε ; ὦ δὴ ϑαυμαςῦν, ὅτι χαὶ αὐτὸν τὰ ζαᾳ ζιαύηε 

ἡμδδοτηκότα,, χαὶ τῳ εγαγεῖ φόνῳ τίω δυϊζιαὶ μολιώαντα τί μιροούμϑμος, φιλαν- 

«ϑοφπία. τίιυ τιμωρίαν ὠκέρασε. χαὶ ἵνα μαθης ὧκ τῶν Εἰς τῦτω οὐγννιϑρων 
τῆς ἀγαθότητος τῷ ϑεούῶ μέγεϑος, ζωυΐκα νϑὺ ἐὶς αὐτὸν ὕδρισε χαὶ τίω ϑυσίαν μέλ- 

λων " παφόσατεν πολλζω πίω χαταφρϑνησιν ἐπεδείξατο σέκ ὀρδῶς διελών, δολ᾿ 5. Χισρὴχ 
ε “ιζκ ενὶἍ.. ἣ “ν ! » Δ ἘΞ ΈΕ ΕΣ: ' γὰρ 
απλὼς ἢ ὡς ἔτυχε τίωυ “δοσουγωγι ποίησαι νϑμος,, Φυεἰὲγ τος αὐτὸν ἐιπε βαρὺ 

οὐ ἐπαρϑές. καὶ τοίγε Ὁ αἱ μδοτηϑὼν ὁ τυγὸ ἐὠ λα ᾧ σφίδγρα μέγα. ἐϊ γὸ αἱ.- 
«ϑοσίπυις ὧν ὁμοϑμάς ῶ τιμᾶν βυλόνδροι, τῶν “οϑοτείων κὴ τῶν δξαιρέτων αὐζις 

οὐ δαχωρούσι, κιϊχεῖνα πσδϑσεΐγεν ππουδοιζυσιν, ὦ μαίλιςα, πλύτων ἀδόις τιμιώτε.- 
Ϊ ἐκ ἔἰναι δυκᾷ᾽ ὀῤ,ϑόφπον ὃ ὄντα ἡ ϑεῷ τσϑλσαΐχοντα πος Οὐι ἐχοίὦ (αὶ τιμιώτερα. τὸ 
᾿ Ζ ! ἢ . " ΄ ᾿ Ν ! Ἵ ω ! 
, ἃ δξαίρετα πσδϑσατεν τοσύτον ζρίνειυ ἀυτι αἰ μδοτόντος, ᾧ Ὀσοιύτίω ξχιδειξαϑμα 

τἰοῦ χαταῷρϑνησιν, Οὔκ ἀπύτησε δίκζου, συν ἀιμωρίαν αἰπὺ τον γελμηνϑμων ἐἰσι.- 
“ράξατο, δλλ᾽ ὡσεινεὶ Φίλος φίλῳ κΖΤ' πείσης ἡμερότητος Ὡ. φλελόνϑμος ἅτω διο- 

͵ λέγϑη, λέγων᾽ ἡμζδτες, ἡσύχασον. μόνον Ὁ αἰ μδοτυϑεν αὑτῷ ἔδειξε, καὶ σιωεξέλδυσε 

μη πεῤᾳιτέρω πσοϑθζινα!. ἐιδὲς απὐῥῥολ ζω αἰγαϑύτητος, δλλ᾿ ΚΝ, κᾷνος μένον ἐς 
οὐκ ὠκέρδυμέ τι ἐκ τῆς τυσαύτης ὀμεξικακίας, διλαὶ αὶ τοῖς ασοϑλαξούσι μείζονα, 
παϑϑσέϑνκε, ᾧ ἔχὶ τίωὐ σφα; ἀὐ ἡπεζϑη τῷ ἀδελφοῦ, αὶ ὕὅτω μδὲ πολλίζω ἐς αὑτὸν 
Ἐχιδείκγυται τίω μακροθυμίαν, “πιωθανόμϑμος στο τερον, Ὗ διδοιξ αὐτῷ που Ὁ πο. 

λογίας. Φ2 5, 5. εὐνέμεινον ὀϑαιοαευυτ ων, τότε τίω τιμωείδν ἐπείγει σωφρϑνισμού ἔνε: 
. κεν, πολλὴν ἡ αὐντδωὶ ἔχουσαιν μαμυγμϑμίω τίω χὖξ ἀντῃῖ φιλαν,ϑ 6 πίδν. ὁρᾷς ποαΐς, το 
᾿ ζωύΐκᾳ μδὺ ἐἰς αἰντὸν γμδοτε, κὶ αοδοτίαν εὶ τίωυ τυχούσαν, αἰπεπέμοψατο" ὅτε" κα ὦ 

ἀδελφοῦ τω δύξιλν ὠπλισε, τότε καὶ τὴν ὕχιτί μυησιν χαὶ τὴν χατάραν ἐδέξατο. ὅτω 
γιοῦ χα ἡμεῖς ποιοί νϑμ νὰ μιμιόμεϑοι τὸν δεασθτίω τὸν ἡμέτερϑν᾽ ἡ ζοὶ »ϑρ εἰς ἡμᾶς «- 
ετήματα πὐραπεμυπωμὸν ν»ὦ συγγωρώμϑυ Οἷς Εἰς ἡμᾶς πλημμελούσι, ὑτὸμ 

Ὁ. Εἰς Τ θεὸν σωυτείνη, ὅτε δίκας ἀπομτοΐμθμδλλ᾽ οὐκ ὀιδ᾽ ὅπως ἀπενωτίας ὥπόμ- 25 
τα οὐ ονυδαῆομαϑα, ἡ Οἱ μδρὶ Εἷς τὸν ϑεὸν δύιοαίνοντω αἱ οδὰ τήματα συνὲ ὅλως ἐκ- 

Ν διχεῖν ατουδαζορμϑμ, ἐν δὲ τι δἥὝμτυγντων Εἰς ἡμᾶς αἰμδοτηϑείη, τότε σφοϑδροὶ νό- 

' μέϑαι ἐἰξεταςαὶ χαὶ κατήχϑρϑι, Οὐκ Εἰδότες οτι ζῳύτη ᾧ μειζόνως καθ᾽ ἡρδν" [μάλ- 
᾿ 2.»] παροξεωώονϑμ 4 φιλό᾿.ϑ6»»πὸν δεασότίω, ὅτι ὙᾺΡ ἔθος τῷ ϑεῳ ζα μϑρε!ς αὑ-: 

᾿' τὸν πολλαίκις “Οἰποπέμιπεοϑει, ζα 5 Εἰς «ἄν: πλησίον γνόνϑμα αἱ δοτήματα ζωτα 10 

“ἢ «Ἰορ ζ, 0, μ(᾽ πολλῆς ἐκδικεῖν σφοδρότητος, ἀκϑε τοῦ μδῥ μακαρία Παύλου λέγοντος ᾿Ἔἤ τις 
“2“,“͵ὙΉὉῃ 2} ΧΕΙ » “ 2. Ὁ !» ! » “.Ν ; 

γιναιχᾳ ἔχει ἀπτιφον, τ) αντὴ σικυδυδὸκᾷ οἰκεῖν μετ᾽ αἷστῶ, με] ἀφιέτω ἀυτίω. ὁ γωνὴ 
Ἕ εἴτις ἔμε ὀύδρα, ἀπιτον, καὶ αὐτὸς σιυθυδοκᾷ ὀριἦν μετ᾽ ἀυτῆς, μὴ ἀὐφιέτω αἰυτὸν. 

Εἶδες πόσ᾽ ἡ συγκαταάζασις. κἀν ἐλλέων ἣ, φησι, καὺ ἀἶπιςος, χατωδέγεται ὃ Ὁ συν 

οἰκέσιον, μὴ χὐοαιτήσν. καὶ πάλιν, κἀν ἐθνικὴ τυγχόμη καὶ γωσὴ, καὶ ἀπιςος, βἐλε- 12 
ταὶ 5 σιωοικῷ,, μυὴ ἰπώσν. ΤΊ 7.5), φησιν, ὀιδὲις ὦ γωωαι, ἐἰ τὸν ὐδρα (ζ σεις, ἡ τί ὃι-: 
δες ἀγορ, Εἰ τίω γωναῆχα, σώσεις; δρφ. πος καὶ κωλύει τὸν αἰπιφοιῶτοι αὑτῳ, ἡ 5 αἰ. 

| ἢ σιςούσαν χαταδέχεοϑαι Εἰς τὸν τοῦ σιωοικεσίου νόμων. ἄκους ὃ) πάλιν ἀντύ τού Κο,. 

Ματθ..λβ, σού λέχϑντος Ὅς μαιϑητα)ς᾽ Λέγω γδρύμι, στι πᾶς ὁ δ'σολύων τίω γωναϊχᾳ αἰτοῦ 

παρεκτὸς λόγου πορνείας, “ποιή αυτίω μοιχθυϑίωαι. “πολλὴ τὴς Φίλοι, ϑοφπίας ἢ υ-- 40 

περξολή, καὶ ἀπιφος ἡ, φησιν, ἢ ἐθνυοΐ, καταδέχεται δὲ, κουτέχο᾽ αὐ Εἰς σὲ αἰμῶδ.-. 
τῇ, καὶ ΠΜ' σιωϑυκϑΐν Ὀχιλοίϑηται, καὶ τίω ἑτέρων κοινωνίλω πδοτιμιήσῃ, ἔξες! σοι ἐκ-- 
(αλῷ χαὶ α'πώσαοϑαι. ζωῦτα λογιζόμϑμοι ασουδοίξωμδν ὶ ἡμεῖς αἰμφίξεοϑει Τ᾽ δε- 

ασὐτίω 

ζ 



πον τως 

ἐταιτα πω πὰ 
ἐεραῆνῦ. 

χολίμυσα, 
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ασὐτίω τὴς Εἰς ἡμᾶς δυιοίας, ὸ ὧασερ αὐτὲς ζῳ μϑὺ Εἰς αὐτὸν ἰποπέμπεοϊ, χατα.- 

δέχεται, Οἱ δ ἡμέτεροι ἐκϑικῷ ἢ κ(Τ' πολλῆς τὴς στροδρότητος, τὸν αὐτὸν δὴ ἴδόπον καὶ 

ἀξρὶ ποιαΐνϑμ᾽ καὶ ὅσα Εἰς ἡμᾶς αἱ μδοτόμεσιν (Ὁ πλησίον συγχωραΐνϑμ,οσα ἢ ἐς 

τὴν σεὼν σιτείνει, ζωτα μτ' πολλῆς τῆς ασουδὴς ἐκ δικήν απουδαϊζωρϑρ. σῦτο 

5. ᾧ ἡμᾶς ὠφελήσει, μέγιςα ἡ «ὦν: τίου δθρθωσιν δεχονϑῥες φ ζὰ τυγόντο ὀνίνη.- 
σι. χα Εἰς πολὺ μῆκος ἡμῶν δξετα, ϑη σήμερον ζῷ πσολοίμια, καὶ τί παάϑω , ἐχ ἑκων 

τῶτο αἰ πσέμενα, δλλ αἰαυὸ τῆς αἰκολουθίας αὖ λόχϑυ ποοαισυρείς. Ὁ, 5 αἰϑὶ Ἐ 
κατακλυσμ πάς ὁ λόγνς ὠκνήϑη ἡμῶν,αγαίγκζω ἔορμϑν δεῖξαι τῇ ὑμετέρα, ἀγάπῃ, 

ὅτι ᾧ αἱ τιμωοίαι αἱ αὐορὶ τῷ γκού, φιλαν,ϑο9"πίαι μιωλλόν Ε ἰσιν ἤτιμφθλαι, ὥασερ 
10 δζζω χαὶ αὑτὸς ὁ χατακλυσμός, κοιθυύπερ Ν πατὶρ φιλόςοργϑς, κηδεμονία, τὴ αἰϑὲ 

᾿ηἰω ἡμετέραν φύσιν" πόρτα αἰϑελήεται. ἵνα ὃ χαὶ ἐκ νι ἡμῖν πσδϑκειμϑῥων, 
ἮΝ ͵ ᾿ ! Ι , “ , «Δ ! » 1 

χα ΟΚ 5] σήμερον αγαγγωοϑεντων μαϑυτε αὐτῦ τὴς φιλαν,οφπίας Ὁ μέγεθος, ακῦ-- 

σωμϑμ αὐτῶν “δ᾿ τῆς ϑείας γραφῆς ρημείτων. Τὴ) 4, γδραϑὲς ἐδίδουξεν ἡμᾶς ὁ μοινοί- 
ος Μωύσῆς λέγων, στι ὑψώθη Ὁ ὕδωρ Ἐχὶ τῆς γὴς ἡμέρρις ρν' (μέχρι γὰ» τότ ἡμῶν 

ΙΣῚ ἐπληρωϑη ζᾳ τῆς διδωισκοιλίας) σήμερϑν φυσι, 

Καὶ ἐμνήϑη ὁ ϑεὸς τῷ ἸΝῶε, ἡ πτλύτων 3, ϑηρίων, ἢ παΐντων ξξκτέωνών, ἢ πιὸ: 

τῶν δὝῥΨ' πετεινών, ὃ πότων τῶν ἑρπετών, ὅσα ἰώ Μ᾽ ἀὐτῳ ὧν τὴ κιξωτῷ. 
Θέα μοι πάλιν τὴς ϑείας »φαφὺς τίω συγχαταθασιν: ὦ ἐμνήοϑη, φησίν, ὁ γεός. ὅε- 

οωρέπως γοαΐϑμ, αἰγαπητοὶ, ταὶ λεχθμϑνα, κ) μὴ τῇ αἰαϑενεία, τῆς ἡμιετέρφις φύσεως 

20 λογιζωμεϑοι τῶν λέξεων τίω παχύτητα. ὁσον γδγὺ ασοϑς τίωὶ ὦβρητον Φυσιν ὠὐκείνζω, 
αἀναξιον ῶ βλμιλ" σὸν Ά “δός τίω ἡμετέρριν αἰοϑίνειθν , ἀὐκολουθὼς Εἴρηται. ἐμφή- 

ὅϑη, φησίν, ὁ θεὸς τῷ Νῶε. ἐγ, »ὸ διηγήσοιτο ἡμῖν ον τοῖς ἤδυη βηλεῖσι, χα ϑυύτῶρ (σθ9- 

λαιξύντες ἐδιδωξαμδν ὑμδμ τίω ἀγέτω δι ἐν ταῖς τεοστιροίκονζο, ἡμέρφιις καὶ Ὁσοώ-: 
λές : ! ) ΦΙ ᾽ "ΑΝ ! Ι! ! ! ς- ͵ 

ταῖς νυξὶν ὁ ὑετὸς γέχϑνε, ᾧ εἰν ρ' ἡμέραις θητὶ τὰς ζῳωυτότητος διέμεινεν ιὲ πήχεις ὑψνύ-: 
25 μϑμον ἐπάγω πτὧν ὀρέων, ᾧ ὅτι τύτων γνονϑμων ὁ δίχαιος εἰν τῇ κιξωτῷ ἐτύγ 'χόνμεν, ὅ.: 

δὲ (Ὁ ἀέρι λύαπνῷ, διμυαίνϑμος, σεοωυόντων αὑτῇ ἢ τῶν αἰἴλόγων αἰπόϑτων, ΔΙ οὶ τοτὸ 
φησι, αὶ ἐμψήεϑη ὁ ϑεὸς ΤΠ ἸΝΩε. τί ὅθιν ἐμψήιϑη; ὠκτειρέ, φησι, ὁ ϑεὸς ᾧ δίχσηον ὧν 

τῆ κιζωτῷ ὀχοῥγονζᾳ, ἠλέησεν αὖντὸν οὐ Ὧοσαωύτη φενογωφίᾳ τυγχόμονζῳ, ᾧ ὧν ἀμη-: 
χϑνίᾳ κανοῦν, ἡ Οζς Εἶδῦτο μξχθα αἶνος ςήσεται τὰ δειναί, οὐγνόει Ν μοι “ποίους 

30 ὀψεχίνειχαθ᾽ ἑαυτὸν λογισμῦς (Τ᾽ Τὶ μὲ ἡμέφοις αὶ Τα μ' νύκζῳε, ὡς ἡ τῶν ὑδιώτων φο- 
εοὶ κωτεφέρετο, ὁρῶν ὁΧὶ ρν' ἡμέροις ἐπὶ τῷ αὐτῷ μέξγυ τὰ ὑϑευτο ψϑμοντοι, ὦ “οὐὲ δ. 
λῶως λήχϑντα, καὶ ὦ δὴ χαλεπώτερον, ὅτι Οὐδὲ αὐτοῖς ὀφθουλ μοῖς Εἶχιν ἰδεῖν τά γετα- 

νηνϑμα, Δλλ᾿ ἐκεκλείσμϑρος, ἡ ὃ διυναί μϑιυὸς ποϑεν τῇ ὄψαι «ἰασοξζαλεῖν τοὶ κατειλη- 

Φότα δεινα, μείζονα τί ὀδιώζωω αἰπσέμϑνε χαὶ βωρύτερᾳ καθ᾽ ἐκαίσην αγελογίζετο. 

35 ἐγὼ ὃ ἢ ϑιυμαάζω πῶς κ᾿ πυῦ τῆς ἀθυμίας αὐτῆς ὁ χατεπύϑη, ἐἰς ἐννοιὰν ἐργόμϑιος ἡ 

τὴς ἀπωλείας τῷ τῶν ἀν, ϑοϑπων μας, ἡὶ τὴς μονωσεως τὴς ὀικείας, ἢ τὴς χαλεπῆς 
κείνης “1 φιγωγῆς. δνὸν ἡ αἰτία πατῶν [αὑτῷ] τῶν αἰγαϑῶν, ἡ πέςις ζω νὶ ἐἰς ΓΝ 

ϑεὸν, δὲ ἐωὼ χα! ἀντ ἴχε, καὶ σταντα βρναίως ἔφερε, καὶ τῇ ἐλπίδι ποεφόνϑμος συ ἐνὸς ἐ- 
πήσϑετο τοῖν λυπηρῶν. ὀπεὶ δξχυ τοὶ Ὁ» ἑαυ. πϑρεος, ἡ τίω κ᾿ χσομονζεὺ ἐπεδείξαπο, 

45 χαὶ δωνιλὴ ὅ' πίςιν ἐισίωεγχε πολλίω καρτεράδν Ἐχιδειξαίμενος, σχθπτει τῷ αἶγα-- 

θ5 εξ Ὁ πολλὴν αὐϑὲ αὐτὸν φιλον,ϑοσ πίον. καὶ ἐμνήσθη, φησὶν, ὁ γεὸς τῷ Νῶε. ἐχ 
ἀπλώς ἔστε, χαὶ ἐμαγήκϑη" δΑλ᾽ ΚΦ) «υὐδολαζξούσοι καὶ ϑεΐα γραφὴ Ἔ εδϑτυείαν Ὲ 

᾿εδ τυ 9 δύλζω ἡμῶν ἐποίησε πἶβὶ τῷ διγαϊν " λέγοντος, ἔισελδς ἐἰς Ὁ χιξωζν, δίς 

ΟΠεγίο, τοηλ. 1. Ἀ 3 σέ 

χΧλδο { 
ῪΗ΄ς 



σε Εἶδον δίκαιον οὖν τῇ ϑμεῷ ζαυτη, δέ τϑτονιω φησι, καὶ ἐμψήσϑη οϑὲοο Ὁ Νῶε, τῶπτ᾽ 

ἔς, τῆς μὔδτυρίας ὦ τὐδέ αὐτὰ ἐποιήσουτο ἀνεμνήσθη, ᾧ ὁ ἰδεζδεν Ὠτὶ πολὺ (Ὁ δ,.- 
» ἣ ! ͵ ., ͵ ε 2. Ὁ» ͵ Ι γ δ 

χϑηονγυλλώ μελθὰ τοσῦτυ μοκροθυλχήσας μρὴθὰς στε ὀ Τί δνΕΙΥ ἡἠδιίϑατο, τῦτε λϑιπτὸν τ 

πὸ ἑαυ ϑωρέται χαΐδλν. Εἰδὼς) ἡμδ τὴς φύσεως τέρω αἰοϑύνειδν, ἐπειδὺμ συγ-- 
χωρήσῃ πειροισμμον τίνα ἐπενεγθῆναι ̓  μέχθι ζούτε ἀφίησι, μέχρις στε ιδὲ δεωυαμέ-. 5 

γύς αὐ νεγκῷν᾿ ἵνα ὁ ἡμῶν τὴς καρρτερλας δοχοῦσον τίου αἰ μωοιξ εν ϑρίσοται ̓  ὦ ̓ 

ἢ κ᾿ Κορε ἐγν ὀχείαν φιλον,ϑοφπίλν Ἐιδείξαται καϑυίαἷρ ἡ ΓΙαῦλος φυσι, ΠΙρὸς ἡ δ ϑρὸς, ὃς Υκ 

ἐασει ἡμᾶς ντειροιοαϑέμναι ὑπ ὃ διωύα θα, αἰλλαὶ ποιήσει σι τῷ πειρασμῷ ᾧ πίω 

, 
| 
| 

κεν ".- 18 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

ἐκίασιν, τῷ δυυύαοϑει " ἡμιᾶς κἰπυενεγκάν. ἐπεὶ δξζωυ καὶ ὁ δίχφιος ὦτος τίω κἀρτερίδν ἕω 

ἃ τίωὐ “ἰ αϑομονίωὼ ἐπεδείξατο, πίφει τῇ Εἰς (δ) ϑεὸν τίω ἐν τἥκιδω τῷ δίκησιν ἀναοό- το 
μδνος, καὶ ἐμγήςϑη, φησὶν, ὁ ϑεὸς τ Νῶε. ἐιτα ἵνα, μάθης αἰστο' τῆςφίλαν,ϑ.»πίας τίω 
ἀδυουνν, πορϑοέϑηκεν ἡ ϑχίᾳ γροιφὴ, ἡ πεύντων Μ᾽ ϑηοίων, καὶ πιλύτων δμκτηνών, ἃ 
σπλύτων τον πετεινοῖν, καὶ πιλύτων ταῖν ἑρπεταίν, ὅσοι ζω μοτ᾽ αὐτο οὖν τὸ κιζωτῶ. ὅσοι 

Ὁ. ῳ .» ΠῚ] » ! δ, ἥ 
πῶς ἁπαντα Ὁ 6 τίω ἐἰς (Ὁ λύ,ίϑοφπον τιμιζω ἐργάξετω. καϑεοτῖν γὸ Ὀχὶ τῶν ἐ- 
πολωλϑτῶν κἰ πὸ τῦ καιτακλυσμ ὀρ, ϑούπων, μετ᾽ ἐκείνων καὶ τίωῦ τοῖν λόγων ξω-ις 

᾿ ὧν φύσι ἅπασαν διέφϑειρεν, ὅτω ἡ ογζυῦσα μέλλων τίω οἰκείαν φιλαν,ϑοφπίδν ἔχι- 

μι δείκψυαϑαι αἶϑὸ (ὃ δίκαιον, δὲ τίω ἐἰς αὐτὸν πμέωυ, ἡὶ αἰδὲ τὴν τῶν αἰλόγων φύσιν, 
Ι ζῷ ϑηοία, ὶ ζῷ πετεναὶ͵ ὼ τὰ ἑρπετὰ ὀκτείνει αὐτο αἰγαϑύτητα. αὶ ἐμεγησϑη, φησὶν, ὁ 

ϑοὸς τ Νῶε, ὶ πάντων τοῖν ϑησίων, ὁ πόρτων "Ὑ)“ῴ κτίωυονν, καὶ ταὖν ἐρπτετῶν, ὁ ὅσα ἐῶ 
Ι μετ᾽ αἰτεῖ ἐν τὴ κιζωτῷ. 29 
ἱ: Καὶ ἐπήγαδῳ ὁ ϑεὸς πρῶ μα ἐπὶ Ἔ γάῦ, κὶ ὠκόπασε ὃ ὕδωρ. 
" Μνηοϑείς, φησὶ, τὸ Νώε αὶ τῶν μετ᾽ ἀντὰ ὁντὼν ἐν τῇ κιφωτῷ πρδλσέτωξεν ἔχι- 

᾿ «Αϑέωαι τῶν ὑδούτων τὴν φορὰν, ἥν κτὶ μικρὸν Ἐ ὀικείδν ἐχιδείξητω φιλαν,ϑεν πίον, 
Ἰ ἡ λοιπὸν ({) δίκαιον ὀμα νεῦσαι πορίσῃ, ἡ τῆς τῶν λογισ μδ ζᾳραχῆς ἐλέυϑερώσαι ἐὶς 
" γαλζωύζωυ αὖ τὸν καταςήσῃ,σρΑσαί δος αὶ Ἔ φωτὸς ἢ ἀπέλαυσιν καὶ τῷ ἀέρος Ἐ ὁμα-- 15 

πνοζιύ, ἡ ἐπήγαυλ ο ϑεός, φησι, πνεῦμα Ἐπὶ τὴν γζῦ, ὁ ὠκόπασε Ὁ ὕδωρ, 
, Κα) ἐπικαλύφ,ϑησαν αἱ πηγαὶ τὴς αζύοσυ, ὁ (ὦ καταῤρακται τῷ ϑόφινα, 

ὅρα “πῶς δ, ϑοφπίνως ἡμῖν ἀπόμτα «ἰφλέγεται. ἐπεχαλυῷϑησαν Ὁ, Φη- 

σιν, αἱ πηγαὶ τὴς ἀύοσν, ὁ (ὦ κατοιῤῥακται τῷ θρφινῦ, 
Καὶ σιουξονέ,ϑὴ ὁύετὸς τῷ ὅρανϑ, 40 

᾿ Μονονεχὶ λέχϑυσω, σδιἔδοξε τῷ δεαυύτῃ, καὶ πάλιν Ἰ)τὶ τῦς ὀικείας χώροις τὰ ὑ- 
᾿ δατω ἔμεινε, χαὶ Οὐκ ἐι φλεονασμὸς ἔυετο, αἰλλαὶ κτ' μικρὼ ὄληγε. 
" 3 Και νεδιδ ζὸ ὕδὼρ πορϑυόνϑμον τὸ τῆς γῆς, χαὶ ἡλοῆστο ὃ ὕδωο ΠΝ 

ἢ ἡμέρας. 
ΤΙοῖος λογισμὸς τ χαταλοίν ἀν δουυνϑείη ποτό ἔξω, ὁ ὑεζος ἐπεαίϑη, αἱ πηγαὶ 15 

Οὐκέτι “πλεονασμὸν ἐργάσαντο, χα) ὦ καταβῤῥάκται τῷ ϑραγὰ ἐπεοέϑησιιν. Ὁ ὕδωρ 

Ὁ ζυοὗτον πῶς ἔληξε; σταγτα ἀΐζυοσος ἦν. " πιὸ δέχ καὶ τοσαύτη τοὖν ὑδοίτων ῥύμη αἀ- χα 

«φ69ον ἐλούῆων ἐγίνετο ; τίς ἂν τῶτο αγ,ϑον»πίνῳ λογισμῷ ϑύρᾷν δυωνυϑαίη ποτέ; ὦ δὰ 

Ὧν [ὑπφ:]} ὦ τῦϑοῦ πσδόςφαγμμα ἦν, ὃ ἐργαιξόρδμον ταλταγτω. μυὴ “τοίνιου ἡμιῴς πτο- 

εκεργαξω ἔβα, Ὁ πῶς, ἀλλα τῶτο μόνον πιξεύωμδυ, δι ὠκέλϑυσερὰ ὑψώθη ἡ ἀϊδυοσοφ' 45 
“σδεσέταξε, ἡ πάλιν Ἐ ὀκείλυ ἐπέο Φοῤφίν, χαὶ πσδϑς τὸν ὀικεῖον τόπον ὑπθρεχω- 

ρῆσεν, ον αὐν τὸς διδὲ μέγος ὁ δημιργήσοις αὐτὴν δεασυύτης. 

4 Καὶ ὠκωϑισέ, φησιν," χιζωτὸς οὐ τῷ ἐοδύμῳ μιδυυὶ, ἡσδὸ μα (ἢ ἐικαῖδι τῷ μιη- 
νού;. 



ΓΕΝΕΣΙΝῚ Δυγ. κα. τοῦ, 

νὰν, ὅτ Οὐ ὅρη τοὶ ὶ Αρχφάτ. ς Ἰοηὺ ὕδωρ ἡλοιῆϑτο, ἕως τῷ δεκαί τΎ μζυυός, χα 
ὄφϑησαν αἱ χεφάλᾳι ̓ δῇμο ὁρέων ο» τῶ δυκοίτῳ μευ, τῇ πεύτη τὰ ὑ μά. 

Σκόπει πῶς αϑρόρν ἡ ̓ μετοιρολὴ γέγϑν, Ὁ πόσον ἔληξεν ἡ υδωτων. Φύσις, ὡς ἐχὶ 
ἴοχ ἡ τίου! κιξωτὸν καῦσαι. ὀρωτέρῳ Ὁ» Εἰποῦσα ἡ γραφή, ὅτι ιἐ πήχεις ἐ ἐπανω ̓' 

ς ὁρέων υὐψμίϑν ̓ ὕδωρ, γεῶ Φησιν, ὅτι ὠκαΐθισεν ἡὶ κιξωτὸς ἐχί οἱ ο ΟΡη: τί ἱ Αραξοῖτ, ὦ Κτ κτὶ 

μηρὸν λοιπὸν μέχρι τὸ δεκατα μυὸς ἡλικῆστο, κ ὺ τε τῷ. δεκάτῳ μι) ὄφϑισαν 
αἱ ἱκεφαλαᾳὶ Τὸ ὁρέων. οὐνόξι μοι τῷ διχαισ τίωὐ ϑύτονίλν, “πῶς διήρχεσεν οὶ εὐ πσώτοις μμη.-- 

ΝΣ σὶ ἰ καϑεύπερ ο οὐ σχϑτῳ “κατοικεκλεισιμδιορ. 

ἐμ!» " 6 Καὶ ἐΐμετο, φησι, μμεταὶ πὸς τερστωρφίχκϑυτα ἡμέρριρ, καὶ ϑέῳξε ἸΝῶς τέων ϑνεῖ-. 

το δου τηςχιξωτῶ, » ἐποίησε, 7 Κα ἀπέςειλε ὃ χύρλικαι ἰδεῖν, δἰ κεκόπακε ῶ 

ὑδὼρ. 
ὅζᾳ ῷ δίχαιον σχϑέπω τολμῶντα. ᾿στοτ σα δι ὁ ἑαυτῷ, δλα (δ κόρακα «.- 

πέφελε,δι ὠχείνα μαϑεῖν Ουλόνϑμος, Εἴ τινα 61. παξϑαξοχῆσαι ,χρισ ἐωματαθολίω. 

Και ὀξελϑων, Φησι, οἕκ Δύέςρεψον, ἐὼφ τῷ υ ξηξονδίωαι ῶ ὕδωρ Ὁἰσὸ τὴς γῆς. 

ι5 Οὐκ, ΩΝ μετὰ ζῶτω ὀμέφρεγψα, Ὁ ἕως πφερσέγηκεν ἡ ϑεία, ̓γράφυ᾽ ΡΥ ἰδίω- 

μα τότο ες! τῆς θείας )φαφῇς, ἡ πολλαχοῦ δ τις εν ὐτίω χὰ σιιυήλειόμ. χαὶ ο)- 

ζῶ κϑὲ πολλαὶ Οιαῦτα βιρεν κα ὡ τ ργαγεῖν Θὐς μσον » δὰ ἵνα μὴ πόμτα γἷ ἢ ἡμδιν' 
μιλυβεώροντες ῥωϑυμότερϑι λίνηαϑε,ὐ μῶν χαπσιλημπείνομαι δεερδυνάρϑαι, τίου γφαφίω, κ᾿ 

ρον πε τοῖς ἰδίωμασι τὔτοις χέγφησα!. τέως ἢ ἡμᾶς ὀμαγκαιον ἐστον. τίῳ αἸτίαϊ, 

χ(νν 10 δ {ὦ σῴα αἰέφρεψε ὃ ( ὄρνεον [ὁ κοραζ.] ἴσως ληξάντων ΥΝ ὑδωτων ἀκααιρτοι ὦ ὁ" ὦ 
ὄρνεον, ἡ σώμασιν τυχὸν τοῖς τε δὐιϑοφπίνοις, τοῖς τ ἥϑά ἀλόγων, χὰ ἡ τίῳ κατάλληλον 

ἐυρϑν ἑαυτῳδ (οφιώ, οἰαπέμενεν δὶ Ὁ αὐτὸ μίχρον ἐγώοτο τῳ δικαίῳ τεκμιήέιον 
τῆς ὩΣ ἐλπίδας. Εἰ Ὁ μὴ τοτοζώ, μηδὲ ὅδε μριραν ὥνα αἰ δαμιυϑίρ. , ὑπέ- 

«ΡῈ γι. χὰ δῖ, τούτοζ, ἔςν ἀληδεοοντόῦεν λοιπῶν τίῳ χοτν ππεϑσδοκίανἐ ἐογηκῶν 

25 ὁ δίκαιος ὠκπέμιπει τῴῳ πξικιραν ,ὐ ὀρνέον ἥμερον ὡ Φιλϑσικωύηῦῳς κα Ὁ πολλὴν ἐυγγῳμο-- 
᾿σεωΐωῳ Ἐλιδιυκμύμϑμον » ὃ οὐδε δύεγομϑιω ἕτερθν Ὧι σιτεῖοϑαι ἢ απέρμιατα. “ἥν ΣΡ 
χαϑοιρῶν τυγχάνει. 

8 Καὶ αἰπτέζειλέ τίμὶ αἰβεφεραίν, Φηαῖ, ζω αν ἰδὸν, Εἰ κεκόπακχε ῶ ὑδὼρ οἰπὸ 

πῦρόσῳτγγῃ τὴς γῆς, 3 Καὶ μὴ ἐνρέσον ῇ  αἴξεγεροι ὀῥαπαιυσιν τοῖς ποσὶν αὑτῆς 

30 ἰαγέφρεψν παδϑς αὑτὸν Εἰς τίωῳ κιξζωτὰγ, ὅτί ὕδωρ (ὦ ἔχὶ πὸν πὸ παοϑσωπον 

τῆς γῆς. 

Αξιν οὐγτοιύϑαι διερθυνήσαιϑτῃ πῶς ; ἀῤωτέρῳ Εἰποῦσα κἡὶ ἀγία γράΦν, ὅΤί αἱ κες 
φαλαὶ ᾿ τὰς ὀρέων ὠφϑϑυφῶ, ἡμῷ φησιν, ὅτι ἐχ ἐυρόσα Ό  αὐξεσεοοὶ ὀϑασταυτιν ὑσέ- 

φρε ἐψα Φεὺς αὐτὸ Εἰς τίῳ κιξωτὴν, ἥσι ὃ ὕδωρ ὦ Ἐχὶ πὸ ὃ σγδόσωπον τῇ τῆς γῆς. 
35 μῷ ̓ἀχριβείας λὐαγναδιθῳ ῷ Εἰρηνδίον χα ἰείσηδθα πὼυ ̓ αἰτίδι. ψ ἐγ ἐ ἐιστεν πλοῦ, 

ὅχ, ἐυρέσαι αὐαπερσι, λώ τὴς πορῖν αὐτῆς προϑσέϑοκεν ἵνα διδιώξῃ ἡ ἡμᾶς, στ Εἰ 

Ὁ ὁ ἔληξων ὦ ον μέρες τῷ ὕδατα ὺ αἱ κεφαλαὶ Μὸ ὀρέων ὠφϑυσαν ᾽ λ ἐ ἔτι οἰπὸ τὴς 
λιρα πλησμονῆς ἿΜ ὑδιώτῳν χαὶ αἴ ταὶ ὅΜὸ ὀρέων αἱ "χεφαλαι βορβορωδεις, ἢ ἢ ̓τελματώδιας 

ἰλϑορὴ ἦσαν πεπλυρωρϑύαι. δἰ[ὸ Ω, φ ώα! πα ἰλώσασα, ἢ , αὐἰθζτεροὶ , σχεῖξ ξοφίω͵ 

40 κατάλληλον ἐυρεῖν ἵν διρναμϑμη, εἀσέζρεψα, δ(ῥὲ τὴς ἐπὸμόδου διδαύσκυσα ({) δίκαιον, 
ὡς ἔτι πολλὴ ὟΜ ὑδυύτον δεν ἡ ψΦορρί. 

Καὶ ὁ κτείνας, Φησὶ, τίου χεῖρρι ἐλϑίεν αὐ τίω;, χαὶ Εἰσήγανδμ αἰντίωυ ποοὲς ἑαυ 
Εἷς τρῤκχιζωτὼ. 

ΕἾξες 



χαν, ἢ. 200 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤΗΝ 

Εἶδες πέση τῷ ὀρνέν ἡ θύγνωμοσιωη, πῶς ἐπτλμελϑοῦσου “ἰδ ἧς παρϑυσίας ἐδίϑα: 
σχε Τ' δίκαιον ἔτι ἧνα μικρὸ μακροθυμίλμ" ἐγδείξασζ. χύπι 

10 Διόχαὶ ἔχισχων, φησιν, ἔτι ἐπ]! ἡμέρας δξωπέςειλε τίω αἰδέςεραν ἐκ τῆςκι- ᾿ 

] ζωτῦ. 11 Καὶ δυέςρεψι τοῦς αὐτὸν ἡ χὐθεζεροὶ παϑῦς ἑασέρφν, ἡ Εἶχε φύλλον 

ἐλαίας καρῷος οὖ τωδτύματι αὐτῆς. φ 

Οὐχ πλῶς οὐὐταῦϑο συὶὲ Εἰκη κεῖται, ὃ ἀσϑϑς ἑασέραν, Δλλ᾿ γα, μοίϑωμϑμ ὅτι 

; δα παΐσης τῆς ἡμέροις αἰ ατραφεῖσα, καὶ θὐοϑυσοὶ ἵνα, κατάλληλον δίαγτὸμ, χτ τίω 

ἑασέραν ἐπόμῆλϑοων ἘΧῚ τῷ συμίᾷτος φέρουσα. χάρος ἐλαίας. Οοιζξτον Ὑ δ ζάον, 

ἥμερϑν, ὃ «εἰ τἰοὼ σιουήϑειὰν Ἐγιξητοιῶ, δχρῥ τοὶ τῶτο ὁ κἱ σσἐφρενα, καὶ δζρὸ τὸ χρ-- 
᾿ Φοις τῆς ἐλαίας πολλζωὐ χροϑιμυϑῖθν ὠκόμισε τῳ διχαίῳ. Δλλ᾽ ἴσως ὁῤ ἂς Εἴποι, ἡ ιο 

Ἵ “ποθεν δΐρε Φ᾽ φύλλον τῆς ἐλαίας; Ὁ (δέ πὸ ἐγίνοτο τῆς τῷ ϑεοῦ ὀικϑγομίας, ὸ ὃ 4). 

ρεϑίεαι, αὶ Ὁ τίου αἰδεφεραν λαίθϑσοιν ἐχὶ τῷ φύματος ἐπανελθεῖν πάλιν πσοὶς (Ὁ 
διναηγον ᾿ ἄλλως ὃ) χαὶ ὦ δένδρον ἀειθουλές 691, καὶ Εἰκος ἢ ὑδεύτων ( αυονοτησοίντων, 
ἔτι Ὁ δέγθρον Ὁ ἢ φύλλων ἔχειν κόμέωυ. 

125). Καὶ Ἑλτομών, φησιν, ἔτι ζ' ἡμέροις ἑτέροις δξαπέφειλε Ὁ αἰβεζεσοὶν, ὁ θασθ9- τς 
ι σέθετο Ὁ ἔχιςρέψαι κσϑὲς αὐ" ἔτι. 

᾿ Οἷα δζὶ πϑύτων (ὦ δίκαιον ἰκφμζεὺ χγῆδᾳ μυϑιλν λαμξαγοντοι, ὥασερ γ)5 ἐπα.-- 
{ γελϑούσης αὐτῆς αὶ Ἐχὶ τῷ φόματος Φερϑύσης Ὁ " φύλλον τῆς ἐλαίας χοὰς ΕἼγεξᾳ χιὼν 

ἐλπίϑως, ὅτω ἡ νιῶ Ὁ ἀξελϑοῦσαιν με κἰ πυυςρένψαι πάλιν, δείγμμω μέγιφον ΜΟῚ πα-- 
νι ρέεῖ χε τῷ πολλίω αὐτέου θὑρηχέγαι Ἔ ὀῤεσιν, ἡ λῆξιν γεγῆεϑαι Ψῥ ὑϑαΐτων πθωτελῇ, ἢ 20 

ὁτι τοτο ςιν αἰλυηθες, ἀκουσον τ ἐξῃς. 

" 13. Και ἐλρετό, Φησι, τῶ! ὧν ὼ χ ἔτει, τῇ ζωῇ τ Νῶε, ὅ τούτο μιδιυὸς, ὀξ. 

Ν ἔλιπε ὦ ὑυδὼρ Ὥστ τοδϑσώπου τῆς γῆς. Χ αἀἰπειάλυψε Νώε τί φεγάω τῆς κεξωτν, 

᾿ ζω ἐποίησε, κὶ ἐἰδὲν ὅτι ὀϊξέλιστε τὸ ὕδωρ Ὡιστὸ τα όσωτεν τὴς γῆδ. | 

Πώλν οὐταῦϑα ἔπεισί μοιϑαυμάζειν ὁ ὠκπλήηεοϑαι ἡ τῷ διχαίν τίω φρετίωυ, 15 
᾿ ᾧ τῷ θεοῦ δὴ φιλᾳν,ϑρφπίαν. πῶς »»», ἐιπέ Μ], μτ' τοσψτον γθόνον πυδόσξαλων τῷ 

αὖθι, καὶ τος οψεις ὁματείνας Εἰς τίω τῷ ὠφανοῦ ϑέλν Οὐκ" ἀπετυφλωϑν,ὺ ἐπηρώ- 
η τοὺς οχζεις; ἴζε », ἴξε, στί μιοίλιςα τῶτο παίδεν ἔϑυς" τοῖς ὁ, ϑούποις, καν μαθὲς 

βεαχὺ μέρος τῆς ἡμέροις ον σχϑ]φγοῖς ὥποις καὶ ζοφωδιφέρφις δχρέχϑντες πτδϑς τζοὺ ἡ 
Φωτὸς ἄϑρόθον αὖ γέ" αἰτενίσαι βεεληθῶσν. Δλλ ὁ δίχαιος τος οὖν εγνιαυ τῷ ὀλθκλυήρῳ 30 χέει 
ὦ οὐ Ὀσύτοις μησὶ, καϑούπερ οὐ σκότῳ, διρέγων εἰν τῇ κιξωτῷ, ᾧ νωῦ αἰϑρόον τσόϑς Ἔ 
τὸ φωτὸς αὐγάὼ " ἐπιδὼν, Οὐδὲν τοιϑτον ἔπαδρν. ἡ 1 ϑεοῦ χάος ἥν μετὰ τὴς χἸδη 

ἡ δοιοαϑαίσος αὐτοῖο ασομώνὰς, ἡ ἡ τῷ (Ὁ ματος τὰς οἠεϑήστις ἰουροὶς ἀπεργαζομδῥη, 

ἡ ἀνωτέρας “ΨὝὦἋἘῷ ματικὼν ὀμαγχῶν [ ζαύτας “ποιῦσα, ] . - 

14. Ἐν τῷ δυυτέρῳ μιζιυὶ ἐϊξηρφίνϑη ἡ γὴ, ἐοδὺμῳ ὁ Εἰκοίδι τῷ μῶυός. 35 
Ουχ ἀπλώς τὴν ̓ σοιυύτίω αἰκοίξειαν ποιεῖται ἡ ϑεία, »ραφή, λα μαάϑωμϑυ, 

ὁτί μέλρλ μιὼς ἡμέρφις τῷ οὐμαυτῷ ὠκείνε κἡ συμπλύρωσις γεγενη.), καθ᾽ ον τῷ διχαὶν 
ἐδείηϑη ἡ αἰ ανο μονὴ, ἡ τὴς ὀικϑυμϑῥης αἰπιίσης χ χαϑούρσιον γέλϑνεν. Εἴτω ἐηἤκαϑαί- 

πῇρ ἐναὶ ῥύπον ὠπεπλεοώύατο ἡὶ κΊίσις ἁπασοι, δ᾽πυϑεμϑύη τίω ὥπασον κηλίδω, ζω ἡ 
αὐ, ϑρσπων χαχία ἐν αὐτὴ χατεσκθύασε, τὸ φαιδρὸν αὐτῆς γέγονε ὦ πσδόσωπον, τότε 40 

λοιπὸν “σροςαει ζ ϑίχαιον δξελϑεῖν ὧκ τῆς χιζωτού, κ᾿) ἐλθυϑερ9! αὐτὸν τὸ χαλεποῦ 

ἐκείνη δισμιωτηδία, χα! Φησιν᾽ 

15 Εἰπεχύρλος ὁϑκὺς τω Νώε, ιό Εξελϑε σὺ, ἃ ὡ οί συ, ὧν γυνή σν, 
᾿ Ν 

. 

γψ,πἰπ᾿ὸ 
ὃν, 
σὴς 
παι 



- 

ΤΈΝΕΣΙΝ, Λὺγ κφ'. 25. 
ὁ αἱ γωναῖκες Νὴ ηαἦν σν μζτ' συ, 17 Καὶ πόμτα τὸ ϑηρία, ὅσαι ὅβὲ μετὰ σῦ, ὃ 
πᾷσοι σεὶρξ στὸ ἐπε πενα ἕο, ἐως αἰυαν, κα ο πὸρ ἑρπετὸν χινόρϑμον Ἐχὶ τὴς γῆς ἐξα, ατε 
μετὰ σταυτ. ἢ ὸ αὐνξανειϑε κα χ πληθιωυέοϑε ἘχΧὶ τὴς γὴς 

Σ χόπει 9εού. ἀγαϑότητο, πῶς οἰ πϑύτων αἰ οκμυλεῖται ῷ δίκιο. ὕρτῃ ̓  

᾿ χυφοσέταξεν α αὐτὸν ὀξελϑεῖν ὁ ὧκ τῆς χιδωτού, ὁ ὧν κα ΓΟ τίω γευύαμκοι, ὃ τὰς γειυαι- 

μοππών κας ἦν ἐῶν αὐτϑ, ᾧ πὲ νεία πϑύτα, ψα (μη ἢ αὑτὸ τῦτο πάλιν πολλζω αὑτῷ' 'χασ 
ἔῃ τασχεδοίσῃ ̓  ̓αἰλυμίδν, ἡ Ὄ Θγαγῳηιον ἃ αὐτὸν κϑυταςήσῃ λογιζόμϑρον, ὦ ὡς οΚ ἐρημίᾳ ἔςαι, 

ον τοσῦτῳ πλάτει τῆς: .ὴς μόνος ὀμκῶν, συεθενὸς οὶ ὄντος ἑτέρου, Εἰπων, ἐξελϑεὸ ἐκ πῆς 

κιβωτοῦ αὶ ὑς ὀξώγατι ἀπόντα μετ σεαυτῷ, “αξήσέϑηχε, ᾧ ἀὐξανεθϑεκὶ ἡ πληθωύεοϑε 
το Ἐχὶ τῆς ς γῆς. ὁξα πῶς πάλιν ὀύωϑθεν ὁ δίκαιος ὅτος ἐκείνω δέχεται τίωυ δύλογίαν, ιὼ 

ΡΣ τὴς αὐ ϑαθαστως ὁ ὃ Αδαμ ἐδεξώτο. ὥασερ )Ὰ ζωύϊκα, ἐκεῖνος ἐδοημεινργήϑν, ἢ ἥ 

χουσε" ε ἐυλόύγησεν αὐκᾶν ὁϑεὸς λέγων, ἰυξαγεοϑε καὶ ὁ πληθειύεεϑν καὶ ὃ χατακυρλεύσαιτε 
τὴς τ ὅτω ὃ ὕτος γι, ὐξανεαδε ὺ πληθεωύεαϑε Ἐχὶ τῆς γῆς. ὡασερ 5 ρο ὠκεῖνος 

ὶ ρίζα γόγρνε πόῤτων ἦν γεγϑνότων “τὸ τῷ κατακλυσμῇ, ὅτω ὃ ὃ  δίχαιου ὃς 
43 μ ούμαη ἀρ ἡ Ὡρχὴ χϑῃ ῥίζα γί οἰνέται πϑλῥτων Μ μετα κατακλυσμόν. καὶ οντεῦ-- 

᾽ν λοιπὸν τὸ τῆ Μ᾽ δ ϑεῦπων συφασεως ὋΡ ΤῊΣ λαμθανει, χαὶ ἡ κἸίσις ἀ; ἀπασαι ( 

ὀκεῖον Ὀὐπολαμῥαὐεικὸ κόσμον, ἅτε γὴ ες χαρποφορίὰν διεγειρρμδμη , καὶ τοὶ ὠλλα, 
πόμτα, ὅσᾳ δὶ Ὁ τοῦ αὐ, ϑοπΥ λιαουροσίαν ἐδημισργήϑη. 

18 Καὶ ὀζηλθε Νώέ, φησι; καὶ κὶ γωνὴ ἀντι ᾧ Φιὶ αὐτι, κὶ αἱ γιωνγκες δῇ 
49 ἐν ἀντεῦμετ' αὐτὶ, 1ῷ Καὶ πολύται ζὰ ὁνεία, αὶ πλύτα ζα κτίωυν,  πθῦ πετεῖ- 

χπίλῃ 

γΟν Ὁ πὸ ἑρπετὸν χιγού υϑμον Ἐχὶ τῆς γῆς κῃ δ δνος αὐτῶν ἤξηλϑον ἐκ τηφςκιξωτῷ. 

Καπὲ Ὁ τῷ δεατῦτου, φησι, έδσαγμα, δεξανϑμος τέωυ δ᾽ λογίαν τίω ̓λέχϑυσαι, 

αὐξανεϑε ὁ πληϑεωύειϑε, δξηλ)ο ὧκ τῆς κιβωτοῦ αῷ' μα; ἀλλῶν ἀπόντων. . ὦ 

λοιπὸν οὖν πιάση τῇ γῇ ὁ δίχφιος μόνος αἱ ῴγων "ο τῆς γειυαμχὸς ἡ ΨὋ᾽" παιδίων ὃ Ψ 

2; τάτων γωυακϑίυ. Χ) βθύϑτως ἀξελ)ων τίω οἰκείλω βὑγνωμοσειωΐω Ἐλειδείκψυται, ὐ ὑν 

πέρ τε ἦν παρεληλυϑότων, ὑπέρ τανῦν μϑιηόντων ζι θὐγδρασίας αγαφέρει τῳ ἑαυτῦ 
διασύτη. δλλ Εἰ δοκεῖ, να μὴ μακρῶν ποιαίμδῳ ᾧ λόγον, Εἰς τίων ἐξης (υμὶδυσώ- 
μα ῳᾷ κῷ τίω Δυγνωμοσιιύευ τῷ διχαίν, μέδθι τούτο τύ φύταιντοῦ τὸν λόγθν, ὃ 

καλέσαντες υμδβμ᾽τίω ᾿ ἀγαπτίων δηζωνεκῶώς “τὥτον τὸν μαχίμου, Ψ δ] σνοίῳ αδξικρέ. 

40 Φεῖν, χαὶ τῆς Ὄρυτὴς ἐὐτῦ κα αἰκριδείας τίω ὐ βὐμορφίὰν κατα μόμϑείνεν, ὲ ζιλωζᾳς 

κι γίνεοϑαι. σχϑπει » μοι πῦσος ἀὐτύ τῆς ὩΡΕΤῊς ἢ ὁ πλλούτος, ὃ ΤΙ σήμερϑν ὧν ζω 

σαωύταις ἡμίξαις ζᾷκατ' αὑτὸ δινγϑύμϑμοι σὐδέπτω ἡ γιοῦ ὁ τέλος ἔχτλειναι ἰσχυσαμδῳ 

τῇ κατ αὐτὸν αὐ οϑεσειυὶ . "ἰ λέγω τέλος Ἐχιϑεῖναι; ὃ σα ἂν ᾿ Εὐπωρδυ,ψ διά μεθα, 

ἐφικέοϑαι, διλλα καν ἡμής πολλά διωιυηλώμϑῳ Εἰπῖν, καν γὦ μεθ ή ἡμᾶ, συν ὃ θυτῶ 

42 σοῖς ὃ τέλος φϑείσαι διωυνησύμεθα ̓  τοσῦτον ὅθην ϑρετή. ἐλ γα ῤβελεδῶμθῳ, ὦ ὧ- 
πᾶσαν ἡμδί- τίω φύσιν τ!" παιδοῦ σαι δυνήσεται χαὶ “σοϑς τὸν τὰς ς ϑηρετῆς ζήλον 

ογαγαγέῖν. στὸν γε β αὶ μεταξὺ ἴρσζτων πονηρῶν Δὐαςρεφόμϑμος [δὲ ο δίκαιος] καὶ 
μηδένα ἐχῶν δρᾷν ὁ ὀμότροπον, κοτ3ς οσῶτον μδξνν ἀὑβέγν φϑαίγων τῆς ϑρετῆς, “ἰςἡ- 

μὴν ἔφα, πολογία, ζοῖς μιηδεΐοσαῦτα κωλυματα ἔγουσι, χ᾽ ὑ ῥᾳϑυμοόύσι πὴ τίωι 
40 τες χαπορθωσιν ; μὴ , ΣΡ μοι τίω ον Οἷς πεντακοσίοις θτεσι ὅγ» γὼ λέγε μόνον, 

"ὅτι κωμῳδούρϑρος, χλίαζο μενος διετέλει το ̓ δὴὝ πίω χακίον. μμετιόγτῶν, ὡλά 

ΧΗ τίου ἐν τῇ ἠκιθωτῳ ΟΥ̓́; [φτριξίω, δ ΣΡ οιαυτὸς ὠκήνος ἀἰγτίρῥοπος Εἶναι μοι δύ 
τὸ πὸρτὸὲς χεὺν. ,τοστυρ τίου ὠκεῖ τίου Θλίψω αὐ ονδῥειν ὁ δίχηος ἐμῤαγνοίζετο, τὺ 

φινογώφίᾳ 

Χον. 
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φενοχώδλα; Οιαύτη τυγχόψων, ὡ μηδ ἱ ὀϑαπνῷ δυνά μϑμος, ὺ τὴς ΤΌΧΣΙ ϑηρίων ὼ χ 

αἰ λόγων Δ 9" χωγὴς αϑεηόμδμορ, ᾧ σὲ πϑλώτων δεικψὺς αἰτεῖ τῆς γγνώμωις Ὁ φεῤρὸν, καὶ 
Φ ἰκλνὲς τῆς πσοϑαιρέσεως, χαὶ τίου πίςιν, ὦ αὐἰϑὲ τὸν ϑεὸν ἐπεδείκψυτο, δὲ ἰὼ πόμ.- 

τῶ ρας ᾧ κουφως φερε. δζούτοι τῶτο, ΝΥ, Οἱ Ὁ αὐτο πόρτα Εἰσζώεγχε, ὦ ΤΜ 
-ρὰ τῷ ϑεο μΟ' δαψιλείας ὠπήλαυσε. Εἰ "Ὁ ἡ φεγογωρίαν “πολλίω"ἰσσέμες ς 

γέν ον τῇ αἰαγωγῆ τὴς χιξωτῷ, ΔΛ, ὅμως ὦ χλυδωώνιον ὃ Φοξερϑν, χα! τίου πϑνωλε.- 

ϑρίλν ἐκείν διέφυγε, χαὶ αἱ τ τοῦτο κζ' πίω φενργωράδῳ ὠκείνζωυ ν τίω αἰφόρητον 

Εἰἱρκτίω καὶ ἰδείας χαὶ ἀγέσεως ἀπήλαυνε, χαὶ τὴς πο αὶ τῷ γεού θὐλογίας ἡξιούτο, ἢ 
παλιν τύρυ οἰκείλν βύγνωμοσιωζωυ δζοβ Μ᾽ ἔργων ἐπλήρου" ὁ πλυταχοῦ ϑύρήσεις ζις 
Ὡρχας δὲ αὐτοὶ Εἰσφερομϑῥας. ὥασερ ὃ τίω πυρϑτίω ἅπασαν ὑλικὸν τίω “ρε- 19 

τὴν μεταδιώξας, ἢ τὴς καικίας ὠκείγων ὠκτὸς γελϑνως, αὶ σμωυαπήλαυσεν ἀδθὶς τὴς 
τίμωρλας, δλλαὶ πϑρτων αὑασοὐρυχίων γοονϑβων αὐτὸς μόνος διεσώξετο, ὅτω παλν 

Τὴ πολλίω τὴν πίςιν Εἰσζώογκχε, καὶ μετ᾽ ἐυηϑρίείας τῆς ὧν τῇ κιξωτῳ ζικήσεως 

ἐὐέλατο, παλιν (οὶ τὐραα τῷ κού ἠκολούθησε μ(τ' πολλὴς τὴς φιλοτιμίας, ἡ ἐξενεηθεὶς 
τὴς κιξωτῷ, καὶ Εἰς τὴν ἀσϑϑτέραιν δχοιγωγῶν Ὡσπολαταςα εὶς, ἐυθέως ἐυλογίας αξι-ις 

οὗται. αὶ πάλιν τὴν οἰκείαν ἐυγψωμοσιούζευ ἐχηδειξαίνϑνος ὁ τὴν κτ' διώα μιν ἐυχα-- 
διτῖαν ποίησαι ψϑμος, ὃ ὅτω μειζόνων ἀξιού ̓  ρα Ἐ φιλονϑο πε ϑεν. ἢ γὺ ἔϑος ἘΌ 
τῳ θεῷ, ἐπειδομ μέχρ αἱ ἡ ἐντελῆ τϑΡ ἡμῶν ἐισενεχ9ῇ, κί δ᾽ δξζυ ἐϊσενεχϑὴ, πολλὴν 
ἡμίν τὴν Δ αὐτ δωρέᾷεϑαι φιλοτίμίαψ. χα ἵνα μαίϑης ᾧ τῆς δύ ϑοφ»πίνης ἐυτελεί- 

ἐς τὴν ιἰπυβξολήν, ᾧ τῷ διασότα συ τίω φιλοτιμώλμ, σχόπει μοι ον ζωῦϑε. καὶ )} 29 
βυλνϑώμϑρ ἐς Εἰσενεγκῷ, 1 τοσῦτον διωνησόμοεϑαι, ἡ ὅσον τὴν Ὁ. οἱ Μ᾽ λόγων ἐνησρα- 

εἰλν, ἐχιδείξαοϑαι ᾿ζῷ μϑὲ τοι δὲ «αὐτῷ δ ἔργων Εἰφςύμας ὠκπληρούπη σεῦ ἂν 

αὖ ἴσον ϑμοιτο, ἔργα ὦ λόγοι; αὐγενδιφὴς δρῶν [" αδι] ὁ δεαυύτης, συ νὸς δείπα ἶΜ 

πρήμδν, Εἰ μοὶ δ ῥημαύτων μόνον. αὶ αὑτὴν 5 τὴν δχοὶ Μ᾽ λόγων ἐνοαριείλμ ἀπαι- 
τεῖ, ὅχ ὡς ζωύτης γοηζων αὑτὸς, δυλ᾿ ἵνα ἡμᾶς πουδούσῃ ἐυγνώμονας ἕνα, ἢ ἔλγε- 15 
νώσκειν τὸν ὋἪἝαἰγαθὼν χορηλ9ν. αἱ σ'τῦτο ὶ Παῦλος γράφων ἔλελν, Εὐχαφαφοι γί-: 

γεοϑε. Οὐδὲν δι ὅτως ἔχιζητεῖ πὴρν μδμῖο δεασότης, ὡς τῶτο ὦ χατόρϑωμα. 
Μὴ ζω αἰγνώμωονες γινόμεθου, μηδὲ δὲ ἐργων δυερτετούμϑμοι [ἀὐπὶ], ὀκγαΐμδϑυ ἢ 

δἰ ϑ. ἦν λόγων θ),σρΑτίον ἀγαφέρειν τῷ] δεασότη. πάλιν γὰ  Εἰφήμας Ὁ χέρδος 
ἵἴξαται: ἐαὴ Ὰν ἘΧὶ ζοἰς ῳϑεύσωσιν θυχαίφιτοι γενώμεθα, χαὶ πσοϑς ον μειξόγων 40 

τυχεῖν ῥαυτοῖς πολλζωὺ ποδοϑυττεπίζονϑμ᾽ τίω φΡρησίομ. μόνον «ἰϑακαλώ, καθ᾽ 

ἐκοίς- ἕω ἡμέραν αὶ ὥρφιν, Εἰ διόν τε, αγαλογιζωώμεϑα, καθ᾽ ἑαυςᾶν' μὴ (ἐς χριναῖς μόνον 

δϑεργεσίας, ὡς παΐσῃ τῇ φύσει ὁ δ ὁλων δυμιθραος κεχάέρλςαι, δλλαὶ χα! ὁ ἰδίᾳ καὶ 
καθ᾽ ἐκα τον ἡμῶν παρεχόμδϑας. καὶ τί λέγω τὰς ἰδία, ᾧ καθ᾽ ἑκα τον πα ἐχομένας; ὦ ὑ- 
κἣὸ ὧν αἰγνοοιοῦτες ἐυεργετόμεθευ, αὶ ἰῷ τότων ὀυλαραςώμϑν. ὕ ἢ ̓ Ὁ κήδεται Ὁ 15 
ἡμετέραις (,τησλας, πολλὰ χαὶ μὴ Εἰδόζᾳς ἡμᾶς ἐνεργετῷ, ᾧὶ πολλαίκις αὶ κυνδυωύων 
ὄξαρπαζει, ὁ ἑτέρας ἐνεργεσίας Εἰς ἡμᾶς καιτατίϑεται. πηγὴ ὍΝ 41 φιλαν,ϑοφπί- 

ας, ἢ φυυΐποτε πούεται (αὶ ἐκᾷϑεν ναίματα τῇ ἫΝ ϑοόπων φύσει ππϑοχέσσοι. Νὴ 

ζω ζωῦτα λογιξωμιϑω ᾧ απσουδαιξωμδῳ ὁ Μ φθασαντωι πίὶς ϑύχαολείας 

ὀμαφέρειν τευ δεασύτη,Κ αἰ πὸ ὟΜ ἐξὴς Ὀνέτοις ἑαυτῶν: χατασχθυαΐζειν, ὡςε μεὴ αὐγα-- 40 
ξίως φανίωῶαι ΟΜ“ αὐ δ)εργεσιών, δωιυησόμεθει καὶ πολιτείλυ Ῥρίστίωυ ἔχτδείξ- 

αοϑγας, ἢ τῆς κακίας τίοι πεῖραν ὀχριφυγεῖν. ἡ γὸ μνήμη μ δεργεσιών ἱχδμὴ διδα-: 
σκαλος ἡμῶν ἔραι τῆς χατ᾽ ροτίω πολιτείας, Προ ἀφιφσώ ποτε ἐἰς ραϑυμίὸν ἐμιπε. 

σον 
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σίνζμ ἢ λήϑιω, πτοϑς τίω. χακίλυ αὐτομολῆσαι. ἡ ὙΣΡ μέφουτσα ἐχρηχϑρηα ψυ-- 

χὰ τότε μόνον, ἐπειδϑὺὶ χτ' βοιωῦ φέρηται (αὶ πυρϑίγιλατα, θύγνωμοσιωυζω Ὡπδείκιυ- 
τα, δδλὰ καν οὐγόμτία τις τοραγλώτων τβέςασις τ ρακολυϑήσῃ , Φ τεξ ἰσω 

β,ηϑρασίαν αγαφέρει, δ οἰὲν Οἰστὸ ΦῊ ποραγμαάϊτων μεταξολῆς χουγουμϑρη,δυλα Ωυ- 

5: τῇ μάλλον νξυοφυνϑμη, καὶ τί ἀφώτον τοῦ 9ε8 κηδεμονίαν λογιξουϑῥη,ὺ ὡς θύπορος ὧν 
Χ) ϑύμη χόμος δύνωτα καὶ δὲ ἐγόντίων ποραγμμώτων, Εἰ ἡμεῖς τίω αἰχριξὴ κατάλη- 
“ν μὴ ἰχύωμδν σιωιδεῖν, τέω ἑαυτοὐ κηδεμονίον ἐχιδείξαοϑαι. ὅτω ζοίνιω ὥπϑμτα 

(ὰ καθ ἡμὰς τὐδαγωρϑιῶτες, σπτὼς ἂν Φέρητωι (ἡ πυράγματα, ἡμεῖς ἕν μόνον ἔργϑν 
ἐγωμδν, ὃ διϊωεκῶς αὐτῷ δυχραφεῖν τῷ ἀπόντων. δζ, ) τῷτο λογιχοί τίνες γε- 

ιο οὐνα δι, ὁ ζῳύτῃ ὝΨΜ'ἀλόγων διεφήκαρυϑυ, ἥα ζᾳς θὐφημίας, ᾧ (ὧν ὕμνες, ἡ διζωυε-- 

κεῖς δοξολογίας ἀαγαφέρωμδμ τω ῬΨ ὁλων δημιϑργῷ. δ τῶτο ἢ ψυχέω ἡμῶν ἐγέ- 
πγϑυσε, γλαΐοσαν ἐασρίσουτο, ἵνα “ν᾽ Ὁ ἀὐτύῖεἰς ἡμᾶς δὐερτεσιών Εἰς αἴαϑησιν ἐρ- 

2 μὗροι, ὧ πίω διεασοτείαν Ὠχαγυώσκωμϑρ, καὶ τίω θυγγωμοσιούίω Ἐχιδειξωμεθα, ἡ 
πὰ κτὶ δυώαμιν θ χαρασίὰν αναφέρωμϑυ τῶ]. δεαυύτη. Εἰ ὙᾺΡ̓ δὼ, ϑρϑποι ὦ τὴς 

15 αὑτῆς ἡμῖν Φύσεως χϑιγωγοιετες μικρ 9 ἐντινα πολλάκις αὶ ἐυτελη Εἰς ἡμᾶς ἐυερτεσίαν 

χαταϑέμϑμοι ἀποχτούσι τίω αὐστρ ὧν πεπονϑαμδν δύχαφιεῖδν, ὁ δζρ. τίω ἡμετέραν 
δ᾽ γνωμοσιοωύζωυ, ΔΑΝ ἵνα, ἢ αὐτοὶ ἐντεύθον λαμασοϑτερφι φαίνωνται" πολλῷ μάλλον 
Ἰλὶ ἢ φιλαν, ϑοθπου γιοῦ τῦτο[ πλείω] ποιῷ ἡμᾶς χοὐ Ὁ διρὶ τίω ἡμετέραν ὠφέλᾳ, 

αἱ μόνον Ἴτο γίνεο, βαλομϑύε. ὥατερ γὺ ἘΧῚ Μ αὐθρώπων κἡὶ γνονϑῥὴ δύχαριεία Εἷς 
20 (ὖν' ϑυεργετηκόζα, ὠκείνως λαιμιασοϑ)τέρϑες ἐργάζεται, ὅτως (χὶ τῷ φίλαν, οθπου 

φεῦ στὸν “τῷτο ποιαίνδν, ἑαυςἦν' λαμιϑτέρφις ὠπεργαδόμεϑα" Ὡ Ν᾽ ἐχί τῆς ΤῈ 
ἡῤιδν δεονδμος ἀὐφημίας τῦτο βόλεται γίνεαϑαι, δνλ᾿ ἵνα, πάλιν Εἰς ἡμᾶς τες ῶ 

κέρδος, ὁ μείδονος συμμαχίας ἑαυζᾶν; ἀξίως χαταφήσωμϑμ. ἐἰ Ν᾽ ὦ μὴ διωναίμεϑα, 
κατ᾽ ἀξίαν ποτὲ τῦτο ποίϊσαι (πῶς γὸ, ὡσαύτη αἰοϑενεία φύσεως σωωδεδερδίοι; χαὶ τί 

ἃς λέγω ̓  ὀμβθρωττίνζου φυύπι;αλλ᾽ σδὲ αὐταὶ αἱ ἀσώματοι καὶ αἰόρατοι δυγαίμεις ἡ αἱ αρ ! 
ν οὐ, ΓΘ τχψὶ ΔΝ 1 ν ΑΔ » 9 ! ) ᾽ 
ὍΩ δξασίαι ἡΐᾳ χεέρϑυξιμ ») Τὰ σερ ει Τ' κατ ἀξίον δὸξολογίδν »ὐαφέρω [ὅ). 

φριώτες]} δγυνήσονται) ΔΛ ὄκφς τίω κτ' διώκαμωι ἀνενεγκεῖν θυγαρλεῖαν δίχαιον 

ἐν Εἶν, ὁ δϑιωωεκῶς δυξαζειν δ ὑμέτερον δεαυότίωυ ἡὶ δζρῥ τὴς “δ λόγων θὐφημί- 

αὐρὺ ὄχρὶ τὴς “Ἰρίφης πολιτείας, αὑτὴ Ὁ μαλικα ᾧ λαμιασοϑτέρῳᾳ Ἄοιτο κἡὶ θὐφημία, 
30 στὸμ ΓΝ μυρίων γλωοσῶ) τίω δυξολογίλν ὀυαφέρωμϑρ. γὰρ ὡγαΐρετος ἔκαφον ἿΜΨ) 

Εἰἰς αὐτὸν ὁρώντων χοβοισκέυαξει "τὸν αὐτοὶ δεασύτίωυ ὀῤυμψᾷν᾽ ᾧ ἡ Ὁ ἐκείνων δὸ-- 
ξολογία, πολλζω ἡ ἄφατον τω τίωὐ αἰτίδν παρέχοντι ἡσρίξεται τίω δ τῷ δεασύ. 
τὸ θυγοιδρ. τί δξζυ ἀρ ἡ μϑ μαικαολοότεξον Ἄροιτο, Εἰ μέλλοινϑν μυνὴ μόνον αὐτοὶ δχρὰ ὃ 
οἰκείας γλώῆης δοζαζεν 4 «ἀγαϑονϑεὸν, δυλὰ ἡ πϑϑζᾳς «ἄν ὁμο μεῖς διεγείρειν ἐὶς 

35 τίω (ῦ υμδν, δοξολογίδν ; ποσωύτη Ν᾽ τῆς ὭεΤὴς ἢ ἰομὺς, ὡς μυρίοις φόμαισι δ. 

νάοϑαι Τ' δημισρηον αγυμνῷν. Φο᾿εὲν "ὃ αἰρίτης πολιτείας ἴσον [ροιτο, αἰ, απητέ. δζρᾳ 
τῷ τοὶ ὀκύριος ἔλετς, Λαμμαάτω Ὁ φοῖς ὑμδβεμιασόθοϑεν ἢ αὐθρώπωι, ὅπως ἴδωσιν 
ὑμδμδζῷ καλὰ ἔργα ὼ δοξαίσωσι ὃ πατέρα ὑμδμτὸν εἰν Οἷς ἐρρινοῖς, ἔιδὲς πῶς καϑαί.- 
«ἣν ὃ φώς φλνὼ ἀπελαύνει ὃ σχότος, ὅτω ἡ Ῥρρετὴ ὀφϑείσω ἡ τὺ κοιχίαν φυγα- 

45 δέῦει, αὶ τῆς πλαΐνης Ὁ σχότος ἀπελάτωτω σθ9: δοξολογίαν κυφ ν᾽ ὁρωντων τίω 

Δ[ ϑόνοιαν. ὕτω Τίνων απουδουδωμϑμ ἡ δ λοίμιπειν τὰ ἔργα, ὡς “τον ἡμέτερον δοξα;- 

ζεαϑευ δεαυύ τίν. ζῳῦτα καὶ ἐλεὴν ὁ Χοιοὸς, ἐχ ἵα, πσϑὸς ἐχίδειξίν τι ποραῆωρϑν 
(μὴ Ἄλθοιτο) δλλ μα κα αἰκριξείας ΤΩΣ ζω ἀυτηῖ δοχϑιὼ πολιτευόνϑμοι μήτεβλαισι 

Φημία, 

Μαρ.9: δὶ 
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Λογ. κῷ. ΚΑῚ ΩὩΚΟΔΟΜΗΣῈ ΝῺΕ ΘΥΣΙΑΣΤΉΡΙΟΝ 
ωἱ κυρίῳ, ") ἔλοαιίξεν δἰπὸ πλύτων Μ᾽ κι υών δ καϑαρών, ἡ στὸ πῦω.- 

τῶν τῶν σιετειγῶν τῶν καθαρῶν, χαὶ ὀινννεΎΧεν ολοκοίρβπωσιν Εἰς Φου-ὄ το 

σιαιςήθλον. 

τόνα- πΝπ ἴδετε «θὲς “ὦ φιλανϑο6πε δεαυῦτυ τίω αἰγαϑύτητοι, ὅπως ᾧ 

ΝΘ δέχαιον δξήγαδν ἐκ τὴς κιξωτῷ,, ἐλθυϑερωσας ἡὶ τῆς ὑκεῖ δζρᾳ- 
" ΜΌΝΟΣ Ι “ “2. ῳ“ ν γι Ι ᾿ γώγῆς, ἀπαλλάξας τῷό χα λεστα ἐχείνα ἡ ξένε δεσμιωτηφίσ, τ5 

ἡ τῆς αἰ αρο μονῆς αὐτῷ (ας αἰμοιζαὶς " σολίδωχεν Εἰπών, αὑ-- 

ξαγεοϑε ὁ πληθωύεαϑε. μάθω ϑν σήμερον τὸ Νῶε τίω θ0.- 
γιωμοσιωύίω γὼ τυ θύχαφλφον ψυχὴν, δὲ ὃς παλιν σελείονώ καὶ 

πολλῷ μιείϑονα ὀξεκα λέσευτο τῷ ϑεοὐ τίου καἷθὶ αὖντὸν ἔννοιαν. χαὶ γ΄ ζοιῶτος ὁ γεύς, χῶ 
ἐπειδεὶν ἴθ Ὠχὶ τοῖς φϑοαίστιτιν ἐνγνώμονας γεγενηνϑρες, Ὀχιδανυλεύετοι τοὺς ΑὔΒ ἐς 20 
αὐτῷ δωρεαῖς. ασουδοιζ μὰν ζοίνιω καὶ ἡμεῖς τίω χτ' διύώμιν ἐυχαραςίθμ αϑαφέρειν 
τῷ δεαυύτη "αἰ ἢ υχθρξαντων ἡμῶν “δὲ αὐτοὶ ἀγαθών “να, ὼ βιειξόγων αξιωθείνϑρ, 

ὁ μηδύποτε δχιλουθαγώ ἄθα " χρρα τῷ ϑεοῦ Αὐεργεσιων ἐις ἡμᾶς γεγινηνϑύων, δρλλώ 

οἰεἰ στα ςρέφωμϑυ Ἐχι τὴς α[ ϑνοίας τῆς ἡμετέροις, ἵνα αὐτῆς μψήμης σιουω-- 
οούνϑμοι διζωυεκη τίω βυγαρατιὰν ποιωὥθα." Εἰ Τοσοώτω Ὁ πλῆθος Εἶσιν, ὡς μη-- τς 

δὲ Φρχεῖν (λογισμὸν (δ μώτερον ξαριθωμήσαοϑαι Ὁ Εἰς ἡμᾶς φιδλοτιμίδν ἀυτε 
“εγενημδμίω. ὦ δ δὺ ἦς λογίσοιτο ( ἤδη Εἰς ἡμὰς γεπενημένω, (αὶ ἐπηγξελυϑία, 

καθ᾽ ἐχαίς ἕω ἡμέραν γινόνϑμα ; ὅτι ἐκ τῷ μή ἐντὸς Εἷς ὃ Εἶναι παρήγαν, ὅτί ἢ σῶ-- 
μοὶ ψυχίω ἐπϑείσουτο, ὅτ! λογικοις ἡμεῖς ἐδυμεόργησεν, οτι () αἰέφφι τῦτον αὐαπνῷ! 
ἐγαράσατο, ὅτι τίωυ κτίσιν ὥπασαιν δζρα τίου αὐ,3ο5ππίνζωυ φύτν ηϑρήγαδμ, ὅτι αὐτὸς 10 

δι" ἐδυλήϑη ἐκ ποδϑοιμίων τῆς ΤΆ πο οσιδείσῳ αἰ οίτης ἀὀσπολαύειν (Ὁ) αὐ, ϑόφπον, ἡ 
ὀμωδυουον (δῖον ἔχειν, καὶ μέλϑου πὸμτὸς ἀπηλλαγνϑρον, ὃ μηδὲν ἐλαιῆον ἔχεν Υ̓Ψ ἀγ- 

Πέλωι ὶ “ΝΜ ἀσωμαίτων ὠκείνων δυυναμεων οὖν σώματι τυγχάνοντοι, διλλαὶ αὶ αὐώτε.- 
σῆς "“ ᾽ “ Ἶ »“σδ νι ε ͵ .! »“““»ν ! “ 

ον ἐἢ) ἕω σωματικῶν ὀψαγκών. Εἶτο δὴ δζρ ραϑυμίὸν ὑπήλϑη τῇ απαάτη τῷ 

“Δ ἀθύλου τῇ :λί οὶ τὸ ὄφεως πσδϑσαρϑείσν, στ ὅτω διέλιπε, “ ἡμδοτηκότα, (ὃ πα- 3: 
Θοιοεξηκότον δύεργε, δυλαὶ καὶ δ ὧν ἐτιμωρήσουτο ( καϑοίκ  ϑὲς ἐλέγϑμϑυ ) τῆς 
ὀϊκείας φιλοῖν, οφπίας τίω χἰσυύβξολίω ἐπεδείξατο, ἢ πολλαὶ ἕτερᾳ καὶ ϑϑαρίῃ ματα 
ἐυεργεσιοωῖν Εἶδε Εἰς αὐτὸν χατίϑυτο, ὃ λοιπὸν τῷ χρό ποθ 9]όντος, α τῷ ρος αὐξανο- 

μϑῥα ὁ Εἰςχαχίαγοιποκλίναντος, ὅγ 5. ἑώρα. ὀῤίατα γινόμϑμα ζρὶ τραύμοπα, καϑοί εξ 
ζυμέιν ἡνα πονηρφὶν, ἔν" τῆς καχίας ἐργάτας ἡφανισε, καταλιγεὺν () ϑίχοον τον, 49 

ῥίζμν καὶ δρχζω γινέοϑαι τῷ Ἵ ὁν,ϑοϑπων ὅροις. χαὶ πάλιν σχόπει πόσην αὐδὲ αὐτ' 

Ἐχιδείκψυται τίου φιλοτιμίλν. Οἰπὸ τῷ δίχα τῦτι ἡ δ τότ ὑῶν ἅπασοιν τίω 

δλύ,ϑεύπων φύσιν Εἰς Τοῦτον πλῆθος Ὡχιδιδόναι παρεσκθύίασε " ἡ κι μικρὸν (ὗν! διν- 

καίοις 

χληε 

"ὦ 
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ϑεῦπων ἤν τ δίῳ τ ἧς οἰκείας ϑρυτῆς ὠπόυτως ογαγατεῖν διυαμδῥνε' Ὁ καϑούεβ 
ἰατφας, (ἄν: γενοσηχότοιῷ )κ6 ιεφιπεύειν διωμα νϑύος, ποτὲ νϑμ. Εἰς τίω ἸΠαλαιςίνω, ποτὲ 

ἡ Εἷς Αἰγυκαῆον κατάτει, ὁ αὶ Τὶ αὐτυί δούλων ἐπυμνάζων τίου κ πσομονζω, (α! ἱ τίω 

5 ὀικείλυ δυωαμὺ «ὐξεφανοτέραν δεικψις. "ἢ διηνεκῶς ὅτο διετέλεσε φροντίζων τῇ τῆς τῶν 

δύ, ϑοθῤίτων σωτηδίας, ππέρφῆτας ὀμϑαδεικψὺς, ὁ σημιξα, ᾧ λύματα δὲ αὐὖὃμ ἔχιτε- 
λῴοϑαι ποιάν. Εἴτω, ἕα σιουτεριθὺ Εἴπω᾽ κουϑοῦπερ τῆς )ευλθίῆης ζὠκύματα, 
κἀν μυρλάχις (ιασώμῖθα, οὔκ δύ ποτέ δυωυνλείημϑμ ἀξαειθμῴοϑαι, ἅ ϑηος συ εῖὰ τὸ ποι- 

χίλον ΝΜ ἐνερτεσιεν' τῷ ϑεού, ὧν ἰδὲ τίω ἡμετέραν φύσιν ἐπεδείξατο. Ὁ κὶ πελῶτα)-- 
ἴο ον, ἐπειδιὴ Εἶδε ΧΟ ̓ σαύτίων σσενοιὰν, ἐτί πολλῆς χὐ ἀφώτε Φιλθν ϑεφπίας δὲ- 

ομδύέυ τίου ΡΜ ωὐ ϑούπων φυσι, ὺ Ου᾽ὲν γιλέον ἰλώύσαντοις, ϑςῶν πατειάρχας, ὦ 

ὧν παρϑφήτας, νὰ λαυήμαται ὀκένα τὰ ἐαδοξα, υ ἐς τιμωρίας χ) ἼΩ; νηϑασίας 

χας καϑ'ὲ ἔκαισον ἐπαγρρδύας » χφ! τὰς αἰχμαλωσίας ὀκείνας σας ἐπαλλήλοις, ὡασερ 

ὀϊκτείρᾳς Ὁ μος τὸ ἡμέτερον, ΜΝ ψυχῶν χαὶ Ὧν" σωμούτων ἰάτρϑν» (ᾧ νὼ αἰτεῖ 
15 ᾧῷ μονολμῆ ς ἐκ ἥΨὟὋ'Ἢ κόλπων αὐαςήσεις, ὡς Εἰπεῖν, μ πατρικῶν, δούλου μορφίευ 

| ὀμαλσίὸ οὐ τον πὔρεσκθίασεν ὧκ “πϑρϑὸν τερθῖναι ̓" οἱ σιω ἡμίν αναφραφίεῦαι, χα! 

παγτα 72) μεῖναι τὰ ἡμέτερᾳι, ἵα τίω ἡ ἡμετέ φῷν φύσιν χάτω στο κειμδμίεο, “ἰασὸ τῷ 

Ψ αἰμϑρτημαίτων σλήλοις, ὐαγαγῷ δγωυνθῇ ἀπὸ τῆς γῆς Εἰς (ὃ ἀσανῳ. ᾧ τῇ 
ὀκπλυρῆομϑμος ὁ ὁ τῆς Ὀροντῆς 96 ,ὼ οὐνοῶν ΤῊς αἰγαππης σα Ὁ χυυβοολϑω,κὼ ἐὦ «ἰδὲ 

20 ὃ }} λυ ϑοῦπων δύος ἐπεδείξατο, ἐζοα . ἀλελν᾽ Οὗυτω ὙᾺ ἡγαίπησεν ὁ ϑεὸς ῷ 
χύσμωον. ὅροι πίσῃῳ λαιύματος γέμει ἡ ̓λέξις᾽ οι ουτῶ Φησὶ, ζὸ μιέγαϑος Δὐαλογιζόμϑμος Ἂ ὁ- 

τὸρ ἡνδηεν ὠψ δχρὲ τὗτο ουτως ἡρξαῦ. Εἰπέ δὰ “ ἡμῖν ω μαχάριε Ἰωαλνη "ὁ ὀυτω πῶς: Ἵ 

Εἰπὲ μὲ ἴδον, Εἰπὲ Φ μέγελορ, διδιαΐξον ἡμὰς τίω αὐαβθολίω, δυτώ 5 ἡγα- 

πησεν ὅϑεο ὦ κέσχκον, ὥτε δῷ (0). ἀὐτε ᾧ μενουδμὴ δέδωκεν, ἵγώ πᾶς ὃ ὁ πιίθιων Εἰς 

25 αὑτὸν μὴ: ᾿ὐπόληται Ἃ λα ἔχΥ ζωϊὠά αἰωγιον.. Εἶδες τίω αἰτίἀν τὴν τὴς τῷ "9 Ὁ αϑρουσίας 

ζυτίω ὁ ὀυσταν, ὦσε ὧν μέλλονζας Ἰἀπύλλυοϑαι σωτηρίας ἀφορμιά ἀρεῖ, χ τῆς ἐς 

αὐτὸν πίφεως. Φι αὖ τίς λογίσουτο, ἐὶς ἔγγοιθν ἐλθών τὴς φιλοτιμίας ὀκείνης τῆς μεεγάί-: 
λης Ὁ) ξαυ μαςῆς Ὁ πεγτα μικώσηφ λόγϑν; ὸ ἐς σρίσευτο τῇ φύσει τῇ ἡμετέρα δρρὸ τῆς. 

χε. “Ὁ ἐβαπήϊΐσματος δωρεάς, πάντων ἡμῶν ΤὮΜ πλημμελημάτων τί ἐταλλαγάω " δω- 
βν 40 ῥησαίμδιος ἐδλλα τί α ἐπω; ὅτε ἡ ὀζρίγοια δξωρκεῖ, υδὲ λθηος ἀξιούει ζβλοιπα ὀΐζαι ιβ. 

Ἀμπμδρα, μήσοιο δ, δ σαι ᾺνῈ ἀν ἐιπω,τοσειῦζᾳ ἔβιζῳ λείπωτα,ω ὡς νικᾷν Τμ ἤδη ῥυλέντων τί ὑ- 
«Ἴοολίω. τἱ δίζυ ἀν τις εὐνοήσεις τῆς μετλμοίας τίω ὁδὸν, ἣν ἐ  ἐλθρ ίσειτο ὅρα τίω ἀφα. 

τὸ αὐτῷ φίλαν, οοπίὸν τοὴν ᾿ μρτέρῳ ει, κ κῷ' τίω τὸ αὶ βαπῆϊσμάτος δωρεαν ζς 

ὀνολας ζ ϑαυμαςα ς, δὲ ὧν, ἐἰ ἐβυληϑθείημδυ,δυυνησόμιεδει τίω 1» αντῷ ῥοπὴ ἔχι- 

“Ἶ, 35 απεισενοϑειειδες αἰ» ͵γαπητὲ ἀθδυοσον ϑύερ;ε σιαν,ξιδὲς πῦσας αὐγϑριβ μησεί μϑρμοιῦ »οὐοὶ-. 

πω σοοδ ὦ πολλοφῦν ἐιπεῖν ἡδουυήϑηρϑμ. πώς». αν,ϑεφπίν γλώῆα διυωυήσεται 

ζᾳ τϑατῦ Ἀν ἐἰς ἡμᾶς γεδυνμδῥα λόγῳ δελθῷν; ; τότων ζύμω τοσϑτων ᾧ  τηλικρύ-- 

Τῶν ὄντων, παλν “πολλῳ ) μείζας καὶ Χ Ὀπορρητότεοιί ἐἰσιν αἱ ἐνεργεσίαι ἢ ὡς μῶ" Ὲ ςὐτεῦ- 

ἂν μετάςα σιν ὡ τῳ μέλλοντι αἰώνι ἐπηγξείλο» τοῖς ̓  ὁδὸν σῆς Φρετῆς βαδίζυσι. ὲ. 

᾿ γεν ἢ 

ἴω. γέ 

49 ῥα δὶ ὀλί: “γῶν ῥημιούτων Ἢ ὅ μεγέδοις αὐτοῖν τίω ὑαρῥολώυη ἡμῖν τ αφήση, Φησίν ὁ μα-. 

καίθλος Παύλορ" Α͂ ὀφϑουλμὸς οὔκ εἶδε, ὃ ὃς σύκ ἤχθυσε, ̓  Ὠπκωρδιαν αγδεῦπε 

Οὔ ανέζη, ἃ ἀ ἧτο ἕμασεν ὁ ϑιὸς τοῖς αἰγαπώτυ αὐτὸν. ἐἰδὲς. δωρεαῖν ὑαϑροολίω Ν ἐἰδὲς 
α Κοροβ.8, 

“πάσοιν ἔγγοιδν αν, ϑοφπτίνζωυ ὑπαῆρξαμούσας ἀυτὸ ἀἰἐνεμηνίαρ. Ὠπὶ καρδιδν γ}Ὁ,ν. 
Οβιγίοῖ, ΟΠ}. 1. φησιν, 



βΚε,.8.". 
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Φησιν, ἀν,ϑούπυ Οὐκ ἀγέδη. ἐάν τοίνυν βυλώμιϑο ἴσο αὐαλογίξεοϑαι ,. ὅτὼ 

κι δυωϑαμὶν τίω ἡμετέραν ὀμισθισίὴν ποίηστα!, δυυυησομιεοι ω χὰ αὐτὸ ἐυγοιὸν Ἐχὶ 
πλέον ὕχιασοστοϑαι, ὃ πσοθς δὲ “οὐρετὴν μάλλον διεγθ βῆναι. ἡ γδγρ Μ θϑερτεσιων 
μνήμη ἰχόμὴ παδϑτρέψαρϑαι ποῦς «ἂν τῆς “Φιρυτῆς πόνος, ἡ το ασκϑυαῖσαι “παΐντων 
ὑπεριδῷ Μ αϑρόντων, ἡ πποὸς (δ τοστιῦτα θὐερευτηκότου κεχηνέναι, ἡ (δ) αὐξὲ αὐ». 5 
τὸν πόθον ἀκιμαίζοντο καθ᾽ ἐκούξην ἡμέροιν Ἐλιδεύψυοϑαι οὐντεῦϑεν )) Ὁ} ἡ ὁ δίκαιος ὅτος 
τοστωύτης αἰ πήλαυσι τὴς ἀγωθεν βὐγοίας ἡ τῆς τιμῆς, ΤΠ) πολλίω αἰπὺ ὅμβ φϑα.- 
σαντων τίωὐ θὐγνωμοσιωώδι ἐπεδείξα"», Δ᾽ ἥα σαφέφερος ἡμὰν ὁ λόγος Ἄμηται, αὖ-- 
τίω τίω φοχίω σήμερον ὀῤεγνωσμϑῥων ἀγαγκαῖον τσόϑεῖναι δὶ τὴς ὑμετέοοις 
ἐἰγάπης. ἐδ γ)5}} ὀξηλϑεν ἐκ τῆς κιδωτῷ κο' ὃ πνοόξαγμμα τῷ δεαυότυ μ᾽ ΛΠ το 
ἡων, ἡ τῆς ἑαυτῷ γωυαριὸς, αὶ ΛΨ΄ γωναρδν δὴν παίδων, ἢ πϑύτων ΟΜ ϑηθίων ᾧ Μ᾽ 
πετεινεῖν, ὁ ἐδίξατο οὐρα τὸ γ58 μ᾿ τῆς ἐξόδῳ αὶ τίω δ)λογίαν ὠκείνζωυ τίω πολλίω 
εἰτῳ ὐδαμυθίαν κομίξασαν, τίω λέγχϑυσαν, ἀυξανγεοδς ἃ πληθεώεοϑε, διδούσχϑυο 

στ ἡμᾶς ἡ γοία γραφὴ τῇ δίκᾳ τέων ἐυγνωμοσιούζω φησί" 

10 Καὶ ὠκοδδμησεν ἸΝῶε ϑυσιωφήσλον τῳΐκυοίῳ, καὶ ἔλφίεν αὐτὸ ποντων Μ᾽ ς 
κτίωυοὐν δ)" χαθωρὸν, ὁ ὐπὸ παγτων Μ᾽ πετενων Μ᾽ καθαρῶν, αὐγώωύεγκεν ὁλωχφαρ- 

πωσιν Τὶ Ὁ ϑυσιαςήρλον. 
Σκόπει «Κ᾽ ἀκριξείας, ἰγαπητὲ, ἐκ δινωῦ ρημάτων παλιν, πῶς ὧν αὑτὴ τῇ φύ.- 

σι! ὁ Δ ἀπάντων δημιαροὸς εἰὐγωπτέϑετο τίωὺ γνῶσιν ἡμῖν ἀκριξῃ τῆς “Ορετῆς. πόθεν 
Ὁ», Εἰπέμοι,τῦτο ῷ Φιχαίῳ ἐπῆλϑεν; ἀνεθεὶς ἦν ἕτερος ασοὸς ὃν ἰδιῷ Εἶχεν. λα το 
καϑούπερ ἐν ΦΧῆ ὀλέσποῦ τὸ φρτυπλαίςου τρϑιὶς, Αἴξελ λέγω, ὀΐκοϑεν κινύκϑμος 
τίωὐ ασδλσουγω γξιὺ ἐποιήσουτο μ᾽ πολλῆς τῆς αἰκριξείας᾽ δυτω δὴ ὰ νιωῶ ὁ δίκαιος (ὅτ 
ξ οἰκείας γνώμης ὰ πυρϑαιρέσεως ὑγιῶς χτ' τίω αὐ, ϑ 9» πίνω δυυύαμιν, ὡς «ἰγόμισε, 
ΠΌΧΩΙ γυσαλ ἐυοαρατίας αγαφέρει τῳ διασότῃ. ὼ ὅρῳ αὐτὸν ΜΖ πολλῆς Φιλοσο- 
φίας ὥπομτα “ἰ α΄ τυραήοκϑμον. ὑτε δ ὀικϑδὸ μιῆς αὐτῷ ἐδίησι λαάμπορ ας, ϑγαν, 15 

Οἵα δἰκὰ τινὸς ϑαυμαφού, σῴκ ἀΐχλου σὐοεγὸς. ἤδει γ)50», ἥδεισαφώς, δι γνώμων ἐ- 
πιξατεῖ μόνον ὁ διασότης. ἃ ἐοαθχασμένον δικϑδὸ μυήσεις Ὁ ϑυσιαφήφλον, ᾧ λαιξων υἱπὸ 
δὰ κτίωυων Μ᾽ καθωρών, ἢ οἱπὶ ἥν πετενων ΜΝ καθωραΐ, ζὲ ὁλοκουρπώσεις αγή- 

νΕΎΧΕ, νὰν, ὅσον Εἶχε διαί μεως, τῆς οικείας πσοϑαιρέσεως τίω ἐυγνωμοσιωύΐζω ἐπεδεί- 

ξαηοὴν ϑσοδεξανϑμος ὁ φιλο, ϑο9πὸς ϑεὸς αὶ το) γνώμέου ἐφεφαίγωσε, ὸ τίωὐ ΤΡ ἐ-- 30 
αὐτὸ πάλιν φιλοτιμίαν ἐχιδείκψυται. φησὶ Ὁ} ἡ γραφή 

21 Καὶ ὠσφρούνϑη κύρμος ὁσιμζω ἐνωδίας. 
Οὐδασπως ἡ γνώμη τῷ χυδοσεΐχϑντος τὸν κουπνὸν, ὸ τω" κγίοσαν, ἃ πᾶσαν ὐ- χιοίαη 

σεῦϑῳν τικτομϑῥζου ἀηδίαν πολλῆς τὴς ἐυωδίας οἐγέπλησε, δ(ρα τῦτο αὶ Παῦλος ἔλεε 

γ»φάφων᾽ τι Χειφούῦ ἐυωδίω ἐσυϑὺ οὖν τοῖς σωδομδίοις ὶὸ οὖν τοῖς “διἰπολλυρϑύοις, δὶς ἅ κς5 

ὀσμὴ ϑαγαΐτυ Εἰς ϑαΐνατον, δις ἢ ὀσμὴ ζωῆς Εἰς ζωζωώ. ὁσμδω ἐυωδίας. ἡὶ ὠσφρφὺ- 
ϑη κύριος ὁ γος ὁσιμιζυυ ἐνωδίας. μὴ τὴ παχύτητι [5] τὴς λέξεως πγδϑασταίης,δλλα 
τῇ στωυτῷ ἀεϑενεία ἣ' ῥημαίτων Τὶ συγχαταξασιν λογισαίψϑμος νόει εἰγτεῦϑεν, ὅτι δεντὴ 
έχϑνεν ἡ πσϑϑσουγωγὴ τὸ δίχα. ἵνα γδρὰ δὶ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἐϊδέναι ἔχω- 
αϑρ ὃ ἀγοδεὲς τῷ δεαυύτν, ἃ ὅτι δὶ συ ον ἕτερον ζωῦτα γίνεοϑει! σιιυεχώρησεν, ΦΛᾺ 49 
ἵνα, ἐϊς ἐυγγωμοσιωύζω" ἀγάγῃ «ἂν ἐν, ϑοϑ ποις δὶ τῦτο ἀφίησιν αὐ τω πυοὶκα- χιννδι 
τὸνωλίσκεοϑει, ἵνα αὶ ἀδθὶ δι πσοϑσοίγϑντες μιαΐϑευσιν κ τῶν γνονϑῥων, ὡς δζρα Ἐ αὖ- 
τῶν ὠφέλειαν ὡπόμπο γίνεται. νος ἢ ἕνεκεν, ἐνπέ Μ9,, ὼ ὁλὼς συγχωρῇ ζῶτα γί- 

γε, ν 
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γα Ὁ ; ἡ τϑτο παλιν συγκατοίαίνων τῇ αἰοϑενεία, τῇ ὀῤ,ϑε»πίν.. ὯΝ, Ὑ ὄμϑημον 
καὶ μιχρ ὦ (Ὁ εὐ ,8οϑ»ποι ἐὶς βαϑυμίδν αἰπυχλίνοντες αὶ ϑκδς ἑαυτοῖς Ὀμιφηαίζεν , Ἂ 

αύτοις Κι ϑυσίας ἔχττελῷν, ποολαῦων χριτουδέχε ) ἑαυτῳ ζῷτα “πρό σοίτεο, να ἅ-- 

τὸ γύμω Ὥστος ἤσῃ τῆς ὀλε,ϑρίας πλαΐης (ὅν μέλλονζᾳς κἰ ασοσύρεαϑαι. ὁ οἱ δῶ 
ς συγκατάζασιν παγζᾳ ζῶτα “δὲ αὐτῷ σιευξγωρη, ϑῊ , σχϑ΄τει τῷ χθόνα κυδϑιοντος δι ὁ 

ΠΣ αὐθετομέων ᾿ γομιοϑοτείαϑοι κατεδέξατο, ὅχ ὡς πὐϑϑς τὴν τὴς ψυχῆς (Ὁ τηρλὸν σιίωυ-- 

" τελέσαι τί ζαύτης δευναγνϑῥης, δννν ἵνα περ σημεῖον τί ἡ στρ οοιγιδου αἰδεφέρωσι, 

λᾷυμα ᾧ οινείας ἐνγνωμοσιώης, (Ὁ τῶν ἰαδαίων παῖδες, τὰ μιῇ ὀἰξῃ ἀὐτς σιωυνδμαφύ.-- 
ΠΣ ἐγών Ὀχιμιξίαις. ϑζοῥ ὅτο ὁ μφκαφλος Παῦλος σηβκ4ον αὐ χαλᾷ λέγων 

«ἀπμῖδ 10 Καὶ σημεφον ἔδωκε, αἰροτομῆς, σφραγίδων. ὅτι γὸ πσϑϑς Ἢ δικαιοσιούΐευ σε οἷ) αὖ τὴ 
συντελᾷ ἰδιὺ καὶ ἔνε ὁ δίχαιος μηδέπω ὁ αἰξετοιῆς νομοϑοτηϑείσηις τος ζοσοιυτίω ἔ-: 
φϑασεν Φρετίο (ᾧ τ λέγω;αὑτὸς ὁ πωτοκώρχης Αὐρᾳαμ,ωρὶν ἡ Ὁ αἰδετομοην δεξα-. 

Δ, Ὡπὸ- πίςεως μιόγης ἐδιχαίω ϑη.ΠΠρ9 "ὃ ὃ ἰξατιμῆς, φησιρὺ δηίζευτσε ὃ Αἴρφα μα 

τῷ γεῳ,ᾧὶ ἐλογίοϑη αὑτῳ Εἰς διχαιοσιεύζωυ. τί ζοίγεω μέγα φρονᾷς ὠίσδαιε Ἐχὶ τῇ πε-- 

τς Ελτομμῆ ; μϑρϑόνε ὁ Τί ΚΣ ζαύτης πολλοὶ δίκαιοι γεγόνασι. ἡ γὸ ὁ Αἰξελ ἐκ “πίςζεως ᾿ 

ἐοπς.ς Κ ἰν ασοοσζωεγκα" τῷ ϑεῶρὸ Ενωχ μετετέϑη ἢ οἸΝῶε κτὶ τίω πολλέιὼ διχαιοσύνζωυ 

ὦ κλυδώνιον ὠχᾷιο ζ χαλεπὸν διέφυγε, ἡ ὁ Αὐρφιωμ ασθ3 ζτης ϑποτὴς Εἰς τ'9ι- 
ὃν πίφεως αἰγεκηρυ )η. ὕτως ἀγωϑθεν ἡ ἀξ γθχὴς ὐπὸ πίζεως ὦ ΔΜ δ, ϑούπων ὅρος ὃ 

2ο(ζτηρίας ἐπέτυχε. ὅζος τοι τῷτο κὴ ( ὶϑυσίας σιυξχώρησιν ὀφιλϑίνιϑοφ πος δεασύτης 

γἰδνων! αὐτῷ ποολσοίγεοϑτα, Ψα ὯΝ ἔτι ἀτελέφερον διέκειτο ἡ Φύσις ἡ" ἡμετέραι, ὁμοῦ ἡ δ 

ὀικείαν δὐγγνωμοσιοωύζωυ ἔχῃ Ἐχιδείκνυον,, ᾧ τῆς πσοϑς αὶ Εἴδωλα ϑεραπείας πόῤτη 

Δἰαφυγῃ τί λύμώυ. Εἰ γὸ ἡὶ τοσαύτης μονϑῥης συγκαταζ αἰσεως ὅμως δι πολ-- 

μη λοοὶ ἐδιέφυχϑν τὸν ὁλιοϑον, ἐἰ μὴ τοῦτο γέγϑνεγπως ὁν τις τω ὠκᾷθεν διέφυγε" βλα.- 
25 (ἴω; ᾧ ὠσφφ ρανλη κύομος ὁϑεὸς ὁσμζιυῦ β)ωδίας. δυλ᾽ σέ Ἐχὶ ὟΜ ἀγνωμόνων ἰου-. 

δαίων ὅτως δλα τί, ἀκονε τῷ πσοϑφήτου λέγοντος, Θυμίαμᾳ Εἰς βδελυγκώ μοΐ 

ὅφ1, μοιονδχὶ δεικψύογτος Τὴς κυδϑαιρέσεως ἿΜ παολσοι ϑντῶν τίὼω μῳβηφίαν. καϑο- 
οι Ν ε »-» ) Ἷ .. Κ ᾽ 2,2 Ν ᾽ 

τῷ γὺ ονζζωϑα, ἡ τῷ δικαία φρετή ᾧ κουπνὸν ᾧ τίω κγίασαν, οσμέωυ ϑυωδιας Ε ἰρ-: 

γάσατο, ἅτως ἐπ᾿ ὠκείνων κἡὶ ΔΜ παρϑλσαλόντων πονηθία. Ὁ ϑυμίαμᾳ Ὁ δὐώδες Εἷς 

30 βδέλυγμα ὀστῷρᾳν,ϑῆναι παρεσκύϑασι. ᾿πϑμταχοῦ Οίνιω ατουδείζωμϑυ, χαλώ, 

γ»ώμέωυ ὑγὰ ἐχιδεβ σῦς. αὐτὴ γὃ αἰτία, γίνεται πλῥτων τοῖν αἰγαϑώῶν. ὁ ὃ αἰγαϑὸς 
. διασύτης ὃ τοῖό “ἕ ημδν γνονϑμοις πορσέχειν εἰωδαν, ὡς τῇ ἐγδοϑεν αἱ σνοίᾳ, ἀφ᾽ ἧς 

ομθόμϑμοι ζωῶτα οἱ σνυξχήσμεϑα, ὸ πσδὸς ὠκείνζωυ βλέπων ἢ πσοϑσίεται ζα ὑφ᾽ 
ἡ γοονϑμα, ἢ Σι'τος ρέφεται. κὰν τε δξζυ δυχωώμεϑα,κάν τε νηφεύωϑμ, καὶ τε ἐλε- 

35 ἡμοσεύζω ἐργαξώμεϑα, (αὖται ΝᾺ ἡμδΆ ΓΕ σιν αἱ πγέυ ματιχαὶ ϑυσίαι)καῦν το ἕτερϑν τί 
πνϑὺ ματικὸνἔρχϑη ἐχιτελώμϑμ, Σἰπὸ γνώμης ὑγιῶς ὀρκίφ νϑμοι τούτο δχμαρᾳἤωμε- 

Ἐμδὴ ϑα, ἵνα, ὁ ἦν καμάτων ἀξιον (2) " φίφονον χομισώμεθα, καὶ Ν᾽ αὐ Εἴη ἡνῴώππω- 
. πότων (Ὧ) μδὲ πτένον ἡμᾶς "ἰπσονδρειν, τῆς ὃ αἰμοιζῆς ποσερέοϑαι, ὁτὸν μῆχτ' ὧν 

μι. "ὑχν΄ αὐτι δοϑάγζῳς νόμοις τίω ρετζωυ μετίωϑι. ἔς! Δ, [91 δχρέτῶω ἀφατον Ὁ 9ς- 

40 οὐ φιλο, ϑοσ»πίαν ὼ ὦ ἔρχϑν μὴ ϑχττελέσαντας, ὐπὸ τὰς γνώμωνς " μένον τὸν ξέφανον 
κομίσοιεϑεῳ. ὁ ἵνα μάθης, σκόπει μοι ζούτο χὶ τὴς ἐλεημοσιιώης. ὅταν δ ἴλης τὸν 

ὑλὶ τ αγϑοϑις ἐρ ̓ ἐμινϑμον Ὁ ἐσαύτη πενίᾳ, κουτεχόμμον ὼ σεναλγάς, τείνας τε τὺ 

ὁζονοιὸν Εἰς τὸν φανὸν, ἐγησρατήσῃς τω δεασθτη ἡ αὑσσέρ γΜ χῸ σαυτὸν ὶ αἰπαῷ ὃ 

ΟΒεγίοιῖ, τοπλ, 1, ἢ} Ν᾿ 2 Ψ ἀπ οι 

Ῥωμ, δ' τα, 

Ῥὼμ. δ᾽, 7. 

“Ὡροσειγω γῆν ἐποιήστοτο,οαϑυύπερ ὡ Παύλός φησιν Πίςει πλείονα, ϑυσίδν Αἴξελ Ὡἰραὶ ΕΦρ. τα. δ, 

Ἡσ, α.,γ.- 



Ματθ.,.μᾷ, 

Μαγ8, «, κ᾿. 
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αἰομονῆς τῷ πένητος, κἀν ἴω ὶ δευύαιο ἐπ κέσαι κα μ λύσοι δ λιμὸν, τὸ τῆς γνὼω-- 

μῆς ἀπηρτισνδρον ἔλαξει τὸν μειοϑόν. δρῥ "ὃ τούτον ὁ ὁ δεαυύτης ἐλοὴν Οἷς ἐδὼ πο- 
“σῃ πυτήθλον γεούδμ Μόνον Εἰς ὁνομα μαιϑητοῦ, αμέωὼ λέγω ὑμῖν, ἐμὴ Ὁ σρλέσῃ Υ̓ 

μιαϑὸὲν αὐτί. μητι ψμχε οὐ ποτηρίν ἐντελέφερον ; ΔΛᾺ ἢ ᾿ γώ ζυ "μιοϑον [ἀτῳ] 

“σϑρεξένσι. δ αὑτὸν (τῇ ογάρτίν ἐυρήσομδυ. δ λλ αγωγχαλον γϑεώ Ἢ ῦτα χανεῖν 5 
Ἐπὶ τῆς ὑμετέρας αἰγάπης, ἵνα, τὐτων τίω ἀχρίξειλυ" Εἰδῦτες πολλὸ τῆς ἐυγνωμο- 

γοόνμ, 

Χο ἰδρηι 

σιωώης ποιῆοϑε τζω ἀσφάλειαν. ἀκϑε ΩΣ τί φησιν ο  Χοισος᾿ οΟ ἐμολέψας" γευακα ἰ)ιωκεὶ 

ποθ Ὀτλυμῆσαι αὑτῆς, ἤδη ἐ ἐμοίχευσεν αὐτίω ὧ τῇ ἤναιρδίᾳ, αὐτι. ὁ ὁρᾷς ᾧ ὡ- 

ζωϑα πάλιν ᾿ἰπὸ τῆς μρϑηρᾷς γγώμης ἢ τῶ χα τάκρισιν ἐπορδῥζωυ, δ δὰ τίω Ἄ- 
«ἰθίσκετῶ]ον ὅν, ὡς εἰς ἔρον τῆς μοιχείας ἀξρολϑθούσης αὐτῷ, τἭω κόλοισιν ἐπηρτημέ- 1ο 
μῃ ζῦτα ζίνιω φὐνοοιώῶτες πλντοι χοῦ τίω γωμῶιν ἡμδν. ἀσφαλισωμεϑα ἴα αὕτη 
ζὠ παρήδμ Ὑνομδμα. αὐθασκθυασῃ ἐυκσεόσδειτα ἰνεὰ δ. ἐἰ δὲ Ἔχαηνὸ καὶ τίω κγί-. 
οὐαν ὀσμόιω ἐυωδίας ἐποίησε, τί οὐκ ἐν ἐργάσηται ζαὲ πιϑυματιχαὶ ιδ “υζᾳ λαᾳ- 
πρείας, ὺ πόσης ἡμᾶς [ ̓ αἴρασκθυασν ̓ ἰπυλαύσαι τῇ τῆς ἀγωϑεν ϑυγοίας ; αὶ ὁ ὠσφραννη, 

Φησί, κύριος ὁ ϑεὸς ὀσμάω ἐυωδίαρ. εἰ τὰ τῷ δικαία, »ελνημδία, πῶς, ὉσΌγ 15 

μὸν σσεὺς τί τῶν ὁ ὁψν ἿΜ γεγϑνότων, ἐντελῆ τυγχόμει, ΓΌΟΝ 3 τῆς ὑγιούς αὐταὶ, γνώμης 

ὦ παν μεγάλα δείκνυται. σκόπει μοι λϑιπὸν τὸ φιλὸν,ϑο πν δεασύτου τίω ὠπά.-. 
69. αἰγαλέτητα. 

Καὶ ΕἸπεκύσιος ὁ λεὺς ἀζανοηλεὶο,υ “δϑοϑήσω ἔτι τῷ καζα φασι, τίου γὰῦ δῥ 

(ᾷ ἔργα “Ὗ δύ ,ϑεύπων, ὅπ ἔγχειται ἢ δζρννοια τοῦ λῤϑεῦπου Ὀμδιώς ἴλὶ ζάπιν»- 20 

εἰ ὧκ νεότητος. ̓ ' ασοϑαϑῆσω δ δῶυ πατάώξαι πιίσαν σείρκᾳ ζώσαν, καθως ἐποίνσου, ἔτι 

πιΐσας τὰς ἡμέρας τὴς γῆ. 
Πολιες τῆς ἐυερτεσίας ὁ ὄγκορ, ὺ πολὺ τῦς φιλανϑε» πίας δ μέγεθος, κὶ θ ἀφωτος 

τῆς ἀὐεξικακίας ὕ ̓ Αβθολή. κα ὸ εἶπι κύριος ὃ γιὸ Αἰ ϑνονλείς. ̓  ὀζρνονϑεὶ,, παλν 
αὐ ϑεϑπήνως, κα ἡ ὡς ασο)ς τίω ἡμετέραν φύσιν. ἡ [ προϑ,ϑήσω ἔπι τῷ κουταιφφίσοιεθαι Ὁ πε 

ΡΟ ΧΟΧΙ ἔργα Ρ' δύ, ϑούπων. ᾧ γὰ ὑλχὶ τῷ “ τερτοπλ σου κουτηροίσατο ἐνπῶι, 
ἀχόύθας χαὶ τειξόλους αγωτελᾷ᾽ ἡ ὁπχὶ τὸ Καὶν πάλιν ὁμοίως. ἐπεὶ δξώυ χα) νιῶ τίω 
Ὁσοαύτίω πὸμωλεϑείαν ἐπήγαν, δα αὔδα μυϑήσηται τὸν δίκαιοι, χὺ ὁ ϑαῤῥῷ οἶα- 
σχϑυαῖσῃ, ὦ μὴ μέλλῃ λογίζεοϑαι θέ ἑαυτὸν, τἰ τὸ ὁ κέρδος τῇ τὴς γελρνρδρης ἐυλογίας, 
ὧτϑ Θἐπεῇ,αὐξανεϑεκὶ " πληϑωύειϑ, Εἰ μέλλοιμϑυ πάλιν ἐὶς πλλῦϑος Ἐαιδιδόντερ .9 

Ὁπολλυοϑαι. ὦ γὰ ᾧ ἤδη ἐιπεν ἔχ τῷ Αδαμ, αὐξάνεωϑε καὶ Ὁ πληϑιύεεϑε,ὶ "ἢ ἐπή- 
γαπ κατακλυσμόν. ἵνα δῶν μη ζωτα λογιξόμϑμος αὶ Ὁ φρέφων οἰ ὧν τῇ 7 ο]ονοίᾳῳ διμυεχκῶς 

τίω αἰ γωνίαν ἔχη, ὅρα φιλαν,ϑο»πίθν διασύτῃ. ̓  ἰ τσσϑοϑήσω, Φησιν, ἔτι κριτουρφίσοι- 

δ τίω γάῦ δὶ τὰ ἔργα. μ αὐϊ,ϑεύπων. ὄρ. πῶς ἐπεσημιόαατο, ὁ στί δζρὶ τίω τύτων 
μρϑηθίαν τέων καπέρφον ἐπήγατι τῇ γῆ. ἑιπτι ἥα ω ἡνομίσωρδν, ὃ ὅτι ὯΝ Ἐχὶ τὸ βέλ- 35 
τιον μιετεραίλοντο, δε τῦτο αὐτὸς ζωπίω ἐ ἐποιήσατο τίω αἰπυύαεσίν, φυσιν᾽ ὅτι ἔγ- 
χεῖται ἢ 1 δζρένοια, Ῥ ἀὐ,ϑεῦπου πμδιμίς ἸἘλὶ τὰ πορηρϑ: ὧκ νεότητος. ξένον Φιλανϑρω- 

“πίας εἰδὺς. ἴω ἔγκειται, φησιν, ἡ 1 ὀζργοια, τῦ  αὐιϑεύπου Ἰθπμδιρίς Ἐχὶ τὰ πονηροὶ ὧκ 
νεότητος δὶ τϑτοσζκέτι πσοϑοϑήσω τὸ χαταροίσαοϑαι πίω γάῦ. ἐγω δὰ » φη- 
σι, τὰ παρ ἐμφντῦ ᾧ ὡπαξ καὶ δυύτερον ἐπεδειξαιμόιω " ΩΝ ἢ ὁρω τω κακίαν αὖν-- 40 
ξλυορϑμίω, ἐπαγήξλλομαι μηκέτι καταράσειοῖ, τίω γάῦ, Εἶτα δεικγι αὑτεῖ της φι- 
λανϑορπίας ω ὁ μέτιλος ἐπήγα, δ ασεριϑήσω δ ἐ ότι πατάξαι πᾶσαν σαίρκϑ. ζα- 
σαν, χαῦως ἐποίησοι, ποίσοις τὰς ἡμκέρρις. ὅρα μμοι πῶς δζρὶ σϑύτων μεγίφ'ξιν χαφίζε- 

ταί 
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ταὶ ταῦ! δ Ἰχαίῳ τίώ ρα μυϑίαν, μᾶλλον Ἀν τῷ διχαίῳ, δρλ ὶ δζρ τέων ὀκείλυ ἀγα- 

οὕτη τον ὦ πείση τῇ μϑιηούσῃ [σιωυίςα αϑαι] Μ αὐ, ϑοῷ τῶν Φυσεὶ. τὸ γον ἔρις ϑητῶ 

δμυ πατάξαι πᾶσαν σούργα ζώσω, ἡ τὸ, καθως ἐποίητα, κ᾽ τὸ, πτασας ἀκ ἡ μέρας, τύ- 

πο ἴσο «ὐϑδεικυμδμά, ὅτι ςέκέτι ζριοῦτον ἔσαι χλυδώλον, ὅδε (οσαύτη πϑμωλεῦϑίο, 

Γ χαταλήνεται πίω ὀμεσυδυδυ. Εἶτα ὸ τῆς ἐυεργέσίας ἀντ ὃ διξευεχ ἐς ̓ ῳ πασα, 

φυσὶ, ταῖς ἡμέ οφιις, τῶτ᾽ ἔς], πὸ τοι (δ αἰωῖνα ἐπαήέλλομαι μηχετί τοπτε τέων ὄχι- 
δείξαοϑαι τίω α΄, δμακτησιν ᾽ στο ὅτω σύγχυσιν ἐργαίσοι ον, τὴς ΤΜωρὼν χρασεως ἡ 

τὸς Μ' φοιχείων ϑέσιως. δ[9 ὁ ἐπήγαγε, | 

»ν Σπερμα ἢ ὑκοισμὸς, ψύης ᾧ καῦμα, 3έο99 ὃ ἐα β» ἡμέραν ὁ νύκτα ὃ χρι-- 

19 ταπαύσυσιν. 

Αἰκίνητός, φησιν, ἔσαι αὗτη καὶ δζρέταξις, ὅτε ὁ γὴ αὐ ϑιλείψει ποτὲ τε αὐ ἑαυτῆς 
τῷ μων ῥπὼν Ἴμει χρη ϑυσει, ᾧ νχαμάτων καὶ τὴς γεωργίας ποδὶ δῦυσο, τὰς 

ἀμοίζας, ὅτε αἱ (9παὶ μυταχινηϑήσονται, δλλαὶ ψύχος ᾧ καῦμα, ἡ )εθ99 ἐαρχα᾽ 

ἕκαςον τῷ «γιαυτῷ κύκλον ἔξαι. ἐπειδὴ γδῤχτ το κατακλυσμοίύ χαιοϑν ζιύτεης 
Ω) “ ! ! ! ! Ν Ι ᾽ “ : ᾽ Ό ΨΜ 

15 ὁλὴς ΤῊ αἰφταξεως συγκχύσις ὡς γ4λϑνέ,"Ὁ χαϑουπτερ ωῳ μμα νυκτὶ, σὅτῶς οΥ πόμτί τῳ 

ὁγῳ οὖν τῇ κιξωτῷ διὰ ὁ δίχφιος ὅτος, δζϑι τ ϑτὸ φησι, νι ὅτε ἡμέροι ὅτεητυξ τ' 

οἰκεῖον ἐλλείψει δρόμον, νλα μέλθα τῆς σωυτελείας τῷ αἰαΐνος αἰχίνητος ἔςαι τύτων ἡ 

λειτυργία. Εἶδες αὐρακλησιν δγοχϑῦσοιν ἢ δυιναινϑμέω αὐαςῆσοι τῷ διχαί. Ὁ φΦο9- 

ἡμα Εἶδος τὸς ἐυγνωυωσιώης ὁίαν δέχεται τί ἀμοιζίω. ἀκοὺς ἡ ἐκ “ν ἐπ᾿ ἀ)9- 

ΓΙ ὑϑμων πάλι τίω ἀφατον φιλοτιμίδυ. 

1 Καὶ δλογησέ, φησιν, ὁϑεὸς Ὁ Ναΐε χαὶ ὧν: ἐὐες αὐτὶ, χα Εἶπεν οὐδόις, αὐξαί- 

γεοὃς ᾧ πληθωεαϑερὸ πληρώσατε γέω, ἡ κατακυραθύσατε αὐτῆς. » Καὶ 04- 

μος ὑμδδᾳ ὁ φόζος ἔςαι Ἐχὶ πᾶσι τοῖς ϑηρίοις τὴς γηςρὸ πὶ πόυτα ζὰ ὀρνεα τῷ 9 6κι-: 
νοῦ, ὶ Ὁ πόρτα, τὰ κινένϑνα ἐχὶ τῆς γῆς, ἡ ἐλ πόμτας ζῶν: υϑύας τῆς ϑπιλάοσης. 

85 αὐσοὺ χείρας ὑμῖν πόρτα δίδωκα. Δ Καὶ "πὸ ἑρπετὸν ἢ δ91 ζῶν , ὑμῖν ἔςαι Εἰς 

βρῶσιν. ὡς λοίχαγα χόρτα δέδωχαι ὑμω τα πόψτα, 4 Πλώωὼ κρέας ο, αἡματί 

ψυχὶς ὁ φαγεοϑε. 

ΑΞιο ἐγταῦϑω ϑαυμυαῖσαι τῷ δεαυθτα τίου λα χ οαλλυσαν αἰγαϑυτητα. ὁροι ὙΣΡ̓ 

μοι πάλιν (() δίκαιον τῷτον τῆς αὐτὴς θὐλογίας αξιώνϑμον τῷ Αδαμ, ᾧ τίω ἶφαι. 

40 ρεδείσαν ρχίω ὀὐαχα,λεσείμδιον δζρλ Ὁ ὀικείας “Ο᾽ρετῆς, μάλλον ὃ δζγ' τίωυ ἀφατον Ὁ 
διασέτε Φιλαν,ϑ 69: πίλν, ὥασερ γὰ} ἐπ᾿ ὀκείνν ἐλεδμ,αὺξαΐγεοϑε καὶ πληθιώειϑε, ἡ 
πληρώσατε τίωυ γί, καὶ κατακυρλθύσατε αὐτῆς, Ὁ ἀρχέτε ἽἭΜ θύων τῆς δια λοίοσης, 

ἀμ ἑρπετῶν, ᾧ πετεινεῖν τῷ ἐρανϑ,  ὟΨ" ϑηιφίων τῆς γῆς, ὅτω γεῶ φησ ἡ ὁ ὅ)μος 

ὑμδμ ὸ ὁ φόρος ἔςα, χὶ πᾶσι ζοῖς ϑηοίοις τὴς γηςρὺ ὑλὶ ποτα τὰ ὀρνεα, ὁ πᾶν ἐρπε- 
45 τὸ οὕ (εἶν, ὑμῖν ἔα Εἰς ἐρῶσιν. ὡς λοίχανα͵ βρτὺ δίδωκα ὑμῖν τὰ τλύτα. πλεὼ 

χρέας οὐ αἵματί ψυ γὺς ὃ Φατεοϑε. δόφι ([) αὑτὸν χαιόγα ἑτέρως ΑΙ ̓φσωΐόνϑρον, (ὃ 
ἔχι τῷ ὡερτοπλαάφευ, καϑοαπερ γὰρ ἐκᾷ μ( τὸ παντῶν ἐγχειοάσαι τίου Ῥργίω), 

ἡ τῶν ἐὐ τῷ χρμαιδείσῳ ἴθ ασαῖ τίωὐ δἰπόλαυσιν, ἑνὸς ξυλου μόνον ὠπέχε “9α, ἐκέ- 
λϑυσεν" ἕτω δη καὶ ἐγταῦ)οι μετὰ τίου βυλογίδν,, ὦ Ὁ φοξερϑν αὐτὸν χαταςῆσοι (οι 

40 ϑηρίοις, καὶ παντα τα πετειναὶ ἢ τοὶ ὄρνεα, “τοῦ χεῖρφι ποιήσοι! ζησι, πόν ἑρπετὸν ζων 
ὑμν ἐξα Εἰ; βρώτν. ὡς λᾷχανα γϑ»τ ὑμῖν δέδωκα τοὶ πάγτα, ἐντεῦθεν Ῥήογή κρε- 

ὠφαγίαις γίνεται, εἐχ ἵνα Εἰ; γα τριωδργίλν αὐςῶν' ὠλείψῃ, δλλ᾿ Τγ 7) ἡνβηον ἀξ αὐ 
θυσίας λμαῬέρειν ὡ λύ.36Ὁ ποι, ὸ ἐν σρασας ποιείοαϑιαι τῷ δεαυθ Γῆ ἵγα “ δυξωσιν 

Οἰιεγίοιἷ, τοι... 5.3 
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ῳ; 
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ὡς αἰφιερωμένων ἀπέχεοι δ τῦτο τὴς βρωστως πίω δξεσίαν αρίζεται, ὲ πολ- 

λζωιὺ προ ἀδειὸν παρέ χει. ὡς λοίγαγα Ὅρτῦ »φησὶ, δίδωχᾳ ὑμῖν τὰ παγτα. Εἶτα 

καϑείπτρ ὅχι τῷ Αδοΐμ τῷ ἐνὸς ξύλου εγετείλατο μεταὶ “τω παντων δἰπύλαυσιν αἰ.- 

πέχεοδ, ὅτω ἢ ἐνταῦθα, μετα Ὁ παντων ἀδεως Ἐχιτρένψ αι τ ζω ἑςτασίν, φησι, πλίω 
΄ . 2) “μ᾿, ! ΙΗ ι. Ν ᾽ ͵ 1:1} 5} ! ἢ 

χρέας οὖ αἰματι ἡυγὰς ει Φατεοϑε. ὦ δ βύόλετα ὦ Εἰρηνδίον  ἀι σαι! κρέας οἷν 5 

αἰ ματι ψυχος. τῦτ ἐς!, πνικτῦν. τῷ ὙΣΡ αἰλέγθυἡ ψυχὴ Φ᾿ αἷμα τυγχάνει. ἐπεὶ δϊιυ 
(ἐ ϑυσίας ἤνϑιηον ἐχττελῴν (αὶ όχι “Μ᾽ ἀλόγων, μονογεχὶ διδιώσκει αὐςὄν: λέγων, ὁΤί 

Ὁ ,δὲ) αἶμα ἐμοὶ" ἀφοσίσοτε, δ5 κρέας ὑμῖν. ζωῦτα δὲ ποιφ, ὀϑωϑον πσδϑλναςέλλων 

αὐ δια πίω ὁρμαί τ «ϑὶ τίω ὀἀὐῤδροφονίαν. καὶ ὅτι σϑτο ἐς αἀληϑᾷς, "ἡ ϑυλαθεςέροις 

αὐςῶν. ἐντεῦθεν ποιῆσαι Θαλόνϑνος ζώπτα! αἰ ατάηεται, ἀχϑυε Ἢ ἑξῆς. 10 
᾿ ΠΧ.)  ! ᾿ ᾿ ᾽ ! κι» ' 

ς Καὶ γῈ Ὁ ὑμέτερον αἰμαὶ, φυσι, τὴν «υχών ὑμδῖν" ὠκξζητήσω αὐτὸ ἐκ χειρος 

πϑύτων ΔΜ ϑηοίων, ὦ ὧκ χειρθς ὀὐ,ϑούπον ἀδελφού ὀκζητήσω τί ψυγίὼ τὸ 

αὐ, ϑοάπου. 

Τί ζῶ νη Μυχὴ τῷ δύ,ϑούπου [ δ] αἵ μα τυγχάνει; αὶ τῦτο λέγει( μὴ ϑροιτο) 
δλλαὶ τῇ σιωυνϑείᾳ τῇ δν,ϑο;πίνη χέγρη }᾽ ὡς δ. Ἧις Εἴποι τηνὶ, ὃ αἵμαί συ βαφαΐζω τι5 
ὦν ζῶς χερσί μὰ, δύ τὶ τῷ, τίω ὀξυσίλυ ἔχω τῆς ὀμαιρέσεως σῷ. ὅτι γδβ αὶ Ὁ αἷμαὶ 
δι πὸ αὐ, ϑρσπου ἡ ψυλε ̓ ἀκους τῷ Χοιτού λέγϑντος “Μὰ Φοζηϑητε Ὡσο ὙΜ Ὅσο-- 

κτεινόνταν Ὁ σώμα, τω δὲ ψυχίω μὴ διωναμδῥων Θτοκτεῖνα!. χαὶ ϑρφι τίου Δ[5Φ0- 

αν όσίωυ ἐπτοιήσουτο. 
60 ἐκχέων, Φησὶν, αἷμα δ, ϑοφστυ, αὐτὶ τῷ αἵματος αὐ Ὁ ἀντι ἐκχυϑησεῖ), 49 

τί ὧν Εἰκόνι ϑε8 ἐποίησα (δ) ἀν, ϑ 6; πον. 
ΕἸνόησον μό!, ὅσον ῷ Φοζον δ: τϑ βήμυατος ὀπετείχισεν. Εἰ ὼ [ἡ ὁμοδυές, Φησι, 

μι γίνεται σοι χώλυμα,, ΘΕΒΠὲ καὶ χοινωνία, τῆς Φύσεως ἀφίζησί σε τῆς κακῆς Ἐχιχει-- 

ρύσεως, δλλα ὸ τίω συμιπάϑειαν ἀδελφικζω αἰπωσείνϑμος, ὁλϑς γίνη τῷ μιώρ9 

αϑτο Ὁλμήματος, ενόει οτι χατ᾽ Εἰκόνα ϑεοῦ δεδημιὄργηται, καὶ ὅσης ἠξίωται δα 2; 

Ὑῷ γιοῦ τὰς “ποϑεδ)ίας, καὶ τί παΐσης τὴς κίσεως τίω ϑξασίαν ὀμαδέδεκται, τ ἡποιύσοιι 

τὴς μορϑηρας γνώμης. αἰ δξῶν φησιν; ἐαν μυρίος ις ἐργάσηται Φονες, αὶ Ὥσοαῦτοι ἀἷ- 
ματα ὠκχέν, πῶς τίω! ἀξίλυ δώῃ δίκζωυ, τῷ ἀγματος ἀυτιῖ μόνα ἐἰκιχυϑώτος ν μὴ τῦτο 
λογίζα δῦ, ϑοφπειδλλ οὐνόει τί ζοιτον μετ᾽ υ᾽ πολὺ διξε}) σώμα ἀφϑέρτον, τὸ δυνα- 
μένον διδονεκ») κ᾽ αἰώνιον κόλοισιν αὑτέχεν. κα κεῖνο Ἂ) σχόστει, πτῶς κα' αἀἰκολξείας διε-- 19 

τάξατο. Ἰπ ( 7))Ὰ τοῦ δύ, ϑροῖσπτε φησί, μὴ ὠκχέης αἷμαν" Τὶ 5. ΟὟ ἀλόγων οὐκ 
Εἶπε, μὴ ὠκχχέης, δλλαὶ, πλζω κρέας οὖν ὠγμώτί ψυχὰς ἀφαΐιοϑε. ὀκφμὴ ὀκχέης, 

οὐ υῦϑα μὴ φαγης. Εἶδες ὅσον Ὁ λϑεπα,ϑὲς ἔχουσιν εἰντο αἱ νομιοϑεσίαι, τρῶς κοῦφαι 
αὶ ράδιαι αἱ ἐντολαὶ, πῶς εδὲν βαρὺ συτϊὲ φορτικὸν Ἐχιζατῇ “να δ ήμετέροις Φύσεως. 

λέγϑυσι γὰ  ἦνες βαρὺ ὁ γεῶδες χαὶ νοσοποιον τὴ ΟΥἿὟΜα λόγων αἥμώ. δλλ' ἡμεῖς μὴ δὲ 45 

ὠκεῖνον τὸν φιλοσοφώτερον λόχϑν, ὀλλαὶ ὀρ τω τῷ δεασύτυ νομοϑεσίαν Ὁ Φυλακίω 

ὀφείλομϑυ Ὀχιδεήψυοϑαι. Εἶτοι ἥα μαϑωμϑμ αἰκοιξεἷς ἥϊνος ἔγοκεν τοσουώτέωυ ζμὦ- 
τῆς τὴς ογτολὴς Ὁ ἀκράζξειλυ ἐποιήσατο, καὶ στί ὀϑαχουτίζων “μ᾽ ἀν, ϑούπων Τ᾽ φονικίω 
γγωμέμω φυσῖν, ὑμεῖς ὃ αὐξαγεαϑε ἢ πληθιούεοϑε ὁ πληρώσωτε τω γὼ ἃ κατακυ- 
φιθύσοιτε αὑτῆς ἐχ ἑπλος ξ ἰπενυμεῖς ὃ, δρλὰ μονογαχὶ λέγων, ὑμεῖς (ὦ) ὀλίγϑι, 49 

(ὦ ϑιαρίθ μεντοι πᾶσαν τίω γζδ πληρώσοιτε, καὶ κριταὐυολθύσουτε αὐτῆς᾽ τατ᾽ ἔς!, ὃ 
Ὡρχίω ἔχετε ὁ Ὁ ἀξυσιον ἡ Ὁ ὄσολαυσιν. ὅφφι μοι ϑεοῦ Φιλαν,ϑ 69 πίαν, πῶς τσδΆ- 

τερον μεγοίλοις ζοὶς θυεργεσίας διωρούμϑυος, τε ᾧ νόμον καὶ ἐγτολζω δίδωσι. χαὶ καϑα,- 
. περ 

ἴσ. ἢ 
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περ Κχὶ πὸ Αϑαν, μεπὶ τὸ ἐγκατοικῆσοι ον τω! πῬαδείσῳ χα Ὁ Οσαύτίω ἀπό. 

λαύσιν αρίπιιϑαι στε" το γέωτῇ ξύλου ονετείλᾳτο" ὅτω ἡ ογζῦϑα μετὰ Ὁ 

ΔΕ ΝΑ μηκέτι ιαύτίω ἐποίξειν παγωλεβρίαν, μηδὲ ἀἰγαναίκτησιν ζυιαὐτέω" ὅχι- 
δείξακχῖ,, λλαὶ ἀκίνητο μέλρα τῆς σιωυτελείας ἐᾶν ὡπθνταΐζᾳ φοιγεῖα μ᾿ Ι σικένειν, ἐ- 

ς χα τον (40 θικεῖον ϑρόμον χσὶ τίου οἰκείαν ζαξιν Φτοτληρφιῶτα,, χρή θυ λογίως αὖ τὸν «- 
ξιῶσοι, ᾧ τίω οχαϊὰν ἀξῳσιαν δωρήσοιοϑει ᾿ κτ δμ ὠλόγων αἰὐπλώτων, καὶ τῆς κρε- 

ὠφαγίας δ᾽ ἀἰδειων φΐϑοιο εν, ἴτε φησὶ, πλίυ κρέας ον «ματι ψυ γῆς υ φάγεωϑε. ΕἾ- 

δὶς πῶς πσοϑτερον δυεργετε χαὶ τἝω φιλοτίμ ἰαν ἀφώτον δηπϑείκγυται, καὶ τότε ὅχι- 

χάηει. χα] τοι γ. ἐπ᾽ δύ, οϑ" πων σόκ ἐν ποτὰ τῦτο γένοιτο. (ὦ ὙῈΡ ἀν, ϑοϑνποι πηρό-: 

το τερον ῥέλοντ΄ ) (α 45: ἑαυ ἐχιταῆόνϑμα Εἰς ἐρχϑν ὠκοίεσαι, ὁ πολλ ζω ἐχιδείξαον, 
Ἐδιδν ὧν (ᾧ Ἐχιτάγματα ὃ ἐρλϑύοις, καὶ Ὁ τύτων ὠκπλήρωσιν “ποιπ μένας, αὶ Ὧτε 

ἀρᾳ ἀμεΐδεοϑτω (ἂν πολλζω “' αἰ πο᾿αχοζω Ἐχιδειξαμϑδῥος. ἘΧῚ 5 τῷ κον πόϑτων 

δεαυύτη Ὁ εὐγόμπίον᾽ παποϑτέρον θϑεργετεῖ χαὶ τῷ “λήλπιμ δὐεργεσιων ἐφέλκεται 

Ὁ ἡμετέραν φύσιν, ᾧ ὅτε κοῦφα ἡ ράδια ἔχιταῆει, ἵνα ἡ τῇ δυκολία, δι᾽ Ἐχιτωγμα,-: 
5 τῶν ἡ ζαῖς πσϑολοθύσαι: ἐυεργεσίαις διθγηγερμϑμοι , δὲς πίω “ὅτων ἐπε ϑρ 

ἐκπλήρωσιν. 

Μη ζίνω ῥαϑυμιδιιϑρ, αἰγαπητοὶ, μηδὲ ὀκγηρϑτερϑι γινω μεθ αὐλθὶ τίω ὗσσα- 
χοίω ΤΜ ἔχιταρϑίντων, ᾧ πὶς παδλλαξούσαις ἐυεργεσίας λογιζόμνϑμοι, ᾧ Μ᾽ ἔλατα. 

μάτων τίωυ ἐνκολίδν, καὶ τἶν ἐπαγελιών Ὧν κ᾿ πίω ενωπλιήρωσιν ἡμῶν τοτουμαθυμέ- 
ζογων. διυλανήφωμϑρρὼὸ αὖθὲ τίω ἐργασίαν ασεύδω νϑρ Μ᾽ α ραὶ τϑ3ι8 δεδιουϑῥων ἡἰ- 

μὲν ἐντολῶν, καὶ τὰς ὁδοὺς, ὡς ἐχσράσουτο τῇ ἡμετέρα Φύσει προἧς τω ΔΨ ψυχών ἡμδ' 

σιωτελϑσος σωτηδλαν, μὴ Ὀοτοπτεμψωμεεϑου, δλλαὶ τῷ ὑπο ολειπορϑμῳ τὰς ζωῆς ἡ- 
μδμγούνῳ ἐὶς δέον “ϑησοί μοι οὐ (ἃ ἡμδοτημδμα ὐπονιαψωμοεϑοι, ὦ πολλίω ἑαυτοῖς μ᾽ 

παῤῥησίδυ πατοϑαποϑω μέϑου, ἢ μαίλιςα νι, ὡς ἔτι εὐρέφηκε τὸ λειπόμϑμον τὴς αἰ γίας 
15 τιοστυραχϑφῆς μέρος. σεοὶ ΣΡ ὀλίῃ»ς 9} ὁ ΟὖΨ ἡμεραν πὐριθμὸς ὁ χσολειπτόμε- 

νος, Εὐἰβεληθείηνϑν μίκρὸν αγδνήκψαι . πϑ τοῦ Εἶπογ,οόκ ὅγ) 4, ζσυτα “οοΜ μόνον 

δώται ἢ ἡμδοτηνϑῥων ἡὶν ἡ δίθρθωσις , ἃν ὕρτΩ διασύτίου θχομϑν Φιλϑίν,θούσπον 

ᾧ ἥμερον, ὦ ὶ δεῖται γθοα πολλοί ᾿ μόνον ἐαὺ μ( Τ᾽ πολλῆς τῆς σερμότητος χα! Τῆς γήψα- 
ὡς αὐτῷ πορ)σίωψϑμ, δ᾽ ποφήσαντες ἑαυςἂν» τῶν βεξιωμδῥων αἰπόϑτων, ἡ ασσοσηλώ- 

30 σαντες τῇ ὀνωϑεν βοπῦ. ὁ δὴ (Ὁ Νινυΐτω ζοσθυτῳ πλήθει αἱ μδοτιών βεξαρημϑβοι, 

ἴηπ' πολλῇ αὶ αἀχριξζ τῇ μετανοία ἐγούσαντο, Οὐκ ἐδεήϊϑησειν πλέον" τοκαΐν ὑμερών 
“δὸς ὃ ὠκχαλέσειαϑειι τῷ ϑεού τίω αἰγαϑότητα, ὦ τίω χατ᾽ αὐτῶν ἐξενφηθεῖσαν 

ἀπόφασιν ὠκυρον ιποφίωα. ᾧ τί λέγω, (ΦΛΝινδυΐται »ὁ λη ςἥς ὁ ἔχι τῷ ςαυρφ9ύ ἐ- 
δεμίας ἡμέρρυς ἐδεήθη, καὶ τί λέγω μιᾶς ἡμέρως , Οὐεῖὰ βρρυχείας ὥροις. Ὧσατη Κβὴν ἡ 

15 ἰδέ ἡμὰς τού ϑεού φιλαν, ϑοφπία. ἐπειδὸρ .» ἴδῃ τὸν τόνον τῆς ἡμοτέσφις γνώ μιης, 

ἡ πόθῳ ζέοντι πυρλσιογζᾳις ἡμάς, αὶ μέλλει Οὐ εξ αὐαδάλλεται, δλλὰ (αχεῖὸν ΤΣ 
τίω δ ἑαυτοῦ φιλοτιμίαν ὼ λέγει" Ετι λαᾳλϑιῶτός συ ἐρώ, ἰδοὺ πάρειμι. ἀν νι 

βυληθαίωϑι καὶ ἡμεῖς εὖν ζαῖς ὀλίγαις ἡμέρφις ζωύταις ασουδέω τινα, ἐχιδείξαοϑαι, 
τῇ συμμαχία τῇ πὸ τὴς νηςείας Εἰς δέον γοήσα δ, χαὶ τίω ῥαϑυμίδ “ἐἰστοτιναξα- 

40 μϑμοι θὐγας κτενᾷς ποιήσαοϑαι κσϑϑς τὸν δεαυότίων, δοίκρυα ϑερμαὶ πσϑϑχέειν, 
Ἰατηγϑρεῖν σμυέχως ΚΟΥ σεαπλημμέληρϑμων, ασϑδϑτιϑόναι καϑουτ ἰατφῷ ζμη- 

ἧς ἕλκη διφικψωϑαι, χαὶ τίω Ὁ ἀντ ἰατεεί. μέτεφι πραόιᾳται, καὶ ζῳ τῆς “υ 
ω ὄχτζητῷ, κα ῷ ὠλλᾳ ἃ "ἃ ἑαυ Εἰσφέρειν, σιωτοκθζὼ Δι σνοίας, 

κοτὸμυξιν 

{τ 

ἩΘΙΚΟΝ 

Ἡσ, ξι, κῆ, 



" ΜΝ ΗΝ - ΝΝ ̓ 

-- π -.----.-«» ..ὅ---. -- Ὁ  ϑᾷὃί πσσχζ σαν 

Μλγληχδ, 

212, ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤΗΝ 

χατανυξιν ἀκριοα ἐλεημοσύνην δὲυιλ ἡ,τὰ λοιποὶ πα ϑη,ζο δζκταροίηζαᾳ δι λ9.- 

γισμον χαλινοί ὼ ὀξοοίξζεν Φ ἡμετέρας ψυλ»ενἡ μήἥτεν αὐ δ χρημάτων ἔχίυ-- 

μίας πολιορκεῖ οἷο, μμἥτε μνησικαχεῖν πυϑὲς ὥν' πλησίον, ἢ ὠϑρωδῶς ὀχοκεῖο, “οὲς 

(λόμοϑνεῖς. οϑσὲν γὸ, συθὲν ὕτως οϑεὸς μισεῖ ἡ Θπεςρέφεται, ὡς (() μνησικακριῶ.. 

τὰ ὀμίϑεφπον ᾧ τίω ἔϑρϑυ τίω πσοὸς ᾧ “πλησίον ἔχη τῆς ψυχὲς διζωνεκὼς φυλᾷτ-ς 

συγτα. τοστειύτη » ζαύτης 66ὴ τὸς αἰκζοτίας ἡ λύμη, στι ἡ φιλαν,ϑ65πίαν 9εὉ «ἰ.- 

γεχαλείᾷτο. ὁ ἥα μαίϑητε, αἰ ασεμνῆσαι ὑμᾶς Ούλομφι τὴς τ σαθολῆς τῆς ον τοῦ 
δι αμἰελίῳ κειρδῥης, ὅπως ὠκεῖνος ὁ “Ὗῥ μινοίων ζᾳ λοίντων πίω συγιχωρνσιν δυζαμϑνος 

-ρὰ τϑ δεασύτυ, ἔγ᾽ ποοεσέπεσε "ἡ ἐδεήθη ὦ ἱκέτϑυσε. Σπλαγννιοϑεὶς Ὁ», 
᾿ ᾿ ᾿ δ " ! . Ἵ » 

φησιν, κύριος ἀντία πέλυσεν αὑτὸν,ὁ Ὁ δϑλύειον" σιονεχώρησεν αὐτῷ, (Ἶδες θα λα. τον φτλνη 
χνΐλρ διαοῦτα. ὠκᾷνος τορϑσέπιπηεν ἰκετθύων κοδϑϑεσμίλν αὐτῷ δὸϑίωω. ΜΜαχρο- 

ϑύμησον γδυὴ ἐπ’ ἐμοί, φησι, ὁ πόρτα σοι δἰποδώσω. δλλ᾽ ὁ αἰγαϑὺς δεασύτης, ὁχη-- 
δεκσὶ ὸ φιλαν,βορπος, Ἐχικαμφϑεὶς τῷ ἱκέτη, ἐχ ὅσον ἡτήσε, τοσῦτον πϑδέσαν, ΕΝ 

ὅσον συσδὲ οἰγενόησο. τοιῦτον γδ}" αὐτῳ ἔϑος αἰεὶ γικῶν ὁ πσολφϑοίνειν ζῳς ἡμετέροις αἰ- 
στήσεις. ἐκείνου τοίγεου οἰ,»δὸ ϑέωζαι προακοιλέσαντος ἡ ἰπυύορυϑμα πᾶσοιν ποιήσαιοζ, τς 
σίω ἔκτισιν, ὁ ἀγαϑοτητί γικϑὼ τὰ ἡμέτερᾳι πλημμελήματα αὐλαγ χνιοϑεὶς λριπὸν α'- 

πέλυσεν αὐτὸν, ἡ δ ϑϑψειον αἰφῆκεν «ὐτῳ, Εἶδες τί κ᾽ ὁ διϑλος ἡτήσοι)ο., ὅσον ὃ ὁ δὲ- 
«ὐὐτης ἐλσρίσοα», ὅρος παλιν αὐτῷ τῦτῷο τίω Φσόγοιαγ. δέον ̓ »» κ' τίω τοστιυ- 

τίω φιλαν,ϑοφπίδῳ καὶ τίωυ ἀφατον ἐνεργεσίθν τίω ἐς αὐτὸν τε λμυγθμέω συμιπαϑέσ- 
τατον αὐΐζον χατοι φῆναι τὐθὲ (ἶὸ ὁμο μεῖς, ὁ 5. Ὁ εγλντίον ζγιδείνψυται. Ἐξελθὼν γδύ, 
φησιν, ζὗττ αὐτὸς, ὁ “δὴῥ μυρίων ζα λόντων τίω συγιχώρνσιν δυξαιμδμος(ἀκύετε, ερῖβα- 

καλῶ, κα αἀχριζείας. ῳᾳ Ν τϑγτῳ συμζαντο ἱκθμαὶ χαϑικέοο, τῆς ἡμετέρας 4υ- 

γὅ9, ὃ πεῖσαι Ὁ χαλεπὸν αϑτονόσοι μα ἐϊξορίσαι τὴς οἰ σνοίας τὴς ἡμετέρᾳς) ὥπ! 
Ούωυ ἄξελϑων ἕυρεν ἐγα “ἣν σιωνδιύώλων ἀσιψ, ὃς ὠφειλὲν αὐτῳῖ Ρ δέρυαἰοια. σκόπει 

πόσον ὃ μέσον. ὧδε σιώδιελος ὁ ὀφείλων " δάναοια, ἐκζϑεασότης ὁ ἀπαδμ, ἢ 15 
μυρία ἰῷ τάλαντον ἡ ὅμως (γ᾽ Εἶδε ἱκετεύοντα καὶ οὐ ϑοικα λοιῶτοι, σιουθχωρησεν" 

πα 5 χρκτήσας αὑτὸν ἔπγιτε λέγων, ὀἰπόδος μοι ΕἾ τι ὀφείλεις. τί δξζω ; πεσών, φησιν, 
ὁσιύδναλος αὐτῷ, ὅρφι “πῶς σιωεχοΐς ζρέφει ῶ ρῆκϑ, τὗτο ὁ θυακ[ἐλιςής,ὁ σιωύδιαλος 

αὐτϑ᾿ ἐχ ἀπλαῖς, λα μαϑωιδ, ὅτι συϊσὲν μεταξὺ αὐτοωὖν ὦ μέσον, ἡ ὅμως τέω 
αὐτίω ἱκετηολὸν πσδὸς αὖ τὸν ἐποιήσοι"», ἐιῦ ὁ ζψὉ ασξὸς τὸν δεασ τίου λέγων, μα:- 39. 
κροθύμιησον ἐπ᾽ ἐμοὶ, ἡ πανπε σοι ᾿ἰποδώσω. ὁ δὲ, φησιν, αἰπελϑὼν ἔδαλεν αὐτὸν Εἰς 

σίωω φυλᾳκζω, ἕως ἐυ Ὡσποδιῷ πανῶ ὀφειλόνϑμον αὐτῷ. ὠ τὴς ἀγφωμοσιης αἷαρ- 

(υλή,ἔγαυ λον ἔγων τίων μνήμδιυν τὴς τοσαύτης βμομδύης ]φιλοτιμίας, τε ὅτως ὠὐέ- 

“το συμιπαλὰς τί λογί(ᾳαϑαι ᾿ δλλαὶ προόύτερον (ὦ ἔπνιγε, νεῶ ἢ καὶ Εἰς δισμωτήρι- 
ον ὠγέδαλεν. ΔΛ ὅροι τί γίνεται . ἰδόντες δὲ, φησιν, οι ((μὠὐϑδυυλοὶ ἀντ ἐλυττήϑησαν, καὶ 35 
ἐλϑύντες διρίᾳ φησαν τῷ κυοίῳ αὐτῶν πόρτα τὰ γνόνϑμω " Οὐκ ὠκεῖνος ὁ πεπονθὼς 

(πώς γ, κριϑειρίμϑίος ον τω δεσμωτηφίῳ ) ἀλλ (Ὁ (ἀἰώδιολοι Ὁ) μυδὲν ἡδυκημθμοι, 

ὡς αἰδικηϑέντες τως ζωύια᾽ ϑησοιν, κ᾿ ἐλδέντες ὡπϑρμτα ἐμζυνῷ. ἀλλ᾽ ὄρϑι τὸ διασ τύ 

λοιποὶ τίου αἰγόμαΐκτεσιν. τότε πὐοϑσκαλεσοί μϑμος αὐτόν, φησι, λέγᾳ, δὅλε πονηρέ. 
αἰληθαῖς ἐντεῦθέν ὅθην ἰδιᾧν ὅσος τὴς μφησιχακίας ὁὅλε,ϑρος. ἑωΐχᾳ δ ᾧ μνείαζῳ. 49 
λανζᾳ ἐμαϑόδενεν, οὐκ. ὠκαύλεσεν αὐτὸν πονηφϑν, αὐλλαὶνεω ὅτε αἰϑὲ (ἢ (ἀωδυλον γέ- 
λϑνὲν αἀστώνὴς πονηρὲ διῦλέ, φησιν, παῷ τίω ὀφειλίω ὠκείνδω ἀφῆκα σοι, ἐστεὶ δες 
καλεσας με. ὅρρ πῶς δείωυσιν ἀστῷ ὁ χακίας τίου ἰαυβξολειύ, μυὴ γὸ πλέον πὶ 

ἐπεδείζω 

δ θ 
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ἐπεδείξω φησιν; ἐχὶ βημθιτα ψιλᾷ " ἐποιήσω ἡ ϑυϊζα κϑρμός σν τίω ἱκεσίαν, παῷ ἐκεί. 

μαδέν αὺ τίω μεγάλίω κα ἰπόῤῥηζον ὀφειλίω ((κουοχώρησα; οὐκ ἔϑιᾳ χα σε ἐλῶσαι ( σιώ- 
δυλένσυ, ὡς ᾧ ἐγώ σι ἠλένσω ν ποίας ἀν ἔνης ὠΐξιος συτίνω ρους, ἐϊ ἐγὼ (ζ ὁ διαπότης σὰ 

εἰνμένν ζσῦτον δίκον' ὀφειλημοίτων «“ἰκ τὰ ψιλοὶ ὠκένα ρήματα (μἰωῤχωρκ(ᾳ, σὺ "Ὁ ζω- 

β , δαλὸν συ (ὃ ὁμοῦμη Οὐκ ἐλέησαις, ογεῖὶ ἐπτεκ κα μφ,ϑης, σστῖδ ἐἰς αν μων ὀλϑων τῶν 
ὑχδξλύτων σοι ΤῈ ἐμιϑ, ἐπεδείξω τινα αὐδὲ αὑτὸν συμπείϑειδυ, ὄνον ανελφὴς ἐϑμε ᾧ 
ὠμός, ὁ ἐλέισαι (ὃ (μωδιυλόν σα Οέρ ἡϑόλησας » Δ οἱ τῦτο ονζουῦϑει μαϑήσνι δχρὺ 
ἃ πείρφις ὅσων χοικϑὲν ἑαυτῳαἸτίος χα τέφης ὦ ὀργεοϑεὶς ὁ κύελος ἰυτθ χϑρέδωκεν αἱστὸν 
Οἵεβασαινιςεοῖς. δρϑι αὶ νμῶῦ αὐτὸν ὀργεζόμϑμον δζοῥ τὰς (δυο ἐπὸμ ϑοοπίαν, 

Ἰο Οἷς βασανιφαῖς πο »αϑιδύντα. ᾧ διωῦρ πσούτερον ὑκ ἐποίησεν, ευΐκαι Ὀσούτοις τοῖς ὀφει- 
λήμκφισιν ὑπτεύθεωνος ὦ, νεὼ κελέυει γνεάί,. “ὐρέδωχο ΝῚ αὐτὸν τοῖς βωσαπςαῖς ἕως ὃ 
οἰποδιῷ πᾶν Ὁ ὀφειλόμοενονιἕως τὶ, φησι ζαὶ μυοία ὰλαντα,ῶν Ὁ συϊχώρησιν ἤδη λαιίων 
ἐπῆλθε ,ζτα χαταβαλλη. μεγέφη ἀφατοςη Ὁ 3ι8 φιλωνδρωπία. Ζιυΐκο κ᾿ δ αυ- 

γὸς ἐμεθύδυων,, .,ὉὉ Κ ἱκεσίαν ἐποιήσαζο, σωνεχώρησεν  ΦΩΝ εἶδεν αὐἴον αὐξὶ (ὃ 
15 (μὠώδιολον ὠμὸν ἡ αὐχεῦν, 69. πὸν γεχϑνότα, τότε λοιπὸν τέρω ὀικείθν αγακριλάται Φιλο- 

πιμίδμ, δεικγυς αὐτῶ ϑζρὶ τῶν ποραγμαίτων αὐτάν, ὡς αὶ τοσῶτον ὠκήνον ἠδίκησεν, ὅσον 
ἑαυτόν ἃ καϑυίεῦν ἐχεῖνος ἐὶς φυλουώω ἔξαλεν ἕως ὃυ Σποδιῷ Ὁ ὀφειλόμνϑμον, ϑτω 
αὶ αὑτὸς τοῖς βώσανιςαις τ ραδίέδωκεν, ἕως ὃ ἁπασοω καταθῇ τίω ὀφειλέω. ζαῦτα 
δῷ αἰδὲ ταλθέντων αὶ πὐξεὶ δέιναοίων ὑπλῶς ἔίρηκεν, δολαὶ κὔθέ αἱ μδοτιωών ὁ λόχος καὶ 

10 μεγέθυς πλημρεληματων, ἵν μιαίϑω δ δι ἡμεῖς Κ᾽ μινοίων πλημμελημάτων δὲ. 
χὦ ἐπ χας ὀφείλοντες τῷ δεαυύτη, οἱ] σ' "πίω ἀφωτον ἀντ φιλαν, δε» πίαν συγχώρησιν χδν 
μ ..“ ! Φ21..Δ ἢ ΄ ; ν ες “ “4Ήο, εν ἢ ἡ αὑτῷ δεχο θα. ἐν ὃ αἰθὲ τὺς ὁμοδιύλους αὶ τὸς ὁμολμεῖς ᾧ τς τῆς αὐτῆς ἡμῶν φύ.. 

στως κοινωνουνζῳς ὠμοὶ ἢ ἀἰπαν,ϑ69»ποῖ ϑιμωώμεθει, ἡ τε εἰς ἡμῶς πλημμελθρδμα 
μὴ! φλύσωνϑι, δλλ᾿ ΡΜ δὐτελῶν τὕτων πογηρθυώμεϑα (ὅσον » β δίῴναίεμα, 

κα 24" οός μωφία ζάλαντα, “«ο( τον ὃ μέσον τῶν ἡμετέρων πος ᾧ διασότέω “πλημ- 

μελημάτων, ἡ τῶῖν ἐἰς ἡμᾶς γινεϑῥων πῦρ τῶν ὁμολμαδν) τότε ἢ τέων αἰγλναΐκτη.- 
σῳ ᾿χιασασό κἴθα. τῷ σγεαν ὁτυ,ὺ ὧν πσϑϑτερον ᾿ συγχώρησιν ἐδυξα μεθα, τύταν πεί. 

ἵν ΔλινῈ  ὀφείλησν (Γ᾽ βασαγων ἀπαιτᾷοϑαι κελέυόμιϑα. να Ν᾽ μαίσωδν ακριξαΐς 
δὴ πσοὶς ὠφέλειδν πων ψυχαὶν τῶν ἡμετέρων 1, τρ᾿»αΟολίμ ζιὐτίω πήγαλ ὁ 

30 δεασότης, ἀκσε τῷ ἐπαχϑυϑύν Οὗυτω ἡ ὁ πωτὴρ ἡμϑᾷο υἰφφίνιος ποιήσει ὑμῖν,φησιν, ἐ-- 
ἐὺ μὴ ἄφητε ἔχκφος τῷ ἀφολφῷ αὐτὸ Ὄτὸ ταῖν καρδιαΐν ὡδὶ οὐρα]ώματα 

αὐτῶν. μέγα τῆς «μα ολὴς Ὁ κέρδος, μόνον ἐαν “οϑλσέχεν βυλώμιθα. δ γχοσῦτον 
ἐφεναι δύω αἰμεϑα, ὅσον ἀἰφίοτω ἡμῖν πο Ῥὰ τῷ δεαυῦτν ιᾧ ἡμεῖς ,, ἐαν στὸ βυλη- 

ϑωΐμδν, ὁμοδούλοις ἀφίεμδμ ᾿ αὐτοὶ καὶ δα τῷ διασύτυ τὴν συγχώρησιν δὲ .9- 
35 μέδαυ, χαὶ ὄρϑι χαὶ τὴν ἀχρίξειαν τῶν ἐιρηνδῥων. οδ πω ἰπλώς, ἐαν μὴ ὠφητε 
Ως ὀρ ,ϑούποις ἴα ἡμαρτηρῦμα, λα δ ; ἐα᾽ μὴ ἄφητε ἕκαφος τῶ ἀδελφῷ εἰστι 

Ὡσπὸμ καρδιαίν ὑμδορ τὸ πε Ῥατῆώματα αὐτῶν. σχόπει ταῖς βύλεται αὑτίω ἡμδ 

τίν χαρδίαν οὖν γαιλίωύῃ κα ἡσυχίᾳ, τυγχόεν, καὶ τὸ λογισμὸν ἡμδῇ ωτάίραιχον, ᾧ πόμ- 
τὸς ἀγτηλλα ,ϑαι πάθους, ἡ πολλίω τίω ποδὸς «ἂν πλησίον ἡμᾶς ὀλιδιύψυοϑαι τίω 

49 φιλαγαϑωσωύζω. ἡ δλλαχοῦ ὃ κάλν βὲν ἀυτν αἰκοῦσαι λέγοντος Ἐλὺ γ ἀφῆτε Μανθ, γ. δι 
τις αὐ, ϑρόποις ζᾷ οὐατῆώματα ἀν, ἀφήσει καὶ ὑμῶν ὁ πιυτὴρ ὑμδν ὁ ϑδρίγιος, μὴ 
Οὐνμωνομίσωμϑῳ ἕτερον Δ ερευτῷ,, ὅταν τούτο ποιωρδν,ἢ μεγάώλέω τινα Ε ἧς ὠκῴνονχα. 

τατίλεαϑαι χαίσιν. αὐτοὶ γὰ} ἐσιοϑρ (ᾧ τῆς θὐεργεσίας ̓ ἐπολαύοντες, κὶ πολυ ὃ κέρι 
δὸς 
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δος ἑαυτοῖς οὐντεῦθεν πσδλξενοιοῦτες᾽ ὥασερ ἐαὺ μιὺὶ τούτο ποιω μϑμγπαίλιν ὠκείνος μϑὲ 

ἐμ ὅλως ἀδικῦσαι τι δυνησόμεθα, ἑαυτοῖς ὃ δὴ αἰφόρητον Ῥ πεέννης κόλασιν ωροβυτοοπί.- 

ζονϑν. Διὸ -ρακαλώ στα λογιξονϑμοι μηδέποτε ὀψέχωμεϑα ἴοις λελυγηκόσιν 
ἡμᾶς," ἑτέρως πὼς αἰδικήσαωσι μφψησικοικῷν,5 ἐϑθρωδῶς ποδὸς αὑςᾶν' ὀζρικεῖοϑαι, δυὺν 

οὐνοοιντες ὅσης Ἡμῶν δὐεργεσίας πρόξενοι ὁ παρρησίας Ὥρα ῷ δεαυύτη γένον ) ὁ δὲς 

πύϑτων ὅτι διυποϑη τυγχόμει τῶν ἡμετέρων αἰ μαρτημούτων ἡ πσοῦς (ὃν λυπήσανζᾳς 
καταλλαγὴ, απεύδωμϑν ᾧὶ ἐπειγώμεϑου, αὶ ὃ ὠκ τύότο κέρδος οὐνοομῶτες Ὀσειυτίω 
Ἐχιδειιξωμιϑα αὐἷθὲ (ὅν ἡδικηκόζας ϑεῤαπείομ, ὡσανεὶ πσοὲς βεργίᾷς αἰληϑώς, ἐαὺ 

οῤνήφωμϑυ, ἐχ ἅτως (ὦ) γνησίως αἰδὸὶ ἡμᾶς ὀχμκείμενοι ἢ παντὶ ξϑσπτῳ δερωπεύψ 
ασουδαίζοντις ὠφελῆσαι ἡμμιοις διυνήσοντοι, ὡς ἡ αὐθὲ τύτος ϑεραιππία, ἀξίως ἡμῶς τα 
τῆς ὀϑωθῳν ἐυνοίας αἀπεργαζομϑρη, ᾧ τὸ φορτίν' 1} ἡμαρτημϑύων ἡμῖν Ἐπιχϑυφίζα. 

σου. οὐνόησον ὙῈΡ μοι, ὠγασεγτὲ, ὁσν Ὁ Φ,ρΕ τὴς ὃ μέγεθος ζωύτης οἰπὸ “δὝῥιή ἐπτάθλων, 
ὧν ἐπηήείλατο τοῖς ταὐτέωυ χαιτωρϑωκόσιν ὁ Μ᾽ ὁλωνεός. Εἰπων »ὃ, Αἰγαπάτε τοις 
ἐϑρους ὑμδίμ, ἐυλογίπε τοῖς διωκογζμ ὑμάς, ἐυχεος τῷ] τῶν ἐπυηροαζόντων ὑμᾶς, 

4) μεγάλα ἰώ ᾧ ἔλιζάγματω καὶ τῆς ἀχρας αὐτῆς ατβόμενᾳ χορυφῆς, φησιν, τς 
ὅπως ρνοῦν ὁμθιοι τὖ παίΐζὸς ὑμδν τῷ οὐ τοῖς ϑἰρῳγοῖς, ὅτι Ὁ ἥλιον αὐτῷ ὀματάλλει 

Ἰηχὶ πονηρϑιὲ ὸ ἀἰγαϑοιᾷ, ὼ βρέχει ἔχὶ δικαίας ᾧ ἀδίκοις. ΕἾδλες τὶ διώαμω δῤ.- 
,ϑοφηίνζου τἶνι παρϑμοιὸς γίνετοι!ο μὴ μένον μὴ αἰ μωνόμενος τοὺς λελυπηκότας, διὰ 
Ὁ σσοϑσιυχεοῖς αὐπιῷ αὐτῶν απουδούζων. μιὴ ζίνιιυ ᾿ὡροφερωμεν ἑαυτὸς δἰ[ῳ βαϑυ- 

αμἱδωτοιότων δωρεῶν ἡ τῶν ἐπαθλων τῶν πλύτα λόχον κἰχυβοινόντων, δυλαὶ πϑρωτὶ το 
ξύπῳ τϑτοκατορθωώσαι ασουδεύζωμεν, ὶ βιασαίμμενοι λογισμὸν " παιδούσωμϑμ ἔἰ- κα αν 
κεῖν το τῷ γεῦ ἐχιτάγματι. ϑ(ρα γὸ τῦτο κα γὼ γε ἐποιησαμιυ ταὐτίω τίω πα- 
φαὐεσιννὺ τίω ρ κθολιιὸ Εἰς μέσον ἡγαλϑν, ᾧ τῷ κατορθώματος ἔδειξα τὸ μέτεϑος, 
ὅσον ἡμῶν ἐκ ὙΘΤΈ κέρδος γίνεται να, ὡς Εἶχα! ο9ς, ἔκαφος ἡ δ τινα ἔχοι ἐϑρωδῶς 
κτοϑς αὐτὸν οι. οκείνϑμον, ἀὐουδέοῦ ποιήσηται 2} οἱ τὴς πολλῆς θεραπείας χαταλλα 2 
ξαὶ αὐτὶ ἑαυτῷ ὁ μή μοι λεγέτω τίς, ὅτι αὶ ὡπαΐ ὶ δεύτερον παρεκάλεσοι,ὸ εὶ ασό- 
σήχατο᾽ Εἰ ὐπὸ Εἰλικρινείας τούτο πηοκήομϑμ, μυὶ πσδότερϑν πτωυσώμεϑα μάχας 

αὖ τὴ πολλὴ πσϑϑλσιδρία νικήσαντες ἐφελκυσώμαϑο αὐτὸν, ἢ ἀὐἰποςήσωμϑυ τῆς πσοϑς 
ἡμᾶς ἀπιρϑείας. μυἹ γδ" ὠκείνῳ τι χαφιζόμαϑευ; Εἰς ἡμᾶς δζμθαίνει τὸ τὴς θύερτεσί- 
ας. τὖ δεοῦ τίωυ θύγοιαν " (χιασασόμεϑα, ΔΜ αἰ μαρτημαΐτων τίω συγχώρησιν ἑαυτοῖς 39 χὐροα 
“ὐδλαπουτιθέμεθο, παβῥησίθν πολλζὼ “σοὺς Γ δεασύτίου ὠχ τότο λαμιοόμομϑι. ΕΝ 

Ἴδτο χατορθώσωϑμ, διυυησόμεθα μ᾽ χαθαρρὅ σιοειδότος ὁ τῇ ἱερά ταύτη ὁ Φαικ- 

τῇ τραπέζῃ πυϑόσελϑεῖν, αὶ τὰ βήματα ὀκᾷια, τὰ τὴ ϑύχη σιωνεζβυγιϑῥω μίτ' παῤῥη- 
σίας φϑέγ ξαιϑαι. ἰσουσιν (ὦ) μεμυηνϑμοι δ λεχθμϑνον. ὃ] τῷ ἑκάτου σιωυειδότι χᾳ- 
“αλιμπόμῳ Ἐ ἰδέναι, πῶς »ϑὺ καιτωρϑωκότες τέρμ εἰντολζο κ(δ' παῤῥησίας ποδρέεϑαι 15 
ταύτω διυναίμεϑα κ᾿ τὸν χαιρϑν ἐκεῖνον" φοζξεφθόν᾽ Εἰ δὲραϑυμήσαι νϑμν, πόσης νμὶν 
᾿οὔν ὁν δμοιτο καιτακρίσιως οἤτίον οὐγαντία, τοῖς βήμασι αἰ οντοραήορδίοις » Ὅλμιάν 
ὡπλώςκαὶ Εἰκῇ ασοοφέρειν τὰ τῆς γος ρήμουτω, ᾧ μεῖζον ἑαυτοῖς Ἰλχισωρεύειν δ πῦρ, 
ὦ Ὁ ἀγανάκτησιν ὀχκαλφαῖ, ᾧ διασότυ; χαίρω αὶ υφραίνομσι ὁρῶν ὑμᾶς μεθ᾿ ἡδιογὴς 

αἰκούογτας ταὶ λεγόμϑνα, ἢ δχρὶ τῷ χρότῃ δεικψιωΐζοις, ὅτι ἕτοιμοι δνέαϊ, απουδαζετε 49 
Εἰς ἔρχϑν ἀγαγεῖν τίω δεασοτικίωὼ ταὐτίου χοἰ αίνεσιν. τῶτο ΣΡ 661 ὃ ἰατοίον δἰ ἡ- 
μετέρων ψυχών,τῶτο Φαρμαχον τοῖς ἡμετέρφις τφαύμμφισιν, τὴ Ὡρίτι ὁδὸς τὴς πσοὶς 

Τ θεὸν ἐυαρεφήσεως, Οὐ μέγιφον δύγλα φιλοϑὲν ἡυχῆς, ὃ χὰ τ τῷ διασότα γόμον 

“παντὰ 
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παντακαταϑέχεδζ καὶ μὴ "αν εσρεδᾳ κυ ποὺ τῇ; οὔ λογισ δ. ϑιάίαη, δον δύω. 
τέρας γένεα, ἦν παθών, εὐγνοοιιῦτεις ζι ἐφ᾽ ἑχαΐτης ἡμέροις ὐϑαὶ τού ϑεο Εἰς ἡμὰς 

οράφ ἐνεργεσίας" γέλμημϑύας. καὶ" ὅσῳ τὖν ἐν δχιδιιξωώμεθα,, συύνδ Ὁ πολλοςὺν φϑεύσαι 
ἦμ μέοφς διυνησόμεθα Μ τε ἠδοι τθκοαϑώτων ἡμῖν, δ τὸ καθ᾿ ἑχοίς’ἐν ἡμέραν Εἰς ἡ- 

ς μᾶς γνομϑύων ᾧ ἥν πεταιμιθυνϑἕων ἡμῖν ἀγαϑάνν, Εἰβυληϑοίημϑν Εἰς ἔρλϑν αἰγατεν 

πὸ χ αὐτοὶ σδϑφεταγνθῥα.. ἕκαφος ζοίνευυ ἐντεύθεν ἐἴξιων, ἔρχϑν τῶτο ποιησοίοϑω, χαὶ 
ὡς Ἰχὶ ϑισονρϑν μέγιφον ασευδέτω, χαὶ μηδὲ ὃ τυγὸν ὁμαθαλλέαϑω. καὶ κουμεῖν δέη, 
κιὰν ζητήσει, καν μαχρϑν ὁδὸν ἐπελϑεῖν, κἂν δυδχφλίαι τινὲς ὥσι, πόρτα ταύτα τὰ 

᾿Νΐω κωλύματα αὐέλωμϑμ. ἐνὸς μόνσ' γινωμιεϑοι πῶς" ὃ ὉῬὰ τῷ δεασότυ Ὠλιταρϑὲν Εἰς 
γμμ, 10 ἐργθν ἀγατεῖν" δεωνϑώμδ, ὦ τὰς αἰπσάχρης (4) μίαϑον χομίσααϊι. μὴ γὰ Οὐκ 

ὀιδὼ ὅτι βαρὺ ὁ ἔπαρϑες φαίνεται, ὃ πτοὸς ὦ ἐγϑρωδὼς δζρκείνδινον καὶ πολεμίως, 

ἀπελϑεῖν καὶ φ΄ἕεσαι ἢ δζριλεηθέωαι; δλλ᾽ ἐδὺ τὑνοήσῃς τῷ ἐπαηίλικατος ὃ ἀξίωμα, 

β ὸ τῆς αμοιθῆς δὲ μέτεϑος, ἡ ὅτι οὖν Εἰς ὀκᾷον, δον Εἰς σὲ ἀγωτεέχει τὰ τῆς ἐυερίε- 
δίας, παγτω σοι κοῦφα καὶ βώδζοε Φανέται. ταύτα ζοίνιιυ φρέφοντες ον τῦῖς λογισμοῖς τοῖς 

ἰς ἡμετέρφις περαγνώμιϑα, τὴς σιωπθαίας, κὶ ἐυσιξεῖ λογισμῷ Ἢ Ὀλτζα γματων ξ΄ Χοι- 
φοὐ πληρωταὶ γνώμεϑο,, ἵνα χα! ἦἿΜ' παῤ αὐ ἀμοιξών ἀξιωϑώμο, χάολτ καὶ φιλαν- 

ἐμάδι ϑρφηίᾳ τῆς ἀὐτυ  αἰγαϑότητος, μεθ᾽  τωϊπτυτεὶ, ὦμα τῳ! ἁγίῳ "'ὶ πνθήματι, δόξα, 
νὴ χρατος, τι μὴ, νεῶῦ αἰεὶ, καὶ Εἰς «δυ αἰώνας αἰώνων. ΑἰμΖω. ; : 

ἰολύγ. κη. ΚΑΙ ΕἸΠΕῈΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΩ ΝΩΕ ΚΑΙ ΤῸΙΣ 
ἠοῖς ἀὐτι μετ᾽ αἰτεῖ, λέγον" ὶ ἰδὼ ἐγὼ ἀγίξημὶ τίω δχᾳ,ϑηήκῶωυ κυ ὑμῖν, 
αὶ τῷ αὐἱρματιυμδμεθ᾽ ὑμᾶς, κὶ πείσῃ ψυχῇ ζώσῃ μεθ᾽ υμϑδν, στ τε ὁρ.- 

νέων καὶ ἐσὺ κτηνῶν, ὁ πᾶσι τοῖς ϑησίοις τῆς γῆς. 

5Ὴν δὐλογίαν ἐς τὸ μέσον σδόϑίντες αϑὲς, ἧς ὁ Νώεἠξιαϑη ωἰὰ 
μ᾽ ταδιασότυ κ᾽ Ἐ ἔξοδον τω οἰπὸ τῆς κιζωτῇ ϑυσιαφηῖρλον ἐἱ-- 

κοδυμήσας, ὁ ὦ δ γαρασηοίος ϑυσίας ἀγαγαγων, Ὁ Ἐ ὀχείαν 

ἐνγγωμοσιωύξω ἔχιδειξαϑμος, Οὔκ ἰούσουμδρ περοιγτέρω “δ. 

ελϑεῖν, ᾧ πϑυτὶ ἐπεξελϑεῖν τῳ λμαγνωσμαή, ἡ δεῖξαι τῷ φι- 
λαν, ϑούπο ϑεού τίω συγχατάξασιν " Υ̓ χηδεμογίαν, ἃ ξὸὶ 

δίνουν ἐπεδείξατο. Ὧν ΡῈ Εἰς πολὺ μῆκος ἡμῖν ὁ λῤηϑς δξεπέϑη ̓  ζαχίως αὐτὸν 

ἀνήνῃ σιωεφείλαρμδν, ὧςε μὴ τῷ πλήθει χατουχώσαι τῶῦ μγήμέω ὑμδὰ, μηδὲ" Ὅς Γ 

᾿ φῶτα λεγϑϑβοις λυμιδουαοϑαι ζις ἤδη βηθκίῖσιν. οὶ »ᾺΡ τῷτο ἀπλώς ἐασουϑαί.. 

σα μδυ μόνον, τὸ πολλαὶ Εἰπεῖν, λλα τοσαῦτα βυύλθιῖθα λόγειν, ὅσαι δεινατὸν ἃ ὑμᾶς 

45 τῇ μνήμῃ ἰρακατασεῖν "ὦ κερδούνδωτους ογτεῦθεν ἄπελθεν. Εἰ Ὰ» δὴ μέλλοιϑν 

ὺ ἡμεῖς πλείονα, τῷ δίοντος λέγεν, ὼ ὑμεῖς μηδὲν ὀχ λεχϑμδύων καρπουαΐ, Χῷ 

ὀφολρς ; Εἰδῦτες γι, στι οἰσ“ τίω ὠφέλειδν Ἐ υμετέφαν τῦτον λϑεδιξαιμῖθα (ὃ 
καίατον, ὲ αὐτοιρχοῦσειν ἀμοιξίω Εἰὐληφέναι νομίξομϑυ, Εἰ Υ̓ ὑματέσριν δεασοίαθα 

᾿ “οχοπίι μετὰ ἀκολξείας κουτέηϑυστεν ζ λευόνδνα, καὶ εἶν τοῖς κόλποις τῆς ὑμετέ- 
δλρμα, 0 ρχις ὀἠχνοίας οὐγαπόϑεοϑε σμωεχὼς ζμῦτα, κιγοιίῦτες  " ἀνα μδουκώμενοι. καὶ)» }" μφήϊ: 

μη τῶν ἤδη ῥηθέντων κρποασκϑυαίσει μετοὶ στλείονος ϑὐκολίας ὑμᾶς δέχελξ, καὶ ὠμέλ- 

ἦῶντα βηϑήσεοϑα), χαὶ ὕτω τῷ χοὺν πυδϑιόντος νὰ ἑτέρφις διδοίσκαλοι γενήσεοῦς. τῶῦτο 

Ῥ» ηεδμ} ἢ πᾶσα, αἰγρυηνία, ὼ ἡ ασουδιὴ, ὧτε πόρτας ὑμᾶς τελείοις ἡ αἰπηρτισμένας 

γινέοι, 
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γονέα, ὁ μννϑὲν ὑμᾶς λανθανεν τῶν εὐ (αἷς ϑείαις γοαφώςς κεηνϑῥων. ἡ γ δ πότων 

γνῶσις, Εἰ βυληϑείημεν νήφειν κἡ ἐχρνχϑρένα!, χαὶ πσοϑς Ὁ Ὡρίςεζιυ πολιτείαν ταὶ μέ. 
γίζα ἡμῶν συμξωλεῖται, Ὁ πυϑϑϑυμοτέρους ἐργοίσεται πσϑϑς ὧν. τὴς Ὥρετὴς πίνθς. 

ὅτὸν 7} παιδύυγώμεν δι ἐκιφος τῶν διχφίων τῶν ππολλιὴ λρησίλν σοὺς (δὸ ὅιὸν 
" Ἰνσοιμϑῥων, ΟΥ̓ πειρασμδμ ὼ θλίψεων ὁδούσως ἀπόμτα ᾧ βίον, ἢ πολλίω τίω 5 γυῖα, 

«ἰπνομονίω ᾧ τίω δ. ησραεῖθῳ Ἐχιδειξα νϑμος, ὅτω ΦῊἢΜ᾽ αἰμοιξών ἠξιω,ϑη., πῶς ἐχί 

ᾧ αὐτοὶ" «σουδοίσωνϑμ τίω αὐτίω αὐτοῖς ὁδὸν ἐλθεῖν, ἵνα. χα ἣῬΨ αὐδῶ αὑτοῖς τύγω-- ἵσισανς, 

μὼ αἀἰμοιξών ἢ δ[9 τὐδακοαιλῶ καθ᾽ ἐκοίς’ ἕω ἡμέρφιν τϑλεϑύκζου ὡμα ἐργαίξεοϑαι νχαὶ ἐν 

αὐξεν ὑμδμ τίω κτ' κὸν ὀικϑδυμέω ἃ ὠὰ νϑὺ ἤδη κατορθωϑέντα μωτὰ ἀσφαλείας ῷᾧ “πα 

πολλῆς τῆς φυλακῆς Δ] φτηρᾷν, (οὶ , λείποντω ααρϑςιθέναι, να ὅτως Εἰς ἀντίω δὲ τὸ 
χορυφίω τὴς “Φρετῆς φϑασητε Εἰς καύχημα ἡμέτερον, Εἰς οιχϑδομόι τῆς ἐκκλή- 

σίας, Εἰς δόξαν Χοιφοῦ, χαὶ γὸ ὁρῶν ὑμδν) Ὁ αἰκόρετον αὐδὲ δ πνϑυμκοιτικίω διδασκα. 
λίδν, παύομαι καθ᾽ ἐκαίς-ην ἡμέραν, χα) τοὶ πενίϑν πολλὴν ἐμαυτῷ σιωειδως Ἐ ἐξία.- 

σιν ὑμῶν Ἐ Στὸ ὧν θείων γραφών χρ’δατιϑεὶς, ᾧ ὡπῷ δῤ ἡ τῷ δα χαίξις “19 Ἔ οἰκείαν 
φιλαν,ϑο»»πίδλυ,καὶ δ᾽ Ἐ ὑμετέρον ὠφέλειαν χορηγήσῃ,ιύτω ζαῖς ὑμετέραις αἶχϑ- τς 
εἧς πο οατιϑέμενος. φέρε δξζυ χαὶ σήμερον δείξωρϑν υμδμ τὴ ἀγάπη τῷ ϑι8 φιλανοῦ 
«ϑοφπίας τίω ὑπερξολζω, (ὦ αἰδὲτίω αὐ, δοοπίνζω φύσιν Ἐχιδείκγυτω , αυπί 

πρβα τῷ ϑεοδ ρηϑεντα τῷ Νῶε Εἰς μέσον πυφϑτιϑέγτες. 

8 Καὶ Εἶπεν ὁϑεὸς τ Νῶε, ἡ τοῖς υἱοῖς αὐτῷ. 
Μεπὸὲ Ὁ 8. λογήσοιι αὐτὸν ἃ τες ὑὸς ἀὐτϑῦ Εἰ πεῖν, αὐξαίνεοϑε καὶ πλινθιεωύεοϑε, ἡ 10. 

τί Φοχίω τίω κι ΔΜ ὠλόγων ἀπόμτων ἐγχειρίσαι, ἡ τίω δξυσίθμ δοῦναι τῷ, ὡς 

λοίχὸμα, ΧΟΡΤῊ, ὅτω τύτων ποιέίοϑιιι τίωὐ μετάληψιν, ἢ εἰντείλραϑοι ὦζε κρέα, ἐν 
ἁματί μὴ Φαγᾷν, κηδόμϑμος ὃτι ὦ τῷ διχαὶν ὦ ΤΜ ΠΩ ζωῶτα μϑινόντων ἔσεοϑαι, ἡ 

φιλοτιμέμϑμος αεὶ ταῖς θὐεργέσίαις τίω ἡμετέραν φύσιν, ποεῖ ϑησι πάλιν ϑυεργεσίας 
μείξας χα Φησι" 25 

Κω Εἶπεν ὁ ϑεὸς τῷ ΝΝώε, ᾧ τοῖς υοῖς αὐτῷ μετ αὐτὶ λέγων 9 Ἰδὺ ἐγὼ αγιςῶ 

τίω 1 ϑνκίω μὰ ὑμῖν, ἢ τῷ ατέρ ματι ὑμδῇν" μεθ᾿ ὑμᾶς, το Καὶ πασν ψυχῆ 

ξωσῃ μεθ᾽ υμϑδῇμ, οἰπὸ ὀρνέων ᾧ ἀπὸ κτίωὠν, ᾧ πᾶσι τοῖς ϑηοίοις τὴς γῆς, σσοι μεθ᾽ ὑμδᾷ 
στὸ πότων τὴν ὀξελθύντων Ὡστῦ τῆς κιξωτού. ΣΙ Καὶ φήσω τίω οἱ αϑήκίω με 

“αρὲς ὑμᾶς, κἡὶ Οὐ. ἀἰποθανῴται πά(ᾳ σοὶρξ ἔτι πὸ τῷ ὑδευτος τῷ χατακλυσμϑ. ἡ 39 
Οὐκ ἔτι ἐςα! κατακλυσμὸς ὕδωτος, καταφθεῖραι πόσον τίων γέω. 

Ἐπειδιὴ Εἰκὸς ἐμ Ὑ' δίκαιον ἔτι εἰνανγώγιον Εἶναι, ὁ τω δέει καταξεβλῆαϑα; αὐτο 
ϑιαγοιάν, ἡὶ ΕἾ ποτε συμᾷξαζη μικρ αν τινα ἐπομιβοίδν γενέαϊι, ἔμϑηον ἀν ἀλύειν ἡ" «.- ͵ 

ναχαυτίξειν, ὡς παῖλιν τοιότο κλυδωνίν τίου ὀικυμϑρζου καιτουλοιμζανοντος, ἵνα ἡ αὐτὸς πίηδι 
ἔχη ϑαῤῥῷ ἡ (Ὁ Εἰς ὃ ἐξὸς ἀπόμτες, ὁ αἰγαϑὸς δεασότης Εἰδως, ὅτι καὶ Ὁ τυλϑν αὐτὸν 15 
λυποιοῦ ϑορυξησοι δυυυήσεται ( ἡ )ὺ πείξοι ὝἋἝ ρελϑοντῶν ἱκθμὴ πολλζωὼ δειλίθω ἐμ- 

ζαλῷν) ἐπεὶ ὄξω εἰκὸς ἐώ (ὃ μακάφλον τῶτον ᾧ Ὡἰσὸ τῷ τυηθντος ὑετῷ χαταπλαγναι 
ἢ δειλίασοι, ϑζοῥ τῶτο ὁ α'γαϑὸς )εὸς μογονεχί θουῤῥᾷν αὐτὸν πο Ῥασκναζων » ὃ πϑρτὸς 

δέος αὐτὶν ἀπαλλφήων,ὸ ον ἀδείᾳ, πολλῃ ἡ θὐϑυμίαᾳ καιϑιςαὶς εἰ πστονᾷ αστμ- ὸ 
κέτι τοιαὐτίωυ τίμωρίλυ ἐπαγαγῷν. ἡὶ τῦτο (ὦ ἢϑο ἡ πσϑ3 τὴς θυλογίας αὑσέλετο 40 ὥω 
λέγων, κα ϑουτῶρ ἠχούσουτε, ὅτι αὶ τσδοςιθὼ κοαυτα ρφσοιοϑται τίω γώω. Εἰ ὦ α".5-- 

“ποι ζῳ τῆς χακίας βχιτείνασιν, δλλ᾿ ὅμως ἐγὼ οὐκέτι τοιότῳ Ἐχιτιμώῳ κἰ ασοξαίλλω ὃ 
ΝΜ λυιϑεύπων ὅύος, δεικνυὶ γδ αὐτῷ τυ ἀφώτον Φιλου, ϑεσ πίων, καὶ πελλιν τῦτο 

αὑπστορεῖται 
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αἰπμψεῖται ,ἥα ϑαῤῥεῖν ἔχῃ ὁ δίχανος, καὶ μυὴ λογίδεοϑαι κοιθ᾽ ἑαυτὸν ὁ λέγειν, ἥδ 8). 
λογίας αξιώσοις ὃ μος Ὁ ἡμέτερον, κὶ Εἰς πλῆϑος Ἐχιδιδῦναι τὐδασκθυάσας, πίω 
πὸμωλοε, ϑρίδν ζὠτίω ἐπήγαγεν. ἵν δξῶυ πόῤτα ϑύρνξον ὀκβαάλη ἐκ ῬΨΜ ἀἰντο᾽ λογισ-: 
δὶ ἃ πληροφορνϑὴ, ὡς Οὐκέτι ἔσαι τῶτο᾽ ὥασερ γδῥ, φησι, (2 κατακλυσμὸν δχρὶ 

5. φιλανϑεν πίλυ ἐπήγαγϑν, ὦτε τέ κοικίδν ἐγκόλγαι ὁ μυἹ αἦϑαιτέρω αὐκξυ; πσῶ9- 
(ἰμώαι, ἕντω ᾧ νιιῦ ὁχ, Ὁ ἐμαυτῷ φιλαν, ϑοφπίαν ἐπαγίέλλομαι μι κέ τθτο ποιήσειν, 
ἥᾳ παΐσης αϑυμίας ἐκτὸς αἰ ϑΐγϑντες ὅυτω Ἐ αϑρασοιν ζωζωὼ δίανύητε . δζῥ τἶτέ, Φησιν, 

ἰδ αἰγίξεμὶ τίω αἰ οϑνκίω μϑ, τον ἔς! σιωϑήνας ποιϑ (αι. χαϑούπερ ἔχὶοΜ ὁδβῤώ.-. 

»ϑεν πίνων πο αγμματων ἐπειδὺρ τις ἐπαπέλλητα Ἧι, σεωυτίϑῳται ᾧ πολλζωὺ βρέχει Ἢ 
1ὸ πλιιρφφορλλν" ὅυτω ̓  ὁ αἰγαϑος δεασύότης Φησίν᾽ ἰδιὰ ἀἰγίξημι τίω αἱ αϑυκίω μα. ὦ 

καλαῖς Εἶπον ανίφημι, τὶ τῷ, δὼ ἐγὼ αγδνεώ τίω «ἰασὸ ἣν πὐρατήωμάτων πὸρ-- 
ὡλειϑρίδν αὑτῶν γεγενηνϑῥίωυ,  ανίφημαι τίω) ΑἹ φ,:ϑηκξω μὴ ὑμῖν, α τῳ ασέρ ματι ὑ- 
ἐδ μεθ᾽ ὑμᾶρι εὄρρι φιλαν,ϑ6 5 πίδυ δεασύτν. νὶ μόνον μάχρας ὑμδμιφησιν, ἱφξημι 

ἐσκο δϑ νὴ ἐσεὴς οδὺ μιν ὑμβεγνουδψαν ζιὐζρεβεζαίας ὐἰποφαίω. Εἶ- 
τς τεῦα τέι ὀμμ δ αρείξηται φιλοτιμέδν φησὶ, καὶ πάσῃ ψυχῇ ζώσῃ μεθ᾽ ὑμδᾷ! ὐἰπὲ 

ὀῤνέων ἢ ὡπὸ κ ραν, πᾶσι τεῖς ϑηθίοις γὔο σε, μεθ᾿ ὑμδέβα πὸ πϑῤτων Ὁ δξελϑόνγο 

τῶν ἐκ“ χιδωτϑ καὶ φησω Τὶ ὀξριϑήκζω μα φϑλφύμαςἀ υἰκ ἀἰποθοινείτεη πᾶσαι σαὶρξ 
ἐπι ἀπὸ δ ύϑατος Ἐ κατακλυσμῦ. καὶ ὀκένι ἔξαι χατακλυσμὸς ὑδατος καταφθεῖραι πᾶ-- 
σαν 1 γάῦ Εἶδες (μυϑηκδὺ μέγεθος, ξιδες ὑποογέσεων ἀἰφώτον φιλοτιμίδν. σκόπει πῶς 

3ο πάλιν ὠκτείνει ἰντι ὁ δ φιλαν, ϑοφπίαν τ ΩΣ φΑ ἢ ἀλόγων ἡ Ὁ ϑηοίων, ὁ Εἰκότως. 
δεῦρ 5 πολλάκις Εἶπον, ὅτο ἡ γνῶ φημὶ, ὯΝ »»» δὰ Ἶ αὔ,ϑον πον ζωᾷ χ- 
ἤρθη, ὀχ τῦτο ἡ ζωῦτα κονωνεϊγειῶ τὴς δυεργεσίας τὴς Εἰς {ὸ λ,,36» πον γοογδύεης. ἢ 
δκᾷ (δ κοινὴ γωέοϑαι ἡ “λα. ϑήκε αὶ πσϑὸὺς αὑτὸν, ποὺς ῷ ἄλογα, οὐκ ἔςι τοῦτο, 
᾿ ᾿ ; ᾽ν» ! " “ » ᾳ 2} " [7 ! ὁ γρὰ τῶ διὰ τίω τι ρα μυϑίδμ γίνεται, ἵνα ἐιδίναι ἔχη πόσης ἀἰπολούει τι-: 

τς μῆς, αὶ μόγον μέχρις αὐτῷ τὴς θ)εργεσίας ἰσαιυϑέης, δλλα δὲ αὖντὸν ἡ ̓τύτων απόμτων 
σμυαπολφυόγτων τὴς φιλοτιμίας τῷ δεασότε. καὶ Οὔκ Οἰσυθεινεῖται, φησι, πάσα σορῷ 
ἐλ ὐπὸ τῷ ὑδαῦος τῦ κατακλιυσμῶ, ὁ οὐκέτι ἔξᾳι χατακλυσμὸς, καταφϑεῖσαι ττά-- 
σαν τίου γἀ. ιδυς πῶς ὶ ἁπταἷ ᾧ δυύτερον ᾧ πολλαϊχις αἰ ποτοψεῖται ζοιαύτίων μηφ 
κι ἐπαγα ἡ» πόρμωλε, ϑρίαν, ἥα ῷ ϑόρυξον ἿἭΦ λογισ δι ἐκβάλῃ Τ διχαίν,ρὸ ρα. 

30 σκβυασῃ ϑαιῤῥήν ΚΡ ΜΡ μϑηώσων, ἧντα ψ ασοὺὶς τίω ὀκείλν φύσιν ἀφορῶν, δνλα: 
αὐο)ς τίω αἰοϑύνειδν τίω ἡμετέραν, οὐκ εἰρκεῖται τῇ δζρὺ ΤΡ λόγων ὑποογέσει, αἰλλαὶ 
«ἴω αἰδὲ ἡμᾶς συγκουτάξζασιν Ἐχιδενκνύμϑμος, ἡδὺ σημεῖον πϑρέχει Ὁ διμυαΐ ϑμογ πϑν.- 

αἱ τῷ αἰώνι συμιηϑροιτεινόνϑμον ἢ Φοιότε δέσς ἀπαλλαΐοσεν Ὁ ΟΜ δύ, ϑοϑπων γί. 
νὰρ΄ ἵνα κἂν πολι ὑεζὸς χα τενοχϑη,κάν σφοϑρότερφς ὁ χεικιϑὺ γένηται,"  ἐαὺ ἡ πλημ- 

9 μώρᾳ θυ δοίτων ἐἰς στλῆθος Ἐχιδιδιῷ » ῥμηδὲ ὀυτως ἐχωμϑν δεδοικέναι, δλλώ ϑῤῥεν 

ασοὺς ὃ δυϑὲν σημεῖον ἀφορῶντες. . 
Πα, Καὶ δϊπεκύριος ὁϑεὸς τῷ ἸΝῶε᾽ τούτο ὃ σημεῖον τῆς Αἱ α,ϑήκης, ἧς ἐγὼ δ]. 
δὼμι ἀγαὶ μέσον ἐμῦ χαίσυ. ὦ 

Οἷρᾳ πόσιν τιμῇ οἶδὲ (Ὁ δίκαιον κέχρηται. ὡσανεὶ γὸ λὐίϑενπος δύ ϑοσίπτῳ δζμ: 
δέοι, 49 λερθυϑιυορϑντω δ) πρϑϑς αὐτὸν “ποιξται (ἐ , αὐννχας, καὶ φησι το τὸ σημεῖον τὴς 

αἱ αϑύκης, ἧῤ ἐγὼ δίδωμι ἀγαὶ μέσον ὀμιῦ χαὶ σω, ὶ αἰναὶ μέσον πάσης ψυχῆς ζωσης, ἥ 
ἐξι μεθ᾽ ὑμδμ εἰς τεγεαὶς αἰωνίας. δὶς πάσῃ τῇ ζωῇ τὸ μέλλον δίδοοϑαι σνιμεῖον ϑρεκ- 

τεγόμϑμον ἐἰς γενεαῖς αἰωνίως, ν᾽ μόνον κοινῇ πάσι σοῖς ζῶσι τὸ σημεῖον δίδωσιν ,αἰλλαὶ χαὶ 

(ἰμεγίο, το. ΘξΞὮἢ' διζυεκὲς 
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διιυεκὲς ὼ διρμωγίξον τῇ τῷ κόσμν συςείσει. τί δξζυ 541 τὸ σημον; 

13 Τὸ τόξον μὰ τίθημι ὧν τῇ μφέλη, ἢ ἔσαι οὖν σημείῳ φἰϑϑνχης αὐγαὶ μέσον ἐμεὰ 

νὸ τῆς γῆς. , ΠΝ ΞΞΞΕΕΕΞ 
[δι κ'' τὴς ἰπυολέσιως τὴς αἰ δ ΓΙ λθγῶν ὦ τῦῷυ διδωμὶ ὦ σημεῖον, τίου ἴριν 

λέγω, ζῶ τινές φασι οἴγεωϑαι τῷ ἡλίᾳ αὐϑὸς ζῳ νέφη (ἐ ἀκήϊνας «φιέντος. Εἰ ὁ λόχος φ 
! . ,»»ν"ε" Ν “»“ κ . ! ! ! 3 ! 

μι, φησιν, Οὐκ “δἰρχεῖ, ἰδ ἡ σημεῖον δίδωμὶ τῷ μηκέτι ἡμμφελὸμ Οιαύτίω ἐπ᾿ώξεν. 
χῶτο τοίνυν ὁρῶντες τὸ σημεῖον τῷ δος ἀπαλλαϊηεοϑε. 

14 Καὶ ἔσαι εἰν τῷ σεωυγεφεῖν μέ, φησιν, νεφέλας ἐχύ τὴς γῆς, ἡ ἐφιϑήσεται Ἐτὸ. πη 
Ὅξον μα οὖν τῆνεφέλν, τς Καὶ μψηοϑήσομαι τῆς δζᾳιϑήκης μι ἡ ἘδῚν αὐγαὶ μέσον ἐμῷ 
καὶ ὑ δι, αὐγαὶ μέσον π᾿ ἄσης ψυχὰς ζώσης οὖν πταΐσῃ (ἀρκί. το 

Τί λέτες, ὦ μαχάολε τρφῆτα; αγαμνηοϑήσομα!, φΦησιχτὴς ἰαϑνυκης μου ούτ' 
ἐςι, τῆς σιωϑήκης μιν, τῆς ἐπαγίελίας, τὴς ὑποοέσεως "Οὔ ἔπ, αὐὸὸς δῴται ἀνα- 
μφήσεως, δλλ ἵνα ἡμεῖς σοὺς ὠκεῖνο πὸ δυϑὲν συμῴον βλέποντες, μηδὲν ὑποτο]ϑυωμδῳ 
χαλεπὸν, δλλ᾿ θύγεως ἐἰς ὑπόμνησιν ἐργόνϑινοι ὃ Ὁ )εδέπαπελίας, ϑαῤῥώμϑμ ὡς σϑυϊν 
“οιούτο πεισύίῖθα. ἐξἰδὲς ϑεού συγχαταάζξασιν, ὁσίων ποιξται κηδεμονίλν Ἔ γέννα Ἔ ἡμε- τς 
τέρρυ, πέσον μέγεϑος φιλαν,ϑο»πίας ἐπεδείξατο᾽ ον ΤΩΝ, ἐϊδε τίω “ν᾽ δ, ϑούπων 
μετοζολίω, δλλ ὕα ὅγοὶ πόμτων ἡμᾶς διδοΐξῃ τῆς ἀγαθότητος αἰστοί τω χἱα- 
(ζολζώ. 

Καὶ οὐκ ἔςαι Εὐι ὕδωρ ἐἰς κα τουκλυσμὸν, ὧςε δέλγέψαι πάσαν σάρκοι. 
Τοιῶτος ἡμιδρος οὐκέτι ἔςαι. ἐγ ἢ, ὧδε ὅτο δεδοικήου ὲ δύ, 365 πίνέω φύσιν, ,σφι 10 

πὸς σωυνεχας ποιᾷται Ύ ὑπόάγέσιν, μονογόχε λέγων “ καὶ ἴδητε πολλὴν ΡΜ ὀμορωντ Φο- 

δον, μηδὲ ὕτω χαλεπὸν ἕ αἰαυυπήθύσητε. αὶ ὙὉ ἔςα!ι τὸ ὕδωρ ἐὶς κρυτακλυσμόν, ὧῃε 

δξλγεῖψαι πάσαν σάρχᾳ. τοιζτος ὁμόρος Ογκέϊι ἐςαι, τοιαύτης αἰγαψανκτήσεως Οὐκ- 

ἐτι πειρφι ϑήσεται ἡ ἿΜ ὀϑ,ϑοσπων Φύσις. 

16 Καὶ ἔςαι, φησὶ, ὦ τόξον μα ἐν τῇ νεφέλῃ, ὁ σνομαι, τῷ μνηοϑίωαι “19.3ν- 23 

κζω αἰώνιον ὀῤῥαὶ μέσον τῇς ϑᾳον, αὶ μα μέσον ποίσος ψυχὴς ζώσης εἰν πάσῃ (θρχί. 
Σκόπει πῶς βύλόνϑμος Εἰς θάρσος χαὶ Εἰς πληροφορίον ἀγαγεῖν τίως δ ύ,369:.- 

“πίνίου φύσιν, πύσῃ ζαπενότητι Μ᾽ λόγων χέγρηται. χαὶ ὀψομαᾳ,Φησι, τῷ μνηοϑέωαι 
“Δ[4,ϑήκης με. κὶ ο{ις δῶν Εἰς μγήμζω αὐτὸν ὦγει , ὧχ ὕω τῷτο κἰ αυοτό]θύσωμεν 
(μὴ ὅλμον) ἘΣ λλ᾽ ἥα στὸν ἴδωμϑιυ ὦ σημεῖον τῦτο, ϑαῤῥείν ἐχωκϑυ τῇ Τ᾽ γιοῦ ἐπαήέ- 30 "Μπίσ 

λία, χαὶ ὡς ἐχ οἷογτε δχωπεσεῖν ζει τῷ κοῦ «σνολέσεις. χαὶ Εἶπεν ὁεός, φησι, τῷ 
Νώε᾽ τῷτο σημεῖον τὴς δῥεϑήκης, ἧς διεδεμιίων αϑαὶ μέσον ἐμου, ἡ ὀϑαὶ μέσον παίσης 

Ορκὸς, ἡ ὅν Ἐχὶ τῆς γῆς. ἐλαξές, φησι, ᾧ σημεῖον, δεῦρ δίδωχᾳ μεταξὺ ἐμωῦ καὶ πά- 

σης (φρκὸς τῆς ὅσης (τὶ τῆς γῆς. μωυκέτι ζῳ οοἰτσ τίω δ] σγοιαν, μηδὲ ϑορυ(ῇ (ὃ 
λογίσμον, δλλαὶ χσοἊς τϑτο βλέπων ᾧ αὐτὸς ἔχε χονξας Φιἐλπίδας, χα! (Ὁ μεπὲ 15 
σὲ πϑύτες τὴς ογταῦϑον οὐοκ μυθίας Σπολαυέτωσαν, χαὶ ἡ ὄψις τῷ σημεΐν παρεχέτω 
ϑαρῥᾷν, ὡς ὀκέτι ζιῦτον κλυδώνιον τέρω ὀικουμϑμίωυ χαταλήνατα. καὶ Ὁ} ὀλιτείνηται 

ΤὋ αὐ ϑουπονζᾳ αἰ μδοτήματα,δυλ᾽ ἐγὼ ἀρ αὑστοόμην ζῦτα πληρώσω, αὶ ὁκέ- 
ἃ Οιαύτίωυ χτὶ πείγτων αἰγαναίκησιν ποιήσομαι. ἴδετε αἰγαϑότητος αὐστερῥολζωυ, 

Εἴδετεσυγχαταζάσεως μέγεϑος, Εἴδυτε κηδεμονίας Ὠχίτασιν, Εἴϑετε φιλοτιμίας ἐ- 49 
παγξελίαν. ἀγδρμέχρα δύο χαὶ τοιών καὶ δέκα “πμεωῖν δξέτεινεν ἀντ τίω δϑερτισίδν, 
λα τῇ συςεάσει τῷ κόσμα ζα τίου παρεκ]α,ϑίωψαι αἰπὐέλατ, ὕα ἐξ ἑκατέρων σώ- 

φερηζω θα, καὶ δξ ὧν φκεῖνοι οἱ «Ὁ δΨΜ' ὠμδοτημαίτων πλῆθος (ιαύτίω ἐπεδέξον- 
τ 



ω 

“τύπτε 

χἰδηπι 
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τοῖν μώφίαν, χα! ̓ξ ὼ ὧν ἡμεῖς δῷ τίω ἀφατο εἰντῦ φιλοιϑ6σπίλυ Φιαύτης ἡ ἡξιω, ,3η. 

μϑυ αἰ αυοοέσεως. «ἄν )ῈΡ νοιώ ἔχοντας χα αἱ , δυεργέσίαι μάλλον" ἡ αἱ ἀι(μωοίω ἐφέλ- 

ΧΑΥΤΌΙ ΘΟ’ πω κἰ παχοωτν ὑχιτουγμμάτων. μηζοίιω αἰγνώμονες γνωᾶθα. Εἰ 

Ὁ» τ ορὶν ἢ δι ἀγαθὸν ἡ ἡμιαις Ἐχιδείξαοϑαι, μάλλον: Ἀ, χαὴ κολφσεως ἀξια ἐ ἐργάτο- 

ων τοσοιύτης ἠξίωσε τῆς βυ:ργεσίας, Εἰ ϑύγνωμονες “ϑιοίῶβα, καὶ Τὶ ὑχίτοῖς ξ9- 

λοίοῦσιν δ) αριείλυ Ὡπδεξοθα, χαὶ ̓πολλίω τίω Ὠχὶ Ὁ βέλτιον μιετοιξολζωιὺ ποιησύ-- 

Αἴβα, πόσης Οὐκ δ πάλιν ἡμᾶς ἀξιωση τῆς "ἢ ) ἀὐτα φιλοτιμίας: : Εἰ γῈ λῥαξίος 

ὄγτας δϑεργετεῖ χα ἡμῶρτηκ κοταὰς φιλον,ϑοφηγάζεται, Εἰ τῆς ̓χακίας ἰποφαντες κ᾽ ϑρες 

τίω μεταδιω ξομῶ ̓  ἄνων σέκ ἔλιτεζοι θα; δγρὸ γὸ τῦτο πσοϑλαμίδαγων πολλάς 
τοεξἰςήμας μὲ ἐνερτεσίας κατουτίλεται, χα ἡ Ἰυϑρτηκότας πώλιν ἀξιοῖ! συγήνω μη, ὡ (ἐ 

μωρίας πὰ πύδας Οὔκ ἐπαιγει, ἵνα, δὲ πθρτων ἡμᾶς ἐφελκύση!), ΧΘΩ 'δὲ ὧν ἐυερ-: 

γέτε!, σι [δὲ ὧν μακφ 9), μεῖ, πολλάχις ὃ ᾧ δὶ ὧν οὐίας Ὄ ε! »ἐτέρρις ογάγειν δ. 

λεται, ἵγα τῷ ὀκείνων φόξῳ σωφρϑνιαϑεντες τῆς “ιμωφίας 7: πεῖραν ΔἰοιΦύγωσν. 
Εἶδε ἐυμήχανον " ἀυτύ φιλανϑοφπίδῳ, “πῶς παντο ζοὶ “ἢ αὐυτ γινόνϑμα, δὲ ἕν τῦτο 

15 μόνον γίνεται, δ τί Οτιοίδν Ὑ ἡμετέραν. ζῶτα ζω οὐνοριοῦτες μυὴ ραϑυκδ-- 

ΜῈ) μηδὲ αἰμελῶμϑν Φρετὴς Ἤ μηδὲ ζν' “Ὁ εὐτεῖ τελέντας νόμοις τἷαττέχωμδυ. 

ἐλ ἰδη Ἐππφρέφονζθκ ἡμας, χ) ὁ ἡσυχαζογπεις, ̓  ὁλὼς Φροχίω τίνα, ποιημδῥοις, ὶ 

αὐτὸς τὰ ῬΟΝ θαυ ᾧ σιωυεισφεέρει, ύφα ἡ ῥᾳίδια ἡμέ ἀπϑωτα κατασχβυάζων, χα] Οἕα 

ἀφιεὶς συσὲ αἰαϑησιν λαβῳ; ἦμ τὸ τῆς Ῥρετὴς πύνων. στὸν αὶ ψυχὴ , κοῖς ᾧῷ θεὸν τεῖς 

20 γῇ τίω Αι ἰσ!οιαν,κέκ ἔτι λοιπὸν ἀπατηϑίωωι δυύύαται «( πσὸτῆς κως Μ᾽ ὁρωμϑβων, 

λα πϑτα τὐἰ δαπτέχουσοι, αἀἰκραξέφερον᾽ 'τύτων ἦν “οϑ3' ᾿ δ Μ φϑαλ,δυ [μδ χει-- 

εϑίων ἐκεῖνα, φλυτάζεται (αὶ μὴ ἰβλοπόρδνα τοῖς σωματικοῖς ὀφϑαιλμοῖς, κα » ματαξο- 

λίω οέκ ἔχιςαμδνα, δλλαὶ διζωυεκῶς μένοντα καὶ πεπηγότα ἡ αἰχίνητα τυγχάγοντα, 

ζιϑτοι Ν᾽ (ὦ τῆς Αἱ ἀνοίας ὀφϑυυλμοί, πσοϑς τ: κείνων λῶν διϊωεκῶς ἀφορῶπ, καὶ 

45 ζα!ς ὠκεῖθεν αδρεδρυγαῖς κάτου γαζομδνοι πϑύτα α τῷ παρϑντος βίῳ, ὡς ὄναρ ἡ σκ!- 

δὺ, αὐ δατφίρυσιν, ὀκέτι αἰποίιτζωυ αζανορϑδίοντε “ Οὐ πὐ δαλογιοϑέωαι δυυυα ϑροι 

λα καὶ πλϑτον ἴδωσι, ϑύλκως καταγελῶσιν, ̓ Εἰδῦτες δὰ δραπίτε πϑυτὸς ἀγρω- 
μονέφερον ὡὀΠπὸτότυ Εἰς ἐκεῖνον μετοιπτηδια, κα Χ συ ϑἔποτε ἵ εἴσαται, δλα χα μυρία Ὁ 

κα εἶν κεημλύως Αἱ ΔἰΘτίϑησι, ἡ Οἷς αὐτὸ, ὡς Εἰπεῖν, τῆς κακίας (ὃ κρημνὸν αὐκῦν 

40 ὦσας χαταξάλλει. καν , σώμιαιτος δὐμορφίαν λιασωνται,παῖλιν Οὔκ Ἐπφρέφονται,λ9.- 

γζορϑμοι χὰ Ὄλχίκηρον, Ω δὐμεταδλητο, αὶ Ὄ στι αἰἰϑρϑον γόσος ὀπελϑοῦσου “τάσοιν κεῖς 

γί τίω Αὐμορφίαν ἤφαγισε, χαὶ ἴς τῆς γόσῳ γῆφφιφ καταλαρὸν αὐηδιὴ κὸ αἀτερπη γ τίῳ 
αρϑτύτυ θῦμορφον ὄψιν αἱ αἰπειργοὶ σατο, ϑαίνατος ὃ ὀπελϑῶὼν ἀπασοιν τέων τῇ σώμα- 

τὸς ὥραν διέφερε. κῶν ϑύξαν ἰδωσί μα «ἰξεβεδλημδύον,καν διωυασείαν, καν Εἰς αν- 

35 τίω ἦν αξιωμώτων τίω χϑρυφέωυ ἀϑεληλυϑότα, κα αὶ πάσης θη μερίας Αἰπολθιύογτα, 
ἡ τῶτον » τὐδατρέγρυσιν ὦ ὡς ΟΥ̓ εὲν βέξαιον ἐχοντὰ Οϑοϊὰ ἀκίνητον, ἐπ᾽ ὀκείνοις μέγα 

Φρρνοιῶτα τοῖς ποταμίων ῥυματων μμαλλον τὐραπέλο υσι. τἱ “ὃ τῆς δύξης αἷπά-- 
σης τῷ παρόντο: βίᾳ ἀὐτελέσερον, ὅτὸμ τῶ] αὐλει τὰ ἰἼθρτε ἡ αἴδκθέννπα, ;Πάσα "Ὁ 

δξα δὐϑοῦπε, Φησὶν, ὡς δὐὰς χόρτῷ. Εἴδετε, ἀγαπητοὶ, πὼς μέτα ἰ ἀκειξείας ὁ 0- 

49 βώσιν ὦ τῦ τῆς πίφεως ὀφϑοωλμοι, ἐπειδὰν “στο ὸς ᾧ ϑοον ἡ τεταμένη ἡ δζρένοια,, Εἴδετε 
πῶς ὑπ᾽ ὑδενὸς ἦν ὁρωυϑμῶν τ δαλογιοϑέωαι διιύαν᾽), δλλα Ὁ ὀρθζωυ Ἔξ ορα γμά.- 
τῶν ἔχουσι καλσιν,σϑ᾽δὰμίλο ἀπατίωυ ὑπσομροντες. ΔΛ Εἰ δχς πάλιν ζω τίω ἀ- 

κολρυθίαν ἐπανέλθω νϑυ ᾧ' Δ9χϑυ,χφ) ὀλίγα ̓ τσο9 ϑέντες κουτώπαῦ πον Ἔ διδουσκα- 

ΟΠγίοιζ, τοι. 1, Τ, λίαν, 

νν ο 
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λίαν, ὥξε ἡ Ὁ μγήμζω Μ᾽ ἐρηνθρων οντειϑίωαι ὑμδυ τὴ διδνοία. ἐπειδοὴ γ,.5}" ἐτέ- 

λεσεν ἡ ϑεία γράφη Ὁ αἰ τῷ ϑείν συμείν διήγησιν, βάλετ πάλιν διδοίξω ἡμᾶς οὶ 

κῦ' ᾧ δίκαιον ἡ νυν τύτε δ, χα! Φησιν᾽ 

18 Ησαν (ἢ οὶ Ναί (ὦ ἐξελθόντες ἐκ τὴς κιξωτῷ, Σήμ, Χαίμε, Ιαἰφεθ. 
Χαιι5 ὦ πατὴρ τῷ Καναων. 19. Ὑρῴς ὅτοί Εἦσιν (οἱ Νώε. Ὡἰπὸ τώτων διεασάί- ς 
ρῆσαν ὅχὶ πᾶσαν τί ἀῶ, 

Αἴξιον εὐζαῦϑα, ζητῆσαι τίνος ἐγεκεν “δ ποιῶν ἡαΐν τῷ Νώςε μανημονθύσουσον ἡ ὅκία 

»φαφὴ ἐπήγατε, Χαμ ὃ ζι πωτὴρ τοῦ Χαναμῖν. μὴ νομίσητε, ἰθακαλώ, ἁπλώς 
τούτο πσϑϑσερρίφϑυμ᾽ συν 5} 691 μον τῇ θεία γραφῇ χειμδμων,Ο μὴ μετα τιγος ἐϊ-- 

ρῆται 26γϑν, πολλζω τίω ὠφέλειαν ἐγκεχρυμ θμίο ἔχοντος. τίνος δξζυ ἕνεκεν ἐπεσημή-- τὸ 
γατο χαὶ πολ σέϑηκεν, ὅτι αὶ ἢ ἑὦ πατήρ τῷ ΧΚανααγ; βέλετωι “95 τῶτο ὠνίξα.-. 
εϑαι ἡμῖν τὴς αἰκρᾳσίας αἷντῷ τίωὶ χἱ πἰροολέωυ, καὶ στι συνδὲ τῆς συμιφορϑις Ὁ μέγεθος 
συξα λέωαι αὐτὸν πεποίηκεν, συ οδὲ αὶ τοστωύτη οἷν τῇ κιωτῳΐ φενογωθλα, δλλα χατοι δὶ 
" ῳρεσξύτο οὐεζπω ᾧ νιωῶ τεκνοποιήσαιντος, τ᾿ τὴ ἀχρᾳῳσίᾳ ἑαυτὸν ὠκδὸοις εἰνχαιρῷ σιπιοβηὶ 

τοσαύτης αἰγδμακτήσεως ὦ πϑνωλεθρίας τίω ὀικουνϑμζων κατουλσι σης, καὐϑδά σιω-.ἢ 4 

υσίλω ἠοολάτο, ἐδ χαλ γωτον τὴς δχιθυμίας εὶ καυτέφελλεν, ΔΛ ἡδὴ ὀῴωθεν ἡ ἐκ 

κσοϑοιμκίων ἐδεύψυ “ὦ γνώ μος αστῳ ὃ μορϑηρϑν. ἐπεὶ δῶν μετ᾽ ἰ πολὺ ΨΥ) τ ύζον Κ 
Εἰς γελννκότοι" μέλλει τέωὐ χαταροιν δέννεοῦο ὁ Χανααὺ ὁ τούτου πεῖς, ὅζρρ τούτο χων 
ἤδη τὐδολοθούσο ἡ σεία »ζαφὴ ἐπεσημέωατο, ἡ) τοῦ πεμδὸς ἡμῖν τέωυ πσολσηγϑοίαν 

δήλίω ἐποίησεν, ὁμοῦ αὶ τοῦ γεγβμνηκότος Ω ἀκρῳτές᾽ ἵν στὸν μα ζῶτα ἰδὴης αὐτὸν 10 

πολλίμς τίων ἀὐγνωμοσιωζιυ Ἐτιδειξα νϑμον πσϑϑς “ γελβωνηκότα, Εἰδέναι ἔχης, ὅτι 
ὀθωϑῳν ὦ ἐξοχὰς Οιὅτος ζω, ὡς γε σδ οὶ τ ασὸ τὴς συμιφορφις σιευνεςώλη. ἱχοψὴ "ὃ 

ἡ Ὀστιύτη ἀϑυμία πᾶσαν σξέσοι ἡδονίωώ᾽ ἡ συ ὲν ὕτω ταὐτίων πίω φλόγα καὶ τίω 
μϑιυίαν χαταςεῖλαι δυύαται, ὡς ἀθυμίας Ἐχίτασις ὁ συμιφορφις αὐὩβοολή. ὁ τοίγεω 

οὖν τοσύτῳ μεγέθει ΔΨ κακϑὲν Ὀσοιυτίου Ἐγτδειξαί νϑινος τίω λύῆαν ᾧ μλμίαν «ἰϑὸὶ Ἐ ἐς 

παρδὸποιΐλν, ποίας ὁν ΕἾἶη συήγνώμης ἀξιος; δλλ᾽ οντεύθον ἡμῖν παλιν ἕτερον τίκτε- 

τω δήτημα, ΩΝ πολυθρύλλητον ὠκῴνο ἡ πϑρμταχοῦ περαφερομϑμον, τίνος ἐνεκεν τοῦ πα- 

(δας αἱ μἰοτόντος ὁ ὑὸς τίω χατάραιν δέχοται ἘΦΛΛ ἵνα μιῇ νεωῶ μιοιχρὸν ποιαΐνϑμ 1: λόχϑν, 

τούτο ζῳ μιθυσόμεϑο πσοὶς Ὁ παρϑν, ἣ᾽ ἐπειδὺ Εἰς αὐτὸν τὸν πον ἀφικώμιϑα, ἴτε 

κἡ) πίω λύσιν ἐποιγαίγωμϑι, ζω δρ ὁ ϑεὸς πρδοσχη. συ δὲν Ὑ»», καθυῦπερ ἐφϑίω Εἰ-- 19 

πὼν, τῶν ἐν τῇ κία γραφῇ κεινϑμων ἀνθυ Ἄθγϑυ τινὸς ἡ αὐτίας ἀφὶν ϑυρῷ ἐγξεχραμμέ- 

γον. τέως δίζυ ζούτο ἔγγωχϑμν, δτί ὅχ ἀπλώς, καὶ ὡς ἔτυχε ,» Τῆς ασδόσηγϑολας τοῦ 

εοδἐμνημόνξυσιν οΜωύσης ΕἾ πων, Χαὶνι 5 διὸ πατὴρ τῷ Χανάαν. τρᾷς Εἶσιν ὅυτοι ἐ- 
οἵ, φησι, άΐε, αὶ ὄσο τούτων διεασείρησειν δὶ πάσαν τίω γώ. μὴ ἁπλες Ὡδα.- 

δραάμωμϑρ, αἰγαπητοὶ, μηδὲ ὦ νι ῥυϑὲν, δ᾿ Θνοήσω ϑῳ χαὶ δ τω τούτε τὴς δὺ-- 15 
ναύμεως ζο  ϑεο Ὁ μέγεϑος. τρεῖς, φησιν, ἦσοιν δ τοι (οἱ Ναΐε, καὶ ἐκ τώτων διεαπαρης, 
Ἐχὶ πάσαν τίω γώζ. πῶς ἰπτὸ τῶν πριν Ὁσούτον σιλῆϑος ἐστέδωχε , πῶς ἠδιωνή ϑη.- 
σαν λ  φρχέσαι; πῶς ὧκ τῶν ὀλίγων τούτων ὦπας ὁ κόσμος σιωυέφη; πτωῖς ἀδοις 
σώρκατου δγέμεινεν » Οὐκ ἰαίδος ζῶ ὁ ϑεραᾳπείαν πσϑϑσοίγων, Οὔκ ἄλλη τις Ὠζηιμέλεια. 
Οὐ έπω “Ὁ Θεὲ πόλεις σειν" δειμαίμενοι, διλλαὶ μ(δ' Ἐ Ὀσαύτίω ζιλαιπωοίον, 49... λοι 
χαὶ τίω ον τὴ κιβωτῷ “9 γωγἀν ως τεταρλχᾶμϑροι χαὶ κατειργασμϑμοι ἄξηλϑον, χα 4" 

οὐ Ὁσαυτη μονώσει τυγχόψοντες χαὶ ἐρημίᾳ ἀἰφαίτῳ πὼς διεφϑυίρησοιν ; σπτεἷς Οὐ 
᾿ ἀπωώλοντοι 
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ἀπώλοντο; ὁ) φόξος, Εἰπί (ΜΟΙ, χαὶ ̓  ἀγωνία" υ χα τέσειεν αὐ τὼ αἰ ϑϑοιὸρν, ἡ 

ψπαίπι ΝΠ εγαίρριοσε τὸν λογισμὸν ; μι!ῇ ξενιοϑοῆ, γαπητε. ϑεὸς δῦ ἕω ὁ πλώτα ἐργαζόμϑμος, 
καὶ ὁ τῆς φύσεως δημκισρχὸς ζω ὁ πλύτω ταύτω ζὶ κωλύματα ὀϑαιρων,ᾧ Ὁ πρύσα. 

ἱῆ μα ἀντι κῴφνο ὦ λέγϑν, αὐξαγεοϑεχαὶ πλιηϑιούξαϑε χαὶ σληρωσουτε τίω γάυ, ̓αὐξιὶς 
ιφ. χαὶ πίω Ἐχίδοσιν ἐχϑρίσατο , ἐπεὶ χαὶ (Ὁ Ἰσραηλίται ζυύϊχᾳ Εἰς Αἰγυτπῆον τῇ πλη-- 

θείῳ ὁ τω πηλῷ χατειργαεϑησοιν, ταύτη πολλῷ μάλλον Εἰς πλῆθος ἐπέδωχϑμ, χαὶ 
ὅτε ὃ λένλεὲς ὀκᾷνο καὶ ὠμὸν ἐχέταγμα τοῦ Φαρααῖ, Ὁ κελδύον ζα ἀρρβενα Εἰς τὸν 
ποταμὸν ῥίεαϑαι, Ουοὲ ἡ λοιπὴ χακουχία, ὦ «ἰ αυὸ τῶν ἐρχϑϑιωκταῖν “πυέμϑρον, ἴ΄- 

σω ἐλωῆεσαι αὐτῶν ὃ πλῆϑος, δλλα ἢ μᾶλλον Εἰς πλῆθος ἐπεόδίδιων, ἡ γὸ ἀὔω.- 
εμἶπ, 10}. ῥοπὴ ζῶ ἡ δ τῶν ἐναντίων ὥπόμτα ἐργαζορϑρη Ἃ ὅταν ζοίνμω ὁϑαεὸς κελθύῃ, μὴ 

ζήτει κ᾽ αἰκϑλουϑίδῳ αὐ,36Ὁ πίνζυ διεράυνά ον (ᾳ πσρόγματα. ἀϑώτερος ΣΡ ὧν 

φύσεως ὁ δείτουι ΤῊς ἀἰκολυϑίας φύσεως, δλαὶ δὶ αὐτῶν κω λυώτων (ᾳᾷ ὍΘ ,γΥ- 

ματα αὐξανεοῖς ποϑασκθυασιι. τὸν αὐτὸν δὴ δ ὅπον ὐ γεοῦ, ἰπϑ τῶν τριών τύτων ὃ 

ὀικϑυνϑῥάευ ἀπασοιν αὐεπλύρωσεν. Ὁσὸ τϑὕτων »»»Ἥ» Φυσι, τῶν χοκαΐι διεαπαίρησοιν 

τς Ἰλὶ πάσαν τίω γώ. 
Ἑΐδες 965 διαμαν, Εὔδες πῦς, καν πολλαὶ ζω ῷᾳᾷ κωλύματα, οὐ νὲν 4 ὃ δζᾳ- ΗἩΘΙΚΟΝ 

κόπον αὐτῷ Ὁ βέλη μι. Ὁ αὐτὸ αὶ ἐχὶ τὴς πίφεως 561 ἰδεῖν γνόνϑμον. τοιούτων ὙῈΡ 
ἔντων τῶν πολεμοιύτων, ποσώτων ὀντῶν τοῖν ̓ Ὠχιξσλευόγτων, αὶ βασιλέων ἡ τυδφίγνων 

ἡὶ δήμων κατεξάμιςα ϑῥων, ἡ πλμντα ποιοιώτων ὥξε σξέσαι τὸν ασινιϑῆρφι τῆς πίφεως, 
20 δὲ αὐτῶν τῶν ὑχιδυλάνοντων, δζρὺ Μ᾽ κωλύων βαλονϑμων τοσουύτη ἤριϑη τῆς θυσεξείας 
φλϑξ, ὡς ἅπασαν καταλφθῷν τίω ὀνκαμδμίω, ᾧ τίω αἰοἴκητον. καὶ κοϑός ἴνδὺις "ὃ 

ἀπίλθης, κα τϑϑς Σκύθας, καν κοϑς αὐζὰ ζὰ πέρατα τὴς ὀικαμϑῥης, κα Εἰς αὑ-- 

τὸν τὸν ὠχφαγὸν, πϑμτωχοῦ ϑυρήσεις τῷ Χριςού τίω διδασκαλίλν κρζῳυγαίξυσαν ζαὰ 

ἀπαάντων ψυγας. ὃ θαυ μα φὸν ὶ το ρίδὸξον, ὅτί ἢ αὐταὶ ζὰ βαρξαρᾳ ἔϑνη μετιῤ- 
25 βυθιμισαν ὁ τῆς θυσιξείας λόχος, ὦ φΦιλοσοφᾷν ἔμμαϑον, χαὶ τῆς παλσιῶς σιωυηϑηίας Ὥστ. 

ξαγτες προς τίω θυσεξειθμ μετετοίξαντο. χαὶ κϑιϑούπερ δρέ τῶν τοκών πότων ὃ ταῖν 

ἀν, ϑοϑητων πλῆθος ἐχιδοιώναι παρεσκθύάσεν ὁ ν᾽ ολων δημεισρηός ̓  ᾧ αὐτὸν διη 4. 

᾿μ",͵. ὅπον ὁ ἐχὶ τῆς πίζεως ΕΝ τῶν ἐγδέχφ, ἘΜ αλιέων, ἫἭ»)} αἰ γραμμάτων, ὙἫΜ ἰδιωτῶν, 

" τῶν μηδὲ ὀζέρνι ὃ φό μα Ὧλασύτων, ὥπασοιν ἐπεασαίσοτο τίωὐ ὀικυρμϑῥίωυ. καὶ (ὦ ἀἰ.- 
20 γράμματοι ὅτοι, χαὶ (ὦ ἰδιῶται, ἢ (ὦ «λιᾷς “τῶν φιλοσόφων αἰπέφραᾳ ξαν τὸ φῦκα- 

τα, ᾧ καϑοίπερ αἰ αυύπηερϑι, ὕτω τίου οικουνϑμέω ὥπαταν διέδραμον χα ταασείρφντες᾽ 
τὸν τῆς θυσεζείας λόχον, ἡὶ ζὰις αἰχανϑτις ὠκτέμνογτες, χαὶ τὰ παλαιαὶ αγα «πῶντες ἔιϑη, 
αὶ (δι τῷ Χολφοδ νόμος πυτουχοῦ χαταφυτεύοντες. ἡ ὅ'τε  ὀλίγϑες αν" ἐϊ)δ- 
ταὶ ἰδιωτεία, ὦτε Ὁ αὐφηρϑν Ψ ζχπτωγμώτων, ὅτε Ὁ παλαιᾷ σιιωνϑείᾳ, ἀσδόκα- 

45 τειλῆφϑαι ἁποὴν Ὁ ΟὟΨ ανιϑούπων ρος, ἴσωσε χώλυμᾳ ἀδοῖς )μέαϑαι᾽ λα ζῳῦ- 

τὰ πάντα λύήρει πσολοδὺποιούσοι, ἡ χαάολς, μετ᾽ θὐκολίας ὥπόντα Εέργαζοντο, δὲ 
των κωλυματων μείζονα, δηθλϑροι τίωῦ πσδοϑυμίαν. ἢ Ν ποτε υϑὲ μας!-- 

ζόνδνοι ὀϑεχώρφιωυ χαίροντες ἐ δγ Τα μάςιγας ἀπλιαῖς, δλλ᾽ ὅτι αὐ τῷ νόμα-- τιραξ, εἰμα, 
τὸς ὃ Χριςοῦ κατηξιώϑησαν ἀτιμααϑέωαι᾽ ἄλλοτε Εἰς δεσμωτήρκον ἐμξληϑώντες, 

φ« ἤηπ ὐα᾽ ἀγέλυ ὄξηνέηθησοιν, πάλιν τῶν αὐτὴ ἔχοντο, ἡ Εἰς ὃ ἱερϑν ἀφικγόμε. 
"01 τὸν τῆς δϑιδιωσκαλίας λθορν κατέδαλλον, σου γέυυ θύογτες ζῳ πλήϑη Εἰς τίω οὐσέξᾳ.-. 

ἀν. χαὶ πάλιν κατεηϑμᾶνοι, ὦ μόνον Φυολ ἐντεῦθεν ὀψηρϑτεξϑι ἐγίνοντο, δυλὰ ἡ πλείοιι 
ἐκ, τίω πϑβῥησίαν ἐπεδείκψωστο, ὧν μέσῳ μαρονϑμει διύμια ἡ «ὄν; ὀδογζας τοίζοντος 

Οεγίοὔ, τοπι,1. Τ, ἑςώτες 
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211. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

ἐκῶτερ ὶ λέγοντες, πειθαρχεῖ λφϑεῷ μᾶλλον Κὶ λύ,ϑοίποις. Εἶδες παῤῥησίας μέγεθος, 
εἶπες ἂν ἰδιώζω, ἂν «λιᾷς ,αϑορωνζε Ὀυσύτων δήμων μϑηνομϑμων, ἡ σεῖς Φόνυς 
χαὶ σφαγαῖς ἑτοίμων. λα σὺ ζχώτω αὐσύων, αἰγαπηπὲ, μόσπυτος λογίζε (αὶ γοό-. 

αϑρα, δλλαὶ τῇ λθωϑεν χαίειτι τῇ γϑυρούσῃ καὶ ἀλειζφουσῃ αὐτῶν τίω πγοοϑυμίον .ἐ- 
πεὶ ὃ αὑτὸς ζῦ ὁ μακοίελος Πεζος, δωύϊκα. Ὁ ἐκ κοιλίας μη δϑς γωλ θύοντα ὀρϑιον αἰ.: 5 

πεκοιτέφησι, παγτων ὠκπλοῆονδῥων θαυμαζόντων αὐςᾶν, Ἐχιδεικρύμδνος τίω ἐἱι-: 

χείαν ϑὐγνωμμοσιωύζευ Φησίγ' Αὐδρες,τί οἰτενίξετε ἡμῖν, ὡς ἰδία, διωάμει ἢ θυσεξεία πε- 

ποιηκέσι τοῦ οἱδιπατεῖν αὐτὸν ; τίνος ἑγεκέν, φησιν, ὅτω γουτεσλαγητε ἡὶ ὀκπεπληγ- 

εϑμοι ἐςὲ ἐχὶ πω γεγϑνότι; μυὴ γῈ ἡμεῖς ἐσμεν (ὦ τούτο ἐργα σαί νϑμοι, ἡ ἰδία, διιωα.- 

μειασθϑς ὑγίειδμ αὐτὸν ἐπλναγανόντες, ὁ βαδίζειν ἰδασϑυάσοαντες τί ἡμῶν ἀτενί- χο 

ζετε ; Οὐ σὲν πλλέον ἡμεῖς Εἰσηνέγκοιμδν, . τί τίωὐ γλώηαν ἐδϑμείσοι νϑμ. ὁ 5 τὸ πάν 

ἐργασαμϑνος, ὁδεασύτης ὅ6] κ) δημώροῦς τῆς φύσεως. ὀκῴνος ὁ γεὸς Αζρχαμ ᾧ 

Ἰσαάκ καὶ Ταχωδ, ὃς πατοκαίρχας ἤτγράφεαϑε, ὧκζνος ὃν ὑμεῖς χρϑαδιδώχατε ᾧ ἡρ- 
ν᾽σοοϑεκτ' το όσωπον Πιλάτου, κρίναντος ὀκείνα Ὥἰπολύειν, ὠκ φνὸς ὅθ: ὁ ζωτο ἐργα- 

σαί ψϑμος᾽ ὃν ὑμεῖς,τον ὥγιον ᾧ δέχαιον, ἠρνησοιοϑε, ἡ ἡ τήσοιοαϑε ὀύδρα φονέα γαριοϑέμαι ιξ 
ὑμῖν, ἢ ἰο ρον τὴς ζωῆς χατεκρίνωτε, ὃν ὁ γῆς ἡγειρέν ὧκ νεκρών, ὃ ἡμεῖς εαδοτυρές 

ἐσμέν, χα! ὅλ τῇ πίςει τῷ ὀνόμαιτος αὐτοὶ τὥτον, ὃν σεωράτε καὶ οἴδατε, ἐφερέωσε Ὁ ὃγο-- 

μα ἀϊού, καὶ ἡ πίςίςἡ δὲ αὐτὶ ἔδωκεν αὐτο τὶ ὀλοχληθίαν ὠπέναντι πλύτων ὑμδμ; πολ- 
λὴ τῆς ϑερησίας ἡ αὐ χυρΟολὴ  μεγαίλη ἢ ἀφατος τῆς αὐωϑεν αὐζις τ δα αϑκίσις 

«χάρλτος ἡ διωαμὶς᾽ σαφεςαΐτη τῆς ὀναςαστως ἡ ἀπόδειξις, ἢ τῷ μαχαοίσ τύτν 19 

“δ ρησία, μουτ᾽ δ. τἰ γοῦ αὐ τέτυ μέζον σημεῖον χιζητήσειεν δ τις λαῷ, ὁτὸμ ὁ 
“9 τῷ φαὺρ96 καὶ κόρης θτελούς ἀπειλέω μεὴ διωωνϑεὶς" ἐνεγχεῖν, νι ὅτω χατεξόνί-. χιωνήὰ 

ξαταὶ τῷ δ“ ἰσδαίων δόμα, ἢ Τοσαύτη πε ρησία καὶ πσδὸς ὥοσστον πλῆθος μόνος ὧν ὅ 

πως ἀτακίως μα μιηνὸς ἐπαποδύεται, καὶ Τιαῦτα φϑεήεται, ᾧ τίω μόνίλυ αὐτῶν ἐχὶ 

“πλείον διεγείρειν δυώαται; Εἶδες, ἀγαπητὲ, πώς, ὁπτρ ον ποδϑοιμίοις ἔλεχϑν, τῷτο χαὶ ΣὮ 
νιῶ δείψυται. ἐπειδϑμ τις πυρωθὴ τῳ πσϑϑς τὸν γκὸν πόθῳ, Οὐκέτι λοιπὸν ὁρῶ ὀμέχε- 
ταὶ ζὰ τοῖς ὀφθοιλ μοῖς τύτοις τοῖς σὼω μιατικϑῖς κ᾿ το’ οπίτδηοντα, δι ἐπτέῤφυς ὀφϑαλο 
μοιᾷ κτησαίμϑμος, (ὧν: τῆς πίζεως λέγω,ὐκήνα δζρὸ πϑμτὸς φαντάξεται ὁ πποὲς ὠκή- 

γα τίων ϑίρένοιαν ἔχει τετοι υϑρζωυ, αὶ ἐν Ὑῃ βαδίξων ὡς ον ἐρᾳνοῖς Ὁ πολίτθυμᾳ ἔχων, 

ὅτω πόρτα δρωμπράήεται, πο’ Οσυθινὸς τῶν ὀν,ϑ 6» πίνων ἐμιποϑιξόνϑμος ασοϑς ΤΠ 19 
χατ᾿ διρετίωυ δρόμον. ὁ ὙῈ Ομούτος ἐζὰ λαμπορᾳ τῷ βίν λοιπὸν ὁρῷ, ᾳ ϑυαρὴ 
χα) ογόωτία, διυλαὶ πόῤτα πὐδαπέχει, πτϑϑς τίω ἑαυτῷ πωτείδω ἐπειγένϑρος. χαὶ 

χαϑούπερ συ πολλῷ τῷ τὸνα ᾧῷ (Ὁ ματικὸν τῷ τον ϑρόμον πζέχων σχϑῖνα, ἶ ἀπὸμ- 

πῶντων ὀρ, κῶν μυφλαίκις αὐτοῦ" αν λασἼαίσῃ, δυλα πσοὸς (Ὁ δρόμον ἔχων τεταιμϑύον ἡ φονῥ 
εἰυτ () λογισμὸν θὐκόλως ἀπόμτα, πρόραϑρα ον ἐπείγεται πσοϑς (ὃ πυροκείνϑμον γ» 
αὐτῷ σχοπὸν᾽ (δὺ αντὸν διὺὴ “ποι καὶ ὁ (ὃ κατ᾽ “διρετίω δρόμων πεέχεν ασουδοιἕων, ὃ 

Ὑπὸ γῆς εἰς ϑρανὸν αὐελϑεῖν ἔχηϑυ δ, πόμτα ζὰ ὁρωνϑμα χάτω αἰφίησι, καὶ ὅλως τοῦ 
ϑρόμν γίνεται, ὧν πρότερον ἵςωτωι συ δὲ χρατέλχεται αὐποῦ τίνος δ ὁρώρϑμων, μᾷῴμρας 

αὖ εἰς αὐτίω ἀγελθῷ διωηθη Ὁ κορυφίω. τῷ "ὃ ὅτω Αἱ δχαιμϑίῳ χαὶ ζο δυκοιῶτα [) 
φο(εροἱ χτ' (ὃ παρόντα βίον,θὐχατοιφρόνητα γίνεται, καὶ ὁ ζριούτος ἴτε ξίφος δέδοικεν, ,ο 
ὅτε κρημψον, ὅτε ϑνοίων ὀδονζᾷς, ὦ βασανας, υὶ δυμιίων χείρας, οὐκ ἀλλοτι δύ χη τ 
βίον λυπηρών δλλακαν ἀγϑοφχας ἴδῃ αὐχῦ ἐφορέσμδύαος, ὡς λειμῶνας ὁρῶν »αἷν 

δείσυς, ὅτως ἔχιπηδιζ᾽ καὶ ἕτερῥν τι Μ᾽ κολαχησίων Ε ἦδος ἐπασύνϑμον ϑεασηται, 
ναρκα, 

-Ὁ 
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ναρκᾷ “σοὺς τίωλ ον, δεοὴ Ἐχιςρέφεται. ὁ γ} μϑιηόντων “πόθος μετέξησεν αὐτῷ 

τω δζχνοιλν, ἡ ὡς ἀπλώς ἡ Εἰκὴ ὦ σώμα αἰθεκείωϑμος, ὅτως ὀῤώτερος γίνεται Τ᾽ 
παϑῶ;, ἡ τῇ ὀρωθυν χάρατι φοφυρφύνϑμος σοὶ αἴδϑησιν λοιμανγει “Ψ αἰλγηδόνων Δ 
σωματικϑῖο. δ᾽ πὐδαχαλώ, ἵν θθκόλως (ἄν' χτὶ τίω “φιρετίω πόνος ἐνεγκῷ διωυνθώ-. 

β μόν, πολιω (δ αἷδὲ (ὃ ϑεὼ Ὠχιδειξωμεϑα ποϑον,ὺ ὠκᾷ τίω δζμνοιὸν ἡμδμ)πτεύδν- 
τὲς αἰπὺ μηδενὸς ον τῷ σαρϑντί βίῳ “ϑϑς ᾧ ὠκάσε δρόμον ἰανοόκελιξωμε- 

κα, λαμ μϑιηόντων ἀγαβθων “ίω διίμωυεκὴ ᾿στόλαυσιν λογιζόνϑμοι, “ϑργα ζᾳ ἀλ-. 

πιναὶ ἢ παρόντος βίν ωράως Φέρωμϑμ, ἡ μιΐτε ἀδοξία ἡμᾶς λυπείτω, μήτε πε- 

νία πιεζέτω, μή τενόσος σώματος τῆς ψυχῆς ὃ φρόνημα λϑιγούτω, μωΐτε ς χᾳταφρο-- 
τονζαϑαι οὐκ ΟΜ πολλῶν καὶ Ὀξθυτελίζεοϑαι ὀκνοϑτέρους σὐθ Ὁ τῆς “δρετῆς κατύρ- 

ϑωσιν ἀπεργαζέοϑω ᾿ λα πόύτα ζᾳῦτω, ὥασερ κόνιν, διτοτιναξαί νϑνοι, "ὁ “ϑυνάιον 
χα ὑψηλθν Φρόνημα αὐαλαξόντες, ὅτω συδϑς ἀπόντα, πονλζω πίω ὀρδρείδν ἔχι- 

δειίξωμεϑοι, ἡ κοιϑαυπῆν θὲς χὐοκοίλεσο τίω ὑμετέραν ἀγα πίω, αὶ πσοϑς ὧν ἐχ- 
,ϑρ9ις καταλλαγας μ᾽ πολλῆς τῆς ἀσουδὲῃς ποινσώμαθαυ, ἢ ζοὶ λοιπὰ ὃ ψυχῆς πά- 

15 ὃη ὀξορίσωμϑμυ τῆς ἡμετόρᾳις. κἂν ̓ δχιϑυμία, ἄτοπος φοχλῇ, ζαὐτίωυ φυγαδυῦ- 
ὡρδιν΄ κἀν ϑυμὸς παϑὲς ὀργά διεγείρη, χαταςέλλωρϑν τί φλεγμονζοὺ τῇ ᾧϑῃ 

χϑλίθονν πρϑυματικϑδίν τὐ θανέσιων, δενψιώτες τῷ πάϑοις" ῷ ὅλ ρ9γ, Ανήρ δύ,φυσι, θυ-- Τνφρίμιακι, 

μϑδας, Οῴκ θϑογήμων. καὶ πάλλν, Οὐ ὀργιζόμϑμος τῳ ἀδελφῷ ἀντιῈ ἰκῇ, ἔνογος ἔξα! ἐὶς ματϑιρκ. 
τίω γέονναν τού πυρός. κἀν γοημάτων ἐχϑυμία ζῳρᾳόση (δ) λογισμὸν, φθύγεν ασϑ-- 

20 δϑείωμδν τίωὐ ὀλεϑοίαν ζω τίω λύμέωυ, ὶ καϑαύπερ ρίζαν ἡ) κακϑὼ ἀπόμτων ἐκ- 
τίμψωμϑρ. κα ἔχαιτον ὃ Μ᾽ εἐγοχλοιώτων ἡμῶν παθών δορθοιῶ ααουδοξωρδν, ἡαὶ 

βλαθερων ἀἰπεγθεϑροι, ἢ (ιἐ ἀγαϑεὶφ πράξεις μετοιδιώχοντερ, διωυνθαΐωϑῳ κι τίω 
ἡμέραν ὠκείνδω τίω φοζεροῖν τὴς χρησαὶ τῷ ϑεού Φιλαν,ϑ 6 »πίας ἀξιωϑίεζαι, χίολτι 

αὶ ὀικτιρμοῖς τῷ μονογμες αὐτὸ ὑοῦ, μεθ᾽ δ τῶ πατοὶ, ὧμα τῷ αἰ γίῳ πνϑύματι, δύξα, 
15 χράτος, τί μυὴ, νεῶ καὶ αἰεὶ, ᾧ Εἰς «ὧν αἰωνας ἢ) αἰώνων. Αμώω. 

δ 

Λόγ. κ. ΚΑΙ ΗΡΞΑΤΟ ΝΏῺΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΩΡΙΟΣ 

γῆς. καὶ ἐφύυτόυσεν αμπελώνγα, καὶ ἔπτῖν ἐκ τ οἴ, χαὶ ἐμεθυοϑη. 

Ἢ ̓Ρὸς Ὁ τέλος λοιπὸν ἐφϑοίσα μϑμ τῆς κῦ ῷ δίκαιον “«ἰτὐσϑέσιως᾽ 

δ9 ὐδακαλῶ, σιωτείνωτέ μοι} δζρίνοιάν, τὺ μιοταὶ ἀκριζείας- 
πυξοσέχετεζοις λεχομϑῥοις, συ᾿σδὲ γα β μικραὶ, σε (οὶ τυγ»-- 

τα 86 καιρπωσαοϑαι καὶ ὧκ ἿΜ σήμερον αἰεγνωσυϑέων. ζὰ “ὃ 
μ, { ὮΝ τοῖς " παλαιοῖς συμξεξηκότα, Εἰ βυλοίῶθα" νήφειν, μεγίξης 
γᾶτ, ν" ἡμῖν διδευσκαλίας αἰ πρόθεσις" γίνεται. ὄζος Ὁ τῦτο ὃ μόνον 
" κατορθώματα ΤΜ αἰγίων γέχφαπήαι, διολαὶ χαὶ (αὶ αἰ μδοτήματα, ἵνα πὸ νϑμ φεύ.-- 

γομδῳ ,τὰ ὃ ξηλωσωμδν χα! θτστο " μόνον, δρλαὶ δεῤῳυσὶ (Οἱ ἡ ϑεία, οφαφὴ καὶ δι- 
σίνος πολλάκις σφαλένζῳε, αἰ μδοτωλους πολλίω μεταζολίω Ἐχιδειξαιϑύσς, ἵνα ἐ- 

᾽ Ἀαυτερωλαν δοκουσειν δεξω κἶδα, ̓ ἀσφάλειδ, καὶ μήτε ὁ ἑζως ϑαῤῥῃ ὁρῶν ὦ δικαος 
᾿40 καταπεσοντάς, μήτε ὁ ον αἰδοτήμασιν ὧν ἀπαγϑρθύῃ, ἰδὼν" πολλοις αὐενεγκώτας 

Ὁ) πρὸς αὐτέου Τ ἀκραν κορυφίω φϑαίσαι δυνηθέντας. μηδεὶς τοίνωυ, «Ρακαλῶ, 
χῷν πολλαὶ κατορθώματα ἑαυτῳ σιωυειδὼς ἡ, ϑοιῤῥείτω, δλλ᾿ ογώγώγιος ἔξω, καὶ αἰκυ- 
ἐτώ τῷ μακαρία Παύλου λέχϑντος καὶ αὐ Ῥρινοιώτος, (ὗζε ὁ δοκῶν ἐξαΐαι, βλεπέτω ς, Κορ. 
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χρυ. θ, χ24 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
μὴ πέσγν᾽ μήτε ὁ πσϑῆς αὐτὸν φῶ πυθυϑία τῆς κακίας κατελθὼν ἀπελπιζέτω ἑαυΐ 
τίω σωτηοίδν, δλλ᾽ οὐγοών τῷ ϑεοὐῦ κ᾽ ἄφατον φιλαν,ϑο»πίαν ἀκϑυέτω παλιν τῷ ὃς- 

τι ϑ ϑ(ὰ τὸ πσοϑφήτο λέχοντος Μὴ ὁπίσηων Οὐκ ὀυίςαται, ἢ ὁ διτοςρέφων σύκ ἔχι-. 
ἀζι.ν, κγ)ν φρέφει; ᾧ παλιν, Οὐ Οὐλομαι ( ϑεώατω τῷ εἰμθοτωλοῦ, ὡς ὃ Ὠπερέναι, αὶ ζῶ 

αὑτὸν. Εἶδες, ἀγαπητὲ, πῶς ἔχαφον ἢν ον τῇ γείᾳ γραφῇ ἐγζεγραιμμδῥων δὲ συν ἕ-- 5 
τερν μψή ἢ! παρεδὸιϑη, δλλ᾽ " αἰ Ὁ ὠφέλειδν τίω ἡμετέραν καὶ δ σωτηρίαν τῷ δ“ 

ὀύιϑούπων νας. ζωῦτα διὰ λογιζόμϑμοι ἑκαφος δώ ῷ κατάλληλα φαῤμοκαᾳ ον- 

τῦϑω ἑαυτῳ Ὠπτιϑέτω. δζρ γὸ τῦτο πόσιν ἐπ᾽ ἀδείας πσοόκείἢ), ὶ ἔξες! τω βαλο-- 
υϑύῳ ὦ ἀρμόδιον τῷ οὐγοχελϑιώῶτί παϑει φερίαχϑν ὄχιτιϑνω, ἢ (αχίςτωυ δ ὑγίειαν 

δίέξαεϑαι, μόνον ἐδ μιὴ υὐποσείσηταί Ἧις τέο ἰπὸ τῆς ἰατείας ϑεροιπείαν, δλλα πίω τος 
ἀικείαν ϑυγγωμοσιωζιυν Ἐχιδείξηται. Θεὸν γι τίω δ, Θϑοφπτίνζου φύσιν σιω- 
ἐχόντων ἴτε ψυχικὸν ὅτε σωματικὸν πτίθος, ὃ μυνὴ τίου ἐγτέζϑεν ἰατεείδω δέξαοϑαι δύ.- 
γῶται. “ὸ »Θἰπέ μοι » Εἰσέρχεταί τιρ ἐνζυῦϑω λύπῃ ἢ ποραγιμαΐτων αἴδεςάσει. 
πιεζόνϑμος, καὶ δε. τῦτο και τοώννυται τῇ ὠλυμίᾳ Εἰσελθὼν ἡ ϑυϑέως αὐχκϑυσοις δ τίη 

ἕαλιμαζ. “ὖὸ ασολφήτυ λέχϑντος αὶ ἰδέλυπος ἐν υχη μδ, ὠΐα φ σιυυταροίοσεις με: ἔλοι ξ 

πισοὸν ὅχὶ (Ὁ γεὸν, ὅτι δξομολογήσομαι αὐτῷ, σωτήρλον τῷ πασοϑσώπε μου ὶ ὁ ϑεὸς μ᾽ 
ἱκανδὼ λαῶν ποθι μυϑίαν ὠπεισι, πᾶσαν ὠκείνίωυ τίω ἀθυμίαν  ἰστοσεισοί ϑρος. ἕ- 

τερος πτάλιν πενίᾳ πιεζόμϑνος ἐσώτῃ δυδεραίνει, ὁ λύει ὁρῶν ἑτέροις πλότῳ πε- 
δαῤῥεομϑρν, ὦ" μέγα φυσώντας, χαὶ “πολλίω τίωω Φωντασίλν αἰδιξεθληνϑμος. αἰκϑύει “(,μηϑε 

4 ἀν. ιδικν, α ὅτος πάλιν τῷ αὐτοὶ πσοϑφήτε λέηγϑντος᾽ Ἐπίρριψον πὶ κύριον τίω μέρα μψαν συ, το 

Ψαλ, μηνιζ. αὶ αὐτὸφ σε αἰ αθρέψαι. χαὶ πάλιν, Μὴ φο(ξού στὸν σιλν τήσῃ ὁ ϑούπος," στὸν πλη- 
θιωθὴ ἡἡὶ δόξα τῷ ὀΐκου αἰτ, ὅτι Οὔκ εἰν τῷ Θἰποϑνήσκειν αὐτὸν λήψεται ζὶ πλύτα. ἔτε- 
ο9ς πάλιν ἐχιουλοὶς ἡ συκοφόυτίας κ᾿ απομένων δυοφραίνει αἰξίωτον ἡγεῖται τοῦ βί- 
ον, ϑδουμόνεν δῤ,969 πίνίω βούϑειαν θύρεῖν διυνάψϑμος. διδιώσκεται ἢ. ὦ ὅτος (πρὸ “ 

μακαράν τύτο ποροφήτυ οὖν ζαῖς ζιαύταις αἰθιςασεσι μιὴ ἐπ᾿ δι, ϑοοφτείνίου συμ.-- 1:5 

ἌἌλ μι)... μιαχίον καταφϑύγειν. αἶκϑύει γὸ εἰντϑ᾽ λέγοντος, Αὐτοὶ εὐγδιέξαλλόν με, ἔγω ὃ τσϑ9σ- 
ηυχὸμέυυ. Εἶδες ογεν τίω συμμαχίλν ἔχιζητέ, ἕπροί, φῆσι, Δόλοις βαπῆσσι 

χαὶ συκοφόυπίας καὶ ἔχιξυλάς᾽ ἐγὼ 5 ἐχὶ ῶ πέγος Ὁ ἀχαταμάχιτον καιταφόύγω, ἐχὶ 

Ἐ ὥγχυραν τίω ἀσφαλῆ, ἐχὶ () λινϑμα τὸν ἀκώμιαρτον, ἐχὶ ὀύχίω, δὲ ἧς ποτα 
μοιζᾷ δυλαρη, χοῦφα χαὶ βαΐδια γίνε"). ἕτερος πάλιν αἰ αυὺ Μ᾽ πσοότερϑν ϑεροιπευ- 10 

ὦντῶν κριταφρϑνεῖται κὶ αἴδκοράται, ἡ κί αὺῦ Μ᾽ φίλων χαταλιμσγανε.)» ὁ τῦτο αὐτῷ 
μάλιςα συγ εῖ ὦ ζαρϑίοσιι (δὴ λογισμόν. δλλα καὶ ὅτος, Εἰ βεληθκίυ, ἐν ζωϑα πα- 

Ὑκλιλζιιαν ρρλ μόμνϑμος αἰχούσει τῷ μακαρία τῶτο λέρνντος᾽ Οἱ φίλοι μου αὶ (Ὁ πλησίον μιν δ 
ή " ΑἹ ιβΙΓ “1 ΕΝ ΜΝ ] 

ὡναντίας μὰ ἡγήίσον κὶ ἔξησοιν, χαὶ (ὦ) ἐήϊιςα μου “ἰπὸ μακρόλεν ἔφησειν, ἢ ὠξεξιαίξοντο 
(ὦ Φποιῶτες τίω ἀυ χζωυ μι, ὁ (Ο ζυποιῶτες ζὰ κακοὶ μου ἐλοίλησαν ματαιότητας, 35 
τὸ δυλιότηζμ ὁλζω τίω ἡμέρριν ἐμελέτησαν. Εἶδες μέρας εἰντῦ τῷ θανατε (ς ἔχι.- 

Οκλοὶς ραναλοντας, τ ϑιδενεκ (Δ) πόλεμον δχιδερψυνϑῥες. Ὁ ΝᾺ ὁλέω Ὑ ἡμέραν, τῇ- 
τὸ δηλοῖ, ὁτ| δχρὰ πυίσης τὴς ζωῆς. Ὧι δίχυ αὑτὸς ὠκείνων ζωῦτω ἘχτΟσλϑυόντων χαὶ 

| χϑυτοισχξυαζόγτων ἔφραῆεν; ἐγὼ δέ, φησιν, ὡσεὶ κωφὸς Οἕρ ἤχϑυον, ἡ ὡσεὶ ἀϊλοιλος᾽ 
οὐχ αὐγοΐγων Ὁ φόμα ἀντῳ αὶ ἐβμόμζω ὡσεὶ ὔν ϑροφ»πος ἐκ αἰχουωνρὸ ὑκ ἔχων ἐν τῶ 49 
στματί αὐτῷ ἐλεγαῦς. Εἶδες φιλοσοφίας κι χυβἭολίω), πῶς ὀχ ΟΜ ἐνλμτίων ὁδῶν 

τος ὐθ κε μετο. ἐκεῖνοι δῦ λοις ἐρβατῆον, αὐτὸς ὸ ζιὶ ἀκοαῖς ἐφρμἣν ὡς μηδὲ αἰκυ.- 

εἰ ὀκεῖνοι πϑώτω (ἢ) χρόνον οὐκ ἐποιύοντο ἡ Ὁ γλώῆλμ ἀἰκϑνοιώτες, ἡὶ ματι ότητας 
᾿ Ν 
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ἡὶ δολιότητας φϑεγίδνϑμοι᾿ ὅτος ὃ τῇ σιγὴ τί μμανίαν ὀκείνων κατέφελλε. Ὗ νος 

ἐνέχεν ὅτως ἑαυτὸν διετίϑε! καὶ τοι οὐροείνων ὦτα χατασχθυαζόντῶν, χ᾽ ὡσεὶ κοφοοῦ 

ἀλαῦν: διμήτε ἀὐωράὰς χων τε Ὑλ βὰν τω δέμετο ναι ἀν λέλδιτοταν αἰτίαν ὁ" Ὀγαύτης φιλοτοφίας᾽ στ ἐπὶ σοι ἡ λττιτο κύει. ὅὴ 6 ἐμαυτὸν ρβτησαι 
"Ν φησι, τῆς" Εἰς σὲ ἐλπιδὸς, συτϊείς μι λθγ99 Μ᾿ Ὡἴϑὰ τϑτῶων γοορόβων. 2 σὴ ῥοπὴ 

ω ἱκονὴ πλύτω διασχεδασαι, ὁ ακύρρις αὐἷἶὍ ποιηστα ί Ὀχτοθλος Ὁ ζω μήχο τ 
ὺ μηδὲν ἀφεῖναι μ αὐ πο αὐτῶν κατασκευαζομμων Εἰς ἔρλϑν ἐλλειν. ἰδετὸ τοῖς ν- 

γατὸν ἐκώτης συμιφορφις τὴς σιευξχουσης τίω ἀν, ϑ 69 πινζω Φυσι καταλληλϑι τ , , 
φαρμαχϑν λαθντῶω ὠπελϑθεῖν, ὃ παστοῦ αὐπτώσοιοϑαι ἐλλμιαν ῥιωτίκζω, μὰ νὴ 

10 μηδενὸς συφέλλεοϑαι ἢ συμπιπήόντων ὀχο, τῦτο «ἰὐλκαλῶ, σμυέχς “γζοιυ: με 

δίζεν, καὶ (Τ᾽ αἰκριξείας σπθσέχενν τῇ τῶν γαίων »θαφὼν αὐαγνώσει, μι μδρι γῳ ; 

εἐγζιῦϑα χοαγίνεαϑε, Δλλ αἱ αὶ οικαδὲ ματα χείρας λδιμθάνεν ω λιια βι λία, τ 

ἐπιμελείας δεέχεοϑαι δν ὀγχειμϑρων τίω ὠφελεέιόν. πολὺ Ὁ» ζω τῶν τικ ὁμα- 

«οἱ  νοχέρδος " πεΡτν αὐτὸ ΤΌ», τίωυ γλῶῆλυ αἰαπλαἤεεϑαι ποιεῖ ἀζρὶ πῦς ὀϑαγνώ- 
γῆι χαλιν ς σῶς, ἔπειτο, κὴ ἡ ψυχὰν σήερφυται ν μμεταρσίος γίνεται τω φωτὶ τὸ τής διχσιοσιουη 

δῆ φην ἡλίμ καζυυγαζονϑβη, χατ᾽ αὖ τὸν ὠκεῖνον (1) χφηθϑν ΤῊς ἫἹΨ πονηρών λογισμδῇμ λύμης 
ἱ ὠπαλλαπομϑῥη,ὼ γαλέίωης Σπολαύσσα πολλῆς ῥησυχίας. κ) ὁ ἡ σωματική ζ,.. 

φὴ ἘΣ ς πω σύξασιν τῆς ἡμετέραις ἰοίύος, τοῦτ Ἧ θιναίγνώσις τῇ ψυχῇ γένεται. Ὁ- 

φὴ γ 6 ὅ81 πνϑυματικὴ, ὁ νϑνο91 (δ Δργεσμον, ᾿ ἰαϑεϑι ἐργαζε) τίω ψυχίω χρὴ 
20 δυτονωτέρφιν ὁ φιλοσοφωτέρφιν, Οὐκ αἰ φιεῖσοι λοιπὸν αλίσκεοϑαι τοῖς συ λθλϑις παιλε- 

σιν, δλλαὶ χαὶ κοῦφον αὐτὴ ὦ χῆερθν ἐργαζονϑρη, ὃ τοῦς ἀντὸ, ως Εἐπείν( νοι 

| μιϑθιςώσα. μὴ ζοίνιω αἀἰμελώϑμυ, Ὡὔϑακαλ αἷ, πῷ ζρούτυ κέρδοις, δλλὰ ὦ Ἐχὶ ὀικίας 
ἡ φτὼ αὐϑδάώζωϑυ ! τὴ αϑαγνγώσει Τῇ“ θείων πυρϑσέχειν γθάφων, Ὡ ογζολει οὐδαγοόμε- 

ἡηυῶ, γο! μὴ Εἰς φλύαοίας ὦ αϑονήτες ὁμελίας ῷ θν χαταδαπτλμαΐωϑῳ,δοναὶ δ ι 0πα- 

15 ρατεγθνώμϑδιυ, ὕτω σωυτείνω δι ἑαυςἂν" ἡ σσξησέχωκϑῳ Οἷς αγαγεγωσχϑαδβοις ἷνα καρ- 

πωσα μϑμοίι πλέον ὅτως ἐντεῦθεν ὀξέλιϑητε. Εἰ μόλλοιτε Θίσλλιντες ὠγζωυλα 
σαν. πάλιν Εἰἧς ὁμιλίας αἰχαίοϑις ὁ ὀμωφελεῖς Ὧν χα ον" κατοιναιλίσκειν, ᾧ μηδὲν πλε- 

Ὁ ο; Εἷς ὠφέλειδν λόγων δεξα νὅμοι ἐπονιέναι, 1 Ὁ ὀφελος ; πὼς ̓ὺ οὐκ ἄτοπον, Εἰς 
μὸρ πανήγυφαν βιωτρυὴν ἐπιόντας «ασουδούζειν πόρτα, ζᾳ ἐκ ᾿ πϑμηγύρέως λοέντας 

30 ἐπανέλῦον οἰκαδε,ρὸ τα χρήματα χατουτιθεντας᾿ ον δεξ ς τίω πϑμήγυ- 

οἂν ζω τίω τἰω πνϑυματικίω ἐρχουθμας, μὴ πᾶσαν ποιείαϑαι ἀσουδίω λαθοτας ἕ 

Ω}} χρησίμων ἡ Εἰς τίω ψυχίω οναπο)ο δέος ὅτως ἐπανιέναι, Ο μαιλιςαι ὅτε σϑεῖς 
γ8ὴ μαΐτων δαιπαγζω ἐργάσοιοϑαι δεῖ, ϑγλα πξϑλυμίθν μόνον ΕἸἰσενεγχεῖν, χα γω- 

μάωυ σιωτεταρϑμίω; ἵνα, δίζυ μὴ χείρις ἡνωκθα δύ ζαῖς βιωτιχαὶς πιλμηγύρεσιν ἐμ- 

45 θφλλώτων, αοουδείζωϑμ πολλζω ἐχιδείκγνεϑαι τίωὐ φροντίδα, ὁ τίω αἰγφυπνίαν, 
ἵν ἔγωμϑρ οντόῦϑεν ἐϊζελϑύντες ἐφόδια, ὡςε μεὴ μόνον ἑαυτοῖς Φρχεῖν, Ὅλα καὶ ἐτόργις 
Ὀχιηρρηγεῖν, χαὶ δια, ᾧ γωνακω δ ορϑοιὼ ὁ «ἕν; ὀικέτας αὶ ὥν' γείτονας τ! ᾧ 
φίλον Ἴ ἐϑρὼ αἶυτιν. Οιαῦτώ γὰ (ῳ πγϑυματιχαὶ διδώγμματα, ως κοῖνα, πασι 
κοροκειοῖ,, ὁ μηδεμίδν Εἶνω ἐν ἀντοῖς οἰ φΦοροὶν, πλίω ἐἰ μὴ πὸ ἧις γνωμέων 

40 σμυτετάρϑμζω Ε- ἰσενέγχας χαὶ προθυμίαν ζέσσων αἰ πύβηκόντισε () πλησίον. ἐπεὶ 
δΐζυ χαὶ “ΨΩ ἐνζμῶϑα, διδουγμκώτων ζσῶτον ὦ χέρδὸς ᾽ Φέρε, σήμερον. ζῷὰ αὐαγφωσ-- 
γύτα Εἰς μέσον πυρϑθεύίμδν, χαὶ ὃ ἄξ αὐ κέρδος καρπωτάμϑνοι, ὅτως ὀΐκαδεέ- 

μὸν 

παγέλθωμϑμ. 

Καὶ 
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20 Καὶ ἡρξατὸ, φυσι, ἸΝῶε Αὐ,ϑοσπος γεωρλϑ9 γῦϊ6, ὦ ἐφύτδϑυσεν αἰμιπτελώναω, 

γι Καὶ ἔπιεν εἰκ τῷ οἶνε, ἡ ἐμεθύιϑη. . 

Σ κέπει πέσης ἡμῖν ὠφελείας κἰ πυύέϑεσις γίνεται αὐτὸ τὴς αγαγγνώσεως Ὁ πωροοΐ.. 
'μίον. στὸν ὙΣΡ αἰκύίσωμδϑν, ὃ! ὁ ϑίχᾳιος,ὁ τέλειος,ὁ Ὁ ἀγωϑεν αδοτυρίαν δόξαμδμος ἔπιε 

αὶ ἐμεθυϑη,πῶς ἡμεῖς λοιπὸν οἱ Ὥσστοις ᾧ ἐτέρις αἰ μδοτήμασι καιυταθεδατήισυϑδμοι ὅὄχὶ ς ᾿σιπήηι 

κ( πολλοῦ τόνε" ασουδασομϑμ φυτεῖν τέω ἐκ τῆς μέϑης λύμζωυ ; χαὶ τοίτε ὦχ δ. Χ ανὰ 

μιοιόν 681 τὸ Τα δίκαιον" στον αἷλῶναι τῷ παϑει,ἡ ἡμᾶς τῷ αὐτῳ ὐδέπεσῷ,. πολλαὶ γὰΡ ΨῊ 

ὅ81, ὦ (ὃ δίκαιον τϑτον (ηνώμως ἀξιον ϑσοφαννει. ὶ ζῦτα λέγω αὶ ᾧῷ ἈΠ Ρ τῆς 

μέϑης λέγον ποιθνϑμος, δλλα δεικψυς οἷς οῴκ 4 ἀχρασίας ὁ δίχᾳιος ὑπν ἐσκελίοϑη, 
ΔΑ αἰ ασὸ αἰγνοίας μάλλον. ») ὁτί ὅχ ἀπλωώς δὗρε τίω " ὀνοποσίδμ, ἀΐκϑυς αὐτῆς τὴς 10 Ἀεὴνεμί 

γραφῆς λογϑσης ὸ τύω ̓ διτολογίδιν ποισμδῥηφ, δὲ ὧν φϑεγίεται" ἢ ἡρξωτό, φησι, Νῶε 

ἀν,ϑό πος γέωροϑς γῆς, ὃ ἐφύτξυσεν αἰμιπελῶνα, καὶ ἔσττεν οὐκ τῷ ὀΐνα, ἡ ἐμαϑύάϑη, 
αὐΐῷ τῦτο Ὁ Εἰπεῖν, ἡρξατο, δείκψυσιν δζι αὐτὸς τί ϑογέω δῦρε τῆς ὀινοποσίας, καὶ 

δ᾽ πολλίω ἀγνοιὸν ἡ δ Ὁ μὴ Εἰδένω πὴς μεταλήψεως πὸ μέτρα, Εἰς τίου μέϑίω 

ὀξεκυλίώϑη. κ ̓ τούτο μόνον δον, Χ λλ, ὁΤί κ᾿ αδυμίαᾳ πολλῇ κατεηθιϑρμος ἐξυλη.-. ϊς Νὰ} 

ϑη τίω εἰντεῦϑεν τ ρα μυϑιαν ἑαυτω ἐχινοῆσιαι, νι. ϑευτῆ χα! τίς φησι σοφὸς Δότε οἶνον 

τοῖς ἐν λύπας, ἡ μέϑζω τοῖς ἐν ὀδυώως,, δεικνυς οἷ, συ δὲν ὅτως ἀθυμίας φώρμακχον 

“δυέοϑει δυυδαται ως ἡτῦτυ χρῆσις ̓ μόνον Εἰ μὴ που ἡ αἰμετοία, λυμάουηται τίω δξ 

αὐτο ὠφέλειθμ. ὅτι ὃ ἐν λύπῃ ζώ καὶ ἀλυμία ὁ δίχαιος ὥ, ὁρῶν ἑαυΐζον εἰν ἐρημία, το- 

στωύτῃ, καὶ ττϑϑ ΜΝ ὀφϑολ δ ὠκείνῳ α ματα “ἣμ δύ, ϑοζπων ἐῤῥιμμϑῥα, αὶ ΚΤ ΦΜ το 
κτίω ὧν καὶ Μώλθγων, ὦ (άφον κοινὸν ἁπασι γεδνηνϑβον, τίς ὀμτερεῖ ; ἔγος γὉ»» " τοῖς "ἐν 

προφήταις ὶ τοῖς δικαίοις ἀπώσι μή μόνον Αι ὺΡ ΤΜ' καθ᾽ ἑαυ(ὅν' ἀλγεν,δλλα ἡ ὑαῦ' : 

ὟΜῬἋ λοιπτῶν αὐ, ϑοοίπων. ὶ ΕἸ τις δξωριθμῆσαι βλοπο, δύρήσει πλύζς Φὐτίω τίω 
συμπαϑειαν (Χιδεικγυνϑρός,ὼ αἰκόσει τῷ δ Ησωΐν λέγοντος" Μή κατιούσητε ρα.- 

καλεῖν με ἔχι τὸ σμυτδίμματος τὴς ϑυγαΐδος τῷ ὅμυς μ᾿ τϑΞ Ἱερεμίν Τίς δώσει 25 

τῇ κεφαλῇ μϑ ὕδωρ, ἡ τοῖς ὀφθουλμιοῖς μὲ πηγάν δοιχρύων ; 155 Ἱεξεκαλ, Οὐΐμοι. χιϑμᾳ 

κύρμε, ὀξολείφεις σὺ Ὁ κατάλοιπον 9 Ἰσρᾳύλ ; Ὁ τῷ Δδνηὴλ αϑρηνοιοτος ὼ λέγϑντος, 

οἷ Οὐλιρρφοὺς ἡμᾶς ἐποίησας -ἴρα πϑύτα τὸ ἐϑνη᾽ καὶ τὸ Αμίῷς, Μετόμοησον, κύρλε, 

ἔχ᾽ πϑτω" ὁ τῷ Αβζακουμ, ἵνα τί ἔδειξαίς μοι κόστες ᾧ μόχθοις ἡ πολιν, Καὶ ποιή- 

σεις (ἄν' ἀν, ϑοθποῖς ὡς (ὄν! ὑχϑύας τὴς ϑυυλάοσης ; ἡ τῷ μιακαοία ὃ [ αὐ ] τὐτο 19 
ἹΜωύσεως αἰκύσει λέλχϑντος, Εἰ Α ἀφίης ἀδθις Υ̓ αἰμϑδοτίαν, ἀφες" "Εἰ Ἁ μὴ ἢ καμὲ χὐπηὶ 

ὁξαϊλειψον᾽ ἡ πάλιν ἐπαπελλομϑε ΓΤ σεῦ μείζῳος ἔϑνος ἡγεμονίαν αὐτῷ ἐγ χειοίσει ἢ 
Εἰπένος, ἄφες με, ἢ ὀξόχείψω ὧν δ ϑοόστος τύζοις, ὃ ποιήσω σε Εἷς ἔϑνος μέγα, 
οὐδὲ τοῦτο ἐλέοϑαι, δλλαὶ Ὁ αυδϑςα σίαν αὐννδῥ,ασοϑτιμοτέραν ἡγήσοιεϑαι. ἢ ὁ τὴς 
ὀικωνϑυης διδούσκαιλος, ὁ μαχάρλος Παῦλος, ἐλεὴν ̓ Ηὺ μζωυ αἰγαϑε μα Εἶναι αὖν-- 15 

“τὸς ἐγω στὸ τῷ Χολφϑ κι χὺ Τν ἀδελφῶν μϑτών συνε μοῦ κτὶ σοίρχα. ἰδε- 

τεπῶς ἕκατος τῶν διχαίων πολλζου Ὁ συμπάϑθειδυ «ἰθὲ «νυ: ὁμομεῖς ἐπεδείκψυτο, ὐ»-- 

νοεῖτε Λοιπὸν ὼὸ ζῳ κτ' τούτον (ὸ δίκαιον, πέσοι ἑικὸς ὦ πάϑέιν, κ᾿) πῶς «ἰαὐὸ τὴς αἶδυ- 

μίας χατεργοίζεοϑει, ὁρῶνζαι αὶ τῆς τοσοιυτης ἐρημίας Τὶ ἔχίτασῳ, ἃ ἀντὴν Ὲ ᾽ 

ασοότερϑν κοίίῷσαν ποῖς πολλοῖςι φυτοῖς, κὴ τοῖς αὐϑασι καλλωπιζομϑρζου ) αἱ ϑ,ρ9ον 40 

ὥασερ Οἰὐπυχειροιμδμίω 1: κόμιζωυ, ἡ γυμνίω αἰυτὴν καὶ ἔρημον τυγχόϑουστιν ἐπεὶ ὀΐω “το- 

σαύτη τὴς ἀθυμίας ζω κἡ Ἐχίτασις, μεικρ οἷν τίνα, ἑαυτῳ; ὐραμυθιὸρ οντδῦϑεν Ἐχινοαν 

Ἐχὶ τίου Ὁ γῆς ἐργασίδν ἑαυ ὀξέδωχε. οἱ οἱ τὸτο, φησι, αὶ ἀρξαπο Με ὀῤ,ϑοσπος 
᾿ 

“γεωρορς 

"ἴα 
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γεωργῷ 59, ὰ ἐφύτέυσεν ἀμμιπελ ὦγα. δλλ᾽ ἄξιον ζητῆσαι, Εἰ νιῶ «ὐζος ἀξηῦρε δ 
" φυτν, α ἀνωϑον ἐξ Ὥοχὴς ἰὼ φἰῬαηθύν. εἰκὸς μζ αὐτο ἀγω)εν ὡξ Φρχιοχῦ τίω 

τω ἡμέραν δεδομίσργθοϑαι, ζωυϊχα ἐἰδὲν ὁ ϑεὸς πϑμζᾳ ὅσα ἐποίησε, ὰ ἰδιὺῦὺ καλοὶ λί- 

αὐζκα τέπαυσι Ὑ όνφυσιν, ὁ ϑεὸς ὧν τῇ ἡμέρα, τῇ ἐςδὸμη σὺ πϑώτων Μ ἔργων αὐτῷ, 
πὸ, ι , αν ον, κ΄» .,.2}} ιΚ-» 

ς ὧν ἐποίησε) μι! νϑύ “δι γρώθαμων ἐἰναι τὰ φυτὰ τίου γθησιν. εἰ ΣΡ ζω ἀγών ὀθξθος 

ς ΩΣ φυτὸν γγωρλμον γίϑνος, ἢ ὁδξ ἀυτυ, καρπὸς χα ταδηλθς, πόμτως ἐν ν ὡ αὐἰδὶ ᾧ 

Αἴδελ (ιϑυσίας αἰναίχοντες ᾧ οἶνον ἔασεισαν, δ 25, ἠγνόομω ἔμ τῷ καρπν τίω 

ἡσίν, οἵκ ἐγοίσαντο τω φυτῷ. ὥπ' Ἁ φιλότεχνος ὧν κὐδὰ τίω γεωργίαν, ἡ πολλὴ 

τὴ ἸὨγπμελεία, χρησαμϑμος, ἰσως "ἡ τῷ χαρπ ἐγάϊσα»», ὲ ὥν' βότρυας Ὡποθλίμψας, 

το δ (Ὁ οἶνον ποιήσεως, μετέλφίε τῆς “χοήσεως. ὁ δὴ μὅτε αὐΐς ἐγδυ σοι)» πσοότερον, 

μήτε ἔτερϑν ἐἰδὲ μετειληφόζῳ, Οὐχ ἐϊδυὺς πόσῳ δᾷ “χθήσαοϑαι μέιξῳ, ὀυτε ὅπως ἀντί 

τῆς μετωλήψλως πὐϑϑσήχει μεταογεῖν, ὐπο' ἀγνοίας εἰς τίω μεϑίω ἐξώλιοϑεν. ἀλ.-: 
λως ὃ, ὯΝ ἡ κρεωφαγία ἐισξευέηθη ἐκ βίον, λοιπὸν καὶ ἡ ὀινοποσία. δι δὲ μοι κι 

μῖκρον, ἀγαπητὲ, πῶς ἡ τῷ κόσμο σύςασις οικονομμεῖτα!, ὦ ἐχαφος αἰ πυὺ τῆς ρα ὃ.- 

τς ὥσοφίας ἐγχειυϑῥης τὴ φύσει, δὐρετὴς ἐκ πσοϑοιμίων τέχνης τινὸς γέχϑνε, ( ουτως ἐἰς Τ' 

βίον ἐισ ωώεγκε ζοὶ ΟΜ τεχνών ἐχιτηδούματα. ὁ γ)δ «οῶτος τίω ἐργασίαν βῦρε τὴς 

γῆς, κὶ ὁ μετ᾽ αὐτὸν τίου ποιμιὰρτικίων, ἕτες 99 τίου κτέουοξ φίλ, αὶ ἄλλος τέρω μυσι-: 
κίω, ἕτερος τίω χαλκθυτικζωυ" Οὐ 5 ὁ δίκαιος ἢ αἰμιπελϑυργικζωὼ σὺ τὴς ἐγκειρδῥης 

“ἢ Φύσει διϑασκωλίας ἐπενόησε. ἡρξατὺ, φησι Νῶε ὀρ, ϑοϑπος πίωροϑς γῆς, ὁ ἐφύ- 

20 τῆυσεν ἀμιπελώνα, ἡ ἔπιεν ἐκ τῷ ὀϊγυ, ὁ ἐμεθύσθη. σκόπει πῶς ὦ τῆς αϑυμίας φαρ- 

μάκϑν, Ὁ τὴς ὑγιείας ποινίικον, τν ἐὶς ἀμετοίαν χἰ χυρέξη “ὁ Τ ἀγνοιαν, καὶ μένον 
[2] οὐθὲν ὠφέλησεν αὐτὸν, δλλὰ καὶ ἐλυμδωα; εἰστί τῇ καταςαάσει. δλ ἰσως ἐΐποι 

μήδε τς αὐ, ὼ τίνος ἐγέχεν τοσύτων γέμον κακὸν φυτὸν ἐἰς ῷ βίον , ἐισηνέλϑη "μή αὑπλῶς ζᾳ 

Ἰχιόντα φϑείία, ἐν ϑοφπε. αὶ δ τὸ φυτὸν χακόν,ατε ὁ οἶνος πογηρϑν, ΦλᾺ ἡ ΟΝ τὸ 

, 3 δον χοῆσιρ, ὅτι δὴ αὶ χρκἱ (Ὁ ονονζᾳ αἰ μδυτήματα τὰ ὀλέ,ϑρια τίκτεται, Ὡνλὰ 
᾿ ὩΡΑ Ἱ διεφϑαρμδῥέω γνωμέων, ᾧ" τω τῇ αἰμετεία λυμαίνεοϑαι 1 ἐκ τώτυ ἐγίνο- 

αϑύδω ὠφέλειθν, δζῳ τϑτονιῶ κα ᾧ κατακλυσμὸν δείκψυσί σοι τῷ οἶα Ὁ γεῆσιν, ἵγα, 

μαθης δῇ, ἡ ἴσο 9 τῆς τῷ οἴνα χρήσεως , ῥὶς ἀσέλγειαν αἰσυβΟαλλυσαν δξωχειλὺν καὶ 

δια ϑούπων φύσις, ἢ πολλίω τῶν αἱ μδοτημαίτων Τὶ Ὠχίτατι ἐπεδείξα»»᾽ καὶ ζῶζῳ 
30 ον μη δα με Φαινομϑδύν, ἵνα, ὶ στὸμ ἴλης Υ̓ τϑοἰνα γθῆσιν, μὴ τω οἴῳ τὸ πὸῤ λογίσῃ, 

ἀλλα: τῇ παδϑαιρέσει τῇ διεφθαρμϑύη χα πυϑϑς Υ̓ κακχίδῳ ἀὐδ μολησοίσν. ἄλλως , 

χαὶ οὐνγόησον ποῦ γρήσιμος γέψϑνεν ὁ οἶνος, χαὶ Φοίξον, ἀν, ϑοφπε. ἡ) ,ἰαυύλεσις τὴς 

(ὁ τηρίας ἡδύ ζ ἀγαγὼν δρ τότα τελεῖται. ἴσασιν (ὦ) μεμινηνϑμοι τὸ λεοόμδνον. 
χα ἥρξα"» ΝΝώέ, φησιν, αὐ, ϑεϑπος γεωρηϑς γῆς, χα] ἐφύτϑυσεν αἰμπελῶνα, καὶ ἔπιεν (ἶκ 

35 Ὁ οἷον, χαὶ ἐμεθύοϑη. 
Καὶ ἐγυμνω δὴ εν τω οἴκῳ αὐτα, 
“Διὸ Ὑ, δεγὸν, ἀγαπητέ, ἡ μένη, χαὶ ἰχϑϑὴ πτηρῶσοι ζαᾳ αἰαϑήσεις, χαὶ χαταζαά. 

πῆιίσαι ᾧῷ λογισμόν. τὸν γΔ λογέκόν δ, 95 πὸν, χαὶ ΧΟ πότων δροχίω αγαδεδὲγ .-- 
μδίον, χαλεύτῶν γεχρὸν καὶ αἰγενέργητον, δεσμοῖς τισιν αἰλύτοις πεδιήσοισοι κεῖ ο , 

40 σχδναζει ̓ μάλλον ὃ. χαὶ μκρρὗ χεῖρον. ὁ ὙᾺΡ καὶ ασολς τὰ καλοὶ χαὶ πρὸς ταὶ χα.- 
“- ἢ αγενέργητος τυγχόμει ᾿ (ηἴ ὃ πσδὸς ἅ τὰ καλὰ αἰγενέργητος, πσόϑς καὶ τ καχὰ 

Μαλλον γεργᾷ, καὶ κοινὸς πᾶσι γέλως τσδϑχειται, αὶ τῇ γυναικὶ, χαὶ τοῖς παιδίοις, 
χα ἀὐὗοῖς τοῖς ὀικέταις, (Ὁ ὦ γὸ φίλοι ὀκείλν τίω αἰ χουύώω λογιζόνϑμοι ἐγκαλύ- 

“ὔἼονται 
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τῦνταὶ ὦ αἰδγέυονται, (Ὁ 5 ἐϑροὶ ἐφήδονται ὦ κωμῳδούσι  ἐϑβώνται, μονονεῖχὶ ζωτα 
λέγοντες τοὶ βήματο ᾿ τῶτον᾽ δὲῖ ὁλὼς ζίωυ, τῶτον " δὲῖ ἀναπνᾷν τὸν ἀέρα; Ὁ βόσκη μα, 
τ χοῖρον , ὃ εἰς τύτων χαλεπωώτερϑι φϑείόνϑροι. τῶν » ᾿ιπὸ τῶν πολέμων ἐς- 

πϑμελϑόντων, ὁ ζ(ὲ χεῖδοις ἡμϑιγιμένας ἐγθντων, χαὶ Φορφ δέον ἀγϑμϑύων χεῖϑον ὃυ.. 

τὶ Ὁ ϑἴχενται. ὀκείνος μϑι γ)δ} ἴσως χαὶ ἐγκωμιαζυσιν (ὃ πολλοὶ ἰῷ ᾷ 
τόόπαα, αἰ ἡ Οἱ γίχας, δα (ὰ τοκύματω χαὶ ζιὶ σφαγαῖς " τώτυς ὃ ζαλονί-. 
ζυσιν ,. αθλίης ὡἰποκοιλούσι, μυρία ἀὐζις ἐπ᾿αρώνται χαχά. σἰ ΜΝ ἀν Εἴη ἀ. 

θλιώτερον τοῦ τῇ μέθῃ «αοόσηλωμϑῥά, (ᾧὰ χαθ᾽ ἑκαίς ἴω ἡμέροιν () ἀχρωτον" ὠκχέο- 

εϑέν, ὁ Μ᾽ λογισῦμὸ κρυτήθλον οἰ οφϑείροντος ; ΟΥ̓ Τῶτο καὶ σοφὸς τίς πϑρινει λέ- 

ων Αρχὴ δωῦς λύ,ϑοοπου ἄρτος, ὼ ὕδωρ, ὁ ἱμαίτίον, ὦ ὀικος κα λύπηων αδριμοσύ- τὸ 

γέωυ, να κἀν αἰ λῷ τις “( πῦ τὴς μέϑης, μὴ ὠνπτομπγάδηται, μηδὲ δ μοσιεύηται, ἀλ.-- 
λα ᾧ αἰ πὸ τῶν ὀικείων αἰδιςέλληται, Ἂ) μη ασδϑκέηται πάσιτέλωτος ὸ αοδιμοσιιης 

αἰ συύϑεσις. ὦ ἡρξατῇ, φυσι, Νώε δύ, ϑοϑ πος γεωριὸς γῆς, ἢ ἐφύτευσεν αἰμπελώα, ἡ 

ἔπιεν ἐκ τού οἴϊυ, καὶ ἐμεϑύσϑη. Ὁ τῆς μέϑης ὄγομια, ἀγαπητε, ἐχὶ τῆς αἰὐγίας γραφῆς 
ῳ πλυταχοῦ Ἐχὶ τότυ Εἰρηταινδλλα ἡ 6 Χ1 πλησμονῆς. στο δῖωυ ἐν τις ΕἰἾἶποι ἰδὲ τς 

τού δικαία τότυ, ὅτι εὶ δὲ αἰχρῳσίαν Εἰς τίω μέϑην κατέπεσεν, δλλ᾿ ἡ πλησμονὴ τοῦτο 
αὐτώ εἰργάσατο. ὠχϑυε γδρτοῦ Δαρὶδ λέχϑντος, Μεϑυοϑήσονται ὐπὸ τὴς πιότη 
τος τοῦ οἴκου σς, ὀμτὶ τοῦ πλησθήσονται. ὠλλὼς Ὁ (ὦ τὴ μέθῃ ἑαυςᾷν: ἐκδιδόντες 

Οὐσξποτε κόρον λαιμλμουσιν, δλλ᾽ ὅσῳ ἐν ἐγχέωσιν ἑαυτοῖς (ὃ ἀκρωτον, Ὀσώτῳ 
μᾶλλον ασοὲς ζὸ δίψος ὠκκχαίοντιαι, ΕΑΝ αἰεὶ ὡπέκκαυμᾳ γίνεται τῷ δὲ- 10 

ψοις. ὦ ἡ Κ᾽ τῆς ἡδονῆς ἡμαύρωται λοιπὸν, Ὁ ὃ. δίψος ακατάπαυτεν γωχονὸς Εἰς 
αὐτὸν τὸγκρηίαψὸν τῆς μέϑης χαταγή (ἄν αἰ αὐτῆς αἰχμα λώτος γελνηνδύυς. χρὴ 

ἐφυτδυσέ, φησιν, απμιπελώνγα,ὺ ἔπιον ἐκ τῷ οἰυ, ἡ ἐμεθύϑη, ἐγυμνγώϑη ἐν τῶ δι 

εἰὐτοῖ, ὅροι αὐτὸν Οἕκ ἔξω που ζούτο πιίορντα,δλλαὶ ἐν τῳΐοίκῳ εἰστε,, “9 “ὸ Ούτο 
Ἴ Λιύωτο  ϑείι ,ὅτί ἐν τῶ οἴκῳ ἀτυ ἡνώ ἐκ τῶν ἐπσαγομδέων τίω 'ἐχίτα-.: ἐπεσημζυσωτοὴ )αία, γράφῃ οΤί ον τῶ οἶκα εἷνάν ὧκ Τῶν ἐσ ἀλϑμϑμων φ 

σιν ἴλης τὴς πονηρίας τοῦ τέο γύμψωσιν ἐκπομιπτύσοαντος. 
2. Καὶ 6 ἰδὲ, φισι, Χαμ ὁ πατήρ Χανααν τίω γύμψωσιν τοῦδ πταΐξος αὐτῶν, ἡ 

ὄξελϑων αγάήειλε τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς ἀντώέξω, 

Ταχα Εἰχαΐ τινες ἕτερϑι ἦσαν, καἰχείνοις δὼ ἐμιζυυυσε τίω) ᾧ πεζὸς ἀοριμοσιωζωυ. 
Ὁσαύτη ζω (οὐ ποδὸς ἡ μορϑηθλα. δχρὲ ὙῈ τούτο, ἵνα μαΐθης ὅτι αἴωθαν αὶ δξ δρ-- 20 

αγὴς διεφϑοιρνϑιος ὦ πίω γνώμέίωυ, ὅχ ἀπλὼς Εἶπο ἡ »ραφήϊ ὅτι Εἶδε Χαμτίω 
γύμνωσιν ζού πταἴξος αὐτοῦ δλλαὶ τί»ὃ Εἶδε Χαίαι ὁστωτὴρ Χανααΐ. πἶνος ἕνεκεν, Εἰπέ 

μοὶ, ὃ οὐζῳῦϑα πού κα λέτι τίω χσδοσηχϑολόν να μαίθης στι ἀχρωτὴς τις ἰώ  ἀ- 

χόλασος, ἡ σι τῆς αὐτῆς γγωμος, ἀφ᾽ ἧς ἐν “τοστυύτη 'χατοιςτίσει γγαι δοποιᾷν ζωυέ- 
Ἄστο, Ἔσο τῆς αὐτῆς ὁ νιώ Εἰς (Ὁ) γολρνηκότα ἄξυξρλσε, αὶ ἐϊξελϑών, φησιν, ὀῥητίει- 35 
λε τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς αὐτό εξω. ὅρα μοι εἰντωύθα,, ἀγαπητὲ, “πτῶς Οὐκ οὖν τὴ Φύσει 

ΟΜ" 

ν (ῷ τῆς κακίας ἔγκενται, λον τῇ γνώμῃ δ τῇ πρδϑαιρέσει. ἰδ Ὁ», αἰμφότερϑι 
“ἌΝ ι» ν1Ὸῦ, ἢ» , ᾿ » ᾽, ΑΝ τὴς αὐτὴς Φύσεως, χα! ὡδελφοί, τὸν αὐτὸν ἔφρῶν πα τέρρι, “ἿΨ αὐννὖὅφ ὡπήλαυσαν ὡ- 

δίνων, “τὴς αὐτῆς ἐχιμϑιείας ἔτυχον, δλλ ὃ τίου αὐτίω “οδϑαίρεσιν ἐπεδείξαντο᾽ αλλ᾽ 

ὁ μϑι) πυδϑς τίω κακίδλν ἐϊξωλιαθεν, ὦ ὃ. τίω ὀφειλομθῥέω τω πατοὶ μά ἀπέ: 49 

μαν. ἴσως ὃ ᾧ ἐπεμξαίνων τῇ τῷ παίξ9ς αἰοσημοσιώῃ καὶ κωμῳδῶν, Ὁ γεχϑνὸς δξήει- 
λε, ὶ Οὐρο ἤκυσε σοφϑ τινος λέχϑντος Μὴ δυξαξα οὐ ἀτιμίᾳ παίξος σν. ὐλλ ὦ 
ἀδελφοὶ ὧν ὅτως, ἀλλα εἰ ; σταύτα ἀκύσαντες, 

Λαζώπς 

ὃ Ἂς Ὁξὸς 

ἷσἱ 
", 
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23 Λαΐώντες, φησὶ Σὴμ Ἰάφεθ δ; μώτιον, ἐπέθεντο ἐλ ζὰ δυονῶτα αὐτω ἃ ἐ.. 

Ν σὴ 

πουρϑύϑησαν ὁπιοϑοφανωΐς, ᾧ σεώωεκοίλυψαν τω γύμνωσιν τῷ παΐθϑς αὐνδι, . Ὁ 

πσοόσωπον αντοωὖν ὑπιοϑοφανές, κ᾽ τέω γύψιγωσιν τοῦ παΐξϑς αὑτῶν οὐκ Εἶδον. 
Εἶδες ϑὐγνωμοσιωύζωω παίδων ὁ νϑὲ ὁ ἀξεπόμπτάυσεν, (Ὁ) 5 σϑ τὲ ἰδεῖν ὀμέχονται, 

4 Δὰλ ὁπιοϑοφλνῶς βαϑίζυσιν, ἵνα," ὀρδῶς βαϑίσαντις συγγαλύνωσι τῷ παΐθϑς τίω 
δὰ γύμνωσιν. χαὶ ϑορ, αὐτῶν κ(δ' τῆς πολλῆς θυγνωμοσιωης ὁ τίου ᾿βχτείκειλν. ὅτε γὃ 

ἔχιτιιθσι ὅτε ἔλιπλυησσι τῳ ἀδελφῷ , λλ αἰχϑύσαντες, ἐνὸς μονα ένονται, ποΐ 

τίω δϑρϑωσιν ταχεῖαν “πορἠσοιοϑει, ὁ ζοὶ ἐἰς τιμζὼ τοῦ γολυνηκότος σιοωυτείνοντα, ὅχι-- 

δίξαοϑαι. ὁ Ὁ πσολσωπον αὐτὴν, φησιν, ὁπιοϑοφανὲς, χαὶ τέωὐ γύψγωσιν τοῦ παίξϑς 
1ο αὑτωῦ ςῴκ Εἶδον. πολλὴ “ἢῬΜὶ παίδων ἡ ϑλαξεια καὶ ζευυτίω ἡμῖν δείκνυσιν καὶ Ὁ σκεπάσαι 

ηγὐρήδω μόνον, αἰλλαὶ ᾧ με "ανέχεοδοι δῴπαιδέυϑώμϑμ ζίνιω ἃ ἐντεύλεν,ὺ δξ ἀμφοτέρων 
χερδϑμωμδμ, ἡ τύτυς μὰ μυκφμέθο, ὀκείνα Ξ.Τ' ζυλον φεύγωμϑμ. Εἰ ΝΥ γύμνωσιν 

αἰαϑητέω ὁ ὐκποριπεύσας, κατάρρις ἑαυτὸν αὐ πυ εὐϑεωον χατέφησε, ἡ Τῆς ὁμοτιμίας Ἔ 

ἀδελφών ὠκπεσῶν δουλεύειν αὐτοῖς κατεδιχφαϑη, Εἰ χαὶ (με αντὸς ὑκέδος, ἀλλ ὦ 
15 ὅξ αὐτῷ πϑύτες, τί πείσονται (Ὁ Ὁ αἱ μδοτήματα Πμ αἰδελφών ἐκπομιπάήϊοντες, ἃ καὶ 

ΡΑ μόνον ὅ πὐδκςέλλοντες, ἰλλὰὼ ἡ μειζόνως αὐΐζῳ ποιοιῶτες καπώδηλα ὸ “πολλαὶ ἐκ τύ- 

ὺ γα ἐργαξζομϑμοι (ἱ αμδοτήματα; στὸν ὙΣΡ̓ δομοσιεύσης τοῦ ἀδελφοί ὦ πῆάσμα, 
φ μόνον ὠκένον αὐωιογυυυ τότερον αὶ ὀκψηρϑτερον Εἦργασω ἴσως ποὺς Τὶ ἐπϑμοδὸν τ Ὅρε- 
τῆς, ὠλλαὶ ἡ ὧν" ἀχϑυογζθς βαϑυ μοτέροις χα τέτησοις, ᾧ τυδϑς αἰπόνοιαν ἤλ εἰνψας᾿ ὦ 

λο ἐσῶτο μόνον, ΠΝ σ ἡ βλασφημείοϑαι Τ θοὸν ““ὐρεσκεύασας. τούτο ἢ ὁσίου “οϑξοᾷ 

τίω κόλασιν ζοῖς τω ἀτίαν ")έχουσιν, σϑ᾿ εὶς αἰγροζ. φύγω μϑν ζίνιω, οὐοκικαλώ, ἃ 
Χάαμτ ζῆλον, μιμησώ θα") ΔΜ βὐγνωμόνων τούτων παίδων Ὁ αἰδῶ, ἰὼ «ὐδὲ ἢ γύμι- 
γῶσῃν τῷ παΐζ9ς ἐπεδείξαντο᾽ ἡὶ ὅτω τὰ “διι' ἀδελφῶν συσκιάζωμϑῳ αἰμἰδοτή κατα, ἐν 
ἥω Εἰς ῥβαϑυμίαν αὐτοις παιδουτοιζησωϑν, αλλ γα ζμυτη μάλιςα, πλείονα ὐἰὐζις αἰ. 

ἐν φορμιόιν οἰ Ῥάχωμὸν τοῦ Φχέως τῆς λύμωις ὠκείγης αἀπαλλαγάθαι, ἡ πποϑς Τ' τὴς 

Ὡρέτης δρόμον ἐπθμελθῷν. ὥασερ γὰ ὃ μὴ πολλοις ἔχειν μϑτυρφις πων ὀικείων 
πλημμδιημώτων, ἐυχϑλωτέρᾳν κατασκθυαάζει τωδήφοντι τ ἐπιλνοδὺν ̓ ὕτως ἐπειδὸμ 

ὠπερυϑρίάσῃ ἡυχή, Ἂ ἴϑα,οτι Οὐ δὲνα, λέλυϑε (αὰ πονηροὶ Ὥομϑμη, οὔα 8... 

᾿ χόλως Ὄτυς ζωαι αἰέχεται, ἀλλὰ καιϑούπερ Εἰςὕλίω τινὰ ᾧ βυϑὸν ἐμπεσόσα,ᾷ ὑπὸ 

Ἡμιαῦπι 30 μυρίων κυμάτων κοίτω παρελκομδῥη δυσχόλως ὀμανθῦσαι διιινήσεται, Εἰς ̓ Οπύγνωο 
σιν λθιπτον ἐμπτεσῶσα, τὸ ασο9ς τι ἐπθῥοδὸν ἀπαλχϑρθύσσι,, δα τοῦτο αἰρακαλώ, 

μῆτε ἐχπομισγγωμδμ τὰ τών πλησίον σφάλματα, καὶ ὀπειδὸ ΩΝ ἑτέρων ζμωτα 

μαϑω ϑμ, μι ἐπειγώμεθα ὡςε τίω γύμνωσιν ἰδιᾷν ἀλλὰ καϑυύπερ ὅτοι (ὦ θύγνω- 

μόγες παίδες, συγκοιλύπηωμδν, συσκιαζωρνϑι, τῇ παραινέσει, ζαῖς συμουλαῖς κατα- 
35 πεη]ωκῆαν τίω ψυγίω λϑορϑοιω «αουδώζωμϑμ, τῆς φιλον,ϑο»πίας τῷ ϑεοῦ Φ μέ- 

πος διδασχοντες, τῆς ἀγαθότητος αἰστιῦ τίωὐ αἰ πὸρολζω, τὴς ϑὐαυλαγ χνίας ὩῊΝ 

μέτρον ἵνα, μείξογος, ἥπτερ ὅτοι, ϑύλογίας Οἰπολαύσωμϑν το οκὶ τὸ ΤΜ σλὼν γεού, τῷ 
βυλορμδῥε Παγζς δ, ϑεϑποις σωϑίεσα καὶ ἐὶς Ἐχίγνωσιν ἀληθείας ἐλϑῷ, ΤῪ μὴ βα- 

λουϑυν τὸν θαίναστον αῷὸ αἰ μὗοτωλού, ὡς ὦ Ἐἔχιςρέψαι ᾷᾧ ζω αὐτὸν. κὸ τίω ὐμινωσίν, 

49 φησι͵ τῷ παΐζῶος αὐτῶν οῴκ Εἶδον. ὅϑι πῶς ἀγωϑεν ἢ ἀξ Φρχὺς ζωτα τὶ γόμῳ 

το γρατῷ ασοὺς διδασκαλίαν «τού των αἰ, ϑοόΐπων “μας νενομοϑοτηνϑῥα πσ9λα- 
Ούντες Ὅτ Τ' οὖν τῇ φύσει κειμϑῥα γόμια ἐστλήδϑεωυ, ὅπερ ὁ νόμος ἔλεε (τίκφι δ πα- 
τέρα, σὺ, τα (ὦ σοι ϑμηται " ὦ ὁ καχϑλθγῶν πατέρᾳι ἥ μήτεραι, ὀχ γάτῳ τελευτάτω 

Ὁ βεγίοί, ἴοΙΏ. 1 ν τούτῃ 

χες. 8, 

ἀ, Τιμ. β., 

142. “η. Κγ. 
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τούτο δ δχρὶ ΟΜ ἔργων ἐπληρούτο. Εἶδες πώς πυρϑλλαθούσα ἡ φύσις Φιρκῦσαν ἐἰ- 

δϑιδρισκαλίδυ. ΝΞ ΞΞΕΞ 

24. Εξόηψε δὲ, φησι, ἸΝαΐε οἰπὸ τοῦ ὀΐνν, καὶ ἔγνω ὅσου ἐποίησεν αὐταῖ ὁ ἰὸς ἀυτυ ὁ 

γεώτερ95. 
ξένα δέ, φησιν. αἰκαέτωσοιν (Ὁ ἐὺ τοῖς συμποσίοις διημερθύοντες “τοῦ ὀλίοϑου ς 

Ὁ μέγεθος, ̓ ν φυγέτωσοιν τίω ἐκ πῆς μέϑη ς " λύμῶν. ὀξξένηψε δὲ, Φησν. φ δα ην ἀξέ-  μέζῃ, 

γηλψεν ; ὅπερ ἡμῖν ἔθος αἰϑὸὶ ὦ μεμεηνότων λέγεν, ἐπειδοὺν εἰν ὠκςαίσει γένωνται, ὅτι ὁ 

δεῖνα ἐϊξέγηψεν δἰσπὸ τῷ δαίμονος ᾧ ἀπηλλάγη τὴς Οκοίνυ τυρουνίδος, τῦτο ἢ ον ζωῦθα, 

ἔφησεν ἡ γραφή, ὠληθῶς γὴ κὶ μέθη αὐϑθαίρετός 681 δαίμων,  γαλεπωτερον ὁκείν 

σχ τοῖ (ζ) λογισμὸν,  παΐσης " θὐγνωμοσιεύης διποςερεῖ (Ὁ ἀἰλόντα. (Ὁ (' γ  δαμ- 1ο χιογγῷ 
μονιώγτα, πολλάκις ὁρώντες ὦ ἐλεῦμϑυ ὦ σμυαληϑυμϑυ χ πολλίω «ἰδ αὐτὸν τίω 

συμιπαϑειὸν Ἐχιδιυῳύκθα;" ἘΧΙᾺ τῷ μεϑύσν ὦ ἐὐγόμτίον ἐργαζοίθβα. ἀἰγανακίθϑυ, 

δυοεροίνομδνν μυρία ἐπαρωᾶθα.. ἴμνος ἕνεκεν ὃ ὀχ τί » ὅτι ὠκεῖνος Κ᾽ αι ασὸ τῷ πονη-. 

οϑὐ δοαιμονος" ἐλαυνόμενος ὠκῶν ΔΙ φωραῆεται, ἀνεδ αὐ αἰφτράξη,. κῶν λοακτί- κ, ἀρᾷ 

σῃ, κἀν Δἰαῤρύξη χιίτωνίσκϑν, καὶ αἰογρα ἦνω φϑέγξηται, συγγω μιης αἰξιϑται᾽ ὁ δὲ με- τς μων 
θύων, ἢ ὅπερ αὐ ἐχιδείξηται, Οὐ. δὼ ἐςαι συγγώμιης ἀΐδιος, δια καὶ οἰκείως, αὶ φίλοις, 
οὐ γείτονας, ὦ πϑύτας ἔχει στφοδρόυς κατηγθρϑίς, Τὴ) σἰκοϑεν" ἐκ παϑϑαιρέσεως τίωὐ . αὶ 
χαχίαν μετελήλυϑᾳ,, ὁ τῇ τυρφινίϑι τὴς μέϑης ἑαυτὸν ἐξέδωκε. χα ζωστα λέγω, 
ὕχ ἵα τῷ δικα κοιτηλϑρήσω. πολλὰ ὃ “ὦ ζᾳ τίω συγνώμάων αὐτῷ “έχοντα ᾿ ἡ 

αἴ τῶν ἀλλὼν ὠπόῥτων ὃ μηκέτι τοῖς αὑτοῖς αὐ επεσεῖν, ὅπερ μέγισον ὁυ Εἴη δεῖγ- 20 
μα ἡ τῷ πρϑϑτέρϑυ αμδοτήματος, οτί οἰ ἀγνοίας, δλ᾽ ϑχ “ἰαυὸ ῥαϑυμίας Ὑ8 

αὐ πόμεινν. Εἰ Ὥστ βαϑυμίας τῦτο ὑπέμεινεν, ἐγοζῶ ἀρᾳ ὦ πάλι αὐτὸν αἰ- 
λώνγαι τω] παϑω. Φλ οὐκέτι τῷτο πέπονθεν. Εἰ "ὃ αὶ πόλιν τὸ αὐτὸ ἰπσέμφεν, εκ 

ὀῤὺ γραφὴ γϑεεσιώπησεν, ἰλλ᾽ ἐγνώρλσεν αὐ ἡμῶν. Εἷς νὰν ὅ81 σκοπὸς καὶ Εἷς ὅρος ὃ 
θείας γραφῆς, ὦ μηδὲν πο Ῥαιλιπεῖν δμ γεχϑνότων, δλλαὶ μετοὸὶ αἰλυθείας ἡμᾶς διδοίσ- 15 

χε. ὅτε Ὁ» φϑύνῳ φγὶ τὰς Φ»ρεταὶς ἿΜ δικαίων ὐ δατζέχει, ὅτε χαελτί πάλιν ῳ 

εἰμδδτήμωτω συσκιαΐξει, δὶ ὥπόντα Εἰς μέσον ἡμῖν πδοτίϑησιν, ἵν αἰσυυγραμι- 

μόν ὦνα αὶ διδωωσκαλίλυ ἔγωμϑμ, καὶ ἐπειδοῶν αὶ ἡμεῖς δχρὸ ραϑυμίαν ἀὐλαΐωϑμ νι τῆα!- 
σματι, ἐσφαλιζωὥθα μὴ πάλιν τῳ αὐτῷ αἴδέπεσιν. ἐγ} ὅτω Ὁ αἱ μδοτεῖν γα. 
λεπὸν, ὡς Ὁ τῷ αἰ μδοτήματι ἐπιμένειν. μη] ζοίνιυυ τῷτο ἴλης ὅτι ἐμεθύ θη ὁ δίχαιος, 1ο 
δλλ οὐ σούς ἔτι τῦτο πέπονθεν. ΣᾺ οὐνοει μοὶ (ἦν χαθ᾽ ἑκαις ἕω ἡμέραν εἰν ζαῖς ἐἰ-- 
νοφλυγίαις κοιταδουπανωνϑῴοις, ᾧ ἐφ᾽ ἐκοίφης σαδὸν Εἰπῷ δἰποϑνήσκοντας᾽ αὶ ἐπει-- 
δοὺ Εἰς ἀἰόϑησιν ἔλθωσιν, συ νὲ ὕτω φϑύγϑντας τίωὺ ὠκεῖθεν λύμέων, δλλ᾽ ὡς ἔρχϑν ὦ 
τϑτο χαὶ ὀυδρείαν μετοιδϑιωχοντώς. πάλιν ὃ κακεῖνο δῤ τίς «ὐνοήσειεν, ὅτι ὁ δίχαιος ὅ-- 
τὸς, Οὐ τὺ ἰπὸ τὰς ὠπειοίας, ᾧ τῷ μὴ Εἰδέναι αὶ μέτρα τὴς μεταλήψεως πιὼν ἐμε- 45 
ϑύδϑη, αλλ' ὁμὼς δίχαμος ὧν χαὶ πολλαὶ ἔχων καυτορδώματα ͵ συσχιαῖδεν ἡδυυύωτο ὦ 

συμιξαν αἴτημα" ἡμεῖς ἢ στὸμ καὶ ὑφ᾽ ἐτέρων μυφίων ὥρϑρ πολίορκοῦ νϑμοι παϑῶν, 
ἡ μετ᾽ ὠκείνων ὁ αἰ ασὸ τῆς μέϑης ἑαυςἄν' χαταξαπηηίζω δϑμ, ποίαν ἔξονϑμ χὐῬαμυ- 
)ιαν Εἰπέ μοι; Ὡς δὲ ἡμᾶς αἰξιωσει συτγώ μος σὐεθὲ κ᾽ αὐὸ τὴς πναΐροις αὐτῆς σωφρ9- 
νἱδομῦμας » δεξένηψα δὲ, φησι, Ἰ͵Χῶε στὸ τῷ οἶνον, ἡ ἔγνω ὅσου ἐποίησεν αὐτοῖο ἠὸς ὐτι ὁ 48 

νεώτερφς. “πποῦεν ἔγνω ἴσως (ὦ) ἀδελφοὶ ἐγνώρισοιν, ὀχὶ τὸν ἀδελφὸν αἰ οθαλεῖν βε- 

λόνϑνοι, λα Ὁ πράγμα ὡς ἐΐμοτο διδυίσκοντες, ἵνα, κουτάλληλον ἐκεῖνος τῷ τραύ.: 
ματι τω βοήϑειαν δέξηται. χαὶ ἔγνω, φησὶ, Νῶε ὅσει ἐποίησεν ἀστῷ ὁ εὸρ ὐτυ όνεω- 

τερ99. 
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προς. ἀὕαιν, ὁτα ἐποίησεν ; ὀμτὶ τῷ, μόγα. ἡὶ ἀφόρητον. εὐγνόησον »» τί ἔσω ον τῇ 

ἐικία, ϑεασοίμδινος τί αἰορ᾽μοσιούζευ, δον συγκαλύαι δ δὲ ὀϊξελθων δῥεπομπάσε 

χα! εἰς κωμκῳδίομ χαὶ Εἰς χλβθυασίδῳ ᾧῷ πατέρᾳ ̓  ὁσῶν ῶ" ἑαυτῷ ἥκον, ὠγέξαλε, ὡ 

ἐξύλετο ἡ «ἂν: ὠδελφοις κϑινωνὰς λφξεῖν τὴς μορβϑηϑϑις ασδϑαιρέσεως. κ᾽ δὲον μέλλον 

ο᾽ τὸ ἀπαηέλλειν κὠν ἔσω Ἐχὶ τῆς ὀικίας αὐεδυ καλέσαι, ὁ ὅτως ἐξειπεῖν τέωυ γύμνωσιν, 
ὁ 3 ἥξηλϑῳ ἔξω, ἄξεῖπε 1 γομνωσιν᾽ ὡς Εἰ ὁ πλῆθος " ἑτέρων παρζωῦ, καχείνας μζ- 
τύρφις ὁ. ἐποιήσοιτο ΤῊς αἰαλιμοσιώης τῷ πατρὸς. δύ τῷτο φησιν, ὅσου ἐποίησεν᾽ τό- 

τίς! τίω ὕδοιν Εἰς {ὺ πατέοᾳ ἐπεδείξατο, ἐπελοίγετο τὴς ὀφειλονϑῥης ἥ μῆς τῦθα 
Ἢ παίδων γέγεοϑα; εἰς «ἂν' γεδωνηκότας, ὀξεπομπάνσεα αἰ μδοτήματα, αν αδελ- 

)0 Φοις ἠθέλησιν αἰσγοσύραι "ἡ κϑινωνοὺς ἌφΟΕΙν ὙΦ ὑζρεως. ὅσο, ἐποίησεν αὐτε, Φυσιν, ὁ 

ἡὸς ἀυτϑ  ὀνεώτερος. αὶ μέν ἐχ ὅτως ἑω ὁ νεώτερος. δεύτερος 2,5) ζιώ, ὁ πσοότεεος 
ἡ“διάφεθ. δλλ᾽ Εἰ ἡ τίω ἡλικίαν ἑωῦ πσοότερος ὠκείνα, λα τὴ γνω μῃ νεώτερος, 
δ ἡ πσοοπέτεια, αὐτὸν ἐξέξαλεν. ἐπειδιὴ δ οὐκ ἐξώλετο Εἴσω “Μ' θικείων ὁρῶν μεῖ- 

γα!» ἀπώλεσε πίον -ρῷ τῆς Φύσεως αὑτῷ δεδυνϑμζω τπιμζω . κα ὥασερ ὅτος, ὅπερ 

"5 Εἶχο εἰπὸ τὴς φύσεως, πσολύδωκεν τῇ μοηϑηθία τῆς τδϑαιρέσεως, ἅτως ὁ ἴαφεβ, 
ὁπ Οὐκ Εἶχον ὐπὸ τῆς Φύστως, τῶτο πυφοσέλαξεν Ὥσο τῆς ὑγιος γνώμης. Εἰδὲς 

πῶς συσὲν ὑπλώς συσὲ ὡς ἐτυγόέν ἔῃ δεῖν χεΐυϑμον οἷν τῇ ϑεία, γθαφη . ὅσοι ἐποίησεν 

αὐτοὶ Φησιν, ὃ ὑὸς αὐτο ὀνέωτέρ»4. 

23 Καὶ ἔϊπεν, Ἐχικατάροιτος Χλνααν παϊς, ὀικέτης ἔςαι τοῖς αἰδελφοῖς αὐτο, 

το δου ἐφϑασα νϑρ ἐὶς τὸ ζήτημα ΩΣ πϑρωταχοῦ, αἰδεφερθνϑμον. πολλῶν ), δ) δεν αἰ- 

κύσαι λεχϑντῶν, τίνος ἕνεκεν, τῷ παΐξϑς ἡ μδοτηκότος αὶ τίω γύμνωσιν ἀξαείλαντος, ὁ 
παῖς τίω χαταραν δέχεται ; 89 κὐρᾳκαλώ, μζ' ἀκριξείας αἰκόσουτε, δεχέοϑε τίω 

τύτο λύσι. ὠκέῖνα Ὁ ἐρόωϑι, εἶ αὖ ἡ ϑεία χάρις αἰδάσχη δα τίω ὑμετέραν 

ὠφέλφδν καὶ Εἶπεν, ἐχικατάφοιτος Χαναδρ παῖς, ὀικέτης ἔςαι τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῷ, 

ἐς ἐχ ἁπλώς σνεὶ Εἰκῇ τῷ παιδὸς ἐμνημώόνέυσεν, δλλαὶ δχρώ τίνα λόχον ἐγχεχρυμινϑβῳν. 
βυλόνϑμος )ᾺΡ ἀμ ἡ καθούψαιϑαι αὐτο δζρ τὸ πλημμδηνϑὼ, ἃ τι ὑξονν, ἐὡ εἰς 
εὐτὸν ἐπεδείξα», ἢ μήτε τῇ το ροὶ τῷ ϑεῖ ἤδη γεγιρνμδύῃ ϑὐλογία λυμζιυαεϑαι(6... 
λόγησε ., φησὶν, ὁϑεὸς τὸν Νῶε ζωΐκᾳ ἐζηλϑθον ἐκ τῆς κι ξωτῷ, ἡ (ἄν: ἡὸς αὐτϑ) να, 

ὅωυ μὴ " δυχῇ τὸν ὥπαξ αἰ αυὸ τῷ 93εὉ τῆς δυλογίας τυχόντα καταροίσε θαι, κεῖνον 

30 (ἃ τίως δ᾿ ὑξρικότα ἀφήσι, τῳ ἢ ἐῷ τίω κατάραν ἐπαγή. ναὶ, δαὶ αὶ τούτο μϑύ, φυσι, 
δείκψυσιν ὅτι δχρὶ τοῦτο ὶ χα τη οοίσοιτο τ Καὶμ, ἴγφ τὴς ὐοικὶ το ϑεν θὐλογίας ὠπήν 

λαυσε᾽ τίνος ὃ ἐνοχεν ὠκχείνν αἰ δοντόντος ὅτος δίκζωυ δίδωσιν; σὐϑὲ τοι)» ἀπλωῖς γίνεται. 

ὼ Ὁ ἐκελαῆον ὅ παιδὸς ὁ Χαμῖ κόλασιν ὑστένϑμε, ἢ ὃ τιμωρίας ᾿ αἴοϑησιν ἐ λάμι- 

(λυν. ἴζε Ὁ , ἰξε πῶς πολλαΐκας ἠυξϑ νη» πατέρες ΑΛ χΡ παίδων τίμωοίδν «ἰπσο. 

3 ΔΊ᾽, ὥπως βαρύτερον αὐθις ἔθιν Εἰς κολοίσεως λόγον, ὃ (ἦν παῖδας ὁρᾷν τμωρξ- 
μδύος, ἡ ἑαυτὺς ιἰχοϑυϑύνος τεγονόζρς. ἔζίμοτο τοίνιωυ τούτο ἵνα ἢ ὅτος δχρὰ “τὴν φυσι.- 
κίω φιλοφοργίθν πλείονα Ὁ ὁδιωίω αὑσσομείνη, κα ἡ σϑεν ϑὐλογία ἀκέραιος διραμείνη, 

Ὁ 6 Ὁ κατάραν δύξαίμϑμος παῖς θικείων αἱ μὕδοτημοίτων τίνη δίχας ἐἰ ὃ ἡ ὁ αἰμϑοτη- 

μα ὕ παζς νῦν Τὶ καιτάραιν λαμβάνει, αἰλλ᾽ ὅμως ἐικὸς ζω δὶ δικεῖα. πλημμϑὴῦ μαιτω δι- 

40 δῦναι δίκζω αὶ γὺ διοὰ ὃ αἰμδότη κα 8 παΐξος μόνον κὲὶ χατάραιν ἐδεξαγο, αλλ ἃ αἰρφι ἵνα, κὸ 
δὲ αὐτο ἐκεῖνος μείζονα διῷ Ἐ τιμωρίω ὅτι “ὃ ὅτε πα]έρες ὑπὲρ τέκνων, ἴτε τόκα “ἷΡ 
πατέρων δίκην διδόασιν, αλλ ἐκαφος ὑπέρ ὧν ἐπλημμέλησε (ᾷς ἐυθιωας ὑπέχει , πολ- 

“" ς:ϑ»ν ΡῚ “1 ; { « “" 

λώχῦ ὅφην βυρεῖν δὰ Τ' ἀσ ΦηΤ στὸ ἐιρηνϑβον. ὥασερ »τὸμ λέγωσι, Ὁ φαρόντος Τ' τ. λα, Ἀ; 

Οδεγίοιϊ, ἴοπ, 1. νε: ὀειφάχρ, 
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17. “μ.Κ. ὀμφαχᾳ Ὧ) ὀδόντες «ἱμωδζάσυσι ᾿χὸ Η ψυχὴ ἡ αἡμδοτούσε, αὑτὴ κὶ Ὡπυϑανεῖται. ὁ 

δώταδοις. πώλιν, Οὐκ ἐπυθανοιῶται πατέρες κι ΧΡ τέκψων, ἴτε τέκγα αὐ χὺβ πατέρων. μηδεὶς Οἱ. 

γε ὑμϑέ! τυ δακαλώ, ἀγνοαδν δ ϑείας γοϑιφὴς δ σκοπὸν, ζολ μώτω μέμφεοζ, Οἷς ἐγίε. 
σφαμεδνοις, αλλ ϑύγνώμωονι δμνοίαι δεχέοϑω ( λερήμϑιω,κ, ϑαυμαζέτω ὃ )είας γ,2ώ.-- 

φῆς 1 αχρίζειδυ, ἢ λογιζέοθω ὅσον αἰμϑοτίω κακόν. ἰδι γὸ 4 ἀδελφὸν, τὸν ἵν αὐ.-Σ 

᾿ ΤῺ ὠδίνων χοινωγήσεινζοι, τὸν ἐκ τὸς αὐτῆς νηδύος ἐϊζελϑονζᾳ,τῦτον ἐπεισελθοῦσα ἡ ὡ- 

εϑοτία δοῦλον Εἰργαίσο:», κὶ τέο ἐλθυϑοοίομ ἀφελομϑύη Εἰς τίω ὑποτωγἀν ἤγαγε. 
β αὶ 5 οὐτεῦϑω ζὰ τῆς δυλείας ιροχζωὺ ἐλϑμῥανε λοιπὸν. συυδὲ γι} ὴ ζιῶ ποθ τῦτν 

᾿ ,΄΄ῳ. ἌΡΕΙ) Ι «} “ Ι »»}ὔ 
πβλακχεία αὐτὴ, ἡ) Ὁ ουτῷ οἱ αϑρυπήεοϑαι, ὲ ἐτέρῶν δεῖον .}} αἰϑονθρδνων , δὸλ 

Ἷ ἕχαφος αὑτὸς ἑαυτῷ διηχονεῖηο, ἡ πολλὴ ζω κἡὶ ὁμοτιμία,, ᾧ πᾶσπο ἀνωμαιλίω, οὐκποδὼν το 

Ἂν ὑτῖκον, ἘΦ ΠΧΕ- 

Ξ- -ξῶν 

ὦ, Ἐ2 4, 5 Εἰσῆλϑῳ ἡ αμζδτία, ἐλυμζωμων τίωὐ ἐλϑυϑεοίθν, καὶ διέφϑερε τίω: ὡπὸ 

τὴς φύσεως δεδομδμίω" ἀξίαν, ὶ τίω διωλείαν ἐπεισίγαν, ἵνα διδιμρκῆς ἡ ϑιδοίσκα- χίρμῳ, 
δος  γυϑᾳσία τῷ: με δύ ϑοϑττων ϑει, ὥφε φϑύγεν ὥ τὴς αμδοτίας τίω δελείδω, 

ποὺς ὃ. πίω ἐλθυϑεοίδν τῆς ορετὴς ἐπλμιέναι. ὅτι γα ὁ διϑλος ὁ δεασύτης δὲ- 
ζωεκῇ ἔχσσι Δ οἰὐντεῦϑεν ἐγμνομθμίω ὠφέλειαν, Εἰ βείλοινηρ, οὀνοείτωσαν, ὁ ζ διϑλος, τῷ 
ὁτί Δ.9' τῦτο Εἴληφε Ἢ δουλείν, Ν᾽ ὁ Χαμ Εἰς οσοαυτίω πσδοπέτειαν ἤξω.-. 
κάλε᾽ αὶ ὁ δεασότης παλιν λογιξέοαϑω,ὁτι ἐχ ἑτέρωθεν ἡ αὐ οτα γὴ γέλϑνε καὶ ἡ δελεία, 
ΑΛ ἡ πὸ τὸ μορϑηρϑν Οὐκέῖγον Ἐχιδείξαο, γνωμέων, αὶ τῆς ἰσοτίμίας Μ᾽ αἰδῇ. 

φών ἐκπεσεῖν. αἰλλ᾽ ἐαννήφωμϑιυ, ζεῦτω τὸ δχρὶ τὸ αμδοτήματα “Μ᾽ ασόλονων 
ὑμετέρων Εἰσενρϑέντα ἐς Τ' βίον συν ἡμᾶς λυμμϑανζ, δουύα), μέχρι ἿΜ'ὀνομιαΐταν το 
μόνον ἱξαίϑμα. ἐπεὶ ὦ ὁωθῬΏπλατος δου ̓  αἰδέθασιν ὅϑαγατε ὃ Ἐχετίμιον ἐισ- 

ἤγαγε, τ τὸ ἐν λύπαις  μόγθοις Ἐ ζωίω καταδευπλμαονρὺ ουτω δὶ δυλείλν" ἀλο 
λα χὐδαλμόμϑμος ὁ δεασότης οισὸς ζυῦτα πόρτα μέχρα ΔΝ ὀνομοίτων [αὐ δ] ἐἰ. 
Φῆκεν Εἶναι μόνοι, ἐὰν βαλωὥβθα. {τε ))ᾺΡ ὁ ϑανναπος, ϑαϊγωτὸς ὅ81 λοιπὸν, διλαὶ θιο.- 
μα μόνον ἔχει ϑαναΐτα᾽ μάλλον ἢ ἢ αὐπὸ ὦ δνομᾳ αἰφηρέϑη. Οἕκέτι .ὁ Οὐδ θυώνατον 1: 

ἴφια, αὑτὸν πσοόσαςρρέύομϑμ, λα χϑίμκῃσιν ᾧ ὕπνον. δ] αὶ αὐτὸς ὁ Χραφὸς ἔλεγε, Λαί- 

ζαρος ὁ Φίλος υμδμ᾽ κεκοίμοηται. καὶ ὁ Παῦλος γράφων Θεοσαι λονικεῦσί φησι, 
“5.5.7. Πρρὶ Ὁ. ὟΜ᾽ κεκοιμιημδῥων ὁ ϑέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί, χαὶ καὶ δυλεία παλιν ὁ- 

μοίως ὑγομοὶ ἔξίν. οὐκεῖνος ΡΝ 681 διῷλος ὁ τίω αϑο τίν ἐργαζόμϑμος. ὶὺ ὅτι ἡ ζωυ-- 

τίω ἄξεϊλεν ὁ Χοιςὸς ἰραλμόμϑμος, ὲ μάχρας ὀγόμφτος αὐτὴν ἀφῆκεν ἔα, μάᾶλ- 19 

λον ᾧ τῶ πυρϑσηχϑοίον ἀυτὴν ἐξήλειψεν, ἀκϑε τ Παύλου λέγοντος ΟἹ ὃ. πισόυς 

ἔχοντες δεσευύζοις μι καταφρονείτωῷ,, δὲ ἀδίφοί ἐισιν. ὁρῶς “πῶς ἐπεισελϑούσω ἡ 
Ὡρετή, Εἰς Ὁ τῆς ἀδελφότητος συγίίγειὸν ἤγαγε (ὅσ' πατϑότερον τῷ ὀνόμιαιτι “ὃ δυυ-- 
λείας ὑπο ϑυϑυνους ἐγ οὐ ἔςαι, φησὶ, Χανααὺὴ παις,οἰκέτης τοῖς αἰδελφοις αὐτῦ. οέκ 

ἐχούσω, φησὶ, Εἰς δέον τῇ τιμὴ, συτὲ μϑείκας Ὁ θυποραγίδν Ὁ πὸ  ἰσυτίμίας. δχρὶ 35 
ΙΝ τῇ αἰσροταγῃ (φοονιαϑέωαι σε βύλομαι. τῷτο ἐξ Ὥρχὴς Ἐχὶ τὴς γωναικὸς "ὃ 
γέχϑνεν. ὍΝ, γῈ} ὁμότιμος πῷ λώδρὶ Ἄιμομδῥη, ἐχαλῶς ἐχφήσοιτο τῇ δεδομϑῥῃ τιμῇ, 

Τίν. γε ὀχ τῦτο ἀφυρέϑη τίω ἐξισίδιν, ὶ κύσε ΤΠρϑς ᾧ ὀυφρα σὺ κα Ὡπος ροφὴ συ, ἡ αὐτὸς 

συ κυφιθύσει. ὯὉ ςέκ ὀιαϑιοὶ, φησι, χαλώς καρ υοδο τῇ Φ,οχῆ, μαῖα καλώς ἀρχε- 

εϑα!," χαχῶς ἄρχειν. δζρῥ τοι τῶ» α ΦγὉ νι (᾿᾿ Φοονισμι ἕνεκεν δέχεται ὃ ἐχιτίμιον, 49 
χὰ ὄχρυ τὖ “παιδὸς αὐτὸς τίω κόλασιν αἰασορδῥει, ἵγα, μμαίϑης, " ὅτι καν γηφοιλέος λοιπὸν "εἰπέ 

δώ δον ἡὶ τιμωρία, Εἰς (ὃ ἐὸν οὐ θήσεται" ὁπὲρ πικροὶ καὶ ὀδυωυηρϑὶν αὐτῷ τίω ζω- γὴν 
ζὼ Εἰργαζῳ το οἰγνοοιῶῦτι, οἷν Λδ' τίω ἀντὶ τελόυτίωυ ὁ παῖς ἤμϑηε δίχας τίνειν καρ τ 

᾿Μ 

ταπν---- ἰσ τὰν ---- οὐ ὐὐπασἰ...«.--- αν. ---- τὸν .0τις.- 

- τινα. «---᾿. τυ μααρ"- αν σι μι- ΗΝ 

«αἰ, Τιμις . 
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ΜΠ αὐτὼ ̓πυτρδαγ δίων. ὉΠ ἊΣ Χ) ὁ παῖς ὀΐκοϑεν μιφηθηφϑ αὐῦρχο, Ὁ ὦ ξὲ ὀκεί- 

γα πόμτες (5 ελυκοὶ 2 εγνασι α “πρὸς χακίλν ἡὐποκλίναντε,αὔλασο τῇ τῆς )ξα φὴς λὲ) ϑύσης 

οὐ ἄξει κατάρας 0 Πατὴρ συ Αἰμοῤῥαιο, ἡ ἡ μήτηρ σου Χεήωα. ἡ πάλι; Ε" τερὸς 1εζωςιμῖ. 

ἰ τίς οὐυξείζων, «πέρ μαΣ Χλυσαν οὐκ Ἰύϑα. Ὡλὰ "ὃ ἀξιν λοιπὸν ακῦσαι μ' Ἔ Συσίν, αοντ᾿ 

ς ἔπητίμι ἡσιν, μ ἐδέξατο ὁ "τί γύμνωσιν Ἵ πεύρος οὐκ πομπτεύσοια, αἰνων ὠξιϑνται Τ᾽ 

εἰμειίδῶν (ὦ ῷ τέων ποχουυτίευ εἰδὼ ὁ τίω τιμέωυ Ὄὐπονεί [μάμτες, τῷ πατοί. 

,χό Καὶ εἶστε, Φησιν, ῥυλογητος χώσμος ὁ ϑεὸς Ὁ ὌΣϑμι, κ᾿ ἔξαι Χαγααὺ παῖς ἀντ, 

Τϑτο ίσως ἀρ τίς 6 [ποὶ, ςέκ ἐςι (ὃ) Σήμ. θύλογήσαι. ἡ σφόδρα ( θλλόγησεν αὖ -- 

πὶ. ὁτὸμ γδ6 λαὸς ὼ υρϑρ φοίτα ὁ δὐλογεῖται χᾳ }} Δλυϑεύπων, ὅτε δαψιλετέραν 

τὸ τέων πῇ ἑαυτῷ ϑυλογίαν Ξ ἴω)ε φρηγῷν κείνοις, δὶ δὶς αὐτὸς 8.297 εἶται. δ λογήσας 

ζούεωυ τὸν ὅκον, ὀφειλέτέωυ αὐτὸν χαιτέτησε μείξο ονος ἐυλογίας, κα) αἰτίος γέγονε τω Σὴμ 

ει αὶπὶ πλείονος ἀμωοίβης," 'ἧς αὐτὸς αὐτὸν, ἐἰ δὶ ἑαυ Ὁ θλλόγησεν. ὥασερ γὸ ὅταν δὐλογῆται δ᾽ 
ἐνδι ἰίωπ ἡμᾶς, πὸ “πολλῆς ἡμᾶς αἰξιοι Τῆς “πϑ» αὐτο" ̓δυγοίας , ὅτω παλιν ἐπειδιιν δὲ ἡ ἡμᾶς ἔτερϑι 

γριηίη, αὐτὸν λαστφηῤκῷσι, μείζων οντόῦλν ἡμῖν ἢ κϑιταχρισιφ γίνεται ζοις τίω αἰτίαν παρέ-- 

ι ἰλῤθυοις, απουδαζωρϑμ Ὀύιω, αὐροκαλῶ, ὅτω βιοιωᾷ τοσειύ τέων Ἐπεδείκγυοϑαι 

“τῆ: ρετῆς, Ύ ̓ζχίτασι, ὡς ὧν Ε- Εἰς ἡμᾶς ὁρώντοις, θύλογίας ὑμνὰς αϑαφέρειν τῶ! 

διασύτῃ 3 ὁεῷ, βϑλετω "ὃ αἰγαϑὸς ἃ ὧν ᾧ φιλάν,ϑο»πος δυξαζεοῖ, δι ἡδίω; ςἐκ ἴοι 

αὑτὸς ῷ παολ)σλαμθανει Ξ ὶς τίω ὀκείλρ δόξαν, ( ἀὐοιδεὶς ὍΝ ὅς) δλ ἥα ἀφορ- 

μαὶς αὐτῳῖ πῦρ 'αώμδῃ τῷ πλείονος ἡμᾶς ἀξιοὼ, τῆς πῇ αὐτῷ ϑυνοίας. ἐυλογητὸς 

320 χύρμος ὁ ϑεὸς τῷ Σήμ, ( εἰ ἐσαι Χανααν παῖς ἀὐτψ, ὁ ὁρᾷς πῶς παυτξικίωυ δλιδείκι το 

τίῳ μαφείδρ, σωφ ο9."πγλὸν ἄσοων μάλλον ἢ τιμωρίαν. πατὴρ γορίω,κ Ὁ πατὴρ φι- 

όσοργθό, ἡ ῳ τίω ἀξία, ὁ ἐξείλετο δυκζωυ ἐπαγατεῖν , ἀλλ ὦ ὧτε τίω εἰςὃ πρόσω Κα.-- 

χὰμόναι» χίδρ ͵ ἐγκόψαι" φἱ αἱ τϑτὸ, Φῃησι, Δελείᾳ σε καταδικαζω, ἵνα, διζωυεκῇ (ὦ ἀϑεξα- 

λεμαον ἔχης τίω αὐύμνησι. Εἰτά φυσι, 
2. 27 Πλλατειύαι ἢ ΧΩ τω Ἰάφεθ, ὦ κατοικησούτω οὖν τοῖς σκξιυώμιασι τὸ Σὴμ, χα 

ϑρηδντω Χανααν παὶς 'ς αἰστῷ;, 
Μογίῃι παλιν αὕτη ἡ ἐυλογία, Ων τίνα χεχρυμμϑνον ἔ ἔγρυσοι, ϑηστεσρϑν. “πλα- 

πιωύαι Ὁ, φησιν, ὁ ϑεὺς Φ Ιαφεῦ. ΟἿΝ αὐ τίς αἰεδϑτοι Εἰπων χοδοφηπείαν Εἶναι ἴω 

ἐυλογίας τῷ δικαία. εὐγὸ ὁ ὁ πατὴρ εἰτῷ κὶ ἔχ ἀπιλῶς συϑὲ Εἰκῇ τίω' “αξϑσνηρελάν 
40 αὑτοῖ ἐπέγηχεν, δλλώ ,ασδϑφητεύων ὃ τῷ ὀνόματος ζ μέλλον ἐσεῶ, Ἀλυδῶώμοι, πολ- 

λῷ μάλλον ὁ δ᾽χαιος τος Οὔκ [αὐ]άπλαῖς συ εἶδ μιοἱ τίων τὸς ἐυλογίας ἐποιήσατο. δ 

Ἵ τῶν ὧν ἐυλογεαν τέτων, τοῦ Σήμ "ἡ τῷ [Ιαφεθ, ΔΜ δύο λαών ανγήηεοϑαη αὐτὸν διμφ: Ὁ 

κλῆσιν" χαὶ δὲ ἃ ὦ πο Σμ, ὥν: ἰσδαας ( δ ἐκείνῳ γδρὸ ἢ πατειαῤχις Αὐρααα, Ἢ κ᾿ 

ὃ ἣν Ἰσδαίων ἐχιδίδωχε μος ) ὅρα ὃ τῷ Ἰαΐφεθ, τίω “ἣν ἐϑγαΐν κλῆσν. ὅρρ, ὙΣ» Φ 

45 ζιὐτίω Ὁ ἐνλογίαν τότο (αθο ἡμάινύασαιν. πλατειύαι ὙΣ,,, φησιν, ὅλεος τὠ΄φεθ, 
ἡ κατοικησοΐτω οΨ τοῖς σχέευω μασι τὸ ̓ Συμ. τῦτο πχὶ ἫΜ ἐογων Εἰς ἔργϑν ὦκθε- 

(υκὸς ὁρῶμϑμ. ἀν μϑνυ Ἂ τὸ Εἐπεῖν, πλατεώαι, ΩΣ ἔϑνν πϑύτα ἡνίξατο" δ Ὁ ἢ τὸ 

Εἰπῷ, κατοικησούτω οὖν τοῖς σκηνώμασι τῷ Σήμ, ὅτ “ἿΜΨ τοῖς τοῖς Ισδαίοις ἐυτρεπιοϑέν-- 

τῶν «αἱ ὠκείνοις αὐ θασχευα ϑύτωι ζαεονη τίω Ὀὐπολαυσιν ἔα. χα" [ ρηϑυτω Χαγα- 

49 αὖ παῖς ὐτψ. εἰδὲς οἷας ἔλαζον κὶ Ὁ ὅτοι Ὁ ἐυγνωμωοσιούηϑ ζᾳς αὐμοίξας Φρὰ πύσζω κεῖνος 

ἁσπαά δᾳ ̓  «οϑοπετείας ἐαυτιῦτ καιτεσκέδαισε δὲ αἰτιμμίαν. (ὐτι διίωυεχῶς ἔγωμϑμ ἴὴ θπιγε-- 

γράμμδμα, τῇ ὙΔ ϑνοία, τὴ ἡμετέρα, ἵγα 2 μεμμηταὶ ") ὁ ζηλωταὶ ϑυέϑαι δυωνῖω-: 

Μϑυγτϑ φύγωμϑν ὃ μολϑη 9. τὴς γνωμης, χα Τῆς ποροπετείας τίω χ᾽ ὡὠροολίω, 
ΟὨεγίοιζ. τοι. 1. Υ3 Καὶ, 
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Καὶ ἐδυσέ, Φησι, Νώε “ᾧ δ κατακλυσμὸν ἔτη τυ, 28 Καὶ ἐγίώοντο πᾶσαι 

αἱ ἡμέραι Νὧε οὐνακύσια ν ἔτη, ὃ αἰπιθανα. 

Μν νομίσης ὃ) τούτο «πλώς ἔχισημέμαοϑαι τίω" ϑείαν »ραφῶὼ, αἰλλ᾽ ὄρφι χα 

ὐτεύϑεν τοῦ δικαία τίω ἐγκρώτειαν, στ ὅτε ἀδείας ὶ ἀνέσεως ᾿ξ πολαύσας, ὦ τοσῶτον 
Φριθμὸ ἐμ Ὠπζήσας, μἴ' τίω ὐπὸ τὰς κιξωτού εξοδὸν, πα δυποιίας ἐὠέσετο λοι-- 3 

πὸν. οὐδ)» ἐμνημεόνδυσιν ἡ »φαφή,στι ἑτέροις ἔσχε παΐδεις, πλίω τότων μι τοιωὶ. 

ὠτεῦϑεν παλιν λογίζῃ τοῦ Χαὶμ τζω πολλῶν ζωξτίω ἀκολασίαν, ὅτι ὅτε 1: πατέρ, 

ὁρεΐν σοιύτίω ἐχιδεικγύνϑμον ἐγκροἴτειαν ἐσωφρονίζοτο, αἰλλ᾽ ἀπ’ οὐγαντίας τῳ γε- 
“λυνηκότι ἄτϑωτα διεποραήετο. ὃ ὁ Εἰκότως ὡπὸν Ὁ ἐξ αὐτο ἦμος τῇ δουλείᾳ 
κατεδικοίζετο, ἵνα χαλινὸν ἔχη τὴς μρηϑηρϑις “θϑαιρέσεως, Εἶτα οντόῦ)ον διηγϑυ- το 

μϑιη ἡ ϑεία γραφὴ (ὄν ὁκ "τῶν παίδων τιϑύς φησί᾽ 

χὸν " ὁ Χαμ" ἐδλένσι τ Χύς. Καὶ πάλιν, 8. Χοιῤ δέγωνησε δ Νεζρώδι, ὧπ' 
ἤρξωτο 4ὴ γίγας Ὡπτὶ τῆς γῆς. 9 Οὗτος ζῶ γίγας κύνηγϑς ογαντίον κυθίου, 

Καὶ τίνες νδύ φασι Ὁ οἰγαντίον κυοίν, ὀμτὶ τῶ εγαντιένϑμος τῳ ϑεῷ ̓ ἐγὼ ὃ 
ἐχ ἡγούμαι τῶτο αἰνίηεαϑτιι τέο γκίαν γραιφ ζω, δλλ᾽ στι ἰσιυρθς τις ζῶ ἢ λύδρεῖος. δ τῷ 
ἢ) αἰπέγαντι κυράν τῷ ϑεού, αὐτὶ τῷ, «υ' «τ, το δυρϑεὶσ, αν’ αὐτὸ ϑυζαίμδμος Ἢ 9.8 

πίω " δὐλογίϑν, ἢ στι ἥμδηεν ὁ ϑεὸς δὶ αἰτεῖ ϑαυμιαίξζεοϑαι, ὡς τοιούτον τ Ῥαιγαγῶν ὃ διό, 
δείξας ἔχὶ τῆς γῆς. δνλαὶ ᾧ ὗν, παλιν μιμάμϑρμος (δ πσόθλϑνον, κὶ σέ ἐς δέον “θη- 
σείνϑμος ζοῖς τῆς φύσεως πσοϑτερήμιασιν, ἕτερον διαλείας ἐφόῦρε ἴδ πον, καὶ ἀργῶν καὶ 
βασιλδὺς “ϑμέοϑαι ἐπεχείρησε. βάσιλθὺς γδρΡ Οὐκ αὐ γλϑοιτὸ ποτε μυὴ ὑγτων δω Φο- 16 
χορϑίων. αὕτη ὃ δοκᾷ μϑμ μᾶλλον ἐλθλκοία ἢ) ᾿ δυλεία δὲ 551 χαλεπωτάτη οὖ ἐ- 
λάϑεείας ζῴξει, ὅσῳ ὶ ΔΜ ἐλθυθέρων κρωτεῖ, τὸ ὅρρι τίωυ πλεονεξίαν, ὅσοι ποιζ᾽ ὅρα 
τῷ Θ΄ματος τίω ἰαοω καὶ μϑδύοσαν τὶ ἢ ἀκείων ὅρων, δλλ᾽ ἀεὶ Ὁ πλλείωος ἐφιεμδέίω, 
τῆς δόξης ὁρεχϑμϑμίω. ν Ὁ», ὡς ποθλϊςξα κϑμος αὐνἷ, "ἐαυέταῆον, αἰλλὰ ἡὶ πύλως 

ᾧχοδῦμει, ἥα ἀρχη Μ᾽ πολεμίων. ε 
11: Ἐκᾷθεν γδ), Φησιν, κ τὴς γῆς ὀκείνης ἐζηλϑεν ὁ Αοσούρ, χρὶ φκοδὺμη- 

σε τίου ἸΝνϑυΐ. 
Σκόπει μοι πάλιν εἐνζώϑα, πῶς ουυδν λυμαίνεται τίω ἡμετέραν φύσιν ἡχαχία δὝὲὧ 

πρϑϑλϑνων. ὅτοι δ» ΟΝ δΐτω, ὡ τίω τῷ ϑεοῦ φιλο, 9’ πίὸν «ἱ ὁ τῆς μετω- 

γοίας ἔχιασασανϑμοι, ᾧ τίωὐ ̓ ςὶςτόέφασιν τῷ δεασότου ὀμακαιλεσοίμϑμοι, ὅτοι μδὰ κσο΄- 19 

τερον ἔφαν ποϑόπαάτορα (ὃ Χαμ, ῷ πατραλοίαν ἐκῴον᾽ ἐπείζᾳ ᾧ Νεζρωδ, αὔ- 

ϑερπον τύραννον χαὶ αὑϑθοΐδο,, ἐγίογον ἐορυώτα () Αὐσούρ, λέγϑντωι ὃ ἴσως χαὶ ἕτερϑι 
γελυηοϑα; ον αὐὐοῖς βλοίκες χαὶ Ὁ ατεϑρυμνϑμοι αὶ (Ὁ) ὑγρὸν χαὶ Αἰ ϑββέοντα ζῶν- 
τις βίον, μέθη ἡ γέλωτι ἡ χώμοις (ἢ χλϑυασίαις ἑαυςἄν' ὠκδεδωκότες᾽ ἀλλ᾽ ἐπειδιὴ 
ἡἠδυλήθησαν ἀχρίξη τίω μετόμοιαν (χιδείξαοϑει, συτϊὲν αὐςξν; ἐλυμυζωύατο Ὁ τσϑ9-- 35 
λόνων ὶ καιχία, ἀλλα σαὐύτίω ἐφελκύσαν!» Ὁ ἀύωθην ῥοτεζου ὡς μέχρι Ἔ γιῶ ἀδεοῖ, 
εὐτῶν Ὁ τὴς μετανοίας χατορθωμίᾳ. 

ἩΘΙΧΟΝ Τϑτυς Ούνω καὶ ἡμεῖς μιμησώμεθα, Π μαϑύντες ὡς ὅτε χαχία, πσδλγένων ἡμᾶς 

λυμαίνεται, ἐδμ νήφειν βυλώμεϑοι, τε Φρετή πσϑϑοόνων ὠφελῆσοι ἡμᾶς τί δυυύαται, 

ἐδν ρβᾳϑυμῴμϑυ, πολλζω «πουδω ποιὼ θα, τῆς Ὄρετῆς αὐτέχγεοϑαι,, ὃ (ὐγνώμωονα 49 
πυρϑαίρεσιν Ἐχιδειξω ἴβα,, ἵνα, τῆς αὐτῆς δ δογίας τῷ Σὴμ ἡ τωϊαφεθ ϑἰπολαύσω- 

᾿δι, καὶ τῆς κα τάέροις καὶ τῆς δουλείας ζεὶ ὁ Χανααν ἐδίξαιτο ἐλβυϑερωθώμδν, ὦ μὴ γε- 

νώμεϑου δοῦλοι Τῆς αἱ μζοτίας, δλλα Κὶ αἰληϑὴ ἐλόνθεσίαν Κ)ησαίμϑροι, δ) ἀπορρήτων 
ὀκείνων 



ιδωύμη 

᾿ 
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. ἐκείνων αἰγαθών Ὠχιτύχωμδρ, χαφατὶ ὁ φιλαν, ϑο»πία, 18 κυρίν ἡμδι, ἴησὰ Χουσού, 

μεθ᾿ δ᾿ τω πατοὶ, μα ᾧ «ἰγίῳ πγέυμοιτι, δύξα, κρώτος, τιμὴ, νιῶ χαὶ «εἰ, ᾧ ἐις ὧν 

αἰωίνας “Μ᾽ αἰώνων. Αἰμέωυ. 

ς Λήγ. Δ. ΚΑΙῊΝ ΠΑΣΑῊ ΓῊ ΧΕΙ͂ΛΟΣ ΕΝ ΚΑΙ ΦΩ- 
ΙΠ; ο 

γη μίώ πασιγ. 

ΧὉ ΘΟ ΩΣ Δε πσοὲς Ὁ τέλος ἐφθάσαμϑμ λοιπὸν τῆς αἰγίας τεοσουρᾳχοςῆς, 

Ἀ Ὁ) χαὶ τῆς νηςείας διινύσοι νϑν ᾧ πλοιώ, καὶ ασο)ς ᾧ λιϑίύα, 

λοιπὸν τὴ γα γιοῦ χάξατι κουτίου τήσο νϑμ. Φιλαὶ μὴ δὶ τῶ το 

ἫΝ δ ῥαϑυμήσωμϑμ , δλὰ ζτη μᾶλλον πολλῷ πλείονα Τὶ ασου- 

γὰρ ἜΝΙ δέω καὶ τίω ἀγρυπνίαν Ἐχιδειξω θα. ἐπεὶ καὶ (ᾧ κυξεργῆται, 
Ψ ἌΦἤΚνκα ἐπειδὰν μυρία αἰ σθλύτες “πελοίγη, “πεπληρωρϑρων αὐζις 

ἱπων, ὁ “ΝΜ, φορτίων ἐὶς ὕψος ἐγκειμδμων, ἐὶς (δ) λιμδῥα εἰσιέναι μέλλωσι, ὅτε μάώλιςα 

᾽5 πολιωὺ Ἢ αἰγώνα καὶ τς οϑντίδον ἔχυσι, λεύπου σχϑπέλῳ τινὶ, ἢ πέτρα πυδόσοοίξαν τι-- 

νἱ τὸ πλοῖον ὀύόονητον αὐτοῖς ᾧ “ϑλαξζῶτα πόνον ϑμέεϑαι πορασκϑυάσῃ. ὅτω χαὶ 

ὡ δρομάς ποιδσιν" στὸμ “σοϑὸς Ὁ τέλος δὴὝῥῴ ςα δίων φϑασωσι, Ὅτε μᾶλλον ἐντογωτε-- 

ον (4) δρόμων Ἰῆτηδείκψεωυται, ὡςε τῷ τέλους Ἐχιτυχεῖν, καὶ δ) βροιξείων ἀξιωϑζῶαι. ὃ 
ἄϑληταὶ ὃ Τ᾿ μνεία, παλσίσματα καὶ γίχαις, ὅταν τὴν τὐθὲ τῷ ξεφαγν παλαίωσι 

10 πάλίω, πλείονα τὸν αἰγώνα Ἐχιδείκνευυται, ἵνα τὸν φέφαμον λαξόντες ὅπως ϑξέλθωσι. 

χαϑαύπερ δξζυ κυξερνῆται (ἢ δρομεῖς κα! ἀθληταί τότε μάλλον τὕτων ἕκοιφος τίου ἀσου-- 

δύ ἔχιτείνει αὶ τίω αἰγουπνίλν, στὸν πσοθς τῷ τέλει “βμων)᾽ (δ) αὐτὸν δι ἵξζπον 
ἡμᾶς παροσύκᾳ, ἐπειδ Εἰς τίω μεγάλεω ζωυτίω ἐξδουμάδα ἐφϑοίσωρμϑῳ τὴ 9ι- 
δ χάριτι, νιῶ μάλιςα ὁ τῆς νηχείας (4) δρόμον ἐχιτεῖναι, καὶ Τι δ) χαὶς ἐντονωτέροις 

25 ποιξίοϑαι , ἢ πολι  αἰχρι(η τέωυ ςἶξομολθγησιν “δἶ᾽ ἡμδοτηνϑῥων Ὠχιδείξαοϑαι, καὶ 
τί ἰϑίζ ἀγαϑώς πράξεις ἐργασίαν, ἐλεημοσιώζω δοιιλῇ, Ἐχτείκειαν, ὡραό- 
τῆτα; τίωὐ ἀλλίωυ ᾧπασαιν “Σ᾽ρετίωυ, ὕα μ(' τύτων δΨῥ' κατορθωμάτων Εἰς ἕξ κυοίαν 
φϑασαντες ἡμέραν τῆς χορ ν' τῷ δεασότα Φιλοτιμίας Σ'πολαύσωμϑμ. μεγοίλζω δὲ 
χαλϑόνϑμ τίω ἐξδουμάδε,, οὐκ δ" πλέον ἐχειδ μῆκος Μ᾽ ὡρών(χα! γῈ  Εἰσι ἐ- 

30 τέρα! πολλῷ μείζες ὥρας ἔγρυσαι ) σστῖ φὴ᾽ πλείως ἡμέρκς ἔχει" καὶ “ὦ ὁ αὑτὸς αἰ- 

εὐθμὸς καὶ ζωώτη αὶ ζαῖς ἀλλαις πάσαις. ἥίνος δζωυ ἐγεκεν μεγαϊλίων ζωτέω καιλούνδρ; 
Ν᾽ μεγάλα τινα καὶ ἀἰπόῤῥντα τυγχάγειζοὶ ὑπ ἀρξλυτα ἡμῖν εἰν αὑτὴ ἀγαϑα, 
ὦν» ζαύτῃ ὁ γρόμος ἐλύϑη πόλεμος, θαίγωτος ἐσξέοϑη, κατάφα εὐηρέϑη, ὅ5- 
(λὲν ἡ τυρφυνὶς κατελύϑη, (οὶ σκθύη αὐτὰ διηρπείγη, ϑεοδχαταλλαγὴ τσοὲς α᾽,365-- 

35 πος γέχϑνεν, θρφινὸς βαΐσιμος γέχϑνεν, δ», ϑοϑ»ποι Οἷς ἀήέλοις σεωεμίγησαν, ζὰ διεξῶτα 

σμυῤῷῇη, ὁ φραγμὸς κὐδι μρέθη, ὃ κλεῖς ϑρρον δύμρέϑη,, ὁ τῆς Ε ἰρδωης ϑεὸς ἐϊρζιυοποί. 
ἢσι Ω ὀμωὶ ζῳ Ἐλὶ τὴς γῆς. . οἱ τῶτο ζοίνμω μεγάλέω τίω ἐσδομοίδια, καλῦμδι, 
γδν τοσῦτον ΓᾺ η90ς δωρεών ἡμῖν ὧν αὐτῇ χεχαίφιςαι ὁδεαυύτης. δρὸ τῦτο “πολλοὶ 

Ὁ τίωω γηςείαν Ὡχιτεύτσι, ἡ α γρυηγίας χαὶ πϑωυγυχίδους ἱεροὶς ἡἐλεημοσιώας Ἐχιδεΐ. 
40 κρίουται, δεικψειύτες δὲ ὧν ποραῆσσι τίω τιμιζω, ἰὼ «ἷϑὲ τίω ἐδδυμα δὰ ἔχουσι, Εἰ 
»δ ὁδεασύτης τοσαῦτα ἐν αὐτὴ ἡμῶν αἰγαϑοὺ ἐδωρήσωτο,πῶς πἰχὶ ἡ ἡμιῶς πσοϑσήκᾳ, 

δὲ ὧν δυυναμεϑοι, τίω αὐδῶ καὶ τίω ἡμώωυ Ἐχιδείκγνοϑαι: αὶ» ἡ ΟΦ βασιλῴς, δι ὦν 
ποιούσι ᾧ ἀὐζὶ, " δηιλούσιν ὅσον ἔγρυσι ὃ γαῦμα τότων Μ συυων ἡμερών, κελδύσαν--" 

“:ς 
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| ; τὶς ὀκχεχειελὰν ὡπὸυζς ἔχειν (ὧν ῷ πολιτικαὶ ὀξκονομοιῶζς πράγματα, ἡ ἢ: δὲ-- Ι χαχιοίων ζιὶ ϑύρας" ἰποκλείειν, ἡ πον Ε-ῖδοος μοίχος κα) φιλονεικίας ἐλαύνεαϑει, ἵα Χο ὕτρ 

Ϊ ΛΖ πολλὴς ἡσυχίας κ᾽ γαλέδωης ὄξη πσδὲς τίω 53 πγϑυματικδέν κατόρθωσιν ἐπείγε--ὀ ὀ κχ ὀφίω 

᾿ αϑα!, ὦ καὶ πῦτο μόνον, ἐλλαὶ ᾧ ἑτέφοιν φιλοτιμίαν ὑχιδείκριωται. «ὥν' τὸ δεσμκωτή.. 
"ἢ δον ὀικοιουζς ἀφιᾶσι “ἦν δεσμῶν ἃ κὺ δυώαμιν αὐ, ϑιοθττίγζειυ μιμοιῶται (ὃ ἑαυ δ ς 

͵" δεασπυτίωυ. χαϑεύπ ΝΣ αὐτὸς ῷησι, πῷ χαλεποῦ δεσμκωτηοίν Ψ αἰρϑδοτημάτων ἡ- 

μᾶς θύΐησι, ἢ Μ᾽ μυρίων ἀγαθῶν πϑέχει τίω ὠὀἰσόλαυσιν ᾿ (ὃ αὑτὸν δὺ ξ9πον ἢ ἡ- 

μᾶς, φησι, ασῸ Ξσήχε! δις δγι αἰ μεϑὼ μι “Ῥυνέοϑαι τῆς τῷ δεασῦτε Φιλαν,ϑο4πι- 

ας. ἰδέτε τ ὡς δζοὺ πόύτων ἔχαφος ἡμδν" δείκνυσι τέω αἰδῶ τ) πίω τιμυζιο ὼ ἰδ ὸὶ 
ἡμέροις ἔχομϑν ΩΣ ΤῊ τοσϑτων εἰγαθών ποϑξένος ἡμῶν γελνυνϑύας. δα τούτο πα.-- το 

ρακαλώ, γε, [μάλλον] Εἰ χα] ποτε ὠλλοτε, παᾶντα λογισμὸν βιωτικῶν αἰπωσοί ϑροι, 

ἡ ὦ τῆς ΔΙ [σνοίας ὄμμα, καϑευρϑν ᾧ διεγηγονϑμον ἔχοντες, ὅτως ογζιῦϑει κοῦσδαγε- 

γώμεϑα,, ἡ μηδεὶς Εἰσιων Εἰς τίω ὠκχκλησίθν βιωτίχας Ἰηπισυρέοϑω φροντίδας, ἵνα, 

ἰξίαν “δι πογων τίωὺ ἀμοιθίωὐ λαξων, ὅτως οἰκαδὲ ἐπὸμέλθη. φέρε δῖωυ παλιν τίω) 

σιμὴ, ϑη τρύπεζαν ὑμῖν πἰραθαΐϑρ, αὶ ὧκ δ“'ν' πσοῤσφατον ἀμαγγωοδϑέγντων πἰρα πϑ ας 

μακαρία Μωυσέως ἐςιώσωϑμ ὑμδμτίω ἀγώπίω, αὐτὰ ζῷ αὐεγνωσμῦμα Εἷς μέ.- 

σον ὑμῖν σπρϑλῶτες, ᾧ δεικγιώτες τὴς ϑείας »θαφης τίω ἀκρίξειαν. ΤΩ “ὃ τέλος ἐ- 

πέϑηχε τῇ διηγήσει τῇ ΚΟ ᾧ Νώε, ἐκ τῷ Σήμε λοιπὸν ἤρξατο τὴς γμεαλογίας, 

χαὶ φησι, 
21 Καὶ τῳ Σὴμ ἐλυνήϑησαν ὁ αὑτῷ πατεῖ παϊων δ ων Ἐερ, ἀδελφῷ Τα΄- το 

φεθ τῷ μείζονος ἐοῦ, 

Εἶτα ᾧῷ κατα λθ.9ν ΤᾺ ὀνομμοΐτων ποιησοί ϑμος φυσι, 

25 Καὶ τὠΈ τερ ἐλιρνήϑησειν δύο υἱοί" ὁγομια τῶ ἐνὶ Φαλὲκ, τί εἰν ζαῖς ἡμέραις 
εἰυτῳ διεικερλοϑη ἡ γῆ. 

Σ κόπτει πῶς τῇ κατϑϑσηγϑοία, τοῦ τεηϑέντος εἰνωπέθετο τῷ μέλλοντος ἔσετοϑαι μετ᾽ 2; 

ν᾽ πολὺ σημοία τέο πσδϑγνωσιν᾿ Ἷν στοῶν ἴδῃς Εἰς ἔρλϑν τ πσργμα ἄξελϑὸν, μιηχέτι 

ξενιοϑοης ὁρῶν ἀγωϑεν τούτο τίεὐ πσϑλσηγϑροίλμ τῷ παιδὸς πσϑομζιυυύσσαν. μα’ δ Ὁ 

ποιήσασθαι ταῖν ἑξῆς γελρνηνϑύων ὠκ πότων (δ καταλοοδν, φησιν᾽ 
δ ἰά,. Ιι Κα ζιὺ πᾶσον ἡ γή χεῖλος ὃν, ὦ φωνὴ μία πᾶσι" . ᾿ 

Οὐ ἰδὲ ὃ γής λέχϑυσοι, δλλαὶ αἷϑὲ τῷ 5 αὐ, ϑούπων Ἄμας, ἵνα ἡμιὰς διδοωξη ὅτι 30 
μίαν γλωοσὰμ ἅπασα ἡπἶν δ, ϑοϑέπων Εἶχε φύσις. χὴ ζὦ πᾶσα ἡ γῆ, φυσι, χεῖλος 

ἕν, ὁ Φωνὴ μία, πᾶσι. χεῖλος ὧν, τίωὐ λαλιάν φησι, χα φωνζοὼ πάλιν Ὁ αὐτό᾽ ἵνα ἐἰ-- 

7“ ὅΤΊ ὀμόφωνοι ν ὁμόγλωοσοι πόρτες ἥσοιν. Χὴ οτί σῦδὶ λαλιᾶς Εἴρηται δ, ἡ ὦ πα- 

Ψαλ, »λῇ,γ. στε ἡ ἡ ἰλος ἐν, ἀκουὲ τῆς γ»,φάφῆς ἀλλαχοῦ λεχϑύσης Ἵος αασίδων «ἰ ασὸ ζᾳ χείλη 

αὐτῶν. ὅτως θιδὲν ἡ γραφὴ τῳ τῷ χείλους ὀνόματι τέων λοιλιαὶ τσδϑσειχϑρθύεν. 15 
,» Κα έχμετο ἐν ᾧ κινῆσαι αὐςδυ ἀπὸ αὐατολών, βῦρϑν πεδῖον εν γὴ Σεναα, 

χαὶ χατώκησαιν κί. 

Οἷα “πῶς ἡ αν, ϑοφπίνη Φύσις Οὐκ ὀῤέχεται Ἰςαοϑαι Ἐχ ἢἢ ὀικείων ὅρων, δολ ἀεὶ 

τ πλείογος ἐφιενϑμη ὀρέτεται ἿΜ μειζόνων. ὁ τούτο ἐς]ν ὃ μαάλιςα, ἰπολλυσι ᾧ αἰ- 

«ϑοόπινον ϑύος, Ὁ μὴ βιόλεεϑαι τὴς οἰκείας φύσεως Ἰχιγνώσκειν ζὰ μέτροι, δλλ᾽ ἀεὶ ,ο 
ἫὟΜ μειζόνων ἐφίεο δ, αὶ ζὐ καρ τίω ἀξίαν φλυταζεαΐ,. ἐντεῦθεν ᾧ ὦ αὶ αἴ 
κόσμε ἐπδ)ουμϑβοι ποράγματα, ἐπειδϑ πολμὼ αἰξαραλλωνἢ) σλοῦτον διιυαςείαν, 

ὡασερ ἐχιλφοθανονϑμοι τῆς ὀικείας φύσεως μέχρι ζσώτε '"ἐἰς ὕψος ἐπαίρεοϊ, βεέλον"), 

μέχρις 

χίμι 
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δθιν αὖ ἐς. ἄυτὸ (ὃ πυθυδύα κατενθώσι, ἡ Οὐτο δοι τίς δὺ ἐφ ἐκοίφης συμίθαι- 

γοὐ ἡμέφριρ, χ᾽ ΟΣ δὲ ἴζω τῇ «ὅν: λοισεῦς (Θφοριζομϑίς, αὶ ἀλλα “ατοῦς βεοχν Ζ συ-: 

φελλομῖμας, ἀἰϑοθον: ἢ  πολύτων ληθέων πριηρδώσς, αὶ ᾧ πάλιν τίωω ἀὐτίω Οκείνοιρ βασῖ- 

ζονζῳς οδὺνρὶ εἰς αὐτὸ Τ χρηβλνὸν χαταγϑμένες' ἐπε α νιωῦ ὅθ ἰδεῖν δητὶ “τότων γεγϑνόρ. 
4 ἐλμεῦ ὁ ο, ᾧ, κρησται ἀυζδν ἘΚ  ναϊολῶν, δδερν πεδίον ον γῇ Σ ενναιαρ, καὶ ὸ κατῴκησεν 

εἴ “0 5 ὀκέορᾳ πώρχν μικρὸν ἡμᾶς διδαίσκει“ γνώμης ἀντων τὸ ἀςαζον. Ὀΐ ἐιδὸν, φησ 
πεδίον μαπλμαςαντες ὺ χαταιλιπόντες Ὁ πγεοτέραν ὀίκησιν, ἐκξ κατῳκησανξιτά φησιν, 

4 Εἶπον ἔχαςτος τα πλησίον αὐτο δτεολιθευσαρῇν πλύϑοες,κ ὁ] (μὸν αὕ-- 

ζβά πυεί. ᾧ ἔλρετο ἀὐζις ἡ ̓πλίν)ος εἰς λίδον, χ ἀφίρπορν Ἦν ἦν αὐ ὁ ο πηλὸς. 4 Καὶ 

10 ἐνπον, δεῦτε, ἡ ᾧκ9δὸ μήσωμδῳ ἃ ὀαυτοῖς πόλιν ἡὸ πύργϑν»; ; ἐὺ. ἔσᾳι ἡ χεφάλη ἕως τ ὑ- 

ἐού, κ ὃ ποιήσωρϑμ ἑ ἑαυτοῖς ὀγομκα πο τ δζμαπαρίναι ἡμᾶς Ἐλὶ πασηφ τὴς γη. 
γήπι δα πῶς ΟΥ̓Χ ἐὶς δον ὀκέγρξωυτο τῇ ὁμοφωνία, Χὐ ὅΤί ἡ ματαία τῷ οἷν" τύότεβε- 

λὴ γύπα ἤξχακδν ἐαεύϑεσις. δυύ τέ, φησι, ποηίσωμϑν πλίνϑοις, κὶ ὺ ὀπῆισωμϑρ αὐζρὲ 

πυεί. ὼ ἐγίγετο ἀϑθῖς ἡ ἤ “πλύϑος ἐ εἰς  λίθον,κἡ ἀσφόλζς ἡ ἣν ἀϑις ὁ πηλός. σκόπει πύσίω «- 

1 σφαλειὸν ὕχενοῆσοι βέλονται τή Ἢ ὀὐβκοδο με οὗ ἐιδότερ ὅτ. Ελὼ μμ! κύρκοὶ Σ οἰκοδὰ μεήση 

οἶκον εις μα τίω ὀκοπικῷ οἱ ἀικοδομιοιῶτερ αἱ αὐτὸν οἡ ὁ ἀοδομυήσωδμ, φησιν, ἑαυΐοῖς πὸ-- 

λῆν δὴν δ ϑεῳ,αἰλλ᾽ ἑαυΐζοῖς ὁ ορφι πόση Τχαχίας ἡ ἔχίτασις. ἔγαυ λον ἔχοντες Τ' Τ μνήμάιυ 

ῥπὀμωλειϑρίας ὀκείνηρ, ἴζς τοσαύτίωυ μανίαν ὀξωκειλαν. ἢ ὀικοδομησωρδῴ,φησιν, 

ἑαυτοῖς πόλιν ς πύρ᾽ϑν, ὃ ἐςαιὴ κεφαλή ἐὼς τῷ ραν. τῶ ὀνόματί τὸ ὀρανν ἡ λεία 

20 γραφὴ τῆς τόλμης αὐτο τίω χὐτυρθολίω ἡ ἡμῶν οἰραεῖσαι ἐσυληϑη. ᾧ ποιήσω-- 

ἦς μϑύ, Φησιν, ἑαυτοῖς ὄνομα. ἔδες τίωω ῥίζον τῆς χακίας, ἵγω, φησὶ, γῆ μμηρ δι- 

ἀυρρῦς Ὀπολαυ(φ μῦν , ἵνα Εἰς Ὁ δηζωυεχὲς ἔχωμδυ μφημονθύερϑω. τοιαύτη, ἡμδι!" 

ἔφα! ἡ ϑξάξις κα Χ δὲ ἐρλϑν» ὡς μηδέποτε λήθη τἶδαπεμφϑένζαι. χαὶ τ το ποιή-- 

σωμδν καϑ9 τ 9 «σαρίῦαι Ἐχὶ πσλσωπτα πάσης τῆς γῆς, ὡς ἐΐι, φησὶ, κε ταὺ-- 
15 τὸ ἐσρδν, εἰτῷᾷ 4.) ἰγάγωρϑμ ὃ δύξαν ἡ ἡμῖν , να ἰδῥελειτῆον μνήμων καταλί- 

πωρϑρμ τοῖς ἴς ΘΒ; ΩΣ “ἑξῆς λνεαῖς. Εἰσὶ πολλοὶ ὁ νιον  τύτες μιμόμδι οἱ, Ἂ Ὡσο τοιᾷ-- 

τῶωΤι πρήξεων βινημιονύεοϑαι βυλόνϑροι, (ὦ ἴω λθμνξας ἀκοδὸμοιῦτερ ὀικίας, . 

(λουτρὰ, ἡ Ὡς φοάς, ὁ «ἦν αἰθεπάτωυς. ἐαν δὰ ὦ τύτων ἑ ἔκαιον ἐρωτήσῃς ἶγος ε-- 
γέκαν ποιξι ὲ  παλριπτωρήται ἀ τοσεεύτέον Ἐλεδείμυται χουνμείτων δωπόμζω Εἰς συσὶν 

30 δον, σον ὃ ἕτερον ἀκύσι, ἢ ᾿ Οὗτα τὰ ῥήματοι,ὦφε τω μνημών ϑιευνεχῶς Οζεο, 
ἀκύων ὅτι τῷ δεῖνος ἡ ἀικία, ᾧ τῷ δεῖνος ὁ αχρ9.. λα τοῦτο οὔκ ἐσ μφήμης ὠξιουοῖ, 
λα μάλλον χατηλϑείας. θύλέως γὙᾺ τοῖς σις τούτοις ὀπεισέργεται ἡ τὰ μωφίων 

χατηγϑειαῖν ἄξια ρύ βήματα, τοῦ δεῖνος τοῦ πλφονέκτν, πῦὰ ἀρπαλϑς, τοῦ χίροις ἡ ὀρφανὸς 

γυμνώσαντος. ούκ ἐσ! τοίνιευ τούτο μνήμη Ὡἰπολαύειν, δλλαὶ κατηλϑείαις δι- 
35 ἀυεχέπι βαάλλεαϑει, καὶ κὦ τ᾿ θαίγατον ηλιτάεεϑαι, χα) τὰς ταν ὁ ὁρώντων γλωῆας 

ὑνωμ, ἀἰχοᾷν Εἰς βλασφημίαν ᾧ Χ) χατηγϑείδν Ψ τα! ̓κτησοιμϑμν. Εἰ ὅλως μάμμης 
ἐρᾷς διιωρχοῦς,ὀγώ σοι! χὐποδείξω ὁδὸν, δῆς δυιυήσῃ καὶ μφημονθυεοῦῖς δ πὸμτὸς, Ὁ 

μετ ᾿βφημίας πολλὰς Ω πολλζω σοι ̓ αδῆρισίου ς ῳ 'ξω μέλλοντι καιρῷ  χγλέξεις. πῶς 

μι 

δὰ διιμήσῃ καὶ Νὴ) μφημονβύεοϑαι καθ᾽ ἐκαίς ἴω ἡμέραν, ὁ τοῖς ἐγκωμίοις βαλλέοϑαι χα 

40 κῷ δ τίω τῆς ξωῖς μμεταίφαισιν ; ; Εἰ ζωτὶ ζᾳ χείματο ἐὶς τὰς Νὴ" πενήτων δ(ρνείμῃς 

δμαβ χέξας, ἀφεὶς “ἦν λίθοις καὶ Ὁ τας ̓μεγάλας ὀιχϑδομκαῖς, ἡ ὧν αἱ 265: ᾧ ᾷ βαλθνεία." 
αὖτ ἡ μνήμη ἀλεώατος, αὕτη κἡὶ μψήμη μινθάων σοι ϑησοιυρῶν σσφόήξειος γένεται, αὖὗ-- 

τῇ ἡ μψήμη τῷ “φορτία Ψ' αἰ μδδτημοώτων κφυφίζωσοι, πολλζώ σοι Τ' ὙΠ ρ ρησίδν ́ σ“σζ;- 

ζοεῖ 

ΙΝ . 
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ξεγεῖ πρρα τῶ]. δεαυύτη. οὐνόησον ΣΝ ὑνὰ Ὁ αὐτεὶ ἴω βήματα ̓ αττῃ ἐκαφῦς ΜΝ 

λέν, (ὃ ἐλείμωονα καὶ φιλόν,ϑοφπον, (ὃ ὅλτεικη, τὸν γρησον, ῷ μῷ πολλὴς ανψι- 
΄ ΄ σχϑ : ἔδωχε ΤΌΙς γτέγησιγ᾽ ἡ διχαηοσιη ἀὐτ μέ.- λείας ἡρρείόντα, Ἐσζραιι δύ, φησ τ ἰνᾶνος μᾶλλον αὐ δαμέ 

γε! ἐἰς ῷ αἰώνα. Ονϑτον )Ὁ ὁἿΜ ιϑημαφτων πλϑτος, σχϑρπτιξουϑνος μίαλλον κάτι ἐ- 

᾿ υϑνος ὃ αὶ ἔνδὸν αποκλειόνϑμος ἡ (ἄν' κουτέχοντως σειναπτόλλυσιν. ἐσκόρπισε 3 γε! σιωυέηϑμδμος δ, ἡμλνοι ἡ αν αν ΩΝ 
Ὑ, Φησιν, ἔδωχε τοῖς πένησιν. ΝΛ αὐκους Ἀ) μὲ ἐξης. ἡ διχαιοσιωη ΝΝ ᾿ 

αἰωνα τῇς αἰῶνος. εν μίᾳ ἡμέρα τ πλῦτον ἐσχθρπῖσε, ἢ διχαιοσιούη ς ἫΝ 
σοὶ αἰωῖγα, δζκμίνει, τίω μγήμάυν αἰλείγαιτον ἐργάζεται, ΕἾδες μφημόωυ τὰ χιών 
αἰαῖνι παρεκεινονδμίων" Εἶδες μγήμέιν μεγαλῶν ὁ ὈΑπθῤρῆτῶν γέμουσοιν ἀγαθῶν 
δρρὲ Οιύττων οικοδὺ δέν μνημονθύεο ἃ απουδαίζωμδν. αἱ "Ὁ ἣῳ ἣ λίϑων δ μόνον Ἡμαῖς το 

σον ὠφελύσαι δευύλυται, διλλαὶ αὶ ὀμτὶ φήλης διηνέκους ἡμδίι λαμορα τὴ Φωνή κας 
ταβοώσι. καὶ Τὰ »ϑὺ ἐκ τ ύτων αἱ μδοτήματα ἀὐρὶ ἔγεντες ἀπινδμ »αὐταῦ χρίται πον. 

τες ογζαῦϑα, συυδὲ τῆς ψυχάς ἐκείνης, ἡ ὀἀμονήτν " αὑταν μφῆλίῆς ἀξιϑῖθα, «λ- 

λα ζαῖς Καὶ κατηγϑολαις (αλλ θα, ἡ ἢ ππολσνγϑεία, μιεέίφαται ἐυλέως Εἰν ὕτερον. 
ὃ τως ἔγαει᾽ οἰπτὸ τῦτυ Εἰς ἕτερον μετοιαίνει, χα ἀπ ὀκείμα Εἰς ἀλλο πάλι ι 

ὼ σήμερον δὴ ἡ οἰκία, ἐλέγετο τῷ δεῖνος, αὔριον 5 τόδεινος, Ὁ κῷ τίω ἐξης, πάλιν ἔτ. 

᾿αἰπατώμϑυ ἐκόγτες ἑαυζᾷν᾽,νο μἰξοντες δεασοτεῖδν τίνα χεκίηοαϑαι, Οἕχ εἰδότες ὉΤΙ χα] ἀπατωμϑρ ἐχόγτες αὐτόν ννο. ί τσ τίν ἣν 

μόδιον τὴς γρήσεως Ὀὐπολαύο μενα ἐκόντες καὶ ἀκόντες ἐτέρφις τούτων φ αχωοῦ ᾿ 
ὁΤί Ν χα! οἷς αὶ Θσλθμεδαι, τῶτο τέως παρίημι. ὁλὼωςὃ εἰ βρημης ὀληλυμεῖς, Ὁ 

τοτόσοι πἰδκασ θδιατον, ἀχϑυε πῶς αἱ γέρα! ἐμόμνέωτο τῆς ταῦ θαυ, δ! πῶς τὸν ΤΊ. - 20 
στον ΠΠερλεςήχειταν κλαΐσσοι ἡ δχηδεικνύ ϑμαι λίτωνας σὲ ἱματια, σοι ἐποίει μετ' αὑ- 

τῶν ὅσα κα Δορκας. ἐἰδὲς ὀκοδὸ μαὶς ἐμψύχοις φωνὰς, ἀφιείσας, καὶ Ὀσαιύτέωυ ἰχωω 
ἐγρύσοιε, ὡς αὶ Οἰὐτὸ θουνώτυ ἐἰς ζωζωὼ ἐπαναλγατε. ΤΗΝ | γὸ αὐξείησοιν τὸ Πέτρον, Ὁ! 
ᾳ δάκρυα ϑερμιαὶ ὀϊξέχεαν τίω φοφίω ᾧ τίω ρυων ἐγπιζητοῦσαι, ὀκθαλῶν τς 

τας, φησὶν, ὁ Πέζος, ϑκὶς ζῷ γρνατα πσελσηύξατο, ὀϑαςήσας αὑτίω ἐφωώνισε, νι: 

αἰγίος χαὶ ζρὶ χίροις, χαὶ παρέσησεν αὐτίωὐ ζώσαιν. Εἰ βύλει μνημεγένκοϑαι Εἰδι- 
ξης ἀληλοις ἐράς, ζιὐτίω μέ μησοι! χαὶ Ὀιαύτας ὀικοδὸ μας ἐργαίζυ, μὴ «δὲ τίω ἀ- 
υ»ν ὕλίω χκαταδαπόνωμϑμος, δνλαὰ αὐθδὶ ὧν ὁμογμεῖς πολλίωυ τίω φιλϑτί μείω 

Ὠγηδεικψύμϑμος. αὑτὴ κἡὶ μαγή μι ἐπουνετὴ καὶ πολὺ Ὁ κερδὺς Φέρφυσαι. ὄλλα παλν 

ἔχὶ Ὁ πυρϑχείνϑμον ἐπθνέλϑωϑμ, καὶ 'ϑωμϑρ “δ τε ὀδρῶν τω Ὅλμαν. ᾳ Ὑ»19 

ὠκείνων πα ϑὴ ἡμῖν, Εἰ βυλοίμεϑα νήφειν, σωφφοϑνισμὸς γδνήσεται. ὺ ὀικοδομιησωμῦν 
ἑαυτοῖς, φησι, πόλιν ν πύργϑν, Ἢ ἔξαι ἡ κεφαλὴ ἕως τὸ ραν, ἂ ποιησώ μεν ἑαυτοις ο- 

γομοι (03 τῷ δζμασαρζωναι (λχὶ τῆς γῆς. ὁρᾷς πως πϑμταχοῦ τὴς θαρήτων γνώμην Υ̓ 

αἰ σφϑοραν "Κχιδεκψύσσι. αὶ οικοδὸ μήσωϑβ, φησιν, ἑαυτοῖς πολιν. τσὶ πάλιν, ποι- 
ἡσωμϑμ ἑαυτοῖς δγομᾳφ. ΛΛ δρρι χαὶ μ Ὀσοούτέωυ πϑυωλειϑρίλν παλιν πῶς Οὔκ 15 
ἐλοίῆοσι κοιχοῖς Ἐχιχειροῦσι . ἀδω ἥα" γενήσυται ἐπῶς [ὦ] ἀγα χαιτίοϑῶσι τὴς "αι 

μονίας; «ὑπέσχετο μηχέτι ποιήσειν χατοιχλυσον τίω οἰκείαν Φιλανϑερπιδν μιμιδ- 

βϑιος, ὅτοι ὶ σὐεϊξ ζαῖς τιμωοίαις ἐσωφρονίαϑησαν, ὅτε ζαῖς δυερτισίαις Οελπίαε ἐγέ- 

γόγτο. δ9 ἀχϑυε ἫΜ ἐξης, ἴα μαίθης τῆς αἀφατο Φιλαν,ϑοφπίας τῷ ϑεού Ὁ μέγελος. . 

4 Καϊχατέθη, φησὶ, κύφρμος ὁ ϑεὸς ἰδεῖν Σὶ πόλιν καὶ Τ' πύρχϑν,ὃν ῳκοδὺμοιώ 9ι υ| 49 
ὙἭΜὋὸν "των. ᾿ 

Οὐκ ας αὐ, ϑρ9»πίγως ἡ γραφὴ διαλέγεται. ὦ κατέζη, φησὶ, κιίρλος ὁϑεος οὐχ , 
ἡνα δ ,ϑοσπίνως νοήσωνϑρυ, δλλ᾿ ἵν ὀζρὰ τούτε σαιδυσω μεθα " μιιδίποτεχατ, ὭΚΗ ν" 

χἷ 
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γ.ϑα; ασλοῖς δ[ῥ ἀδελφῶν Ὑ ἡμετέρων, μυτε δξ ἀἰκοὴς κωταδιχαξειν, ἐαὺ μιὰ παοό- 
τιρϑν πολλζωὼ ϑυϊξώμεθα τίω πληροφορίαν, πόρτα γ ζᾷ “δὰ τοῦ ϑεοῦ δζῥ τού- 

πὸ γίνεται, ἢ Ὄσοιτη κέχρηται τῇ συγκαταξασει πσοϑς διδασκαλίαν τὴς Ἢ αὐ,3.694:-- 
πων φύσεως. ἢ κουτέθη, φησὶ, κύριος ὁ γιὸς ἰδεῖν τίω πόλιν χα! ὃ πύρλϑν. ὄρφι αὑτὸν 

ς Οὐκ ὧὁκ παοϑοιμίων ἀῥαςέλλοντα αὐ μανίαν, “λα πολλῇ τῇ μουφοθυμία, χε-- 

χρηνδίον, αἀνανϑϑοντα Εἰς ἔρλον αὐςᾶν: αἰγαγεῖν τίωὺ πονηρίαν ἅπασαν, ἢ τότε ἐκ-- 
χογτέεσαι τέιυ Ῥχιχείρησιν. ἵνα. γὸ μυή τίνι ὀΐξῃ λέγειν, στι ἐσυιλεύσαντο «ϑ, Οὐκ ἤγα- 

μμούτα,, 29ν5 Εἷς ἔργον τοὶ δόξαντα, γα μϑβει πλυηρωσαι αὐςᾶν" τὰ " βυλϑυϑέντο, ἃ τότε" δεῖ- 

μμ ζαι ἀδοις ὡς αἰγογήτοις Ἐχειχειρούοι. χαὶ κατέζη, φησὶ, κύρμος ὁ ϑεὸς ἰδεῖν τω πολιν 

τοὺ ᾧῷ πύργον, ὃν ῳχϑδὺμιησοιν ὡ οι ΤῊ αν, δοσητων. δδοι φιλαν,ϑο9»πίας χἰπῥ(ολίω, 

σωυθχώρησε καμεῖν ἀὐις  ταλαιπωρηϑίωαι, ἵω Μ ποραγματων ἡ πεῖροι διδεί-- 

σκαλος ἀὐΐοις Ἄῤπται. αὶ ἐγ, ΕἾἶθεν αἰκμαίζοσαν Τὶ κακίαν, ὸ τω νόσον ξηχιτεινομέ- 
γζωυ, Οὐκ ἐις τέλος ἀφίησιν, δαὶ τζω ὀικείαν ὠγδεικγύμϑμος ἀὐγαϑότητοι, καιϑεύπερ ἰα.-- 
ζὺς ἄΐριςος, ὁρῶν αὐτῇ αὐξανονϑῥίωυ τίω νόσον, ἢ Ὁ ἐλχος αἰγίατον γονόνϑμον,τουγεῖθν 

ι5 ποιεῖται τω τοκέω, ἥω πϑμτελες ἀφανίσῃ τίω αἰτίαν πὰς νόσου. 

6 Καὶ Εἶπέ, φησι, κύολος ὁ ϑεὸς᾽ ἰδοὺ ρος ἐν χεῖλος ἐν παγτων, 
Αντὶ τεῦ, φωνὴ μία ἡ γλεΐοσω μία. 

Καὶ ξτοἠρξαντο ποιῆσαι, ὁνεῶ Οὐκ ̓ ὀκλείψει ἀπ᾽ αὐτί, ὅσα ἀν Ὀχιϑῶνται ποιέν. 
»ὐγ, ρα δεασότε φιλον,ϑεφπίαν. Τ᾽ μέλλοι τὼ ὁρμεζυν αὐν δὴ" ὠκκόγηειν, ἐἰπο.- 

ιο λργίδν πσόϑτερον σιωυτί ϑησι, τὺ μονοναιχὶ δείκψυσιν αὐ Ὁ τὴς αἱ μδοτίας ὦ μέτεϑος, ἡ “ὃ 
εἰγνωμοσιιύης πίω χἰ χυῥοολίω, κἡὶ ὅτι τὴ συμφωνία Οὐκ ἐἰς δέον ἐχοήάαντο. ἰδιὰ γδρ, 
Φησι, μος ἕν κα χεῖλος ἐν πϑλώτων. ἡ τούτο ἤρξόμτο “ποιῆσαι ᾿ ἡ νιώ οέκ ἐκλείψει 

ἐπ᾽ αὐτῶν πλύτα, ὅσοι ἐν Τχιθῶνται ποιᾷ.. τούτο γὸ ἔθος αὑτῷ, ἐπειδὺ μέλλῃ τιμω- 
οἰανἐπάγεν, πυδότερον δεικψιώοι “ΔΨ ἡρδοτηνϑῥων Ὁ μέγεθος, καὶ ὥασερ Ὡσπολογίαν 

δ4 τινα σιωυτί έναι, ὁ ὅτε ποιζοϑαι τίω δίθρθωσιν. ἡ γὺ ἐλὶ τῷ κατοκλυσμϑ, γωώϊκα, 

ἤμδηε τίωυ ἀπειλζωὼ ὠκείνζυ τίωὐ φοξερφὶν ποιφοϑυ, φησιν ἡ γραφή᾽ ἰδὼν ὃ κυρίος ὁ 
φεὸς οτί ἐπληθιωώϑησαν αἱ χακίαι ΜΔ, ϑοόπων, ἡ πᾶς τίς οἱ σνοεῖται ωῳΨ τῇ καρδία 

εὐτὸ ἐχιμϑιώς Ἐχὶ ἰῷ πονηροὶ ὧκ νεότητος. Εἶδες σταῖς παοϑτερον ἔδειξε τηςχαχίας 
αὐπὺν τίω οὑχυβοολίω, Ὅτε φησὶν, ἀπαλείψω (Ὁ) λν,ϑ6 πον. ὅτω χα] νι" ἰδοὺ 

40 ὅ3μος ἐν κα χεῖλος ἐν πλύτων. αὶ ζύτοηρξαντο ποίῆσαι. Εἰ ὁμονοίας τοσαύτης δἰπολαύ- 
οντες αὶ ὁμοφωνίας ποδὸς Ὀσαύτίω δξωκειλαν μαψίαν, τῷ χρὸνα πυαδϑϊόντος πτος εἰχὶ 

χείρονα δζᾳποράξοντα ; οὐκ ὠκλείψει δ β,φησιν͵ στ᾿ αὐτῶν παντω, ὅσο ἀν φγιθών.. 
τῶ ποιᾷγ, Ογεὶὴγ αὐ τίωυ ἀρμιδιὺ Ἰχιακῖν διωυήσεται, δλλὰ παντα ζω βυλθυϑὼπε 
ἀΐζῖς Εἰς ἔργον ἀἰγατεῖν ασουδαάσωσιν, Εἰ μὴ (χίως αἰ πὸρ ὙΜηδὴ ζολ κηϑεντων δὲ. 

35 ζω δώσωσι. Ὁ αὐτὸ ὶ Ὅχὴ τῷ πυσφτοπλαίςου γεγϑνὸς θύρήσει τίς. ὁ ὙῈΡ ὡκᾷ, ζουΐκαν 
" » ΘΙ! “ΠΡ (ΚΝ , “" 5 ! “ ᾿ 
ἥμϑηεν ὠκξαλλεν τῆς ὦ ῷ πὐοαδείσῳ γώγης, Φησί, ηἰς ἀὐνγζειλέ σοι, ὅτι γυμψος 

εὐ ἡ πάλι, ἰδοὺ γέγϑιον Αδαμ, ὡς Εἷρὸ ἡμδμ, τῷ γινώσκειν καιλθν ὸ πονήρϑν. δ νιῶ 

Μῆτοτε ὠκτείνη τίω χέιροι εἰντυ αὶ λοίξῃ Ὄἰπθην ξύλου τῆς ζωὴς αὶ Φαγη "Ὁ ζήσεται ἐὶς 

(Ὁ αἰωϑα, αὶ “ξωπέκειλεν αὑτὸν κύοιος δϑεὸς ἐκ τῷ κυϊβαδείσν. ᾧ νιωῦ φησιν͵ ἰδου μος 
4ο ἐν καὶ χεῖλος ἕν παντων. τὸ τούτο ἠρξαντο ποιῆσαι ᾿ ἡ νεῶ νὶ μὴ ὠκλείψη δὲ αὐτὴ παν.- 

τα, ὅσου δὼ Θχιθώνται ποιῷ. 
7 Διύῦτε, καὶ καυταίξαύτες συγχέωμϑμ αὐτῶν ἐκεῖ τίω γλῴῆαν, ἵγα μι] ἀκόσω- 

ὁ) ἐχαφος Τῆς Φωνὴς τῷ “πλησίον. 

! 

ὅν ᾳ 

χοῦ. ἰχ,, 



κι υἰάν, 

ΘΙΚΟΝ 

240 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
ὥρᾳ πάλιν Μὴν λέξεων τῶν συγχαταάξασι. δεὺτέ, φησι, χα χαταξαντες. τί βύ.. 

“ ᾿ τ ᾽, ε ! ᾿ Ὗ) ᾿ ᾿ 
λέται ζωυτα ζο ρἥλϑιτα : σιυέργείας δάται ο δεασῦτης αοζ"ς τίωυ δίϑρθωσιν ἢ ἀλλα 

συμμαχίας πτξϑς τίω τούτων καιϑαύεσιν τἰχὶ, μὴ Ὅλύοιτο. δλλα χριϑούπερ ἤδη Εἷς- 
“πε ἢ »εαφή, χατεζη κόρλος, διϑοίσκουσου ἡμᾶς δ.) τότυ, ὁτι κ᾿ ἀκρλξείας «ὐνἶὄψ 

Εἶδε “τῆς καχίας τω αἰ πββοολξω, ὅτω χαὶ ὠζωθώ Φησι, δυῦτε, ο χῳταθόντες. ὡς φ 

πρὸς ὁμοτίμοις ὃ πόβτως 8] ζρυτὶ Ὁ Εἰρηνϑῥον, δυῦτο, ᾧ χαταξαντες συγχέωμϑρ 

αὐ} τί γλώήηων, ἵνα μῇ αἰκούσωσιν ἐκοιςος τῆς Φωγὴς ὃ πλησίον. χαϑούπερ φησι] 

τἠλέω ναὶ διϊωνεχῆ, Τοιαύτέω ἀδζῖς ἐχετίϑημίοτέω φιμωοίαν, ᾧ ἵνα πλυτὶ τῳ αἰώμι 
συμπαρενιείνηται, αὶ μυηδεὶς γοογος ληνθέωυ ὠδὶς ἐμυπονήση. ΤΗΝ γδ εἰ δεόντως ἐ- ; 
χρήσαντο τὴ ὁμοφωνία, δγρὶ τὴς ἑτεροφωνίας αὐςᾶν' σωφρϑνιοϑίωϑαι βύλομφαι. χαὶ γὺ τὸ 

ὅτως ἐκαίφοτε (ἴωθς ποιῷ ὁ δεαυότης. τῷτο δξ δρχὰς ἡ Ἐχὶ τὴς γωναμωὼς ἐποίησεν. 

οὐχ Εἰς δέον ἐγοήσουτο τῇ δοθείσῃ τι μιῇ, αἰοτῦτ αὑπσέταξεν αὐτίω τῳὐ λῤδγί, 

αὶ πάλιν ζχὶ τῷ Αϑώμ, δη" μὴ ἐκέρϑανέ τι ὡκ τῆς πολλῆς αέσεως, ᾧ τῆς ὦ ῷ 
πυδαδείσῳ Δ] ̓αἴτης, δδλα δ. τῆς αρροκθασεως τῷ ἐλιτιμίῳ ἑαυτὸν ὑπτάζθεωυον 

τόπσεν, ὄξέξαλεν αὑτὸν οὐκ τῷ πορᾳαδείσυ,ὺ τίωὐ τιμωοίδν ἀντῳ ἐπειϑηκε διζεσέχν, τῇ 

λέγων᾽ ἀχλβθας κὶ πειϑόλοις ὀϑωτελεῖ σοι καὶ γῆ. τ ὅτοι (οί ἘΝ) τιμηϑεντες τῇ ὁ- 
μοφωνίῳ, Εἰς κακίλν ἐγοήσαιντο τῇ δοϑείσῃ τιμῇ, δῴρα τὴς ἐτορφφωνίας ἵξησιν αὐ 
τὴς χαχίας τίω φορφίν. ὦ συγχέωϑμ αὐ, φησι, τίοὐ γλώήηδμ, να, μοὶ αἰκϑύσωσῳ 

ἕχασος τῆς φωνῆς τῷ πλησίον. ἵνα, ὡασερ ἡ ὁμοφωνία, τζω σιωνοίκησιν Εἰργαξετο,ὅτως 
ἡ δζρίρεσις τὴς φωνῆς τίωὐ Δ{ 4 ασοροὺ ὐις καιτοισκέυασῃ. ΟΦ γΡ μὴ τίω αὑτίω το 
ἔχοντες Φωνδιὼ αὶ δ λεξιν, στ εἷς δ ἡδυωαντοχτ, πυτὸν ὀικεῖν 

8 Καὶ διέασειρεν αὐτῦς, φησι, κύίφλος ὁϑ)εὸς ὠκεῖδεν ὕ " αφσώπν πάσης τὴς χιοῤνι 

γῆς,ὺ ἐπαύσαντο ὀικοδὸ μοιώτες τίωὐ πύλιν (δ) πύργον. 
ρα δεασύτυ φιλαν,ϑ9»πίαν, ἐὶς σσίωυ αὐτὲς ἀγέδωλον αἰμυγχανίαν. χαὶ γὸ κ4|- 

νομϑίοις ϑιπτὸν ᾿ ἐοίκασιν. ὁ ( ἐπέταῆοω ἕτερον, ὁ 3 ἕτερον ἐπεδίδου" ἡ ὀϑόγητος ἀὐζις 15 χλάνα 

λριπὸν ζὐ πάσα ἢ ἐἈχτγείρησις, δ}9 χαὶ ἐπτιύσοιντο ῥικηδὸμωιίστες τίοὶ πόλιν χαὶ (ὴ 
πύρονν. ᾿ 

9. Διαὶ τίτο ὀκλήϑη Ὁ ὅγο μαι αὐτῆς, σύγχυσις ὅτι ὀκεῖ σωυέχεε κύρλος ὁ γεὸς 
(ἀ χείλη πάσης τὴς γῆς. ἡ ὀκεῖδεν διέασειρεν αὐδυ; κύσιος ὁ ϑεὸς ὅτι παάίσης τῆς γῆρ. 

Σ κόπτει πόσαι γίνεται, ὥφε τίου μψήμιζωυ ττλμτὶ τῳ αἰώνι συμπαρεκίείνεοϑαι. “ο6- 39 
ΤΌ δὴ ἡ γλωοσῶν δχίρεσις, μᾶλλον δ ὁ ασοϑ τότε ἡ τὸ ὀνόματος πσδλσηγρθία. 

ὃ Φαλὲκ “ὃ ὄνομα, ὅπερ ὁ ΕἾδερ ἐπέιϑηχε τῷ ποι δὲ, " μερασμὸν σημαίνει. ἔπειτα ἡ τῷ 
Ὅπε πσϑλσηηϑθίω. σύγχυσις γὸ ὁ πος ὠγομιοιοϑη, ὁ ΠῈρ 4) Βαζυλων. ἔπειτα αὑτὸς 

ὁ Εζρρ ἐμᾶνε Ἔ αὐτὶ ἔχων ὀύλεξιν, ὥπερ ἡ κσοότερϑν, ἵνα αὶ ὅτο σημεῖον οὐναρτὲς ϑμη- 
“) ὃ δζαιρέσεως. Εἶδες ὀχ πόσων ἠδυλήϑη διϊωεκὴ Ὁ μνήμων ϑφζμσωζενῖ, ᾧ μυηδύποτε 19 
λήθη τραδὸϑέωαι Ὁ τότε γεβρννϑμον. καὶ Ὁ} οἷ ὠχείνα λοιπὸν πατὴρ παιδὶ αἀγαγ-- 

κζω Εἶχε τω αἰτίαν λέγειν τῆς ἐτεροφωνίας, ὸ πεῶς "δαὶ παΐξας μόμϑαγεν ἐζήτει 
“τῆς τῷ τύπου πσρλσηγϑολας τίω αἰτίαν. Βαζυλωὼν δ ϑχε τοῦτο ὁ τόπος ὠνομιοίαϑη, 

δαὴν ὅθ) σύγχυσις, ὅτι ὐκᾳ (λουέχεε κύφλος ὁ ϑεὸς τὰ χείλη παίσης “' γῆς, ὁ ὠκᾷϑεν δι-- 

ἐασειρεν ἀδοιᾷ. ὠμιφότερφι ἡ ἃ τοπν πποϑσηγϑοία, σημαίνειν μοι δοκῷ,κ ὅτι Τὰς γλώτο 42 
ζφ( μὐξ χε, ἡ αὐντοϑαν τίου δχχασοροὲν ὑπο ἐμεινὸν. 

ΗἩχούσατε, αὐγαπητοὶ, πόθεν αὐζὶς ἡ τὴς ἀτοροὶς αἰ πσύϑεσις γέγονε ̓ Ἂ Ἢ 

γλωῆων ἡ αίρεσις, φύγω δι, ορϑχχαλαῖ, τέων μίμησιν, αὶ τὸς οὐκὶ τῷ ϑεού 
λαοῖσι 



ΓΕΝΕΣΙΝ, Δογ. δὲ 241 χιζς καὶ 
αἶαλέ δεισιν ἡμίν Εἰς δέον γοισωίβα , χαὶ τίωΣ φύσιν τίω δύ, ϑο» πίνων εἰγγοοιῶ.- 

τὸ ουτω βυλίνωμεθα,, ὡς Οὐκὸς δ, ϑοϑίποις βελωσαοϑαι ϑρητθες τυγχόμογζᾳ. 
χαὶ λογεζόμϑμοι τῦ Ὁ πϑρώτος βία Ὁ χκηρϑν, χαὶ ὡς βεαχὺς ὁ ὁ τῆς ζωῆς Ὑ1Ι .,ο6- 

γ6, πολλέων ἑαυτοῖς αἰ ρισίου πυξϑαποθω μευ ' γῆς τῶν ἀγαγών ποραξε- 

ξ ῶὐ ἐργασίας" ὲ μή μένον πῆρ γηςείας τω ὑλίτασυ χε (βύμέρᾳς ζυζᾳς Ὀαδεξω- 

μεϑτ, Ὡλλα καὶ Ὁ ἐλφημοσιούης ϑανίλειαν ὁ πυξλσευχας κτενεῖς. ὦ δ τῇ γηζεία, Υ̓ 

ποοϑσευγίωυ ἀεὶ ̓(μεζὼ θα! δ. καὶ 67| τούτο ἐ ἐφσὶν αὐληλέσ, ἄκνε τ ἘΧοισῦ λέροντορ' Ματ' 
γα, 

Τούτο μος Οὔκ ὠκπορεύεται, Εἰ ΠΥ πϑϑσευχῃ ὠὀνηςεία. ̓ ᾧ : παλιν "χὶ μα ἀ. Ὁ 

πορύλων, Πρσδυξάρδμοι δ, Φησι, ὀνησεύσαιντερ πϑλέθωντο αὖ ςᾶν: τῷ κυρίῳ, ἐις Τραξ.1γ.γ.. 

υὐνηβπο τὸ ὃν πεπιφεύχεισοιν. ᾿ παλιὸ πόσολος,, Μπυ' ̓Ὡποσερᾷτέ, Φησιν, δλλήλο (, ἐι μη ὦ ἀἰΚο).ζ... 

τελσευχὴ ἡ νηςεία. ἐιδὲς πῶς δεῖται τῆς ογτευεν συμμαιχίας ἡγηχεία, τότε Ἂ μώ- 

ϑιογχω" λιξα ἡ συ ἐγήψεως αἱ αι κυδϑσευχαὴ γίνονται, κουφοτέρας τῆς αἰ ονοίας ΤΟΎ χϑρούσνις, 

γίφων οὐθενὶ ἘΠ βαρουρδύνο, τοὶ ὑ ποῦ τὸ Ὁ ποηε»ὐ τῇ Τῆς Τρυφὴς Φορτίν πιεζορϑίηρ. μέγα ̓  

ἣν ὅπλον ω  δὐχὶ, μεγάλη ἰσφάλεια, μέγας ϑηστευρϑ, μέγας λιμζώ, ἀσυλον γχωρλογ᾽ 

ιε μόνον ἐάν γή ἡ φοντες πυδοσίωνϑυ τῳ ̓δεασύτη, ὼ πϑρτοι 99εν (ἰμυάΐγοντερ ἑαυτών τίω) 

αἰ ϑόοιαν, ὁντω τίω ππεύσοδον ποιώ θα μηδεμίαν είσδυσι διδόντες τως ὠϑρῷ τῆς 

(τηοίας τῆφη ἱμετέρᾳς. γ, γδβ θιδεν, τί χτ ὃ. καιοϑν ὠκεῖνον διυναίμέϑαι αἰἷϑὶ 
ἫΜ Μ (ἀωεηῤτωνὴ ἡμᾶς ὀχαλεθέντες, ὃ ὼ αὶ ὁ ἡμδρτημδμα ἀξαγορδύσαντεο, ἡ ζῳ πραύματα 

᾿ τῷ ἰατεῷ ᾧ δείξομτες, πολλῆς δλιτυχεῖν τὰ τὴς πρᾳ πείας, τότε μίλια ἐφίςαται ἢ πὸρ- 

20 γα ποιεῖ ἃ ποζλγματιύεται, ὦφε ὠκκροῦσω ἡμᾶς ὶ Εἰς ῥαϑυμίαν ἐμραλῷν. δ|9 νή γῆ 
φωρϑρυ, τυ Ῥαχαλῶ, ἢ Εἰδοτες ἀυτο ζε Ἐχιθυλαὶς, μάλιζα Ὁ ῷ τσιθϑν κεῖνον 
«ατυϑαϊζωμδν, ὡσανεὶ παρϑντοι ο ποοϑ Ὁ ὀφθαλρδνηρδμ ὲ ἐσώτοι ὁρώντες, ὄντως αὐτὸν 
ἀχυχρϑεοϑοι, ᾧ πϑύτα λογισμὸν ὀχριτουρφίἥοντα ἡ μδυ᾽' τίω ὀζροιαι αἰπω)είοϑεη, ἡ ὁ-- 
λεὺς ἑαυςᾶν ((ωτείνευ, αὶ χΧ ἀχριδη ποιφον, τίω ἐντόυξι, ἵνά μή μδγον ἡ ιγλώήα φλέγίη-. 

ἿΣ τα, δλλαὶ καὶ ὃν ̓α θένα συμθαινη τοῖς λεγϑμῦβοις. ἐαν χὰ ἡ γλώῆα (ἃ ἣ ̓ σοφέρ ῷῳῷ 
βίματα, ἡ ἢ ὀζρέγοια, ἔξω ῥέμιζηται, χὰ ἐχτ τίω ὀικίδμ αἰξεσκοποῦσοι , (κ᾿ δ πίω ἀγ9- 

τὰ ἡ φόυταζομλύη, Οὐδὲν ἡμῖν ὀφελος ἐςαι ᾿ὅα 5 ἢ ὦ πλείων ἡ καταχρισις, Εἰ ΣΝ 

ὀὐϑεύπῳ πρελππόντερ, τοπτούτίωυ Ἐχιδεικγύμεϑα, τίω' ἀπουδέω), ὡς μηδὲ ὧν πλη- 

σίον γϑλεζώζᾳς πολλάκις ὁρῶν, διλαὶ (ἑωτείνειν ἑαυτῶν τίω δχργοιὸν ᾿ καἰκεῖνον μόνον 

30 φδυταζοοϑαι, ῳ ἢ ππολσίωμϑμ᾽ πολλῷ μαιλλον Ἐχὶ τῷ γεοὐ Γ τούτο ποιεῖν ἡμᾶς χεὶ , 

(μεχώε αὶ ἀδῥρολείτδως τοὺῖς σαξσιυχος πσξησχαρτερᾷν. ἣν γὸ τῦτ αὶ ἡ Παῦλος 
γράφων ἔλεγε, Περσερριδμοι ὧν πϑρτὶ καιρῷ, “αξοσεύχεος ἡ ὧῳ πρθύμιατι" μη ὕρεσνεν ας 
[λώοση "μόνο ὺ κα αἰγευπνίας δανεκίζο, φησιν], λυ » ἐν αὐτή τῇ ἡ ψυχῇ,έν πγδύμιατι. 

πνϑματικοὶ γᾺ, φησιν, ἔζω ὑκίὸν ζᾷ αἱ αἰτήματα, γηφέτω ὁ ὁ λογισμός, συντεινέαϑ ἡὶ δια!.-- 

. " να, τοι ἰρ λεγϑμένοιερζιατα. αἰτειοϑε,ροἷα, ἐϊκὸς ωρὰ Το 5 αἰτεῖν, γα ὃ χὰ αἰτομίνων Ὦχια 

΄, 

᾿ χέμπρὼ 
ἮΝ τύχετο ὴ ἐὶς αὐτὸ ̓ ἀγευπύπε διογηγθρδῥοιρηφοντες, ἐγενρ»οὅτες ἢ Τ ὄζφϑοιαν, μιὴ μή χασ-- 
ἣ ι ἐϑμϑμοιρὺ κψωμϑμοι, “νὰ ὧδε καἰκεῖσε 1’ λογισμὸν αὐξεαγόρδυοι, Ὡλώκῷ ̓ φόξυ κα ἡ (69. 

ων Τὶ ἑαυΐ Ῥπείαν κατεργαίζεοϑν. μιαικαίθλος .»», Φηρσην, ὃς ὁς Και τουτηήσσει! πάντα δὶ θ.. 

| λδζειαν. μέγα ἀγαθὸν" ἢ ὅν. Εἰ "ὃ ἀὐϑεῦπῳ τίς δἰ θλεγϑμδρος ογαρέτῳ ̓  μὶ- 

40 χραν δξ αὐτῷ καρπούται τὼ ὠφέλειαν, ὁ ὁϑιῷ δἰ λέτοϑαι κοιταξιωϑεὶς πύσων Οὔρε 

Ὡὐπολαύσεται ἿΜ ως »αθαν; ;ἢ ̓ γὃ ἂ χ" ' δίλεξίς ὅδ: τὐϑ3ς τὸν ϑεύν. ὃ ἵνα, μαίθης, ἀ ἄκου 

τὖ πρφητα λέρνο; 9 Ἡδιωυλκίη τῳ! ϑεῷ ἡ ̓δ(φλογή, μου, τούτ᾽ ἐςιν, ἡ Ψ» φλέξί μὰ Ὑαλ. 77.» 
ἡδύα φδνείη τῳ ϑεῷ. μι γοὺ ὦ Ὡριν ὃ αἰπήσω μδυ, οὐκ ἡ ἡἠδειύατο τ ρασεῖν ἐλ ευλα δ᾽ 
ὅτο ̓ἀναρϑβειζνα ὦ ἀἰφορμόιυ λέξη τ ἢ ἡδ Ὁ διχαίως ἡμᾶς ἀξιοιῶ ὁ 1 αὐτοὶ πσϑ»- 

Οδεγίοι τοπι. 1. Χ γοίας. 



ζζ. κα. 

8. Κιη..18.., 

Ῥοωμ. ,χς, 

Δι ΝΆ, 

ψαλ, μη, ΕΑ, 
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γοίας. καν Ὠχιτύγωρϑν ζίιω ἢ; αἰτηϑύντων, καὶ μὴ ἐπιτύχωμϑρ, δα αϑῥωμδυ τῇ αἱ- 

στήσει ὁ μὴ μόνον Ἰχιτυγχόψοντες θυ»ϑραςῶμϑ,δλλαὶ κα Ὁἰποτυγχόμοντες 2 γὺ Ὅο- 

τυχεῖν, ὅτὸν ὁϑεὸς βύλεται, Οὐκ ἔλφοσον 681 τὰ ἐλιτυχειν. Οὐ ὲ γὸ ἰσινϑῳ ἡμεῖς 

συμφέροντα ἡμὶν ὅτως, ὡς αὐτὸς Ἰλίςαται. ὡςε δίωυ, καν Ἐχιτύχωρϑμ, κἀν ὡσοτύ.-- 

γωνϑυ, θ)λϑρίφεῖν ὀφείλομδν. καὶ τ θαυμάζεις Εἰ ἡμεῖς ςύκ ἴσμϑῳ τὸ συμφέροντοι: 5 
Παῦλος, ὁ τοστος ᾧ τηλικϑότος, ὁ τον ἀποῤῥήτων ὠκείνων αἰξιωλεὶς ἡγνόει, ταὶ μυὴ 
συμφέροντα αἰτών. ὯΦ ΝᾺ ἑώροι ἑαυτὸν κυκλϑμϑμον «ἰ πυὺ τοὖν δεινών ᾿ὸ τῶν ἐπαλ.-- 

λήλων πειρασ δ! ἠυξωτο τύτων ἀπαλλαγάσαι, ἡ ἐχ ὡπαξ συοὲ δυύτερον, δλαὶ κα 

πολλάκις. Τφάτον Ὁ, φησι, (Ὁ κύφιον παρεκάλεσα. Ὁ ὃ. τϑίτον, ππολλαΐχις παρε- 

χάλεσί, ὃ Οὐχ ἐπέτυχεν. ἴδωμδ δξώυ πῶς διετι 9η. ἀφα μὴ ἐδυσέρανον; ἄρρι ὀκγη- τὸ 
οὐτεξθς γέχϑνον : ἄροε Ογάρχησεν; ἐχί, δρλαὶ τί φησινν Εἶπεν, Φιοκεῖ σοι ἡ χάρις μῦ. 
ἡ "ὃ δυωαμίς μιὰ ἐν ἀοϑενεία, τελειόται. αὶ μένον σέ ἡλθυϑέρωσεν αὑτὸν τῶν ὄχικει- 
ἐϑύων λυγτηρῶν, δλλαὶ ἡ ἐγαπομϑῥειν αὑτὸν Εἴασε. ναὶ, ἀλλὰ πῦϑεν δήλου ὅτι σγκ 
ἐδυοέρανεν ;ἀχουε" Παύλου λέγϑντος, ὕρτὴ ἔμαϑε (αὶ δυχοιῶτα τῷ δεαυύτηῃ Ἢ ἤδιςα, χὰ 

δέω χαυχήσομαι ὧν ζαῖς αἰοϑενείαις μα. θ' μόνον, φησὶ, λοιπὸν ἰπαλλαγἄώαι οὐκ ὅχι- τ 
ζητῶ, δλλας μῷ πλείονος τὴς ἡδογὴς χαυχήσο (φῇ ἸῺ αύτοις. Εἶδες βὐγνωμονα ψυ» 

χέω, Εἶδες πόθον (ὃ αἰδὲ (ὃ ϑκόν. ἀὔκουσον ἐντο' λέγοντος Τὸ ))Ὰ}" τί ποδοσθυξόμεϑα, 
χαϑο δὲ Οὐκ οἰδουμϑν. Ἐ χ διον τό, φησιν, δ, ϑοϑπους ἡμᾶς ὑγζῳς ἐιδέγαι πόρτα ἀχριο νὰ 
(ὡς. δεῖ δῶ χοἰ δαχωρῷ δεν μνρνῷ τῆς ἡμετέραις φύσεως, κάκεῖνα κ᾽ χαραις δί- δῆ, 

᾿ χέοθαι ἡ πολλῆς τὴς ἡδονῆς, ὦπτρ αὖ τὸς δοκι μασι, καὶ μυὴ πσοός τίω ἊΝ τῶν γνομέο 20 

γῶν ὁρᾶν, λα «αοϑςα ̓  ϑυκϑωῦτα ῷ δεαυύτη . ὁ »ὰ» ἐἰδως ὃ συμφέρον μᾶλλον »πλῶ 

ἡυδὰ), αὐτὸς διδε ἡ ὅπως δεῖ τίω σωτηρίαν τίω ἡμετέραν μαϑοδυῦσαι. ἡμδμ ύιϊω ἕν 
ἔργϑν ἔσω, Ὁ διϊινεκῶς ζαῖς πυρλσθυχοῖς τοδλσκαρτερᾷν, ὁ μυὴ αἰ οούλλειν ποὺς ἔ βρα- 
δυτῆτα, δλλαὶ πολλίω Κ᾽ μακροθυμίαν χεδείκψυοϑευ. οὐ ΝῚ αἀγλυϑύων ἡμϑμανοϑς 
Τὰ αὐτήσεις ὑπερτίθυται, δλλαὶ σοφιξόρϑμος ἡ μδίυ" πίω πσφϑσιδρίον, χα! βυλόμϑμος ἡ- 15 
μιᾶς διϊινεκῶς πσϑϑς ἑαυτὸν ἐφέλκεν, ἐπεὶ αὶ πωτήρ Φιλόφορηϑς αἴτθμϑμος πολλάκις 
ρα Ἐ πω δὸς ἐκ Ὠχυθύει, ὑχὶ μὴ βυλόρδνος διοιώαι, δλλα ὃ παιδὸς τ παρϑσεδγίαν 
δὶ τύτο Ὠπασωώμϑρος ζζῦτα δὲ γινώσκοντες, μηδέποτε αἰπαηϑρθύωμω, μηδὲ διρλείο 

πώμεν ωροσιόντες ἡ ζιςἰκετηφίας ποιμμένοιἐἰ γὃ “ὁ ὠμὸν ἐκᾷγον καὶ ἀπνὴ δικαιςὴν,ὁ μυή- 
τε τ ϑεὸν Φοίιυϑμνον ἡ πσοϑσεδρία γιυναηγκὸς δξεξιαίσουτο ᾧ Ζξεκαλέσοωτο ἐἰς Κὶ ἑαυ 10 

αὐτίληψιν" πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς, ἐϊ βαληϑείημϑν ἐκείγζωω μὰ μωίσοιο ῖ, Υ̓ γωυώκα ἡμε- 

ον ὁ Φιλούθρωπον ἡ μϑ!δεασύτην, τ" ϑὐ αὐλαΐχνον,ἡ Ἐχιτφέχοντοι ἡ δ τῇ σωτηρία, ἐκ-. χδ νὼ 
χαλεσ θα, ωρὸς Γ ὀικεΐαν ἀγτίληψυ;παιδεύσωμεν τοίνυν ἑαυτεὶς δυσουποαπαίςως ὄχεν, 

ὺ διμυρκώς σαῖς «αξϑσευχαῖς “παϑόσηλῶο δορὶ ὧν ἡμέρᾳ καὶ ἐν νυκτὶ ᾧ μιάλλον ον νυκτὶ, 
ὅτε πἰδεὶς ὁ ογοχ λών, ὅτε πολλὴ ἢ: λογισμῶν ἡ γα λζούη, ὅτε πολλὴ ἡ ἡσυνχία,,) τα ρϑεχος 35 
ἐκτὸς ὦ δωματιον, ἐδενὸς ὄντος Ὁ ἐκκροῦσοι δυναμέγα ἡ ὑὐποςῆσοι ὁ ωροσύδι, στεῖσυν- 4 
γρλϑμη τυγχόμυσει ἡ ὀζρέγοια, πλύτα μα ἀκχριξείας αγαϑέο, δύνατω ΣΧῚ ψυχῶν ἰα- 

χρῷ. εἰ γὺ ὁ μαχάρλος Δαξίδι, οβασιλεὺς ὁμ καὶ πσδοφήτης, ὑπὸ τοσύτων ὀχλούνϑμος 

ποραγμά των, ὶ αλουργέδοκαὶ δζρίδη μα αἰδεκείνϑμος ἔλετι,Μεσονύκτιον ἐϊξηγφ οϑ μὴν 
ξομολογεῖοαϑαί σοι Ἐχὶ ζαᾳκρίμωτα, ἣ δικαιοσιωης συ,τί ἀν ξιποιυὃν ἡμεῖς, οι Υ ἰδιωτί-- 49 

κὸν ἡ αὐτο μονα, βίον μετιοντες ἡ μηδὲ ζεὶ αὐτοὶ ὠκείνῳ ποιοιῶῦτες; ὅν ὃ εἰν ἡμέρα, 
πολλά Εἶχεν αὑτὸν τὰ πἴθιασώνγτα, καὶ πολιᾷ [ω ὁ Μ᾽ πραγμάτων ὄχλος, ἡ πολλὴ ἡ 
σαρϑιχέ, ᾧ χριοϑν ἐχ ἡύράσκεν Ὠχυτήδειον ἑαυτῷ προς τίω ζιαὐτίω προίσοδον, 

τῆς 



ΓΕΝΕΣΙ͂Ν, Δογ. χ᾽ 143 χες. ἰα, 
ν»ν 3} ΠΣ χ ἃ {) ͵“ "» ᾿.» .“ ε ῃ ΜΝ ΕΣΕΝ 

τὴς ἀγέστωφ χα] 69}, ον τέο! υπγδ ποιοιωυ ) χα! θον Ἐχὶ Ὲ ἀπαλων ςρωματῶν χῳᾳτοχε-- 

κλινϑβοιρὺ ὧδε καάκέσε «ὐδεςρεφόνϑμοι,ὁ βασιλ()ς,ὁ ζοσοιύτέου ἀναδεδεγμμένος φφον- 
τἴϑω παροσόδῳ χα οθν ἐποιεῖτο, κατ᾿ ἰδίαν τῳ γκῷ διρυλεχόνϑμος, ἢ Εὐλικρνεῖς χαὶ 
" (Ὠωτεταμένας ζς ὥχάς ποιόνϑμος, ζώυῳν ᾧπερ ἤγελε᾽ ἡ δ ἿῬΜ) πσολσθυχοῶν τό- 

ι ὦ 

ζ 

(ππ9 , ᾿ Ἂ 
Ἢ .; 7 τῶν (ὧν πολέμοις χατώρθα 6 παρον ἱξαῖς, αὶ νίκας γίχαις '᾿(ωὡα ων. Εἶχεν» ο- 

Γι ᾽ } ᾽ ᾽ἅ 

Ὡ πλὼ ὠχείρωτον, τίωὐ αὔωϑεν συμι μαχίδιν, ὦ πποὸς «ἄν' πρποοὶ δ᾽ δύ, ϑοθίπων πολέ- 
μοῖς Ῥοχέσαι διωωα νϑῥζωυ μόνον, διλλὰ κ) πος ζς ὟὝὌἋἪ δαιμόνων φαίλαγίας. τῷτον 

Οίμω ᾧ ἡμεῖς μειμωισώμεϑου, (Ὁ) ἰδιῶται (ὃ βασιλέα, (ὦ τὸν απο μονα καὶ ἡσύχιον 
βύν μετιόντες, (ὃ ἐν ἀλυργίϑι ὁ ὀζεδήματι (ὃ Ῥ μοναχών βίον ὑχυύβακοντίσειντα. 

10 ἀχϑυὲ Νὰ πάλῃ αὐτὸ δλλαχϑ λέγϑντος, Ἐμηϑη ᾷ δαχρυώ μου ἐμοὶ ἀρτος ἡμέρρις ψαλ, μα, γ. 
δ νυκῖος, Εἶδες ψυχίω ὧν διδωυεκεῖ κατανύξει τυϊχανέσαν. ἢ υφή μού, φησιν, ὁ 
ἀρτος μῦ, ἡ ἑσίασίς μου συυὲν ἕτερον ζῶ, ἡ τὰ δαίχρυα μι ὧν νυκτὶ ἡ εν ἡμέρα. ὦ πα. 

λῃ, Ἐ᾿χοπίασου ἐν ῷ φεναιγμῷ μι, λύσω καιθ᾽ ἐχάτην υὐκζῳ τίωὐ κλίνίω μα. “ι ἐρθνϑν Ὑαλιτιτν ἢ 

ἡμεῖς» ἢ τί δστολογησο θα, σϑ τὲ 1 Ἰσίω τῷ βασιλῷ τῶ κἰ ασὸ τοσῴτων πυσαγμαΐτων 
τς σἰδιασωνϑῥῳ χατὸμυξιν (γιδείξααϑαι βαλόνϑροι, δ γδρ, Εἰπέ μοι, μ᾽ ὀφϑοιλιῦν" 

ὀκείνῳν ὡρκιότερον “ῥ᾽ ἰ ασὸ τῆς [(μυεχείας Μ' δακρύων, καϑούπερ αἰ πσὸ μϑδδρι- 
ταῖν τίνων, κεκαιλλωπισμϑῥων , ΞἾδες (Ὁ βασιλέω αὶ ἐν νυκτὶ ἢ ὧν ἡμέρα δακρύοις χὰ 
βὐχαὴς ἑαυτὸν ὠκδεδωκότα᾽ ὁρᾳ. ἃ 1 Ὁ οικαρνϑρης διδυύσκαλον οὖν δεσμωτηρίῳ καϑειρῖς. 
μῆμον, ἡὶ εἶν" πύδιας ἔχοντα εἰν τῷ ξύλῳ πσδϑσδεδερϑμες ὧμα τῷ Σίλα, ἡ ϑζρα πείσινς 

δο τῆς γυκτος καφόσθυγθνϑρον, ὅτευ τῆς ὀδυύης, ὅτε ες ασὲ Ἢ δεσμῶν κωλυόυϑμον, 

ἀλλα Φύτη μάλλον πολιοὺ αὶ ϑερμότερον (ἢ) πόλον Ὀχειδιειψύμδμον (ὃ αἷθὲ ᾧ διε 
αὐϑτίων. ΤΠ αὔλος γὰ», φησὶ, ἡ Σίλοις κῦ Ὁ μεσονύκτιον πυρϑσευγθυϑμοι ὕμψοιωω ῷ Πραξ. νι χε, 

ϑηεόν. ὁ Δαζὶδ ἐν βασιλεία αὶ δ] αδήκατι δοικρύοις ἀ θύχαῖς πόρτα Ὧν βίον κατα.-: 

᾿ μήλισκεν" ὁ πύφολος, ῥ Εἰς τοίτον ἔρανον αρπαγεὶς, ὁ ἦιἥ' Σιπορρήτων αἰξιωθεὶς μυτη;- 
25 οίων, ὦ δεσμοῖς τυγχόμων κῦ ὃ μέσον τῆςνυκίος ποοϑσευχας ὦ ὕμνος ἀνέφερε τῷ 

δεαούτη᾽ ἡ ὁ ββασιλϑὺς μεσονύκτιον ζἰξεγήρόνθμος ὄξωμολογ το, ὁ ὦ πύφολϑικὶ 
Ὁ μεσονύκτιον ἐὑντενεῖς ζὰς πυρϑσευχαὶς . δυο ὕμνος ἐποιοιῶτο. τότες μιμησώμβα 

αὶ ἡμεῖς, ὶ τῇ (ἰωεχείᾳ Μι πϑϑσευχύν τειχίξωμϑμ ἡμόν τίω ζωϊω, αὶ μηδὲν ἡμῖν 
πόϊε κώλυμα, μέοϑω. συτίὸν ἋΣ δβηνή μῶν Ὁ δυυυαίνϑρον ἐμποδίσαι, ἐαννήφωϑμ. μὴ 

30» ρτόπε γοήζομϑυ, ἤχαιο96; γτᾶς τόπος, γᾶς καιο9ς ἐχττήδιφος ἡμῖν πσδϑς τίι 
ποιαύτίω “το σοδὸν. ἀκσε ̓ Ψ πάλιν αὐτο τῷ διδοισκαίλου τῆς ὀικϑυμϑλῥης λέλχϑντος, 
Ἐνπϑυῦι τόπῳ ἐπαίροντες ὁσίας χεῖορις γωεὶς ὀργὴς ἢ αἰ αλογισμϑ. ἂν πίω 1 9’- α, Τιμ. βιη, 

μια ἔχῃς καϑαρθυσῷ Μ᾽ ἀτόπων παϑών, καὺ εἰν ἀἰγϑρῷ ἧς, καὶ οὖν ὀικία, κὰν εἰν ὁδῷ, 
καὺ ἐν διχαφηείῳ ηϑρεζώς, καν ον ϑαλφίοση, κἀν ἐν πλυϑοχείῳ, καὶ ἐπ᾿ ἐργαφηρίῳ 

45 ἧς ἐξηχώς, καὶ δγτν περ ον ἧς, δεωνήσῃ τὸν ϑεὸν χαλέσας Ἐχιτυχεῖν τῆς αἰτήσεως. ὃ- 
περ Εἴδοτες, οὐ ραιαλώ, ΛΖ πιονησείας ᾧ τὴς πσοϑσευχὴς 1 αἀκρίξειαν ἐχτδιειξω.. 

μεθα,  τίωυ ἐντεῦθεν συμμαχίαν ἑαυτοῖς χατοισκβυαἰσωμδρ᾽ ἥα τῆς τὴν αὐτο ῥοπῆς 
ἰξιέρϑροι, ὁ  ὔλόντα βίον ϑϑαρέφως εὑταῖ ϑιανύσωμϑρ, ᾧ ὧν ᾧ μένοι φιλαν,ϑρω- 

πίας ὡνὸς ἀξιωθῶμϑμ, χάρι χα ὀρδιρμοῖς τῷ κυρὰν ἡ  ἴησῷ Χοις θ᾽ μεθ᾿ δ ῷ πα- 

40 τῶι, μα τῷ ἀἰγίῳ πνευμαΐι, δῦξα, κραζς, μή, νιῶ χαὶ ἀεὶ, χαὶ Εἰς εἶν" αἰώνας [δ᾽ 
αἰώνων. Αμώυ. 

Οἰπεγίοί, τοπη, τ. Χλ Αὐγ: 



--".τ----.ὥ.Ἠ.ὄὌ..." 
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Λέγ. λα. ΚΑΙΈΛΑΒΕ ΘΑΡΡΑ ΤΟΝ ΆΒΡΑΜ ΚΑΙΤΟΝ 
Ναχὼρ (ὅσ υἡοὲς αὐτο, καὶ δ Λωτ ον Αρράν, υἱὸν τῷ ἐοῦ ὐτν χαὶ Ὁ 

Σαΐραν τίωυ γυμφίω αὐτῷ, γοωυ κα Ὁ Αξροι τῷ ὑοῦ αὐτῶ χαὶ ὄξηγα. 

“ἐν αὐζῶν' ἐκ τῆς χώρρις ὙἋὮ ΘΞ Χαλϑαίων, πορέυϑίωαι εἰς γάω τῶι ς 

"Χαναναίων. χαὶ ἤλϑεν ἕως Χαῤῥαν, ὁ κωτῴκησιν ὠκᾷ. 

ΞΜ Ολλας ὑμῖν ἔγω χάριτας, ὅτι τὰ μεθ᾽ ἡδογῆς ἐδέξααϑε »ϑὲς (δ 
Ν κὐδὶ πῆς δύχις “ λόχϑες, χαὶ δτίὶ κ(' ζυσαύτης ασουδὴς σιω- 

“κ᾿ πέχετε δι τίω αἰκρόασι. τῦτο "ὃ ἡ ἡμᾶς κυδοϑυμοτέροις το 

τῷ ἀπεργάζεται, ἡ οἱρασκάαζει δωψιλεφέραν ὑμῖν χρύδᾳατι-: 
ἣν 9(ναι τέων ἐείασιν ζωυτίωυ τίω πγθυμιατικήν. ἐπεὶ ὼ γῆπονος, 

Ξ ἐπειδὰν ἴδῃ τίω ἀρέραν χαὶ (ῷ καταξαλλόμϑνα, ἀπέρμκοιτα 
πολλαπλάσια, δεικψύσσοαν, ἢ κοκκάντω ταὶ λήϊα, ὶ παύετω ζὰ ΤῈ εαυΐν καθ᾽ ἐκες 
Εἰσφέρων, ἡ τίου πο σήκϑυστιν Ἐχημέλειαν ποιόρϑιος, ὶ πὐδισχοτεῶν ἡ οὐ νυκτὶ ὦ ὡ ι5 

ἡμέρα, μυ] πού τί λυμεήνηται τοῖς πύνοις ἰντί" (Ὁ αὐτὸ δὰ ὅπον καγῶ ὁρῶν υἱόν 5 

ἀἰρϑυδφν ταὐτίω πίω πγθυμιατικὴν ὅτω θεσλλύσαν, ν ὯΝ Θεῖον ασύφϑν Τοῖς τῆς ὅζο:- ἐπόμν 
͵ ἥ ! .-νν 4 ν κϑ , 4 ἿΠ] ,» κὸν πύπητ, 

γοιας κλπ! ς τ Ῥαχατατιϑέμενον » ὅμου τῷ χορω ἡ θυφραίνο μα! , ὁ πολιώ ἔχω τὸν α.-- 
οὐνα, Εἰδὼς τῷ ἐ ορϑᾧ Ἑχιζέλου τῆς σωτησίας τῆς ἡμοτέρρις δ πονηράθν. κοιθτύπτερ 

Ω ( κ ϑάλοαηων πειραταὶ, ἐπειδοὺν ἴδωσι γαιο πολλῶν Φορτίων πεπληρωμένην, ἢ 29 

πλϑτον ἄφατον ἐπαλχϑμένην, τότε μάλιςα πολλίω τίω Ἐχιζουλίω ἐχιδείκψιωται, 
ὡςε πόρτα χατα δύσει (ἢ Φόρτον, ἢ γυμνούς ὶ ἐρήμοις ςὅν' ἐμστλέοντας καταςῆσαι " 
ὅτω δὲ ὁ διάζολος, στόμ ἴδῃ πολιὼω πλϑτον στουηγμκένον πγέυ ματικὸν, ὶ πσϑοϑυμίὸν 

ξέωσαν, ἢ διάνοιαν διεγητερ μένην, καὶ καθ᾽ ὀχάίφην ἡμέρφιν τὸν πλοῦτον αὐνξανό μένον, δείκ- 
νέται ἡ τείξει (ἂν ὀδόντας,  καϑούπορ πτειρρυτὴς, ὅτω αἰθεέργεται μυοίας Ἐπχινοῶν 15 χιηΐ 
μηχανας, ὧςε (ρα χεῖλμ ἕνα, θύρεῖν Εἴσοδον, ὦ γυμνοὺς καὶ ἐρήμοις ἡμᾶς ἀἰστοφεναι, ἢ 
συλῆσοι πόρτα, τὸν πλούτον ἡκιδν τὸν πγϑυμιατικόν. δζρῥ τοι τὅτονήφωμεν, πρδδοικο- 

λῶ, ῥῦσῳ ἐῤ (αὶ τὴς αἰδισίας ἡμῖν αὐξηται τῆς πνόυματίκῆς, τοσύτῳ ὸ ζοὶ τὴς α᾽- 
»φυπνίας χττεινέοϑω, χαὶ πόρταηθϑεν Σποτειχίζω ϑμ αὑτῷ (αι Σ ἐφόδοις, ᾧ «Ια τῆς 
αἀἰρίφης πολιτείας τίω πρϑοκὶ τῷ ϑεοῦ ἔννοιαν Ὀχιαυσασοίμενοι ὁμωτέρφυς ἑαυτθς κα- 19 
ταςήσωμϑμ δΜμ τῷ “[αθύλου βελῶν. πονηρϑν “δ 691 ὦ ϑηδίον, ἡ πολυπλόχοις ἔ- 

χει μηχαναῖς. ἢ ἐπειδοὶν μυὴ δυυηβθῃ 4 θυϑᾳίας πσοϑς τίω κακίλυ ἡμᾶς κ᾿ πυο- 
σύρφι!, ὦ δζοὰ τὴς ἀπαΐτης δελεα σου (ουτὲ ΝῚ βιάζεται συ ὀψαγχοίζει, μὴ γένοιτο, 

ΣᾺ, ἀπατᾷ μόνον, ᾧ ἐπειδαν ἰδῃ βαϑυμοιώτας, «ἰσυσκολίζε) στοὰν δξωυ μὴ δὲ «ν. 

τὴς τῆς χακίας πσδϑφανὼς δι θη τῇ ἡμετέρα, σωτηρίῳ λυμήναοϑαι, πολλακις δὲ 13 

αὐτο τὴς Ὅε τῆς ἔργων, ὧν " μρτίωμεν, ὃ δέλεαρ ἐμθαλὼν λανθαινόντως ὡπόμτω ἐρμίηδ 

τὸν πλϑτον κατίδυσε. ἱ δέω ὅθ1ν, ὃ Φημὲ; αϑαγχαϊον Ν᾽ αὐτὸ σειφέςερον (ἰστεῖν, ἵνα 

διδαρθέντες αὐτο ζμώ Ἰχτξουλοῖς, δζᾳφύγω μϑμ τί ἐἰντεῦϑεν βλαξην. ὅτὸμ ἴδῃ μὴ 
ϑυκόλως ἡμᾶς χα τοιδεηθ μένους γυμνὴν Ὁ καχίαν,δλλὰ φθύγονζε »ϑὺ Ἐ ἀσέλγειαν, ᾿ 

δὲ σωφ ρφσιωην ἀαπαζομένς, καὶ πάλιν τίω πλεονεξίδν Ὡποφρεφομϑυίς, καὶ μμεισφειῶς: 49 

τας τίωὶ αἰδιχίδν, ᾧ τῆς τευφῆς χαταγελώνζζμ,ὸ νηφείαις τὸ πσϑϑσευχαῖς ἑαυςᾶν' ὧκ-- 
δεδωκότας, ὶ τῦξὶ “ὃ ἐλεημοσιώνν ἐασουδακότας᾽ τότε λοιπτον μεθοδεύει ἑτέραν μιη- 
χανήν, δὲ ἧς ἡμιον τὶ ὀὐποοίλν ὥπασαν" συλῆσοι δουνήσεται, ἡ Ὀσαῦτα χατορϑώματα ΜᾺ 

ὀμόνητω 

Μολχηὼ, 
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Ἐ 
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λέοντα ἡμῖν δἰποδεῖξαι. τὸς “ὃ ΑΖ πολλοῦ τῷ τόνου «ἰδ ιγοχθνότους εἶστε ΟΠ μων.- 

γαγῶν ῳφβασκῥυαζει μέγα φρονεῖν ἐπὶ τοῖς κατορθώμασι, χα πος τίω ΜΠ λῤ,869.- 

πων Σσϑλέπεν δόξόμ, ἵνα τὴς αἰληϑούς δόξης ὠκστεσεῖν ποιήσῃ. ὁ .ᾺΡ μετιὼν τι “ἣΨ 
πγϑυματικούν, χαὶ ασοὸς λὐ, 869» πίνην ἀφορῶν δόξομ, ἀπέχι( μιαϑὸν ἀντι ογτϑῦ)εν 

τ ἤδη, καὶ σόν ἔτι λοιπὸν ὀφειλέτην ἔχει ()) γεὸν. ἢ ὧν γδ  ἐπεζήτησε δυξαοϑίωσαι, 
ὠπήλφυσε “)ῥ ἐπαίνων, καἰχείνων μ᾽" ἐπηγίελμίόνων τραὶ τῷ δεασύτε αἰπεφέρησεν 
ἑαυτὸν, τασδϑτίμήσας τίωὐ πσοόσκαιοον θύφημίαν, καὶ τίω τοὶ ὝὮ ὁμοϑμῶν τῷ πα- 

οὶ ΜΓ πότων δημινργϑό. χαὶ τῦτο αὐδϑλαθων. αὑτὸς ἡ 6 τὶ πσρϑοσευχὴς αὶ ὅχτ ἐλε- 
ἡμοσιοης αὶ Ἐχὶ γηφείας ἐδιδὰι ξον, ὅτω λέγων’ Ο τὸν γηφεύῃς, ἀλεικῥα! σῃ τίου κεξα.. 

10 λήν, ἡ Ὁ πυόσωπὸν σα νίψαι, ὅπτως μὴ φανῆς τοῖς αν,ϑοϑ'ποις γηφεύων, δλλαὶ τῳ πα-- 
τοί συ τωῖ ἐν τῷ κρυτῆδ᾽ καὶ ὁ πατήρ σν ὁ βλέπων ὧν τῳ κρυπήῷ,  ἰποδωσει σοι. αὶ πάί-- 
λιτὸν ὃ ποιῆς ἐλεημοσιούην, μὴ σουλππίσης φησὶν, ἐμυωροοϑὲν σὶρ, στρ οι ὑποχριταὶ 
ποιῶσιν οὖν ταῖς σιιναγωγαῖς κα οὖν ταῖς βυ μα, ὅπως δυξαοϑῶσιν ὑποῖ λό ϑοοίπων. ἀ.. 
μήν λέγω ὑμῖν, αἰπέχουσι τὸν μιἰοϑὸν αὐτῶν εἶδες πῶς ὁ ζυυτίω Ὁ δύξομ ἐχιζηῖ} ἐκείνης 

εξ ἐὐπεφερηται, ὁ δὲ δρ' ἅτο Ὁ “Φρετὴν μετερχόμϑνος, Δλανθοίνειν βυλόμϑνος (ἂν; ὁν,50- 

πους, καῖ] ἐκείνην τέων ἡμέροιν τίωὐ φοξερον ον τω φανερῷ λήψεται χρδα τοῦ δεασθ.- 
τὸ τὰς αἰμοιξαῖς. ὁ) πατήρ σῴ, φυσιν, ὁ» τῷ κρυπρῷ, διποδωώσει σοι εἰν τω φώ-- 
μέρῷ. μὴ τοῦτο οὐγνόει, φησίν, τί ἀδεὶς Τὴν δύ, ϑοϑήπων ἐπήνεσέ σερὸ ὅτι λανθούνων ματέρ- 
χη τίω τ ροτίω λ ὠχῷρ λογίξου,θτι τοστιύτη τοῦ δεασότου ἔςαι ἡ Φιλοτιμία μέ 

"ο ἐπολυ, ὡς μὴ λονθανόντως μηδ᾽ ον Οἰποκρύφῳ, δλλα πόρτὸς τοῦ ὟὝΨ αὐ, ϑούπων 
δίους τῷ ὑπὸ Αδοῖμι μέτρα τῆς σιωτελείας παρόντος ανακηρύξει σε ᾧ φεφανώσει, καὶ 
ΝΜ πόνων τὴς Φ,ρετὴς τοὶς αἱ μοιδαὶς Σισοδώσει. “ποίας δίζυ ἐν Ε ἶἂν -ξἰπολογίας ἄξιοι, δὶ 
χαὶ (ὃ πονον τῆς ροτῆς “(πσομϑμοντες, καὶ Ὁ] οὐ τίωὐ πσοσκαιρον χαὶ ϑὐτελῇ χαὶ μκα-- 
πίὸρ δόξαν τίω ρα Μ᾽ ὁμολινών τὴς αὐωϑεν τιμῆς θαυτοὺς Σιατοζερϑιοτεφ, ἔἰστρα-- 

15 λζόμϑα τοΐνιωυ, -ἰρακαλώ, καὶ δαῇρ αὖ καταξιωθώϑμ ἔρλϑν πνέυματικὸν μὲτιέναι, 

τούτο πὸμτὶ ὅἡπῳ πὸρμτοιθεν οὐν τοῖς τἀμμείοις τὴς αἱ σνοίας τὴς ἡμετέρους κρύτήῳν 
απουδϑαίζωμϑμ᾽ ἕνα ὠκῴνον (δ ἀὐκοΐωωγτον ὀφϑαλμν ἔγωϑυ ἐπτωνέτίων, χφὶ μή αἱ οὐ 
τί ἿΜ ὦ, ϑούπων θυφημίων, χαὶ (ἦν' ἀσοϑς χαίολν πολλάκις γινομϑῥος ἐπαΐνυς, τῆς 
τὰ τοῦ δεασότου ϑ)φημίας ἑαυζδ ἀναξίος καποιφήσωμδυ. χαὶ )Ὲ} ἀμφότορᾳ 

30 ὀλέβρια, χαὶ λύμη τὴς ἡμετέροις σωτηρίας, χαὶ ὃ πνδὸς ϑυξὰν δῤ, ϑιδο»πίνην αἰφορών- 
ᾷπ οἰ δ ῆεοϑαι ἣὮω σνϑυματικϑδίυ, καὶ ὃ μέγα Φρονῷν ἐφ᾽ δὶς ὸν κατορ)ώσαιᾳ 

διωηθῃ. δὲ δ νήφειν χοὶ αὶ ἐγρνγϑρένωι, χαὶ ̓ ιπὸ τῆς γείας γραφῆς φάρμακα θλτι- 
ϑύναι σμυεχος ἑαυτοῖς, ὡςε μκὴ αἱλώναι τοῖς ὀλεθοίοις τούτοις παίϑεσι. κἂν » μυρία 

| ὡς χατορθωχὼς ἢ, αὶ ὥπασαν Κ᾽ “Φ,ρετίω οὐ ϑϑύσαε, μέγα δὲ φρϑνῆς, πϑμτων ἐλεεινό.- 

35 τερος ὸῤ “λύοιτο καὶ ἀβλιώτερρο. ὦ το δῆλον ἡμῶν γεΐμηται, δξ ὧν ὁ Φαρισοιῖος ὠκέῖνος 
αὑψέμενε, μεγαίλοι Φορνήσας καὶ τού τελωνε, χαὶ ἐλοίπων τῷ τελώνα αἰ ϑρϑον γεγ9-- 
γώφ' αὶ Δί σ᾽ τὴς ὀικείας γλώῆης πόῤτοι ἀἐστύ τὸν πλλούτον τῆς δἰρετῆς ἐκγέαργχαὶ γυ-- 
Μὸν χαὶ ἔρημον ἑαυτὸν καταςήσας, καὶ ξένον χαὶ χαινὸν νασαΐγιον ἰ πσομείνας. Εἰς αὐτὸν 
ν ἐλϑων Ἐλιϑύέα ὡπϑνῷ. ̓  Φόρτον αὐτὸ κατέδυσι. τὸ γὺ ὠπ' ϑύχὴς τῆς Ὁ δεόγτως 

49 γεδινηνδῥης τούτο παϑεῖν,ομοιόν 81 τῳ ἐν ἀὐτῳϊ μέσῳ ᾧ λινϑύι γαναύγεον “(παομᾷιαι. 
δέτοι τῶτο χαὶ ὁ Χοισὺς κα αιΐλλων τοῖς μαϑητωῖς ἔλελμ, τὸν πόμτα ποιήτοτο, 
λέγετε ὅτι αἰγοῴοι δούλοί ἐσ μϑρ, ἀσφωλιζόμϑμος αὐςἄσ, καὶ ἐκ πολλού τῷ αἱ «εμα- 
τὸς βαλόνϑρος τῇ ὁλε,ϑρίμ τούτου παϑοις ἐκτὸς αὐκᾶν' δμέοϑαι. Εἴδετι, ἀγαπητοὶ, 
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πῶς ἄτι ὁ ἀσολς δόξαν δ, ϑοσπίνην κεχηνὼς, χα δζρα ζωύτιν ζῷ τὴς Ῥρετῆς ἔργα με- 

πων, ἔχει χιναὶ θγησιν, καὶ ὁτί χαὶ μ(Τ' Ων κατορθαΐσαι πούτα ζὶ τὴς Φρότης, Εἰ δόξει μέ- 

γα φρονεῖν Ἐχὶ τύτοις, παγτων ἔρημος γίνοται χαὶ γυμν ὀς. φϑύγωμϑυ Ούιω, Ὡβακα- 
λαῖ, φρῦτα (αὶ ὀλέ,ϑρια παϑν, ἢ «δὲς κεῖνον μόνον ὁρώώμδν τὸν ἀκοίμυγτον ὀφθαλμὸν, 
αὶ μηδὲν κοινὸν ἔχωμϑυ ασϑὸς τους ὁμο μεῖς, μηδὲ Ὠχιξητοίμϑυ τὸν κρδϑαὶ τύτων ἔποι- 5 
γον, ΔΛ ἀρκώμεθει τῷ τρῦδου τού δεαθδγμ" Οὐόξπαρος γαῤ, φησιν, οὐκ ἐξ δ 6 (. 
πων, δλλ ἐκ ἔϑεοῦ" ἡἰὅσῳ αὐ ασοὶς μείξονα ᾿δχιδιδωνϑμ “Ξιρετέων, Τοσώτῳ μᾶλλον νῃ 

ἑαυτοιὶ μετοιάζεν πὐοασκθυώζω,ϑμ καὶ ((μυεςαῖλθαι. καν "Ὁ “δϑς αὐτίοὐ ῳϑεί. 
σωρϑυ τὴς Φιρετὴς τίωὐ χορυφήν, ἐα αἰδιϑοωίμδν ζεὶ πῦδὰ Ἐδεασότν δὐεργεσίας ΤᾺ 
πολλὴς δυγγωμοσιώης, τότε κοιλος ὀψόμεϑω, ὅτι σὲ Ὁ πολλοςον μέρος Ἢ τ ραὶ τῷ τὸ 

ϑεού Εἰφήμας αὐποηργμδθων Εἰσννέγκωμϑμ. χα Ὁ ἔχαφος ὙὴΜ' αἰ γίων ἐγτόῦϑεν ἡυ-- 
δοχίμιησει. χα! ἵνα, μαΐβῃς, ἀἰχουε πῇ τὴς ὀικϑυυϑῥης διδουσχάλου, τῆς εἰρανοβεήκοις ὧκχ- 

δίνης ψυχῆς, πώς μ᾽ τοσαῦτα κατορθώματα, κα τίω τοσαύτίου ἀγωϑεν εδτυρί.- 

ἂν (Σικδζος γαῤ, φησιν, ὠκλογὴς ὅ8| μοι (26) οὐκ ϑχιλανθοίγεται “Μ' ὀικείων πλημ- 
μελημαύτων, δον ἀμφοῖν ζαῦτα περλςρέφει᾽ καὶ αὐ ὧν μαίλιςα. πεπληρϑφόρητο, 15 

ὅτι τίω συγχώρησιν ἐδέξαιτο δῷ τῷ βωίσμωτος, σγεὰ πότων ἐχιλονϑαίνεο ῖ, αγέ. 
γεται ᾿ ἀἰλλαὶ βοῶ α λέγει " Οτι ἐλάχιτός Εἶμι [Μ᾽ δἰ ποσύλων, ἡ οὐν Εἰμὶ ἰχθμὸς 
καλῴοϑαι δἰπόφολος ᾿ Εἶτα ἵα τίω αἰ πυβῥβολὴν αὐτῷ παιδευϑωῖνϑν τῆς ζαπεινο-: 

φρϑσιωύης, πσοϑσέϑηχε, διοτί ἐδίωξα, Ὁ ὀκκλυσίαν τῷ οιςού, τί “ποιῆς, ὦ Παῦλε;ὁ 

δεασότης δχρΑ τἰωὺ ὀϊκείλν φιλοτιμίθν σμωοχώρησε ἡ ἀπήλειψεν ὥπδωτο Κα ἡρϑδτε. 20 
εδύα σοι,ὺ σὺ ζωῦτα ςρέφᾳς ναὶ διδοί,φησιρὸ οὐκ ἀγνοώ τῷ δεασότυ Ἐ ἐμοῦ λύσιν. 
ἰλλ᾽ ὅτὸν νοήσω ζῷ ἐμοὶ ἐιργασμϑῥα, αὶ ἴδω ὃ πέλαγϑς τῆς Ὁ ϑεοῦ φιλαν,ϑοφ πίας, 
τότε μῤνϑανω καλῶς, ὅτι χάριτι αὐτύ Εἶμι ὃ Θέμι. Εἰπὼν γὺ στισέκ Εἰμὶ ἱχα- κω 

νὸς καλῴοϑαι ἰπόφολος, διότι ἐδίωξα, τίωὐ ὠκκλοσίλν τοῦ ϑιοῦ, ἐπήγατε᾽ χαίσατι δὲ 
ϑοο Εἰμεσ εἶμι, ἐγὼ μϑβ, φησι, Τοστεύτίω ἐπεδυξζα μέζω τίω μιαανίδν᾽ ἡ ἢ ἀφατος ἐς 
αὐτί ἰγαϑότης χα! χέρας τίω συγχώρησιν ἐχϑράσατο. Εἶδες ψυχὴν σιωυτετοιμμένν, 
᾿ὶ τῶν πγο9 Ἔ βαπῆϊσματοςἡ μδοτηρϑμων διηνεκῶς τέων μγήμων πὐξεςρέφουσαιν. ζού- 
τον δοὴ αὶ ἡμεῖς μιμιησώμϑου. χαὶ μ δρβώασθισμα ἡμῶν ἡμδοτημδῥα ζτω καθ᾽ 

ἐχαίφην ἡμέρριν μμφησκόμϑμοι, τ διηνεχῶς ὧν τῇ δχζανοία αὐθιςρέφοντες, μηδέποτε συ. 

χωραΐνϑν Εἰς λήϑην ἡμῶς αὑτῶν ἐμιπεσᾷν. ἱκανὸς γὸ ἡμῶν χαλινὸς ζούτο “βρήσεται 20 
“τος ὃ σιουεξαίλϑαι ἡ μετοιαίδεν. αὶ τί λέγω Παῦλον, Τ᾿ στον τ τηλικοῦτον ; )6- 

λεις ἰδεῖν ὁ (δ ἐν τῇ παλαιᾷ ἐγτϑῦϑεν μάλιςα." θὐδοκήσεινζῳς, “ἀπὸ ζοῦ μετοιαίξεν χύμεμ 
ΑΙ μυρία χατορϑωώματα ὶ τίω ἄφατον χϑβρισίδμ : ἀχουε τϑπατειάρχου λόγονζς κ' 
ΑΙ πίω ὁμιλίαν τίω προ}ς τὸν ϑαὸν, μΟ' Τ᾽ ἐπαήελίαν τίω Εἰς αὑτὸν γελρηυϑῥνν" 

Ἐγὼ δὲ Εἦμι γῆ ἡ «ποδὸς. δ τὴ τὸ πατοκάρχου ἐμγήαϑέωυ, ἐἰ δοκεῖ, ζῷ σήμερον 35 
λύαγνωοϑίτω πσοοϑαΐμϑρ Ἐλὶ τὴς ὑμετέροις ἀγάπης" ἥα ζωῦτα ἀγαπηύξαντες ἴδω-- 
αϑμ πὺς Φρετῆς τῷ αὐδρὸς τω αἰ χυῥξολίω. 

31. Καϊέλαξε ἢ Θαρρα (δὴ Αἴδραιμ αὶ (ὃ Μάχωρ (δ ἐὺς ἀὐτν ἡ (ὃ Λωτ ὃ τω, 

εἱὸν τῷ ἰοῦ ἀὐτ, ᾧ τί Σάραν πίω νύμφφίων αὑτοῦ, γοωναῆκα καὶ Αραμ τῷ ἐοδ ἀὐτϑ' 
καὶ ὀξήγατο αὐζξα' ἐκ τῆς χώραις ΝΜ Χληδούίων, πορθυϑίωαι Εἰς τίωὶ γώ ῬΜ Χα-- 49 
ναγαίων. κὸ ἦλθεν ἕως Χαῤῥαν ἡ κοιτῴκησεν ὁκᾷ, 3» Καὶ ἐίμοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
Θαρρα Φ Χαρρὰν ἔτη οἰ ακύσια, πῶντε, ἢ αἰπέθοινεν οὖν Χαρῥαν. 

Μεπι ἀκριξείας πγοϑσέχω νϑυ, ποῦοακοιλαὶ, τοῖς αγαγγωοϑοοι, ἤν δυωωνϑῶμδν ΥΥ 
τα λόροον 
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τπιλαξῷν (δ νοιῶ δ[ῥὝ )εγίεγραμμώνων. ἰδοὺ "ὃ οὖν ασϑϑοιμίοις δυκᾷ ζήτημα 41) οὖ τοῖς 
Εἰρηνϑροις. τῷ δὰ μαχαοίν τούτυ ροφήτα, τῷ Μωυσέως λέγω, Εἰπονίς ὁτι 

ψϑῳ ὥσθι Θαϊβετὼ Αδοσμοὺ Φ) Νέαν, ὃ ἄξίγατν ὀρ γῆ Χορδαίον, Ὁ ὀλλϑον ἕω 
μὴ ' Χαρράν, καὶ κατῶώκησεν ὑκει" ο μφχαθλος Στεφόμος ἐϊκωμιαξων (ὅν' ἴυδαίας Φησιίν᾽ 

ἵν Οἱ ϑεὸς ὃ δόξης ὧφ,ϑη τῷ πατεὶ ἡκὸν Αξρᾳαὶμ οι ἐν τῇ Μεσοποζα μία, ωρὶν ἢ χαᾳ-- πρρξ.ζ. β, 
πικῆσαι αν εν Καῤῥαὺ, κὠκεῖϑεν μ᾽ ὦ πἰπθθοινᾷν (δ) πατέρφι αὐτῶ μετῴκισεν αὑ-- 

ζι. εἰ δέω ἔβην» εἰνλν ιούταωι ἑαυτῇ καὶ ϑεία γραφη, μη ἄροιτο. δυλαὶ ((μωιδεῖν ἐκ 
αὐτο πσδοσήκει, ὅτι ϑεοφιλούς ὀγζος τῷ πουδὸς ὀφϑεὶς αὐτῷ ο ϑεὸς τοροσέταξε μεΐᾳ.-- 
ναφῆγαι ὠκεῖϑεν. χαὶ το γνοὺς ὁ Θαῤῥα ὁ τύτε πατήρ, Εἰ ἢ ὠπιςος ἐτύγχόμον, δὶ 

1ὸ ὅμως αἰ χυῦ τῷ πσοϑῬς Ὧν παίδοι Φφίλτεν κοινωνῆσαι αὐτοῦ κουτεδεξαῦ τῆς δ᾿σοδημίας, 

χαἱ ἐλθὼν Εἰς τίω Χαῤῥαν, κακεῖ κατοικήσας ουτω μετήλλαξε Τ' βίον᾽ ὦ τότεκελδυ- 
σαϑίος τῷ δε μετὸγνίςαται Εἰς τίω ΧΚαναναίαν ὁ πατέκαῤχες. ἀμέλει οὐ πσόϑτερον 

αἰνὸν ὁ ϑεὸς ὠκεῖθεν ανέτισε, μέχρις στεΘαῤῥα ἐτολθύτησε. τότε γὰ κᾧῷ τίω ἐκεί. 
να τελίτίω, φυσι, 

'ς 1 Καὶ Εἰπεκύριος τῶ Αξραμ᾽ ἔξῇϑε ὧκ τὴς γῆς σῳ, ἡὶ ἐκ τῆς συήενείας σῳ, ἢ χος. (8. 

ὠκ τῷ ὀΐκν τῷ παίξϑς συ, χαὶ δυῦο9 Εἰς γάῶ, ἣν ἀν σοιδείξω᾽ χν' Καὶ ποιήσω σε Εἰς 
ἔθνος μέγα, αὶ δ λογήσω σε, ἢ μεγαλιιωυώ Ὁ διομάώ συ, κα ἔσῃ θθλογημϑύος. 3 Καὶ 
Δ)λογήσω: (ἄν: θυ λοχϑιώζαε σε, ἢ ὧν καζοιρωρδμες σεχαζοαι ρασομαι ᾿ χαὶ εγνθυλογη-- 

ϑήσονται σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. 

19 Ἐκαςον ΥΨ Εἰρημδῥων μί' ἀκοιξείας διορθυνησω κῖθα, ἵνα, ἴδω νϑν “τὴς γνώμης τῷ 

πατοιαβχου ὦ φιλόθεον. μυὴ γδγῦ ἀπλῶς πο δαδρώμωρϑυ Ὁ Εἰρηνϑιίον, δλλ᾽ οὐνοή.. 
σωρὸν ὅσος τῷ δ Χιταγμμαῖος ὁ οἴχος. ἐξελϑέ, φησιν, ὠκ τῆς γῆς συ, ἡ ἐχ τῆς συγίενεί.. 

«συ, ᾧ ἐκ τῷ ὀΐκα τῷ παΐζος συ, ἡ δυῦο9 Εἰς τίω γαῦ, ἣν ἀν σοι δείξω " καϊ'λιπέ, 
φυσι, ζᾳ δηλᾳ χαὶ ζῷ ὡμολογημδῥα, ᾧ παϑλότίμησον οὶ ἀδυλᾳ. ἢ τὰ μὴ φαμόμϑμα. 

! Ὁ. ν.“ ι.» ! “ ! .« κἵ Ἁ ; ! 
25 σχόπει πῶς ὧξ αρχὴς χαὶ ὧν ασδλοιμέων ἐγυμψάΐξετ ὁ δίκαιος ζο; μω! φανονϑμα “δι 

| φαρουϑέων πσοϑ μάν, καὶ ζὲ μέλλονζα, “Ψ εἰν χερσὶν ὄντων. συνὲ 7}Ὰ τὸ τυγϑν ζω δῶν 

ἐπεζῳ ες ποιῆσει . χαζωλιπεῖν τίου γέω, ἂν κ ζον ἄκησε χρόνον, ἡ τίω συγἐνφὸν 

ὦπασαν, ὶ πόμτα τῷ παΐος (ἢδ δικον, ἢ ἐλϑεῖν ἔνθου μυὴ ἤδη! μηδὲ ἠπίςατο. Οὐοδ γὸ 
Εἶπε Εἰς ποίδν αὐτὸν χώρφν βόλοται μετοιφῆσοι, δλλαὶ τῳ αἰδιορίςτῳ τῷ ἔχίγ- 

39 μιάος ἐγύμναζε τῷ πατειαῤηου Ὁ φιλόθεον, δυο» γ 6, φησιν, Εἰς τίωὶ γἀδ, ὦ 
ἀἢ σοι δείξω. οὐγνόησόν μοι, ἀγαπητέ, ὅππως ὑψηλῆς ἐδεῖτο γνώμης ὃ Ἐλίταγμα, χαὶ 
μηδεμιᾷ ποδϑασαϑεία ἢ (κωνϑείᾳ κατεχομδύης, Εἰ γοβνωῶ μΟ ὃ Ὠχιδοιῦαι τίω 
δσέξειαν ὅτως Εἰσὶ πολλοὶ [Ὁ] (ἀωνϑείᾳ παοδόσδεδειϑμοι, ὡς χαὶ μινολαΐχις ἀνξίλον-- 

ᾧ, καὶ ἀγαΐκη κατεπείγῃ, πλύτα [ἕτεροι λυπηφ9ὲ] αἰ πσομεῖναι, ἢ ΤΥΜ' τόπων μετουςῃ- 
45)γα!, ὕϑω ασοότερον τί θἰκησιν ἔδων, αὶ ζωῦτα Οὔκ Κχὶ “ἿΨ τυχόντων μόνον λύδρῶν δν 

ἰδεὺ, δλαὶ καὶ ἐχὶ τῶν φυχϑντων (ὅν ἐν μέσῳ ϑυρυύξυς, χαὶ τὸν τῶν μοναχῶν ἐλορϑύων 

βίον πολλῷ δι μᾶλλον τότε τὸν δίχαιον ττοι Εἰκὸς ζῶ δυλάρόιναι “ποὺς δ ἘΧΙΓ. 
μιᾷ, χαὶ ὀκψηρότερον χατα φῆναι. ἐξϑε, υσι, καὶ καϊάλιπε (ἦν συγίενᾷο, (Ὁ) δικον τὸν 

ὸ πατρικὸν ᾧ δύ 9 Εἰς γωῦ, ὦ ἀγ(θι δείξω. πἰνα." ἀν οὐκ ἐϑορύξησε ζωυτὶ ὰ ρήμα.-᾿ 
“τα; ὑὐτο τὸν τόπον, ὅτε τίω χώροιν δήλξω αὐτο ποιᾷ, δυλαὶ τω αδοοίςῳ βασανίξει 

τὰ δικαίου τίω γνωμώνν. Εἰ γ5 ὅτορὸς τις ἣν ὁκελδυοϑεὶς, καὶ Εἷς δ᾽ πολλῶν, Εἶπεν 
. ἂν, ἔζω, κελόυεις με χαταλιστέϊν τίω γἕω ὄγθου γι οἰκῶ, τίω συγίένειαν ) ῷ οἶκον τὸν 

πατοικόγ᾽" Ὅίγος ἕνεκεν, ὀχὶ καὶ {δ τόπον, ἔθου αἰφικέοϑαι με ποδϑφαῆεις, δῆλον ποιεῖς, 
εἴ 
“γα, 

με 
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ἕα Εἰδέναι ἔγω καὶ τῷ Οἱ αφήματος Ὁ. μέγεος ̓ πόλιν [οὶ 2» ὠκεῖνο γρώφαμον ἂν 
“Ἄύοιτο, ὅτι ζωύτης, ἧς καταλιμκπαγω, βελπίων φϑήσεται ὀκείμι μμελλον σι δὐπορω- 

πέρκ τ Ὅλ ὁ δίχαιος Ωὐεὲν πότων Οὐδὲ Ε ὑπέν, Ουτδὲ οὐγένοησιν ᾿ὥλα φϑεὸ τὶ 
Ὠχιτετωγμένων μέγεθος ἀπιδὼν, (ῷ ἀϑηλᾳ ὧν ω χερσὶ πσολεήι. καὶ τοι Εἰ μοὺ. 
(υλὸν Εἶχε Φρϑνημῷ, καὶ φιλόσοφον γνω ΜΗ͂ν, Ὁ πεπαίδγυτο πόρτα πείλοοϑαι τῷ Ω 

θεῷ, ἡ ἐτερον α μικρὸν Εἶχεν ἂν χώλυ μια, αὖ τίου τῷ παΐος τίωυ τελόστην. πε γὸ ὅτι 

πολλοὶ πολλαχις [σ᾽ ὧν ζῴφοις "} ̓ροοσηκόντων ΕἸλοντο τοῖς τοις οκείνοις οψά»- 

πολαγᾷν, ἐγθα τὸν βίον χοιτέλυσαν ᾧ ,ϑνφς, Εἰκὸς τοίνυν ἣν χαὶ ᾧ δίκαιον τττον, οί). 

,μ ἣν σφοδρά φιλόθεος, χ᾽ σῶτο λογέσαιοϑειι "δ ὁ μὃρ πατὴρ ὦ ἐμὲ Φιλ- ᾿ 

(ον ὀκοϑαν ἐϊξ αγέφη, χαὶ ((μυυϑείας παλαιᾶς αὐτύβειδε, ϑ πϑρτῶν λμώτερος γέγϑνως το 

μέχγρατότε παροϑρετ,, κὶ σαδὸν ἐιστῷ δὲ ἐμὲ ον δλλοτθίῳ Ὧ βίο [ζωτι ] χατελυ- ᾿ 
σεν᾽ ἐγὼ" ἃ σϑοδ μ(' ᾧϑείνατον ΚΣ ἴσην αυτῴ αἰμοιξην Ὡσρδδινωι απουδάίζω, λα Ἀὴὰν ̓ 

χαταλιπων μῶν τῆς συϊενείας τῷ παΐξος [ χα] ῷ [ὠντε, ] ζάφον, ἀπελόυσομαι. ὩΧ πριν 

ὅμως ΟΣ εἰὴν τ ὅτων αὐτο Σανθϑέωοϑαι τίω ὀρμιέων ἰσχύσει ̓ ὥλω πόμτο ὄύχολαι αὑτῖ ὴ 

ῥαύζοε Φαίνεεϑαι ἐποίει Ὡ τῦϑὲ ᾧ θον φίλῴῳ. ἐπεὶ καίχειγο ὧν οὐγενοησεν, εἴγε ὁν-- ἰς 

,«ϑοφπίνοις λογισμοῖς (οὶ καθ᾽ ἑαυτὸν ἐπιτρέψαι ἐβούλετο᾽ ἐν ἡλικία, [λέγων] τοιαύτη 

αὶ λϑιπον πσϑὲς γῆφοις ἔορατον ἐλαιώων ποῦ ὠπελθύσομαι " δὶ (Ὁ ἀδελφὸν ὄλιφερ»- 
μῦνος, ὁ ἄν" συγίενᾷς ἐγὼν μεθ᾽ εαυτί᾿ ἰλλαὰ πόμτων μ᾽ πσοϑς" μος ἀχαφεροντων χίλι 

[μοὶ] κεχωρλσμένος Ν “πὼς ἔρημος Ὁ ξένος ὅτω τίω αὐλλοτοίδν κατοωλήνομαι, 1} 

(Οἰδως ὅπου φήσομαι τῆς σλαγης; Εἰ δὲ ὁ οὶ μέσον τίω ὁδὸν συμ(ῇ με χριταλῦσοι Τ' 1ο 
βίον, ἐἰ τὸ ἔφελος τῆς τοιαύτης ζα λαιπωρίας ; ς με αὐθεφολῴ (δ) γέροντα, (ὃ ξένον, 
τὸν πολι, ᾧ ἄοικον ; ἰσὼς ἡ γωυὴ τὸς γείτονας τ αχαλέσι συμπαϊϑειὸμ μα ἔχι- 

δείξαοϑαι, ᾧ ἐξ ἐραίνου ἀνὸς τὸ (ἰμιυεισφορφις ζοὶ χαιϑήκοντα πληρώσει. ἡ πόσῳ (έλ- 
τίον αὐτὸν Τ' βρφυχευὺ “γρύνγον τὸν ποολειπόμενον ἡμῶν ἑἰς ζωὴν χαϑεζόμενον εν ζιῦσα 
καταλῦσαι με τὸν (βίον, ἡ μετὰ γῆρας ὧδε καχεῖσε αἰθεέλκεοϑαι, ΟΣ -Ὡδα πϑύτων 15 

«ἰανομένειν σκώμματα, ὡς φγοδὲ ον ἡλικίᾳ, (οιαύτη δυνηθέντα οὖν ὑσυχία, ὀζργειν, ἐλ- 
λα ὕποις ἐἰκ τόπων αἰμείξειν, ἃ μηδαμδ ἵςαο,. δλλαὶ τώτων μιηδὲν εἰ πυολογισοί- 
μένος ὁ δίχαιος" αὔν! κι πσακϑεν ἔασευδὲ τῳ Ἐχιτώγματ. δλλ᾽  σως Εἴποι τις δῤ, ὅτι χῦν 
ἱκανὸν ἣν αὐτῷ Εἰς πυοοξγπήν ὃ λέγεν᾽ δεῦρο Εἰς τίω γώυ, ἥν δν σοι δείξω, ἡ ποί- 

ἡσω σε Εἰς ἔϑνος μέγα, ᾧ Δὐλογήδω σε. τῦτο ζοίνιω αὐτὸ μάλιςα, ΘΕ μυὴ φιλόθεος ἦν, γο 
ἤρχει ὀκγηρϑτορον αὖ τὸν ἰδὲ τίω αἰ πσακϑὴν ἐργάσοιονς. ἡδεώώατο γὰ Εἰπεῖν, ἐἰ 
“πολλῶν τίς ἥν, στί ἥίγος ἐγεχεν ἐὶς τίω ξένην μὲ ἐπαγεις, ἡ τίω αλλοτοίαν με χαταλα- 

(εἰνκελεύεις ; ΡΥ τί ΟΡ μα εὐ ζωῶϑει, ἔϊτε βούλει μέγαν πτοιῆέσοι,, ὃ “ποιεῖς ; δὰ ἡ 

Ἐπ πῆς οἰκίας “ὃπατφῴας δζρέχϑντα ὑκ ἀξιοῖς Ὁ σὴς θυλογίας; ὡς ἐ! συμίξαΐη μεγωρὶν ") 
ἢ φϑείσαι ἐἰς “' τόπον ἔνθα, χελθύεις, κα τεργαιοϑέντον αἰτοῦ μ χὶ ̓  ὁδομποοίλν καμαί-: 13 

Τῶν χαὶ δῴρμφθαρῆναι καὶ τ βίον καταλῦσαι, Ὧι μοι ὃ ὕφελος ἢ; ἐπαγζελλομέγων ; αἰλλ᾽ 
Οὐδὲν τύτων δδὲ εἰς ἐγνοιὸν λοδᾷν κατεδόξατο᾽ ἀλλαὶ καϑούτρ θὐγνώμων ὀικέτης, τῷ 
Ἐχιπίγματι μόνον «ὑπήκουεν, ἃ αὐϑιεργαξόμενος δὲ πολυωρωγμονῶν, διλ᾿ ἐπείθουτο 

χ) πεστληροφορηνθμος ἐτύγ χόρεν, δΤῚ ἀὐψδυδεὶς ἦσαν αἱ θϑεοῦ ἐπαγελίαι᾽ καὶ ποιήσω 

σεέις ἔϑνος μέγα, τὴ θυλογήσω σερὼ μεγωλωνω Ω ὀγομκοί σῳ, ἔσῃ βύλογημϑμος. μέγας 45 
τὴς απολάσεως ὁόγκθς, ποιήσω σέ, φησιν, Εἰς ἔθνος μέγα, καὶ θ᾿ λογήσω σε, καὶ μεγα- 
λινοῦ Ὁ ὀγομε συ. εἰ μόνον ἔθνει σε μεγάλῳ Ἐλιφήσω,ὼ τὸ ὁγομκοἱ σῶ μέγα αἰπτεργοῖσο- 
(δ! ὀλλῶ καὶ ἐνλογήσω σε, ᾧ ἔσῃ θὐλογημϑέος. μὴ νομίσῃς, ἐγαγτγτὲ, Φυτοῖν 

23. ὅπῃ 
ἐδῶνγ ὡ 

θι 
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τῇ Ὁ ἐϊρηυϑῥον τὸ ᾧ δἰ λογήσω σε,ρὺ ἔσῃ ἐυλογηυδύος. Τοσουύτης ᾿ σέ, φησιν, ἐυλογίας «᾽.. 
Σιώσω,ως παντὶ ᾧῷ αἰών “Ξϑεκτείνεσ δ, [αὑτήν] ἔσῃ "ὃ ἐυλογημϑῥος, ὡς ἔχᾳφον ἀντὶ με'- 

5 τες τιμῆς «ασουδέωοῦ ποιείεϑωι " Εἰσοηϑύωαι αὐτὸν Εἰς τίω προὲς σὲ οικειότητω. δροὶ 

πος ὀνωδῳν ἡ οὐκ πσδϑοιμίων αὖ τῷ πσδϑέλετε τέο αἰθεφόμειαν,εν Ἵ κατοιςήσειν αὖ-- 

τὴν ἔμελλε. ποιήσω σέ, φησιν, Εἰς ἔϑνος μέγα, ὁ μεγοιλεωνω Ὁ ὀγομιοί σῳ, ᾧ θυλογήσω 
σε, ὃ ἔσῃ θύλογημδμος. δέω Οὗτο (Ὁ ἰνδυῦοι μέγα φρονοιῶτες Ἐχὶ τῶ πατοιαρχη 

ὕω, ἐρούλοντο Εἰς τίω τότυ συήξειὸν ἑαυ" Εἰσοηθηναι » Ὀέλεγϑν΄ τέκνα τῷ Αὔρᾳι- 

αἰμέσμϑν᾽ δον ἥώ μαίϑωσιν ὅτι "πὸ τῆς “ἦν 'ὅϑπων κακίας ὀμάξιοι τυϊγόμοσι τὴς 
συϊεγείως, φησὶ τσο34 αὐςῶν: ὁ ΣΚρλφος, ἘΠ τέκψα τῷ Αξρκαὶμ ἥτε, ὰ ἔργα τῷ Αἴρᾳ.-- 

τὸ ἀμ ὀποιζτε αἴ. ὁ Ἰωαύνης δ πῷ Ζαλσρίου, ἡνίκα, σεουέρρεον Εἰς τὸν Ἰορδϑην οἱ βαπ’- 
πἰοϑίιϑαι απεύδοντες, ἔλεγε πσοϑς αὐτὸς Γενήματα ἐχιδυών, τίς ἰσυἐδειξεν ὑμὴν 

φϑύγήν Σἰσὸ τῆς μελλόσνς ὀργῆς» ποιήσουτε δξώυ καρπὸν ἀξιον “ μετανοίας,ὺ μοὶ δὺξητε 

λέγφν, [ὅτι] πατέρα. ἔχονϑυ τὸν Αὐρκαιμ, λέγω Ν᾽ ὑμῖν, στ δευύαται ὁ ϑεὸς ἡ ἐκ 
λίγων τότων ἐγῴραι τέκνα ῷ Αδρᾳαῖμ. Εἶδες πῶς μέγα αὐτν Ὁ ὅνομια πβᾳ πᾶσιν 

15 ζω). αἰλλαὶ πέως πγο3 τὴς ἐκξαίσεως τὸ φιλόθεον τῷ δικαία δείκνυται, “πῶς τοῖς ρα 

γμἶμπ,. αὐ θοῦ ῥηϑαῖσιν Ἐχίςευσε, ὦ πόρτα, τὰ δοχϑιοντα Εδαι Φορτικα μετ᾽ ἐυχϑλίας" χᾳ-- 

πεδέχετο. ἀ βλογήσω, φησὶ ὧν δϑυλογϑιώζα σε, χαὶ (ὦν: χαταρωμδβες σεχαᾳταρᾳσο.- 

μ᾿ ἢ οϑθυλογηϑησονται οὖν σοὶ πάσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. δρφι ϑφεοὺ (υγκοαιταρασιν,ὺ 

πίσης αὐτῷ φιλίας δείκψυσι τεκιμήθλον. κείνας, φησὶ, φίλοις ποιήσομαι, ὧν “σοός 

20 σέ γνησίως “λ] φχειρϑέοις (ἢ εὐχείνους ἐϑροις, ὧν ἐἰγαντίως πσοϑς σὲ ἔγνᾷς ̓ ὃπερ «εδὸν 

καρ Ογοὶ παῖδες πσθϑς, πειτέοοις ἔχτδεῖξαι αἰγέχοντοι,, τὸ ὥν' ἀϊθις ποιφαϑαι ἀὐθις  φί, 

λοίξ ἐδροιᾷ, μεγίτη δέω, αἰγαγτητι, ἡὶ κιθὶ τὸν πατεκάρχην τῷ )υὉ ἐύνοια.. κείνοις, 
φησὶν, ἐυλογήσω τοις ἐυλοχϑεῶτάς σε, ἢ κείνους καιταραΐ μαι τοῖς χαταρωμνδμας σε᾽ "ἡ 

᾿ὠδυλογη,ϑήσονται οὖν σοὶ πτῖσαι αἱ φυλαὶ τὴς γῦς. ἰδοῦ πσδθεϑήκη ᾧ ἑτέρας Φιλοτιμί-- 

ὃς ας, πᾶσαι, φησιν,αἱ φυλαὶ τὴς γῆς δχὴ τῳ σῷ ὀνόματι οὐνθυλοτείοϑει!, απρυδασυσι, καὶ 

πὸ τὴς σὴς τσ σηγϑθλας σεμψότεροι Κα καθ᾽ ἑαυτοις ἐγκαταςύσωσιν. ὑκούσατε, αἰ- 

γαπητοὶ͵ οἷα ἐπέταξεν ὁ δεασύτης τω Χαλϑαίῳ, τῷ γέροντι, τῷ μήτενομον ἀγέγρω- 
ψσμηί"ς χύῃ, μήτε" χσολφήταις ἐντυηθντι, μήτε ἑτέραις διδοισκαλίας τινὸς οἰπολαύσαντι. Εἴ- 

δυτεῦσος ἣΨ' Ἐχιζαγμαάτων ὁ ὀγκος, πὼς ὑψηλῆς ἴμος καὶ νεανικῆς δεύνϑμος ἡυχὴς ππος 
0 τίω τύτων ὠκπλήρωσιν. βλέπετε λοιπὸν ἡ τῷ πατόιαρχου τίω ἐνγγωμοσιωύνν, ὅπως 

ἡμῖν ἡ γραφὴ Φανερφὶν αὐτίωὐ καϑίφησι. 

4 Καὶ ἐπορευϑυ, φησὶν, Αραμ καϑεύ ἐλόλησεν αὐτῳῖκύφιος ὁ ϑεὸς, ὁ χετο μετ᾽ 
ἀὐτύ Λώτ. 

Οὐχ «πλώς Εἶπεν ἐπορεύϑη Αἴόρφιμε, αἰλλαὶ καϑεύ τῷ ἐλοίλησιν αὐτῷ κύριος ὁ 
39 δος, ἀκόλυϑος, φησὶ, τῷ Ἐχιτάγματι ὡπόμτα διεπράξατο. ἐἰπεν αἰῷῴναι πόρμζαᾳ,ὺ 

συγίένειαν νὰ ικον, ᾧ αἰφῆκιν. εἰστεν ἐλϑεῖν ἐὶς γἀῶ, ἣν οὐκ ἤδιει ̓κουτεδέξατο. ἐπηγίεί- 
λάτο ποιήσειν Εἰς ἔϑνος μέγα καὶ ϑὐλογήσειν ᾿δχίςευσεν ὅτι ἐςαιὶ τούτο. [.] καιθούπερ 

ἐλῴλησιν αὐτΐκύρμος ὁ γεὺς, ὅτως ἐπορέυϑη᾽ δῤτὶ τῷ, Ὠχίτευσε ζοῖς πὐνὶ αὐτο ῥηθεῖσιν 
Οὐδὴν εὐδοιαίσας σὰ ἀμφιξαίλλων, δλλ᾽ ἐσηραγμόην ἔχων τί Οἱ οὐνοιὸν αὶ τὸν λογίσ-: 

40 μόν, ὅτως ἐπορεύϑη. διὸ ὃ πολλῆς ἐυνοίας ἀπήλαυσε πὐ ρα τοῦ δεασότῳ. ἡ χετὸ, 
Φησι, ὁ Λωτ μετ’ αὐτοῦ τίνος ἔνγεκεν, Οἰπόντος τῷ θεν, ἐξελϑε ἐκ τῆς γῆς συ, ἢ ἐκ 

συήενείας συρὼ ἐκ τῷ οἴκου τῷ παΐξος συ, τσ τον ἐπεφέρετο ; ὐχὶ αὐοακούων ἢ: δεασθ- 

το, δ᾿ ἴσως ἐγ νέος ἦν, παΐζϑς χώραν αὐτῳῖ ἐστεῖχε, καίκφνος Ὁ οἱ Φιλοτοργίαν, ᾿ 
᾿ ἰὼ 

ὡ-; 

| 
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ἡ Ὁ Μ ξ πων Ἰπείκειαν δυσωποασώςως Εἶχε τῷ διχαίου, ζῳύτης ἕνεκεν τῆς αἰτίας 

οὐκ λέγετε τὸν καταλιπεῖν. λοιπὸν ὃ χαὶ ον τάξει γταιδὸς αὖντὸν Εἶχεν, ὧν ἡλικία, 

ζιαύτη παΐϑως ἔχειν μεὴ δυευνϑεὶς ὀζρὶ τίωυ τῆς Σάρας φείρωσι, ἄλλως ὃ καὶ ὁ ὅ πος 
σϑ νέου καὶ πολὺ ἀἐπέδι4 τοί διχασ. αὐτὸ "δ τὗτο ὦ, πσρόχειμϑίων Μ δύο ἀδελ.. 

φοΐν πτοόσνῴμαι ἑαυζογ τῷ δικαίῳ, πόσης ἦν σιωέσεως Ὁ Δἰσκρίναι αὶ δυχιμμασαι νι ς 
“ δίων δίοιζα χαθ᾽ ἑαυτὸν Ὠχιπρέδαι, ν [6 ἐλέοϑαι τω ποδημίομ, ὼ αὐτὸ παλιν 

λῷμα τὴς δβίξγπων ἣν κοσμιότητος, Εἰ γὸ ὦ Ὁ πιλῴταῖον ἐν τίσιν ἔδοξε ἀζακῦι. 

τὸμ ΕΝ, ἡνίαι Τοῖς χυθφτείοις ἐπεπήδενσιν, αν ΤΣ κοτ᾽ ἴχνος τῷ διχαίου ἐασουδαζςε 

πορεύεαϑαι, ἢ δζοὺ τῦτο ἢ ὁ δίχαιος χοινωγὸν ἐλοίμιδανε τῆς ὁδοιπορίας, καύκᾷνος μῷ! 

παϑοϑυμίας τὴς διΧϑι τοίδῆς τίω ξένην παϑϑετί μυησεν.ἷ Εἴτα ϑα μαϑωμὸν στι ὃ 19 

γεάγίσκῳ ὑγῆι τῷ πατέκαρχη ζωτα ἐπέταῆεν ὃ δεαυύτης, αν ἤδη πυζός γῆροις ἐλᾳύ-. 

γονῖι, στε καὶ ὀκγηρότεροόν λοιπὸν (Ὁ πλείους ἿΨΜ'Ἥ λυ ,ϑεύπων αοϑς τὰς Ὀσοδημίας 

“ὁ χεινταὶ, Φησι, 

Αἴζραμ δὲ ἦν ἐτῶν οὐ, στε ὥξηλϑον ἐκ Χαρῤρῥων. 

Εἶδες πῶς ὅτε ὶ ἡλικία, ὅτι ἔτερϑν τι των διυναμδέων «ὐν ἔχτασαίσοιοϑαι ποοὶς τῷ 

τἰωὶ διχϑι τ θοιμονοῦ κώλυμα αὐτῷ γέχϑνεν, δλλαὶ ποίντων ἀνώτερος ἐγίνετο ὁ τῷ ϑεβ 
πόϑος, ὁτὸμ γὺ ἡ ψυχὴ διεγηγονϑμη ἃ νήέφυσα ἡ, παγᾳ αἱ ατέμγφζᾳ κωλύματα, ἢ 
ὁλή ἈΚ τῷ ποθουμδῥου, χα! κί πο’ συνὲνὸς ταῖν εν μέσῳ φαρομϑῥων δυοκρῶν Αἰ σκὸ- 

πὔῆεται, δυλὰ πανζῳ εὐ θαττέχᾳ, καὶ  πσδότερον ἵςαται, μέχρις ἀν Ἐχιτύχνη τϑ ασε- 
δαζοιδύο. δζρ' τοι τῶτο ἢ ὁ δίχαιος ὦν καὶ κ᾿ ασὸ τῷ γήρως χαὶ “ἐασὸ ἑτέρων σὰ φόνων 10 

κωλύξαϑοι! δευμαίμϑμος, πανζᾳ Δἰαῤῥήξας ζᾳ δεσμα, χαϑιύώ» νέος χαὶ σφριγῶν χαὶ 

ἰσσὸ μηδενὸς κωλυόμϑμος, ἅτως ξασίυδε χαὶ ἠπείγεζ Εἰς ἔργϑν αγαγῷ τῷ δεασότυ 
τὸ ἔχίζαγμα. σϑυὶ Ν᾽ διόν τέ ποτο βύληϑέντα τινα ρνανον ι ὺ ὀύδρῴον ἐχιδείξαοϑαι, 
ἑτέρως τῦτο Εἰς ἔρλϑν ἰγαγεῖν, μυὴ πρότερον αὐτὸν ποὺς ἁπόνζᾳ Τὰ μέλλοιζᾳ αὐτῷῇ 

πσολ)ς τίω τοιαύτίω ἐξγείρησιν ἐμιποδεὼ ἴξωοϑαι πραταξανϑμον. τος δι σαφῶς χαὶ τς 
ὁ δίκαιος ὅτος ἔχιξαίνϑμος, παγζᾳ τῦραδρακκϑὶ, χα μῆπι ((μωήβφθυ, μήτε συήέγφλν, 
μήτε ὀικίαν παιπειρκίω, μήτε ζαφον, μήτε Ὁ γῆρριφ αὐ λογισαίμδνες, Εἰς ἐκῷο μέ- 
γον ἔτάγεν αὐτὰ τίω δζγνοιθν, ὅπτως δυυνηθῃ πληρώσαι ὃ πσϑοςαϑὲν κοὐδιὶ τῷ δεαυύ- 

τύ. καὶ ζῶ ἰδεῖν πράγμα πολλῷ θουμαῖος γέμον, ὀῤ,ϑοσπον εἰν γήρα βαϑύ) ύτῳ κζ' 
γευαικὸς ᾧ αἴης. πσδϑξεζηκιίας λοιπὸν ὁ πλῆθος ὀικετῶν μετλμιςαίνϑμον, ἢ Οϑτὲ, γ5 
ὅπου λήξᾳ αὐτῷ ζὰ τῆς πλαΐης, Εἰδῦτα. Εἰ δὲ τις κάκᾷνο ((ιωστωῖς λογίσαξο, πόση 
καὶ] ὠκῴον Τ χα οϑν οδὼν ἡ δυσχολία, ἰώ (συν ὃ χαϑούπερ νιῶ κ᾽ ἀδείας ἐΐξην ἔχ. 94! 
μείγνυοϑα! [τισι] ὦ ϑτως ϑϑκόλως ᾳς “ὩΣ ποδυμίας ποιεῖ οἷ, τῆς Ὥοχὰς κῦ τύπος [ου- 

σης] διηρημδῥης, ἡ ἀγαίκαζονϑίων Μ᾽ δοδυίόντων Ὡἰσὶ ργόντων Εἰς ἀρχογζᾳς μέτα- 

πηδᾶν, αὶ καθ᾿ ἐκοίφην αεδὸν πὸ βασιλείας Εἰς βασιλείδλυ μεταιξαίνῳ) χαὶ τῦτο νὰ 15 
" παγτως ἱχανὸν ἰωὴ κώλυμᾳ τῷ δίιχαίῳ, εἴγε μὴ πολιὼ Εἦχε ᾧ πῦϑον, κ᾿ τίω ἐκχτθ ἈῊ 

Ἰχίᾳ γλα]ος ὑπνάκοην. δλλ᾽ [5] χαϑοῦπτερ ρα ϊχνίω, ζω τα πόρτα δζκασασας 

( κωλύματα, χαὶ τῇ πίςει νδυρωϑεὶς ᾧ λογισμὸν, κα τῷ αἀξιω καῖε τῷ ἐπαηειλαμών 

πεποίθως, ἡγηξ)ο τῆς ὀδουποσίας, 

5 Καϊέλαξέ, φησιν, Αραμ Σαρραν τίωὐ γωναῖχᾳ ἀντι, χαὶ Δὼτ (ὃ ὑὸν τῷ α΄. 49 
εξ φού ἐντν, κὶ πάνζᾳ (ὰ αὑα αῤχονζῳ αὑτῶν, ἔστι ἐκτήσαντο ον Χαρῤῥδβ, ἡ ὄξθλϑε 
πορέϑηναι Εἰς ἜΧλυααν. 

Οἵα τῆς γραφῆς τίου ἀχρίζφον, πῶς ἡμῶν ὠπὸμζᾳ διηπεῖται, ἵνα ὄχ πότον μά- 

ΠΟ φορῶ 



ΓΕΝΕΣΙΝ, ΛΔογ. λα. τ ΠΥ, 

θωμῆν τῷ διχϑν ζὴ φιλθλεον. κ᾿) ἔλαβέ, φυσι, Σαρφν τω γουναϊκαι αὐτῷ; ὁ Λὼτ ῷ 

ον τὸ ἀδῇφϑ τεῦ, ᾧ παγτα ὁσα ὠκτήσοιο ἐν Χαρράν. ὧχ απλὼς Εἶπε πάντα 
ὅπου ὠκτήσαν)ο ἐν Χαῤβαν, ΔΛ να μαάθωρϑιν, δι συ σὲν ΡΨ ἀπὸ Μ᾽ Χο δοίων ἔπη- 

γοϊγέϊο ὁ ττυτοιαρχης, δλλαὶ πάντων ὠκείνων δ᾽ πατφῴων πϑδαγωρήσας τῶ ἀδφῳ 
ὕτως ὅξ 14, ὠκῴνα μένα ἔχιφερόνϑμος, ον" Εἰς τίω Χαρρὰν ἡδυυνήϑη ΚἸήσουϑαι. χαὶ 

γϑτο ὃ ἐποίει ὁ ϑευν μιαίσιος ὥνε ὐχὶ αὐδὲ πολλν ποιέμϑμος ζρώτα, σοὶ ὡς Φιλοχρή- 

μαῖος τυΐγανων, δλ ἵνα, πάσιν ἔχη δεικγύναι δζρὶ τῆς αὐδχυσίας ἀὐτύ τῷ 3.9 τίω ἰδὲ 
αὐζὸν πὐοϑνοιλν. ὁ ̓ ὸ ὧν» τῆς Χο δαίων γῆς αὐΐον αγαςήσας, ἡ παΐλιν εἰὐιβῦϑεν μέτοι- 

χιαϑίωῶαι πσοϑςείζας, αὐἴζος ὦ ὁ καὶ τίὼω αὐθιασίδν " αὐτῳ ἀνξων ἐφ᾽ ἐχατης, ὦ ὥπασοιν 

το ϑυσχολίδν αγαιρών᾽ ὧξε ἡ Ὑ το αὐτὸ δείγικα τῆς Φιλοθέν αὐτὸ γνώμης ἐτυϊχόμε, ῶ 

»σαῦτα ὨὨιφερόνδμον ὕτω “19 πάσης ἰέγωι τῆς ὁδῷ. ἐκαφος “ὃ τῶν ὁρώντων Εἰκό-. 
τως τίω αἰτίαν μιαγϑείνεν ἐδύλε;» τὴς Ἐ διχαίν Οἰπτοδημίας. ἔἰτα πμυϑλνόμϑμος, ὅτι 
Ῥϑοοὀχελεύσαντος τὶ τίω αἰλλοταίαν μεϑίςα» (αὶ ὀκῴω καταλιπὼν, δὲ αὐτοῖν τῶν 
ἔργων ἐδιδιώσκετο, ᾧ τῆς τε ὑπυταχϑης Ἐ δίχα! τὸ φιλόθεον ἐμιλύθανε, ἢ τῆς ἰδὲ αὐ- 

ις τὸ αγοϑιοίας Ἐ 96" τίω αἰπρξολζωώ. ἡ ἐϊξιλϑέ, φησι, πορϑυθίωαι ἐἰς γώ Χανααν. 

πῦθεν ἡδά, οι ἐἰς τέωω Χαγλναίων ἀν ληξᾷ αὐτῳ τοὶ τῆς ο'ποδημίας, καίτοι Ὁ ὄχι 

τάγματος ὅυτως ἔχοντος, ὅτι δεὺῦρ9 ἐἰς τίω γάῦ, ὦ αὐ σοι δείξω : ἴσως ὁ ϑεὸς αυτω ὰ ῬΌ 
ἐμήνυσεν, κἰσαοδείξας αἰτεῖ τὰ αὐ σνοίᾳ τί γώ, ἐἰς ὦ ἐξούλέζ αὐτὸν κοιζοικῆσαι. 

δε γ τῦτοωΐκα αὑτω ἐπέτα εν, αἰδοοίςως ἔλεγε, διὺρ9 ἐἰς γέ ἐμ ἐν σοι δείξω, 

1ο ἵνα ἡμῶν ὀκκαλύψῃ ὦ διχαίν τίο φρετίω. ἐΐζᾳ ὯΝ ζαὰ "Ὁ ἑαυΐζοῦ μα πολλὴφς τῆς 

ϑωψιλείας Εἰσήνεγκε, (ᾳ γέως κ αὑτὸς τίου γνῶσιν αὐτο «ἰγέϑηκο τῆς γης, Εἰς ὠ ἐ- 
(ὑλε;» αὐτὸὲν τίωὶ ὄικησιν ποιήσας. Ὧγ 4) ὙῈΡ ασοϑεώρᾳ πῆς Φρετῆς τῷ δικαία χὰ 

μέγεϑος, ὀᾷρὶ τη» αὶ οἴκοθεν αὐτὸν αἰγνέτησε, ᾧ ὅτι τὸν ἀλῆφὸον λαῷ, ἐπέταξεν, ὯΦ᾽ 
ἐόύλε» τῦτον διδείσκα λον γιοῦ ἐκ τοῖς κὶ τέωυ Πα λφιξίνξυ ἅπασι δνέιϑαι,  βοα- 

1 χὺ ἢ ὶ τοῖς χῸ τίω Αἰγγυπῆον. ἔϊδες πῶς Οὐκ ον τῇ φυσει, δλλ᾽ οὖν τῇ πτϑϑαιρέσει τῆς 
γνώμης τῆς ἡ μφτέρρις κἧται ἡ τὰ τῆς “Φρετὴς, ἡ τὸ τηρχαχίας. ἰδοὺ γὰ κῦ ὥ Ὁ 
Φυύσιν ἀδῥλφοὶ ἐτύγχϑρον ὁ,τε πατοιίρχος, ἡ ὁ Ναχωρ,ζο ὃ ὃ πσοϑαίρησιν Οέκ ἔτι. 
δ λ’ ὀκῴνος δ᾽ χαίτοι τοῦ αδῇφϑ ποοϑς τοστωύ τίου “διροτίωυ ῳφϑαίσοαντος, ἔτι τῇ πλά- 

νι ασϑηκατείλητ]ο᾽ (5 καθ᾽ ἑκαίς ἴω ὑμέραν ἐδεύψυ δὲ αὐτῶν τοωῖν τοσαγιάτων 
10 ἅπασι τῆς κατα ϑεὸν αὐτο Φρετης τ Ὠχίδοσιν. ᾿ 

6 Καὶ ἦλϑέ, φησιν, Εἰς γὴν Χόνααν, ὶ διώδγυσεν Αἴδρα με τίω γὴν Εἰς ὃ μιᾶκος 

αὑτῆς, ἕως τῷ τόπου τῷ Συχὲμ Ἐχὶ τίω δριὼ τί ψολίω. 
Διδούσκᾳ ἡμᾶς καὶ γραφὴ Ὁ μέρος τῆς χώραις, ἐς δνιῶ τίω χα τούρησιν ποιᾷται ὁ δὲ- 

χαιος. εἴ, ἡα μαϑωμϑν ὅπως διέκφιο ἔτι τὰ αὐτόθι, Φησὶν, 

ἃς Οἱ ΧΧαυδλναϊοι τότε κοιτῴχϑιου τίω ». 

Οὐχ ἀπλαῖς τῶτο ἐπεση μήνα" παλν ὁ μαχάφλος Μωυσῆς, ΔΛλ ἵνα μαίϑωμϑμ καὶ 

ντεῦνων εὐρὺ φιλόσοφον γνώμιζον τῷ ποτϑιάρχου, τί ΤΜ τύπων ἔτι ποοϑχατειλημ- 

μϑιίωνγ εν ασὸ “ΠΧ ανϑμαίων, ἡναγχαζεν, χαϑαύπερ ἀλήτης ἡ ξένος αὶ ὡς Εἰς Δ)" δύ τε-- 
λα ἀπερριμμϑῥων, ὡς ἔτυχεχαταλύφν, σγ εἰλ χα τουγωγίν ἴσως θὐπορῶν. αὶ ὅμως Οὐοὲ 

40 οὐτως ἐδυγέρανεν, σὐτὲ Εἶπε, τί τῦτο; ὁ Κ( τοσαύτης “μῆς ἢ ϑεραπείας ὀγρέγον οὖν 
τί Χαρρᾳ, νι αγαγχάζομαι, ὡς ὥπολις καὶ ξένος ἢ ἔπηλες, οὖν χάφλτος μέρα σὐθι έναι, 
ο καιταιγωγίε θύτελοες Ὠχιζιντῷ αἰγαίπαυσιν, καὶ δυο ὅυτως Ἐχττυχῷν διιύα μαι αὐτῷ" 

Ῥλ᾽ ον σκηναῖς ἢ χκλύζαις [με] δ(εγν σἰναγκη, ἡ Τὶ ἄλλας αἰπείσες φέρῳ ζαλαι- 
“πωδιλας. 

Ὁ» 
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2.5 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

πωείας. τῶτο σιν δον 9 ἔλεγε ,» διῦρ9 ὦ ποιήσω σε Εἰς ἔϑνος μέγα πίως μοιχαλᾷ 

τὰ σπϑροίμια. ἡ χοσὸν 661 πσξ’σδυκῆσοι λοιπόν; δλλ σους ὀυτως ἡνέογετὸ μ τοιοῦτον 
Εἰπεῖν 9  δίχαιος, σσοὶ ὠὐνδοιασαι" ΝΥ ὀλρκλιήρῳ τῇ ἡ αἱ ϑυοίᾳ ὃ τελείᾳ τῇ πίσει 9αρ- 
ῥῆσαις πῶς τῷ ὴὰ αἰαοαέσεσιν αἀἰκλινὴ ἢ δηηνεχῶς ἔοκ ᾧ λογισμον' δὲ. ὃ ἡ τωχέως ἡξιω. 

3» τὴς ἀγωλεν" δύνοίας. 4 ἀμ 

Αλλ᾽ να μω, Εἰς πολὺ μῆκος ἐκτενωμϑυ Ὁ δ ἰδασκαιλίαν, οὐ ζωῦϑα φήσαντες κα- Ὁ 
τωποιύσωρϑῳ ἢ Τ λόγϑν, ἐκῴνο αὐ βαχαλέσαντες ὑμδῇ! ἢ κι ἀἰγαπεω μεμησαιαγι Π διχαίου 

τῦτοῦ ΤγνώμδωυοΣ . γδα ἂν ἐπ ΟΥ αὐτοπωτάτων,ἐ! ὁ ἅ Σ δίκαιος ὧν: Ὁσπὸ γῆς ἐὶς γῆν καλου- 

μᾶϑνος τοσιυτην ἐπεδείξαπο Τ ὑπακοζωυ,ὺ ὅτε  γϑοκονθτε τα ἰ ὠδλαγάνὸν ἀπηξιθμμ- 
σα θα κωλύματα, ἴτε ἡ ἡΜ καιρῶν δυσκολία, ὅτε ἀὐλο τι ἢ ἢ ὑχιοαῖ αὐτὸν ϑυναρδύων ιο 

ἴλυσεν ὀκνηρφτερον αὐν αἰϑὲν ὑπαχοίωυ καιταφῆσοι, δρλα πόρτα ἀζεῤῥήξας χὰ δὲσ-- 

μα ἔτξενε ὼ ἠπείγετο ὃ ὁ γέρων; χα λούπερ γέος σφευγῶν, μζν Φ γωεναρως τοῦ α ἀφ 
ἡ ὀικετιον ἑἰς ἔργον ἀγαγῷ, δ κού ὕλιταροιν" ἡμᾷεϑ ἢ Οὐκ Ὥστ γης ἐἰς "Ἢ ; 
καλόνϑροι, ΔΛ τὸ γῆς Εἰς ᾧ ϑἰρᾳνὸν συ θὲ τίω αὐτίω τῷ Ρ δικαίῳ ποϑοϑυμίαν 

“ἰω κα ακοζω ἐχιδειξόμεϑα, δλλα αςπολλαχις ᾧὶ αἰγονήτους πχοϑθαλλ ᾿ὅμ ι5 

αἰτίας. ᾧ ὅτε Ὁ μέγεδος ιν ἐπαγίελιων, ὅτε τὸ θὐτελὲς δῇ "ορωρϑμων, δὰ, γήϊνα, χα 

σπατοόσκαιον,, ὅτε “τὸ τοῦ κου Ἄριεστος ἀξίωμα ἐφέλκεται ἡμᾶς" δλλὰ Ὡσαυτίω ἴπ- 

δερύ ὥρα τίω ῥαϑυμιὰν, ὡς ποροτιμάν ΜἜἀεὶ νϑμόγτων ᾷ “τξύσκαιρᾳ , Ὁ τὺ γὴν 
τοῦ ὐρανού, ἡ μηδέποτε τέλος “λαιᾷ, δριυάμϑμα ἕ ογρὶν ἢ Φάμῆναι ἀφιπία νϑμων. 
μέροιγὸ πῦτο, ἐἰπέ βίοι, ὕὅτως ὸὼ ̓μεμιήναιμὸν τὐδὸ τίῳυ δΨ χρημάτων συλλογάώ; 10 ἱκιμῃ 

τἰςἡ λύοσα ὃ χαθ᾿ ἐκαφηγμμιέρριν αἰ ασὸ τῆς λαλεπῆς Ἐχϑυμίας “πολιορκείοϑαι, χαὶ 
μηδύποτε κόρον λαμίανεν,οἰλλα Ὁ ΜΡ μμελυίγτων χαλεπώτερον ἀζκεϊαῖ, ; κοιϑεύεῆν 

»»»ὸ κεῖνοι, ὅσῳ ω πλείονα," πίνωσι ᾷΦιώ ἀχρατον,τοσώτῳ μάλλον ὀκκχαίονται πυοὶς δ χαίῳ 

δίψος, ἢ χαλεπωτέραν τίω καίμινον ὀψαϊπήσσιν᾽ ὅτω διὴ ᾧ ὃ ἔτρι τῇ ἢ τυρρυννίδι τῆς Τα 
φημαίτωι ὑλθυμίας ἑαυςἄν ὀκδεδωκότες σϑήδποτε ἢ ἵζανται τῆς λιλυμίας᾽ δ᾽ :ς 

ὅσῳ ὸν σπλείογα, αὐξεξαίλλωνται, τοσύτῳ μάλλον ἐὐρεται: ἢ ἐ φλόξ, ἀ σφοδροτέξα ἡ κά- 

μιγος αγαυτόγεται. ὑχ ὁρῶμεν ὡς ζω κῶν, ὅτι, κῷ δὰ ὥπασαν, ὡς Θἐπεῖν, χίω ἐι- 

χϑυμένην αἰξιβαλέοϑαι γυμνοὶ δ ἔρημοι ὠντέλεν ὀϑηρπαίόϑησαν, “οσθτον μόνον Ὥπν- 

λαύσαντε, ὅσον δίχᾳς ὀκεῖ ̓  ὁ θύθιωώας ψαβὰ αἀπάντων ὠπαιτείοῖ, ὁ αϑὲ τὴς εἰσί 
ας πολλάχις διενείμαντο ἀζίφορρι᾽ (δ τῇ τότων αἰεδρτήματα α αὐτὸς μόνος Ἐῖη- 10 

Φερϑμμενο, ἀπεισι ̓ ζβ να τύτων χϑλοίσεις μῷ ̓ πολλῆς «τῆς αἰγὰνακΊησεωῤ ὡπσέ- 

λέν» χα!  σϑνϊε μέν δα μόλεν τὐδαμυϑίάμ ϑύρεῖν διυιυαΐ μενος. ἔρος δ δζωυ ἐνεκεν, Εἰπὲ μοι, 

ὅτως ἀμελῶς ποὶς τίωυ ἑαυτῶν συτηρλὸν (ἄθα, χαὶ ὡς «ἴθ δλλοτοίας ὅτω 
βυλθυόκῶβα «ἰδὲ τὴς ἑαυτῶν ψυχὰς ; οὐκ αἰχούεις τῷ Χοιςοῦ ,“λέῶϑντος, Ττίδωσει αὖ. 
ϑόστος δἀὐταλλαγμα τῆς ἥυχῃ ἐὐττ;, χαὶ πάλιν, τί ὠφελεῖται ὀμιϑοοπος, ἐ εω ἰῷ 23 

κόσμον ὁἌθν κερδοησῃ, τίω ὃ ̓ ψυχῖν αὐτὰ ζημιωθῇ; μλγδ ἔχεις τἰ ζιωτης ᾳὐτείξιον: ; 

καὶ τίω ὁ ὀιχϑυμεένην ὁλὴν Εἴπης, συσὲν ἐ ἐρεῖς, ὧι »δὺ ὀφελος ̓ λαϑούτῶν ὀραφὺς Εἶπε, 

Πλύτα (δ κ᾽ κόσμον κερδαῖναι, τίων: ὃ ἡ υχν ζημιώϑϑηναι, ἧι ἧς ἡμῖν οἰκειότερον ΟΥ̓ ον; ζω- 
τίου δέὼυ τίω ἕτω τιμίαν, Α, ὅτως ὀφείλουσειν ἡμεὶν Εἶναι «ἰξ εανούδει τον, ζωτίω ἕ- 

τω αὐξωρῶμον καθ᾽ ἑκοίσην ἡμέραν ασαροἤομένν, κα ἡ ποτὲ »ϑβ ιαὸ τῆς δὝ)ῥ «,οημα- 49 
τῶν Ἐχιλυμίας πολιορκουμένην, ποτὲ ἢ σὸ ἀσελγείας καίτοι ξαινομιένην ̓ ἀλλοτεδὲ 
«ἰσσὸ ϑυμού χαταιαφυυνομώνν, χα] ̓δζεφόρως ὑφ᾽ ἑκάσου ὙΜ παλῶν καταίεινομοένη, χαὶ 

ρυυδμίαν ὁψὴ (αϑὺν ποτέ τοὶ «ὑτίω “αϑϑνοιὸν πορισείϑα; ὑχρὶ ηἰς αἰξιώσει ἡ ἡμᾶς λον 

πὶ 
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πὸ συγνω γω μῆς, Ή 1 ὀϊξαιρήσεται τῇ τὴ, Ἰπικειμένης χολοίστως: , δες ο, «ἰθακαλῶ, ὡς ἐτι γχα!-- 

ο9ν ὀχοιϑι, πὐποσμήχωρϑιυ αὐτῆς ὧν ρύπον δζῳ δανιλοις ἐλεημοσιωης, χα! σξέσωμϑμ 

(ῥ (αύτης τίων πυρῶν ἣῥ ἡ ἡμετέρων αἰεϑρτημαίτων. ΠΙύρ 5, Φησι, φλϑγιζ ὁμεενον 

υὐποσρέσει ὕδωρ, κα ἡ ἐλεημοσιωύας Ὡὐποκαοιίοονται αἰ εδρτίαι. συυδὲν "ὃ, σσοὲν ἐτερον 

ς τως ξελέο, ἡ ἡμᾶς δγιυήσεται τὴς τῷ πυρϑς γεέννης, ὡς ἡὶ δ ζζω πίων δανίλεια. 

ἐν ιὐτίω Ὠπδειξωώμεθα, κτ' «ὧν αὐ τσ᾽ αὐτο δοδωτας νόμος, μι δὲν πσδὲς ἐχίδειξιν 

ἦὸ (μένοι, διλλα: διαὶ ῷ κἰϑζτον 76 πῦον, δεωνησύ μεθα, ΤῊ ἡμζρτημένων ἡ- 

εἱῇ μιᾷ ῥύπον δισποίψαα ἢ, καὶ Χὴ τῆς ρα, τῷ γιοῦ φιλον ϑονπίας ἀξιω ρα, ,χύττι 

ΠΩ χαὶ ὀπζιρμιοῖς τῷ μονολροις αἰτι ηοὔ, μεθ᾽ δ ς αὐτώ τω πατοί, ἀμσι τω ἀγίω νά... 

10 μα, δῦξα, κράτος, τίμα γιῶ καὶ ἀεὶ, ἡ Εἰς τὰς ἰώγας “ἣν αἱ αἰωγων. Αμώωυ. 

Λύγ. λό. ΚΑῚ ΩΦΘΗ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ, ΑΒΡΑΜ, ΚΑΙΕΙΠΕΝ 
αὐτώ" τοῶῷ ασέρμκοτί σῳ δώσω τίοὐ γάω ζαυτίω. χα! ῳκοδὸ μήσιν ἐκεῖ 

ϑυσιαφήομον τω κυρίῳ τῳΐ ὀφθέντι αὐτῷ, 

᾿Α Ολὺυς ὁ ϑησκυρϑς χαὶ ἀφατς ᾿ ἀγαπητοὶ οὖν τοῖς πολ σῴατον 

» αὐάιγγωοεῖσι " νὴ δεῖ σμι]εταμιένης ὀχανοίας ᾧ Ἀϑγισαοῦῖ γήφον- 

᾿ τος καὶ διεγηγεραιένου, ὧςε μηδὲν ἡμᾶς ποίραϑρα μεῖν τῶ τῶ] ἐγκε- 

χρυμμάνωι τοῖς βεαέσι τῦτοις βήμασι. δε Ἂ “τὸ ὼ 9 φιλόν- 

«ρφπος γιὸς (ἐκ ᾿ αὐτολαν καὶ κ) Οκ ψιλῆς ἀϑαγνώσεως πόρτα 

ζὰον ζαϊς γραφαῖς χείμενα, »ἐυσειύοτώηα κα ἡ δῦλᾳ ἡμὶν τυγχαῖ- 

γὲν σωυεχώρησε, ἵνα, τω νωϑείδυ ἡκίθν διετείρῃ, κα ὦ στολλήν Ἐ ἀἐγρυπνίον᾽ ἐλτδειξ τξαιμε- 

", ὅτω τ Ἐ δ αἱ αὐτῶν ὠφέλειαν χαρττωσώμεϑει. Εἴωνι Ὁ» πῶς ω κμϑὺ μῷ πόνου ζ»- 

τήσεως ἐυφισχϑϑμα μάλλον ἐμιπήγνυοζο ἡκῶν τὴ δγμνοία,᾽ το ὃ μετ᾽ θὐκολίας, ϑεσῆον 

4: ἀφίω]αοῖ, τ χαρδίας Ῥὴ ἡμετέρρι. εμμῆ “εἰν ῥαϑυαῶϑυ, πἰθακαλώ' δλλώ διεγεί-. 

ρώμεν ἡμῶν ὑΟΣ Ἄῤγισμον , καὶ ασοὶς ὦ βαϑος αὑτὸ δ τι γϑαμμώνων [ ὀλοοαρῶς} χα- 

τοτήευσωρϑ, ἵνα, διυνϑώμεν κερδομδυτές τὶ πλέον τεῦ 7, ὅτως ὁϊ: [αδὲ ἐπαγελθενν. 

αὶ γὺ πανήγυρις ἔβ πγϑυματίκη Ὁ ᾧ ϑεϑη ἐκχλησία οὗ ἰατρεϊον 661 ! ψυχῶν" ἡ δὲ ἐκαϑοῖ-, 

τῷ ἐὶς πϑυσγυφιν πο δολμομϑμσς, “πολλίωυ τίω ἐυποοίου εἰγτεὺ ιν συλλέξανζι ὅτως 

40 ἐ ἐπθμιέναι" ἡὶ καϑούπερ Εἰς ἰατοῴον ἀἰπϑυτώνζο ζὐ κατάλληλα, τοῖς Ἐχικειυϑδιοις παῖ. 

αι Φαρ μαχϑι λαξόγᾷς ἐξιέναι. Ὁ Ὁ δίῳ στο νχαθ' ἐὶ ὀκαίφην ἡμέραν σιωυεδρεύομδι, 

χπίνι ἡὰ τὰς ἴοι αλληλοις σιωτυχίας απλως ποιήσοι μῦμοι, ὅτως πόρτες [9λυ} δῷ- 

μδν᾽ δολ ἥα ἐκοισός τὶ Χ.} γρισίμων μαθων, καὶ ὃ “-αόϑς ὡφοχλοιῶ πα 79 τίω ἰ ἰαπτεί- 

ὸν δεξάμϑμος, ὃ ὅτῶς ἐντεῦθεν λῥαχωρήσῃ. “πῶς ΝΣ οἦκ ὦ Εἴη ἥω αὐτοπωτατων τὰ 

45 μὴν παρα (αὶ ἡμέτερα Εἰς διδασκαλεῖον Ἀποφέλλονίᾳς, χαῦ᾿ ἐχσύτην ἡμέραν οὗπαι-- 
τεῖν ἢ πὰ αὐτῶν “δϑεϑήκην Ὡγαὶ μ᾿ μια, ϑημκοίτων, κ᾿ "Ὁ ςὔκ δὼ ποτε αναρρί, [μέθες ἀπλώς 

ὁ ἐικῃ ἡ ζῶτα βαδίξεν ὀκέῖσε, ἐϊ μιῇ ἰδωμϑμ καρπούμϑδμώ τι σιλέον᾽ ἡμᾶς ̓  (ἂν. Εἰς 

μέζον πλιχίας φϑχύσαντας “μὰ Εἰς ) πνϑυμκαΐικον τϑὅτο διδασκαλεῖον αὐ αγονορδύνς, 

μὴ ἴσην κείνοις ασουδέευ Ἐχιδείκψυοαϑα ἢ ζωτα ἔνθα ἐἰς τίου “τῆς ψυχ» φ σώτη οἰ- 
“40 δυ Ὁ κέρδος. Δἰθθανει. ἕχαιφος ζοίνω ἡμδῆυ; “-ρακαλῶ, ἑαυΐζν καθ᾽ ἐχατην ἡμέραν 

διερειωσιοῦ ϑῳ, { δ ὧκ τῆςήκεράνης ὀκέρδλυε «ἰαιλέξεως, δι Ἁ ὧκ Τῆς Ἕπούσης, ἵω 

᾽,α μη ἰδοξωμδρ καὶ Ὁ ἡμεῖς Εἰκ" απλώς ὠζυλα πο αι γίεοϑαι. οἷι ἢ τῶῦτο ἡμᾶς, 

᾿πασὴς αἰΐίας ἀφίησι (ᾷ ̓ Ψ χαθ᾿ ἐχυτῶῦν' ὡπόμτα ἐισφέρονϑμ,καὶ συνε δὴν εἰς δὲ-- 

ΟὨιεγίοιζ,τοπι, το Υ γαν 
-.-.᾿ 
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γαμὶν τ βαλιμπϑμομδμ) τοῖς ἢ ἀγανακτοῦσι, αὶ μεζο ἀκριδείας μεὴ “ϑλσέρυσι "ὦ 

καρπούοϑαι ἴι πλέον μιὴ βυλομϑέοις μείζονος αἴτιον καιτοικρίσεως γίγνεται ἡ ᾿ἀχουσον τ᾿ 
Χρατοὺ λόχϑντος καθϑς μὸν “τὸν χϑι τοι χὠσουντον ΟΝ Ὡργύρμον ̓ Ποιηρὲ δουλε, ἐδ σε 

τὸ δργύφαόν μου κατουαλεῖν δ) (ἄ παπιζίζι, κα) ἐγὼ ἐν ἐλθὼν αἰπτήτησο, αὐῷ 

μζ' πκου" «ἰδ 5 δ ἰνδαίων, Εἰ μή ἦλθον κυ) ἐλάλισω ἀϑζοις, αἰ μδοτίαν οὔκ Εἶχον ΞῚ 

9. πον 

γι ἢ ἀσοόφασιν σύν ἔγρυσιν. δὰ γωῦ ἡμεῖς τούτο" σχοπώρμϑυ, Εἰέξω Μέγκλη- λιαυτίᾳ, 

μ᾽ ἐσμὼν, δλλὰ τίω ὑμετέραν " Ἐχυπογούνϑμ πυδοκοπὴν, ὼ αἰκρωτηρλαζεοϑαι ἡμῶν Ἀιὑπὸβ 

ἡχϑυμεϑα ζα τῆς θυφρϑσιώης, καὺ μυρλάκις ὠδοὶ ὥμϑμ ὀμβύϑεινοι, Εἰ μὴ χαὶ ὑμεῖς 
αἰξίαν Μ᾽ πόνων ΦΨΜ' ἡμετέρων τίου ασουδέυὐ Ὠπδείξεεϑε. αὕτη δ ἡμδυ της δ) φ09- 
σιωδης ἡ αἰ ασοθασις, ὃ ὁρᾶν ὑμδϑ τίω εἰν τοῖς πγῶ ματικοῖς Ἐχίδοσῳ. Ἂ οἶδα, μϑὲ ὅτι ἴο 

δῷ τίω τοῦ δε 5 χαάῶν σμωέσεως πεπληρωμϑμοι ὀγτες, διωυήσεοδς χαὶ ἄδλλυς γυϑατῷ. 

λα χτὶ τὸν κακασλον Παῦλον ἐπθναμημγήσκων ὑμᾶς, ἢ διεγείρων ὑμδδυτὸν ζϑλον ὁ 
τίω “ὐδϑϑυμίαν, ζωτα σωνεχώς πο βανῶ, Ουλόμϑμος ὑμᾶς πελείως κ ἀπηρτίσ-- 

αϑῤας ιυέοϑαι. ν᾽ μικρὸν γδο καὶ τῦτο αὐτὸ δείγμκα ποιδμαι τὴς χτ' ϑεὸν ὑμδὰ “σο3-- 

κοπῆς, ὃ κ(Τ' Ὀσαύτης ποοϑϑυμίας καθ᾽ ἐκάφην ἡμέρριν ἐγζιῦϑα το γίνεοϑαι, χαὶ 15 
ἀἰκορέφως ἔχειν πὐϑὶ τίωὐ πγϑυμιατικὴν διδεισχαλίαν. ὡασερ γ ρὴ «ἰδὲ τίω σωμα.- 
τίκήν ξοφὴν ὀρέξις, ὑγιείας ἂν Εἴη μεγίφης σημεῖον" ὅτως ἡ ϑὲτίω πνϑυματικὴν δὲ. 

δασκαλίαν βηϑυμία, τὴς χτ ψυχέω ὑγιείας τεκροΐοκον αὐ Εἴη ογαργέφατον. δζῳ πὶ 
τῶτο καάγω Εἰδώς δ πόλον, τὸ ὅτι κἂν μυθλαίκις οὐ ατείνω τίω διδωσκαλίλυ, 

ουνὲ ἕτως ἐμιπλῆσοι ὑμϑθμ δυούα και τίωὐ ̓ ξχιϑυμίαν, καὶ κόρον ζιυποίησαι τὴς ὀγφῆς 19 
ἄωτως τὴς πνϑυματικῆς, αὶ πτωύσομαι κῸ δυώαμο τίω ἐμάυ, ὥπερ λθὴ τῷ γε χά- 

εἰς παρέχῃ, Εἰς ὠφέλειδν ὑμετέραν ζωῦτα ἐφ᾽ ἑκασης ὑμῶν χρωτϑεὶς,  (κὶ πὸ 
δ θείων γραφώ διδαγριατα ἐγωποτιϑένδμος (ᾳῖς ὑμετέραις αἰ ϑνοίαις. Φῴε ὀζίω ἡ 
σήμερϑν τὸν Φιλαν, ϑοφπον δεασότίον πρ)ϑρικ καλέσαντες ὀδηγῆσαι ἡμδ Υἰ γλώοσὺμ 
πσοϑ- τίω ΜῊ] δ ντερϑμων βύρεσιν, τίωὐ σωνήϑη χρλροιθώρϑῳ ὑμῶν διδιωσκαλίλυ,ανπὲ 15 
“φοότερον ζα αὐαγνωοϑέντοι πσϑλϑώτες ὑχὶ τῆς ὑμετέροις αἰ γαπης" 

7 Καὶ ὠφϑν, Φησὶ, κυρίος ὁϑεὸς τω Αραμ, καὶ ἦπεν αὐτοῦ. 
δὐυκαλωἧς ἐλεγϑν δξ ὥρχος ὅτι πολι οιϑησασοθς να πύκήται τοῖς βερμχέσι τοὐ.- 

τοῖς ῥήμεσισιν εἦδου Ὑ θύγεως ξένον ᾧ χανὼ ὃ ασδϑοίμωον τῶν ἐιρημῶῥων. ὁ ὠφιϑηκώ. 
ὁλος οϑεὸς τῷ Αραμ. πυρῦῦτον ὅτο βοίσκομϑμ εἰν τῇ »ραφηνιῶ Ὁ ῥυϑὲν, ὅσ! ὠφ.9». 39 
ὅτε δ) ἐχὶτὰ Αδῶμ, τὸ ὑχὶ τὸ Αλ, ὅτε Ἰχὶ τοῦ Νώε, ἀπε ἐσ’ ἀἴρλου τινὸς ζω- 

τῇ ἐχρήσατο τῇ λέξᾳ ἡϑεία γραφή, 4{ ζω ἴ81 Ὁ ἐιρηρϑέον, ὦ ὠφ νι, φησί, ᾧ πῶς ἐπέ- 
ρωϑι λέγᾳ, Οὐδεὶς ὄψεται τὸν θεὸν ὸ ζήσεται, Ὃ ὅδ ὧν ξΐποινϑμ νι τῆς γραφῆς λε- 
γϑύσης οἷς ὠφϑη; πῶς ὠφ.8η τῷ διχαίῳ τ ρα αἷντὴν τὴν θσίαν εἶδεν: ὀυχί. μυὴ “δέίοπο. 
λα ((; ὅτως ὠφ,ϑη, ὡς αὐντὸς διδὲ μόνος, ὶ ὡς. ὠκοίνῳ διρυωτον ζω ἰδὲ. ϑυμη χῶμος [ 

ον ὧν ὁ σοφὸς ὁ φιλιύν, δ. πος ηρυ, λεααύτης συψγκαταξαίνων Τῇ ἀυ, δοο πίνῃ 

φύσι καταλλήλως ἑκαίςτῳ Ὁ 2» ἑαυτοδἐμεφαίνει βοτεζωύ᾽ ἢ τούτο διεῤουσι δχγὶ παῦ 
ποδοφήτου λέγων, Ἐγὼ ὀροίσεις ἐπλλήθωσα, τὴν χερσὶ παροφηπτν ὡμοιωϑίου. πὶ 
αὶ Ἡσοίας εἶλεν αὐτὸν καιϑήμϑρμον. τοῦτο" λμαΐξιον ϑιοῦ, ϑεὴς γὰβύκάϑεται. πῶς ν᾽ 
ἡασώματος κείνη ἢ ανώλε, 3699 Φύσις.; ὧο ΔΔλνηλπαάλιν φμλον αὐτὸν ὡς παλαιὸν 49 
ἡμερῶν. ὼὶ ὁ Ζαχαρίας ἑτέρως αὐτὸν ἐθοιώσεϊζο,ὁ Ἰεζοιλ παίλιν ὥνλως. χρὶ τώο ζω 
ἔλεγεν, ἐγω ὁράσεις ἐπλήϑμσα, αὐ Ξ, ποὺς Ὁ ὁκαίφου ἀξίλυ ὄντως ὥφθώωυ. ᾧ νὼ 
δὰ Τὴ αἰέτησε τὸν δίκαιον ὀΐκοθεν, καὶ πσοϑσέταζενάις Ὁ ἀλλοτοίαρέλβᾷ, 

τς πρόμϑμος 
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δνόνϑρος "ἢ, καθαρ ὠλήτης καὶ ξένος, ὄυτω αἰϑοής, τοὖν Χλνόμαίων εἶ καυτοικϑιώσων, 

Ἰλιζητῶν ὕπα τὴν κουτοίκησιν " αὐτὸν στοιήσαιεϑαι τσϑϑσήκαγ᾽ ὁ αἰγαϑὺς δεασύτης πα- 

αμνϑήσαεϑαι αὐτὸν βαλόνϑμος, ὁ νθυρῶσοιι ἀὐού τίω πσϑοϑυμίαν, ὥςε μὴ νευρκῆ- 

σαι μηδὲ ἀγδοιάσαι ποος τίου ἐπαήελίλω τίω ἡδὴ γελμηνθμίωυ πσοϑς αὐτὸν, ὅτι δεῦ-- 
Ὡς ρϑ αὶ ποιήσω σε Εἰς ἔϑνος μέγα (ἡ ὙῈ} ἐναντία τῇ ἐπαγίελίᾳ ἑώρᾳι ζὺὶ γυόμϑμα, ὁ δὲ. 

χαιος, ὡς ἕνα δι οὐτελών ἡ ἐπεῤῥιμνϑῥων Ὗ αἰπσδοςατεύτων ἑαυτὸν «αἰδάϊζο., ὼ 

οὐδὲ ὅπου κριταηθῆναι ἔρντα) ἡ δέω διεγείρη ἀδοῦ (Ὁ λογισμόν, φησι, ὁ ὠφ,ϑη κύριος 

τῳ Αδραμ,ὸ Εἶπεν αὐτῷ" 
Τῷ αὐέρματί σου δώσω τίων γῶω ζωτίω. 

το Τέωφξη αὐσσόαασις μεγάλη, αὶ αἰκόλουϑος τῇ ὀπαγίελία, δὲ ἧς οἴδιοϑεν αὐτὸν αγέξησεν. 

Εἶπε δ, μεγαλιουῶ Ὁ ὀνομιαί σου. δχρὺ τῶτο γιοῦ ᾧησι πόλη, τῶ «περματί σου 

δώσω τίω γώ ζωτίω, ΩὉ οὖν γήρατυγχόμων ὁ δίχαιος ὦπαις ζω, ὅρα τίω 
τῆς Σάρας φείρωσιν, ἐπαγίέλλεται αὐτῷ, τῷ δξ ἰντο τικτομένῳ τίω γώ ἰδαογέῖν. κ) 
σχόπει μοι ϑφο φιλοι,9 4)» πίλν, πῶς ποδϑειδως  διχαίου τίω Φρετίωυ βύλεται πᾶσι 

15 κατάδηλον αὐν τ’ ποίησαι ἡ καϑούπερ εδογαρίτέω τιναὶ κρυτῆονϑμον τω Φανερϑν ἀπορ- 
᾿ γάσαοδ, καὶ ἐπαήελίας ἐπαηελίαις (μονα ψας, καὶ μεγαίλοις ζιδ εν  πσοσέσεις ποιησοί με- 

νοςγπώλιν μικρὸν δχᾳναξαλλέ, να ζιυτη μάλιςα δειχθὴ ὅ πατειάρχου Ὁ φιλόθεον, 

δῇ αὶ ὐνδυτία ταῖς ἰ ανολάσεσιν ὁρῶν τέως ὀκφαίνοντα τὰ πρξαγμλατα, [ὁ μαχάομος] 
οὐδ ἐθορυοζτο Οϑδτϑὲ διετα οοἰῆετο,δυλ' ἀχίνηζον Εἶχε (ὃ λογισμὸν, ποπεισμένος τι δοὴ 

Ἰο οὐαὶ τὸ 3ε5 ὥπταξ [αὑτῷ] ἐπαγίελϑωντα, βέξαια, ὑπαγιατυγχόμει. λα κι 

μίχρὸν ὥγλωτα, διερειενησώ μεθα, ἵν᾽ ὅτω μϑωμδρ ᾧ τῷ αἰγαϑού κοὐ τίωὐ ἐυμή χόνον 

συφίλν ὶ τίωὐ κηδεμονίαν, ζω «ἰθά (() δίχαιον ἐπε διείκγυτο, ὁ τῷ πατοίαρχου ὃ φίλ- 

ΤΘΡΥ Ὁ οἰδὶ () διοαυτίω. ν ὠφ,ϑη, Φησὶ, κύριος ὁ ϑεὸς τῷ Αἴξραμι. πῶς ὠφϑη; 

ὡς αὐΐζος ὁ γεὸς μένος οιδὲ, ὁ ὡς ὀκᾷνος ἰδιῷ ἠδυωύΐατο (ὐ γδ παύομαι τῦτο λέγων) 1 
255 Ὅσπον εἰγνοῶ, αἰκούω "ἢ μόνον τὴς γραφῆς λεχϑύσης, οἷ, ὠφ,ϑη κύρμλος ὁ ϑεὸς ῷ Αἴδραμ, 

 ὦπεν αὐτῷ, τῷ ασέρματί συ δώσω γώ ζυτίω αἰκριξαῖς μγημονεύητε δὲν ϑοκ 
θεν ὑποθέσεων γοορδιέων, ἵν στὸμ ἴδετε δχρφόροις τὐθέςαΐσεσι 1: δίκαιον αἰθιπίτηοντο, 

μάϑητε αἰνεϑ Ὁ φιλοσοφίας Ὁ αἰ προολίω, ἡ τῆς ὀῤδρείας ὃ φεῤρὸν, ὁ Ἐωϑὶ ἐϑκὼ 
φίλξζηυ ἃ βέξαρν ᾧ αἰκινητοι,ὸ ἐκ Ὁ τῷ διχαίῳ τύότῳ συμιαίγτων παιδυυναῦε, μη δὲ- 
30 ποτεγομίζεν ἔργϑν γε ἐγκαταλείψεως ἔνναι, ἐπηδϑμἸϑοτέ τινα ΔΨ οναρέτων πάρασο 

μεῖς ἢ ἑτέρρις τισὶ ϑλίλψυσι βιωτίκαις πιθαπτεπηωκότον ΔΛ οὐνοοιῦτες Ἢ ὀικονομιοῖν 
.] δ δζέφορον, οἴ δαχωρῆτε πὲ πόύτα, ἀὐτῦ, τῇ ἀκαταωλήγηῳ σσδόνοία ἐἰ Ν᾽ ἡ 1’ δὲ- 

χαρον τῦτον ὅτω φιλόθεον ὁγτα, ὁ τοστωύτέω κ΄ πσ'αχρζω ἔχιδάξαϑιον συγχωρᾷ "ποιού.- 
᾿ τῶν πειραιϑίέωζαι ὦ» αὐτίκα μείλα ἔισεοϑε, ἐχὶ αἰξεορῶν Τ' αἀὐτνϑεροίποντα, αἰλλαὶ Οἷς 
35 ἄλλοις ὦπεσι βυλόνϑμος αὐτο ἘΠΘροτὴν ὀκκαλύναι (αὶ γῈ ἔθος αὐτῷ ζούτο ἐφ᾽ ἐν 

κάσῳ ΤὮΨΜἋὋ' διχαίων “ποιφν᾽ τὸ ὅσοι πρθ αὶ τω αἰγαΐγγωσιν δὴ θείων ὁφαφῶν ἐφε φιλότεχνοι, 
διινήσιοϑε ἀγωθον καὶ “ζ ϑοχῆς χατοι μλυθοίνοντες, ὅτως ἐυρᾷν αὑτὸν ὀικονομοιῶτα “δ 
σν, δούλων τίωζωϊω) πῶς οξο ἐν Εἴη ἐχαίτης αἰγνωμιοσεωης τὸνομίζεν ἐγκατα- 

᾿ λείψεως Εἶναι τῶύ Οιαύτίωυ συγχώρησιν, πολλῆς Ὁ μάλλον κηδεμονίας κὶ τὴς αἰφα'- 
491Ὲ φιλαν,ϑο πίας Ἧτο μέγιςον ποιζοϑαι σημῴον ; δεικψεᾷ ποίνιου τζω αἰ πῥοαϊλλουσαν 

δυιύαμειν αὐτῶ, δύο ζωῦτα οντεῦθεν κατασκϑυαϊζ εἰνὸ ῬὋ δούλων αὑτοῦ τίω κἰ πυομο-- 
"δὼ τ' δυδρείαν ὦπασι φλμεροὶν καϑίφησι, ἢ τῆς πσρϑνοίας αὐτῷ τὸ ἐυμή χόμον" 
Ὁ ματαϊυ Μ' δεινών αὑτων, μΩ τὸ φαυγνωοϑίωαι λεδὸν τὸ πηράγλατω, τότε 

Οἰεγίοίϊ, τοπι,.ς’ γνυ “ρ)ς 

κοῦ. (β, 
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ποὺς βύλες) μεϑίφησιν ἀπόμτα, Οὐδὲν οἰ πὸ τὺς ον μέσῳ δυσκλίας μονϑμης ἐμ. 
ποδιζόμῦμος. ἡ ὠφ,ϑὴ κύφλος ὁ ϑεὸς τῷ Αἴξραμι, ὁ Εἶπεν αὐτῷ " ᾧ αυέρ μαι σου 
δώσω τίω γἀῦ ζιυτίω. μεγαίλη ἡ ὑπόλεσις ἃ πο)εγὴ αἰοίλιςα, ᾧ δικαίῳ. ἴζε Ν 
ὁπως (ὦ οὖ γήραι, φϑαίσοιντες, μοίλιςα ὧν ἀποιδία ἢ ὠπόυτα ἄζρίχϑντες “γρόγον, 
Ἐχιϑυμῶσιπαίδων. “ ὑπαχοῆς ζίνμω αὑτῷ Ὁ αἰ μοιξω διδους ὁ δεασότης, ἡ ὅτι ἀκού. 5 
σας, ἐξῆγε ἐκ τῆς γὴς σου, ὅχ αἰ πρέϑετο, Οἷκ ὀμεξαίλλετο, δλλ᾽ ὑπήχουσε ῷ ὄχι. 

τάγμαϊιῷ Εἰς ἔργονηγαγε τὸ παρλςαλϑύν φησι, αὐέρματί σου δώσω τίιὁ γ ζω. 
πίω. σχϑητ πτῶς δζοὶ Τῇ βήμοιτος ἀνέφησεν ἐυτ τίω φζένοιαν, ὁ Ὀκούσαν αὐτῳ 

καμάτων γϑρέοφ τίω αἰνίίδοσιν. ϑζ τοι τἶτο ἡ ὁ δίχφηος τίου ὀικείαν ἐνγνωμοσιωζω 
Ἐγχιδειψύμϑμος βύϑέως χὶ δύχαφείον τρέπεται, ᾿ ιΦ 

Καὶ ὠκοδὺμυησεν ὠκᾷ, φησι, ϑυσιαφήσλον τῳΐχυφίῳ το ὀφϑάνῆι αὐτῷ, 
ὅὅρᾳ φιλοϑεν γγωμιης τεκμοΐθλον ̓ ἡ αὐτὸν τὸν τόπον, 9α, τῆς ὁμιλίας ἠξιωϑη Ἰὰς 

τὐϑὰ τὸ ϑεῦ, ἀφιέρωσε, καὶ τίοὺ θ χα οιείαν τίω χιτὶ διυύαμιν ἐπεδείξαζο. τῶτο γὰ 
ὅθην, φκοδὺμουσε ϑυσιαςήφλον, αὐὲ τῷ, θα αρίσησιν ὑπο ΜΡ ἐπα ελϑίντων. αὶ καϑαί- 
σερ ἀν,ϑοφποι πολλάκις εἰ πσὸ φίλίξρυ κινυίμϑμοι χαὶ ὀικίας ὀιχοδὸμοῦσιν, ἔνια ἀν τοῖς κς 

ογησίως αἰθὶ αὐτῶν αἰ σχειυϑμοις σιτυϊχάνωσι, “πολλαχις δὲ πολλοὶ ὁ πύλεις ἔφησταν, 

αὶ ταῖς ἐπονομασίας αἰυτάις ἐκ, πῆς ΝΜ ὀχττηδείων ( μυτυχίας ἐπέϑηχᾳν ᾿ 4) ἀυτὴ 
λὴ πον αὶ ὁ ϑίκαιος «ὗν; ἔνθα, τῆς ὁπφσίας τῆς τῷ γὲν ἠξιώγη, Ὁ ϑυσιαήξιον ῴκχο-: 
δὸμησε κυρίῳ τῶν οφϑένζι αὐτῷ, 

8 Καὶ αἀἰπίφη, φησίν, ὠκᾷϑεν. . 29 
ΤΙΩΙ καὶ ἐπέφη ὠκᾷϑεν» ὡς ἱερωμδῥα λοιπὸν τῷ τὸπν το  ϑιῷ ανατελύνος, ἀνε- 

χώρησεν ὠκήϑων, ὁ μετήλϑῳν Εἰς ἕτερον τύπον, Φησὶν, 

Εἰς τὸθρ96 χτ' ἀνάτολφις Βεϑήλ, ἡ ἔφησεν ὑκή τίου σκηνδω ἀντι, 
Εορ ασμένω, φησὶ, τίω ὀίκησιν ἐποιήσοιί, ΟἿρᾳ πῶς ζῶ ὠπέρχῆος, πὼς ὦ 

δυξωνος ὡς μετοί τε γιωνοικός κὶ οικατῶν ὕτως ἐυκόλως μετὸψμίςα οϑαι. εὐκουέτωσαν ἀν. 15 

δες, ἰκουέτωσαν γωνάγκες,  γὺ πολλακις Εἰς αἰγοὺν δξιέναι διόμδμοι, μυίας" ζχτ- χινμῳ 
νοϑψϑμ μη χόνας, ὦ πολλαὶ ἡ ὄζεφορα ποδαγμα) δυό ῶϑα, ἀμ ὃ πολλὰ Ἐχισύρεον, καθ ἢ 

χαὶ μὴ τῆς “χρείας ἶνεοϑαι μάλλον, ϑλαὶ ζὰ αἰϑρῆς καὶ αὐδνηζᾳ καὶ φόυτασίας 

ἕνεκέν ἡμῖν ἐπσουδωσμένα, ζωῦτα (δ᾽ ἑκυτῶν ἀγῷν καὶ ὐϑιαίγήν. δον ἐχ ὁ δίχριος 
ὅς. αἰλλαὶ τί; ὯΦ ἐἰξιωθεὶς τὴς ὩῬὰ τὸ ϑεοῦ ὁμιλίας τὸν τόπον ἀφιέρωσε, χα 19 

ϑυσιαφήθλον ᾿χϑδὸ μύησε, μιετέφη μετεὶ πάσυρ ϑυκφλίας ὁτέρωϑι, ᾧ ἔτεσιν ὀκή τίωὐ σκη- 
γἱρμ αὐτι, 

Εν Βεϑήλ χτ' ϑαλαοσὰμ, ὁ Αἰἴαὶ κτὶ αἰναζολοίς᾽ ὦ φκοδόμησε καὶκᾷ ϑυσιαχήφιον 
τῳ κυρίῳ, ἡ ἐπεκα λέσουτο θχὶ πο ὀνόματι κυείν. 

Οἵδα πῶς δχρὶ παντῶν δείκψυσιν ἑαυΐν τίου φιλόθεον γνώμζω. ὠκᾷ ὦ οδῥ δίῳ τίω γ9 
πὰ τϑλοϑ γελρημλύίω αὑτοῦ οἰ πσόλασιν Ὁ ϑυσιαςήφλον ὠκοδὰ μυγσι, κὸ τὸν τόπον αἰ- 
φιερώσας ἀνεχώρησεν. ἐγζωθα δὲ Κ) 3) τίω σκηνίώ ἐπήξατο, πτίλον ῳἰκοδὸμμησέ, 

Φησι, θυσιαςήσλογ τῳ κυρίῳ, ἢ ἐπεκαιλέσοιζ Ἐχὶ τῶ! ονόμαΐικυοίον. εἶδες γνώμν 

φιλόσοφον, ἰδὲς σΠῈρ γράφων παρήνεσεν ὁϑεω μαφὺς τῆς ὀικρυμϑβῥης διδάσκαλος ἢ λέ- εἰμ 

γων, Ἐν πὶ τότῳ ἐπαίφονζᾳ: ὁσίως χάῴρας, τῦτο πυδηλαῦων ὁπασϑιαῤχες ὀρ ἽΜΩο 

ἔργων ἐπλήρϑυ καθ᾽ ἔκοιφον τύπον γυσιαςήφλον ὀικϑδὸμϑν, καὶ ζας δι ας ἀναφέρων 
τωΐδεασύτη. γδ4 γβ, "δι4 σαφῶς, ὡς Οὐδὲν ἕτερον Ἐχιξητᾷ αρρα τὰς δ, ϑονπίνης 
φύστως ὁ ἥμολων λεὺς (Τ᾽ Οἰς μμοίας ᾧ ἀφάτυς ἀντ ἐυεργισίας, ὡς ἐνχαύφαφον γώ- 

: μιδ᾽ν 
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ΜΙ", ὸὶ ΩΝ ἰδϑαι χαειν ὁμολργεῖν αἷμ αὐσυργμίων. ΡΝ ἴδωμεν πάλι, πῶς 

ὰ εγτόῦϑεν ὁ δίκαιος ματανίςαται. 

9 Καὶ ἀπῆρέ, ησυ, Αραμ, ὶ Ὃ πορευϑεὶν ἐρατοπέδυσεν .Ψ "γῇ ἐρήμῳ. 

ὅδ πάλι! τίωυ φιλόθεον. αὐτοὶ γνω μήν, χρη ' τίω φιλοσοφίαν τίω πολλίω. πάλιν φη-- 

σίν, οὐ τεῦϑεν ἀὐεχώρυσε, λὴ ἡ ἐφρατοπεδυύσιν ῳ τῇ ἐρήμῳ. αἰιος εἰ ἐνέχαν αἰπῆρεν ὠκεῖλων: Π 

ἴσως ὁρῶν τίνας το ἀικητόρων ΟΥ̓ αἰρεσκϑμένους αἰτεῖ τὴ τη παρϑυσία. δζρ τοί στο δεικ-- 

γὺς αὐτῦ τὴς φρᾳότητος τέω χαββοολίω, ἡ ὅπως καἷϑὸ πολ).οὐ ποιεῖται τίω ἡσυχί- 

ἂν, ὦ ὃ ασϑϑς μηδένα ̓  ἔχειν κοιγὸν, Υ̓ ἐρημίαν καταλαμ ανγει" ἡ πορδθυϑείς, φησιν, 
ἐφρατοπεδούσον οἰ οὖν τῇ ἐρή, κω. ξών λέξει ἐ ἐχρήσοιτο ἡ ϑεία γθαφή. καϑυίπερ γβθα 

Ὶ] πολέμων ἔμ ἢ ΤΩ] λέτεν, ὅτω ὀνιῶ Εἶπεν Ἰλὶ τῷ δικαία, ὁ 6ΤΙ ἐφραϊζοπέδευσιν᾽ ἵνα, 
δείξῃ Φ ὄὔζωνον Τῷ πατειίάρχου, ὁτί χριϑεύπερ Φ “φρατιῶται μετ᾽ ᾿ϑιολίας γε ιϑὲ 

ονζωϑλα, γὼ ὃ κεῖσε φρατοπεδηζονται, σὅτω δηὶ χὸ ὁ δίχαιος Ὅν ὅτος, χα! τοι γαναϊχαι ἔχι.-. 

φερϑ μένος, ἂπ ΤΥ αδελφιδοιώ, καὶ κ᾿ τοσύτων ἀκετῶν πλῆλος, κῷ ̓πλείονος: τῆς δολίας 

ΓΣ μεταγαρείσεις ἐποιεῖτο. Εἶδες βίον -« γήρᾳ μετὰ γιιναμκὸς δι ὀικετῶν Τοσώτων ὥ- 

1: ζωνον. ἐμοὶ 5 ̓λαυμασα ἐ' τεισῖ μαλίςα, τῆς γωυναροὺς τίω αὐδρείδν, ὁτὴμ Ὁ οὐνοή- 

σω τῆς Φύσεως τῆς γυναικείας τω αἰεϑύνειλν, ὁ λογίσωμαι ὑπῶς μετ᾽ ϑὐκολίας μα 

τῷ ὁ ϑυσίῳ Τὰ μεταναςαίστις ἐποίει, ὅτε αὐτὴ ὃ υπαραίνουσοι, ὅτε τῷ] δικαίῳ κωλυμα 

γυομών, ὠκσηλήῆο μα κα αὶ λογίζομαι ἡτι οὔκ ἔλοῆον τῷ διχα!ν ὼ αὐτὴ Φοϑνημιαι ὑψμ- 
λὸν ὼ αὐδρεῖον ὠκέκ)ητο. κα χη τᾷτο μάλιςα Εἰσόύμοϑα, ἔχιογτες ζᾳ ἑξῆς ἣὮμ ὀμεγνωσ- 

26 μένων. Εἶδε ὅΤι μετὰ ζὴ ὐκϑυστι, ὁ7ί τῷ ατέρματί σψ δώσω τίω) γάυ (ὐτίω, πῶς 

ὑχ ἡσύχασε ὁ ὁ δίκαιο, ἀλλ᾿ οντεῦ)εν ὀκᾷ μετέραμε, ὃ παλιν ὠκεῖϑεν ἑτέρωϑι. αἰλλν᾽ 
οχ ἢ Ὡἰπὸ τὴς ἐρημίας, αὐτὸν πάλι ἐλαιουόμένον, ἐχ 5] ) δύ, ϑοϑητων, ἀλλ᾿ ἐχοῦ 

γῆς αὐαΐγκης τῷ λιμωυ. 

1ο Καϊ ἐλμετο, φυσι, λιμὸς Ἐχὶ τῆς γῆς. 

:: Αἰουέτωσοιν ᾧ «πλώς αἰαὐθαφυλρόίκτως φλαήμϑμοι, χα χαὶ ' ἀιωμιξόῤϑυοι [ὸ] λέ- 

“ἕντες" σΤί [οἴ ὁ δεῖνα. πἰρελροτο, λιμὸς γέγϑνε. ὸ] ν᾽ ὁ δεῖνα ἦλϑε, Ὁ ἢ σιωυέξζη, 

ἰδοὺ ᾧ Τὶ τῆς τῷ διχαίου παρφυσίας, λιμὸς" κὴ λιμὸς βαρις, ἂν Γ )ορυξείται ὁ ο δἴκσιοῦ, 

οὐσὶ παλαι τί δὐ ϑοθπινον, χα! τῇ ἑαυτὸ παιρφυσία λογίζεται τὸ λιμῷ Υ̓ αἰτί ὀμ" αλλ 

ΠΡΟΣ ὧδε αὶ φύσιν ἐλεγχονϑμην, δέ ἐπεκρώτησεν ὃ λιμὸς, 

10 , Κατέζη, φησὶν, Εἰς Αἰγυτῆον Αἴξρι μι παρϑικῆσοι ὀκεῖ, στι οὐνίουσεν ὁ λιμὸς θχὶ 
τῆς γῆς. 

Σκόπει πῶς μιφχρότερᾳι ζὰὼ σκαϊμιμιατο τῷ διχαίῳ ἔγϑετο, ᾧκονόμει γ δ) ὁ δεασῦ.- 
τῆς μὴ μένον τοῖς τζω Παλαᾳιεῆην ὁ ὀιχϑύσιν, λα κὶ "Ὁ τοῖς μὴ τίω Αἰγνῆον διδοισκαλον 

αὐτὸν Ἄνέοϑαι, ἡ ὦ φώς τῆς ὀικείας “ϑρετης πᾶσι κατάδηλον ποιῆσαι. κοαιϑοίπερ "ὃ 

45 Φωρῆρα ὅμα Λανλείνοντα κα ὁ κεχρυμιμένον ἐὶς τω Χαλδαίων, ὀκεῖλεν αὐγέφησεν, α, (ὧν: 

ὧν τω σχότει τὴς πλανης καϑημλύας ς χειραιγωγήσῃι ποῦς Ὁ τῆς αἰληϑείας ὁδὸν. δλλ᾽ 

ἰσως Εἴποι τις μ᾽ καὶ τίνος ἕνεκεν Καὶ ὧν ον τῇ Χαλδαίων χώρα ηϑεσκθίασε δὲ ἀὐυτεῖ 

“δὸς τω ἐυσέρειλρ ὀμα;ηϑήναι} ; Εν Ν 1 κ Χ) γῆς ἐκείνων σωτηφίας δὲ ἐτέρων 

“νέοϑαι τίω ππέύνοιαν. ὁμῶς δὲ ἀχϑυσον τὖ Χοιλτού λέγϑντος, Οὐκ ἢ ἐς! ἴω Φήτης α!- 

το τίμος, Εἰ μὴ εὖν τὴ ἰδία, πατείδι, ἵνα δὼ τίου ἐπαήελίαυ Εἰς ἔργον ἀγαΐγῃ τίωῤ αὺ- 
Ν,, ἣν ἐποιήσοιτο λέγων » Ὦ ὁ μεγαλιωυαὴ Ὁ ὑνομιοίσυ, δι τῶτο κυ ὁ ζ λιμὸν συϊγωρᾷ γ- 
γέαϑαι, ὦ δζι τίω τῶτι αναϊκζω Εἰς τίω Αἰγυτῆον αὐτὸν αἰφικέοϑαι, ἵνα μιαιλώσι ὁ Ὁ 

ᾧ αὐϊδλ, ἃ ὅσῃ τῷ αὐνδρος ὅζην ἡ ἡ δγρετή. χαϑυύτῷ .5Ρ τίς δήμιος δεσμα πἰξεοαλῶν, 

Οἰγγίο"ζ, τοιλ,ῖν Υ3 ὅτως 

των 

1.6. 
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ὅτως αἰὐζις ὁ λιμὸς ὐπὸ τῆς ἐρημίας αγαςήσοις ἔχτ τί Αἰγυτῆον Εἷλχκεν. ΎΝ ἤ)- 

“δν Δλοιπτῦν ζῷ εθεῦϑῳν, ὦ ὉσἩ αὐἰξιςαὶ σά ὁ δίχαιος ὐδιπέτήωχεν, ἵγα χα! αὐτο τἰωὼ δύ- 

δγείαν μαάϑωκμϑυ, ὦ τὴς γυναικὸς «τἰω φιλόσοφον γνωμέων. 8 »» πολὺ “τῆς ὁδοῦ 

ὐοϑῆλϑον, ( )εφρνασι Ἄϑιπτον πλησίον τὴς Αἰγύτῆσ, οὐγασγώγιος γέχϑνεν ὁ δίχᾳιος, χαὶ 

πέρ  αὐἴης, ὡς Εἰπεῖν, τῆς ζωῆς δεδοικὼς χαὶ τρέμων δζοιλέτεται τῇ γωναικί. ς 

τι Ἐλίύοτο γδἉ,Φησιν, ἡνίκα ἠγΐσεν Αΐξσοιμι Εἰσελϑεῖν Εἰς Αἰγυπῆον, εἶπε Σαρα 
τὴ γωυεκί αὐτί γινώσκω ἐγὼ δ Τί γωυὴ ἐυασο ἐσωπος ἐϊ. 12, Ἑ ζ΄αι δίίυ,στὸμ ᾿δωσί σε 

(ᾧ Διγυηοι, ἐροῦσιν ὁ7| γωυή αὐτο αὕτη, ἢ “ποκ)ενού σί μὲ, σε δὲ πὐδιαποιήσονται. 
13 Εἰπὲ ὄξω, οτι αδήιφη ἀὐτνε ἰμὶ, ὅπως ἀν ἔυ μοι ἥμηται ὅρα σὲ, ἢ ζήσεται ἡ ψυχή 

μδ ἐγεχεν σῷ. 

Εἶδες ἐκ ἕν βηοώτων Εἰς ὅσον ἀγώνα. χαὶ δειλίδν ὁ ϑίχφιος καυτέση ᾿ χαὶ ὀυδωωμοΐ 

(ὃ λογομὸν ἐταιρούῆετο, σεεϊὲ ἐθορυξεῖτο τέωυ γνώμζων, συσὲ εἰνενόει χα! ἔλεγε τί 
πῶτο; ρα, ἐγχωτελείφϑημϑμ» αἴροι ἠπωτήθηνϑμ » αἶροι μὴ ἐρήμους ἡμιῶς χατέλειπε 
τὴς αὐτῷ πορϑνοίας ὁ δεασότης ; ὁ Εἰπὼν, μεγαλιωαΐσε, καὶ τῳ ασέρματί σα δώσω 

τί γάῦ Φύπω, ὁυτως ἡμᾶς ἀφίησινιω «ἰδὲ ῥ᾽ ἐσαύτων αὐτῶν δεδοικέναι χαὶ Εἰς τς 

“ὐδοφὸμῇ χίνδιωυον ἐμίπεσεῖν , Οὐοϊὲν τούτων συϊὲ εἰν «ἰονοίᾳ λφίεῖν ὁ δίκαμος κατε- 

δέξατο , δλλ᾽ ἑνὸς γιῶ ἐγίνετο μόνου ̓  σπὼς δυωηθϑὴ σοφισούνϑμὸς τα, μὴ χόμίω ̓ 

χαὶ τοῦ λιμοῦ χρλοριρυθίθμ ἐυρεῖν, χαὶ ΨΜ' Αἰγυῆιων τοὺς γεῖδϑις Δἰαφυγεῖ. .4- 
γωσκω., Φησίν, ὁ ΤΙ γιωὴ ἐυχσοόσωπος Εἴ. ϑδφι πύση “τὴς γιωναμκῶς ζω ἡ ἐυμορφία, 
“Θὰ κι ΔΝ ᾿ ἢ Ι . ΠΝ ᾿ ι. ϑ ν᾽» . 2) Ὁ] » 
01: χ Ἐ:ἰς γηρφις αὐτῶν ἐλάσοαντων Ἄϑιπὸν, Ὁ μΑν τοσϑτων θτῶν ἀφάθμον ὅτι ἐὐϑμὲν ακ- 10 

μαίξουσοι, τῷ καίλλυς τίω ὥραν ἔχὶ τὴς οψεως Φέρφυσοω, ὁ ζαῦτα μ᾽ τίω τοσαυ"- 

τίω ταλαιπωρίλν Ὁ κϑικουχίαν, ἣν χοὶ τας ὀδοὺς αἰ σοέμλϑμεν ὐπὸ τογτῶν ἐἰς τόστον (6- 

τὸμιςαρμϑῥη, ὁ διτὸ νϑμ τὴς Χαλδαίων χώρας Εἰς τίω ΧΧαρφὶν μετονιςα νϑρη, κακᾷ- 

9» Εἰς τίω Χανααν, καὶ πάλιν ἐντεῦθεν ὠκᾷ εἰν τῇ ΧΚαναγαίᾳ, κακᾷθεν ὦδε, καὶ νι 

πάλιν Εἰς τίω Αἰγυτῆον. τίνα δῶν οὐκ αὖν ἢ “δ σφολγωντὼν ὀῤφρῶν αἱ ὅτω σεωέχῴς ἐς 
Ὄπ δημίαι κουτειργοΐσειντο; ΔΛ ἡ γα μιαισία αὕτη, ἢ κα’ τίω τοστωύτίω ζᾳ λαιπω- 

οἰαν ἔτι λοίμιπουσοι τω τῆς ὄψεως κοίλλειγπολὺ ᾧ σφοδρὸν Ὁ δέος εἰνεποίᾳ ᾧῷ δικαίῳ. 

δ|9 ὁ ἔλεγε ᾽ γινώσκω ἐγὼ, οτί γουυὴ θθνατούσωπος ΕἾ. ἔται δέζω, ὡς δ ἰδωσί σε (ὦ 
Αἰγυκόιοι, ἐρούσιν ὁτι γουυὴ ἰτῷ αὕτη" ἡ “δἰτοκτενούσί μέ, σε Ὁ αὐθιιποιήσονται. σχϑτιᾳ 
πῶς ἐθαίρρ τω ῥϑττῳ τὴς γωυναμρκὸς, οὐκ ἔδεισε μήποτε τοῖς ἐπαίνοις χαμινωθῇ, αἰλ-: 20 
λοὶ κἡ τοιαύτέω Ε ἰσείγᾳ τίου συμζουλήν, λέγων᾽ ἵνα μὴ ἐμὲ μϑμὶ “Οἰποκτείνωσί σε Ὁ) πε- 
δαποιήσωνστι, ἐἰπτὲ ὀῶυ ὅτι ἀδελφὴ αὐτε ἐϊμι, ὅπως δν 6) μοι ἥμητωι, ᾧ ζήσετω ἡ 
ψυ χ᾽ μου ἕνεκεν σῷ, ὅπ κα τὸ τυγὸν ζω οπὸρ ἐπέτονῆε, δου τῶτο δζὶ ΔΥ“ῥ ἐπαχϑυϑῥων 

ῥημοίτων ἐφελκύσειοϑει αὐὐτζω ἡἠδαλήϑη, ὡςε ὶ ἐἰς ὀικτὸν αὐτίω ὀχικαίμυψαι, καὶ πεῖν 

σαι μΑΤ᾿ παδϑϑυμίας αἰ πσυκρίναιοϑτο τὸ δράμε. ἔςαι δέζυ, φησιν, ὡς αὖ Ἰδωσί σε (Ὁ Αἰ- γ5 
γύγηιοι, ἐρούσιν ὅτι γευυὴ αἰντο αὕτη,ὼ Ὄστοατεν ὅσί μὲ σε ἢ αὐθποιήσονται. Οἕκ ἐιπέ, σε 

κα )υδρίσυσι. τέως αὶ βόλεται, βύλεται αὐντίωὶ χαταπλῆήξωι δρρὲ δίν' ῥημάτων, ἀλ- 
ώστε κ) δέδοικεν ΔρΡ τῆς ἐπαπελίας ποί ϑκού. ὅζῳ γὐτὸ Φησί, σε Ἀ αἰϑιυποιήσονται. 

ἐισυὲ δίῶυ, στι ἀδελφὴ αἰστῷ ἐμμὶ. εὐννόει μοι εἰν οἵᾳ, κοιταςαίσει τυγχόώειν ἐικὸς ἥν τὸ δι- 

χα! πίω δζρέγοιαν, ἡνίκα, ζμῦτα, σιωεξέλευσε τῇ γωναικί. ἴξε γδ 0, ἴξε πῶς Οὐδὲν 40 
τέτα βαρύτερϑν ὅδ: τοῖς ὀυδρώσιν "ἐς Ὁ κῶν ἐις εἰ πῶῦ ψ{αν τοιαύπίω “Σ᾽ γαμετζω ἐλ-: ' 

7ιιν. ὁ νϑύτοι δϑίχχηος χα ατουδάζει ᾿) πόρτα ποίᾳ, ὧςε ἐἰς ἔρηϑν τῶ μοιχείαν ὠκίηναι. ' 

Ὡνλα μῆ σα΄πλώς, (ἰγατητὲ, ἡριτα ηΦίση τῷ ϑιχαίε ̓  λας ὧκ τῦτυ μάλιςα απ 

" σοί κ 

1ὸ 



"δ: 

ἐπιδών, 

ΤΕΈΝΕΣΙΝ. Δογ. λβ. 259 
μα})ε αὐτο. ἤχν σιωεσιν 1, ὁ πολληνρὸ ̓  ̓λὐδρείαν Ἴ τ ̓  λύδρείαν υϑι, τῆι ὅτω δυναίως δμ- 

τεῖχε ἣν κἶθκε δμετοτῆ τῆς ΤΜ λογισμδᾷ ζραχῆς, ὡς ᾧ Οιαῦτα, συμιθαλόυναι, στι Ν᾿ 

ο», 21 τόταα αἰφορητὸ τερϑι, ἀχϑυε Σολομδυτος λέλχϑντος᾽ Μεεῦς Σ ζυλου ἡυμὸς 

δὐδρὸρι ἀζτηφ' ὦ Φείσεται ἐν ἡμέρα κρίσεως, Οὐδὲ δλὐταιλλάξεται πολλῶν δώρων τίω Ε- 

5. ὥϑραν. Χὺ πάλι, Σκληθϑ ὡς ἄϑιης ζῆλος. ὁρώμϑμ: ἢ ̓ πολλές, οἷ ἐἰς ὑσαύτίωυ μϑμίαν 

ἤξηχονθίαθησοαν, ὡς μηδὲ αὐ δι φείσοιαϑαι Τ᾽ γωνακϑιν, λα καὶ ἡ αὐτὸν Τ' μοιχὸν πολ-- 

λάνις συγκατέσφαξαν, ἡ ἑαυτῶς. Ὧσοιύτη τῷ ποραγμωτος ὅ6ν ἡ μϑμία, ἡ ὅτως 
ἀκκκτου δξηγὸ ζῆλο,, φ,ὡς αἴ Ῥασκέναζειν χαὶ τὴς οἰκείας σωτηρίας αὐσειδεῖν ὧ ἀ- 

παξ αλόντα τω παϑει. ὑτίω υϑὼ ὀυδρείαν ἐκεῖθεν 661 κατα μιαιειν τῷ δικαία ̓  πίω δὲ 
10 σιυεσιν αὐτο τὼ πολλ ζω, Ὕν Ὁ»; αὐ μα ίᾳ Ὁστωύτη ἀὼώ ϑατερ ῳ δικτύοις ποληφ-- 

θεὶς, ἴχωσε ζιυτίω ἀγρῷ τίω ὁδὸν, δὲ ἧς Ις ἐλϑῆον ἂν ἢ λύοιτο Ὁ κακὼ. Εἰμϑὲ γέ ἐπε, 

οι γν ἀνθ ἡν, ὺ Μὴ αὑτυτιρίνατο τὸ ὁ δρώμα καὶ ἡ τωΐ τὴ τὴς αδελφὴς ὁνοιαῖι ἐ ἐχρήσατο, 
ὶὶ αὐτὴ ἂν ἀἰφκρέϑν τῷ διχα)α, τὸ κοίλοις τὴς δὐμορφίας Ἐππασωμϑρυ Τ Αἰγυπῖι- 

ων τίωυ αἰκόλφισον γνώμέωυ,κῇ ὁ ο δίκαιος. εἰ ἐσφύγη, ὦσε ΜΗ ἐδ τὸ τὸν ἐλ ἐξον τῇ τῆς τἴϑα- 

ιξ μαίας. ἵνα, δίχυ, Τὴ δύο τῦταν χαλεπῶν μελλόντων πύτως ὀκββαμῳ δι τίω αχρα.- 

σίαν δι ἀνδρῶν, ἡ τὸ βασιλέως πίω πυρουνίδει, διυυυδώσιν ον ϑπορία πολλῇ μιχραν 

ἥνα αὔδα ευθίαν δυρεῖν, ψησιν, Θ ἰπὲ ὅτι ἀδελφὴ αὐτι εἶμι. τὅτο γρὲ ἐμᾷ ἴσως ἐλῷ- 

λιρώσει “μὰ κινδευύων. ΩΝ ΣΡ σῦν, κάντε αὐδελφὴν Εἴπης σαυτίω, καντε γειυαῖχαι, ὕ- 

δεὶς ἀντερεῖ ̓δτι πϑύτως ἐκῥήσεται, ἡ Ἐχιϑρα μούσι τὴ ἢ ἀφαιρέσει ὀρ: τίω τὴς ̓Ορκὶς 
20 ̓ϑυμορφίαμ᾽ ἐμὲ 2 ̓Εἰκὸ οἱ φυγεῖν τίω Ἐχιζυλίώ, ἐ Εἰ τω τὴ ΤΗΦ αἰδελφῆς ὀνομιαι γ06-: 

σαιο. ἔδες σιώεσιν Ὁ ὦ διχαίσ, πῶς Ἀποληφϑεὶς ὁδὸν ᾧμγα ἸᾺ ἰουσεν Δ, δὲ ἧς ἐθπλόένετο, 

παρὰ αν δγιυηϑείη ὃ ΤΑιγυτήϊων Ἐχιξολὴς ὦ αγώτερςς λνέεϑαι. παλιν ἀναλογία μι 

κανζᾳϑα ἡ τῷ διχαῖσ τίω αὐσομονξευ, Ὁ τὴς γεεναικὸς ὧ φιλοίγοιδον᾽ τῷ μδν δικᾳ!-- 

ὕ, οἰιν χατέήηξε καὶ Εἰπε᾿ ἄορ δὲ ἕνεχεν (υτίω ἐπαλϑεαι, αἰζαν μοι γνομϑύνν 
25 τοσούτου κλευδαγίου ; αἱ "Ὰ» μοι ὦ ὀφελος Ὡπὸ τῆς σμυουσίας, στὸν μέλλω δὲ αὐτίω 

αἷδι Τα ἐ ἐλαίτων κινδυνεύειν; τί ὦ χέρδος, ὑτὸμ μὴ μόνον μηδεμίδρ μοι Εἰσαίγη πα-- 

ἐαμυλίαν, δλλαὶ ἡ αὐτὸν (2) 9ειναντόν μοὶ τίκτη δζγὶ τὴς ἀκείας Δὐμορφίας; ; σγοίὲν τῷ. 

τῶν ὅτε Εἰπεὅτε. οὐγενόησεν᾿ δνλαὶ πόρτα τοῖον Ἄργεσμον αὐπτωσαίμενος, κ᾿ ὅτεισδὸς 

τίω ἐπαγίε λίὰρ τῷ ϑκού" Αἰθσας, ἐγὸς μόνου δὴ ἐ ἐγίνετο, τῷ πῶς δυωθη οἰ φφυγεῖν 
το α ππεγορώμενον κίνδυνον. «νόει μοι δ ογζωῦϑα, ἀ ἀγαπητέ, τὰ ᾧ γιοῦ. τί ἀφατον 

μϑχρολυμέθι, πώς ὁδαμο ἐφίςαται, συ δὲ αἷθαμωθεῖται τὸ τὸν δίκαιον, ἀλλὰ ἀμαμέ- 

γε! κορυφω,δήναι ζῷα δενα καὶ ἡ αὐξηϑηνω ἢ Εἰς ιαύγρωσιν ἐλϑεῖν, ὃ τότε τίω ὀϊκείαν 

“πέλιοιαν Ἐχιδείκιυται. Εἰπὲ δέω, Φησιν, ὅΤΙ : ἀδελφή εἰστῦ Εἰαε, ὅπως αν 8. μοι γ.- 
γήται δὶ σὲ, χαὶ ζήσεται ἡ ἢ ὧν μβϑυ ἕνεκέν σῷ. ὄχ ὡς μελλϑσης “τὴς αὑτῷ κ ψυχῆς αἱ α- 

45 ποϑνήσκειν, ζοεῦτοι Εἴρηκενὸ ἢ δίκαιος ( Μὴ φοξηϑητε 5, φησιν, Ὡσὸ Ομ Ὡσυκεινὸν-- 

τον ὦ σώμα, τίω ὃ ̓ψυχὺ μη , ϑυυναμένων ὩποκΊφαι) ἀλλ᾽ απλωςχτ κῦ δ πίω σιωήϑει-. 

ἂν ἐφλέγξατο τῦτο τσξε ς τίω γεινάνκρι. ὅπως ωὐ δῦ μεί, Φησι, ἔϑηται δζῳ σὲ, ξ ζή- 

σάτα ἡ ἐ ψυχὴ μου ἐγεκέν σϑ, μονοναχὶ λέ; γυν πσϑϑς αὐτήν Οἰπὲὶ ὅ7| αἰδελφὴ ἀντ Εἰμε, 

ἵνα μυὴ διαὶ τὸν λιμὸν Φυχόνται τίου Χαναναίων ἐργϑν μὲ ποιήσῃς μέοϑαι δ Αἰγυτῆια.- 

49 καὶ χειρῶν. “νοῦ μοι ζω τὴς σωτηοίας αἰτία, ὁπτῶς δ ἐυ μοι θηταὶ δ σά ἐλε- 

εν (οὶ ρη βήματα, πολυἰς ἦν ὁ Φότος δζω τε πίω  μιοανίαν τ Ὑ Αἰγυτῆιακὴν, χα ὅτι ὅπω ἥν 

χατοιλυϑεῖσοι τῷ ϑανατὸ ἡ τυρφανίς. δοὸ τῶτο ᾧ τῇ μοιχεία, τὴς γεωναικος αἱρεῖται 
κϑινωνγῆσαι ὃ δίχφηος, ῷ μονονόχὶ αὐπσΉρετήσχοῦαι τῳ; μοίχῳ ἐις τίω τὴς γοιυαικὸς 

υὑόραν, 

χυνοίϑ. 
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ὑξριν, ἴα, τίν ϑαγωτον ἰαφύνη. ἔτι Ὁ» φοβερον ἣν τυῖδ ππέσωπον. ̓ Οὐδίπω 

σον αἱ χαλχαὶ πύλαι κλ᾿αοϑείσο, σὐέπω ω ζ) κέν εἰν σξεαϑεν. ἰδὲς σι 

δέσμον ἀἰγαίπης ὀυδρὸς κὶ γωιναιμκός, Εἶδες ᾧ ὀύδρα. οἷα, ἐλειρρησεν ει σεσολεαϑια τὴ γυ- 
γαικὶ, ὦ γιαϊχᾳ ἑΐω δέχεται τίω συμζυλίω, κὶ σῴνς ὀμόμβὺᾳ συ δυοσραίνει, διλλαὶ 

πάντο ποιεῖ, ὧφε ζ δράμα λαϑεῖν. αἰκουέτωσαν αὐδγες ὗ γευύαικες οὐ μωμείωϑωσον 5 

τῦύτων τίω ὁμόνοιλυ, τὴς ἀγάπης (δ) σιώδεσμον, τὴς θύσες εἰας τέο ᾿ὀχίτασιν, ᾧ ζη.. 

λούτωσαν τῆς Σιαῖρφις τίω σωφρϑσιωύην᾿ ὅΤΙ ἡὶ ον γήρα. ὅτω καλλει αἰαλοίμπουσα 

κεἰχρα τότε διέμαινεν αἰ μμλλωμένη ζαῖς τῷ δίχα! ἀρεταιῖς " δὲ οἡ Ὀσωύτης ἡξιω, δὴ τῆς 
τῷ ϑκοῦ ἀροϑνοΐας τὸ τῆς ἀνωθεν αἰμοιζῆς. μηδεὶς ποίνμω αἰτίαοαϑὼ τῷ χοίλλοις 

Ὁ δὐμορφίλν, μηδὲ λεγέτω ὠκᾷα (ρὶ αἰόητου ῥήμκατα, ὅτι τίου δεῖνα, ὃ κοίλλος αἰπώ. 1ο 
λεσε᾽ αὶ τῇ δεῖνι ὦ κοίλλος γγέλϑιεν ὀλέ,ϑρου αἴτίον. δὶ τὸ καλλος αἸτίον, μή “ἡμοιτο(έρ- 

235} } ὅ81 ᾧ τότο τα θςο6) Δλλ᾽ ἡ πσοϑαίρεσις ἡ διεφϑαρμένη αἰῇϊα, πόῤτων Ῥῴ χᾳ- 

κων ὅδιν, Εἶδες τ ϑαυμασίλω ζω τίων γωνάμκα ἑκουτέρωνεν ὀχ λοίμιπουσαν, ᾧ εἰπὸ 
πν σὴς ψυχῆς καίλλυς, καὶ οἰσο τῷ τὴς οἠκως, κα  χατ᾽ ἴχνος τῷ δικαία πορθυομένην. ζμυ- 

τίου μιεμείοϑασοιν αἱ γόων αἴκες. ἰδυὺ δ “ἢ ὥρφις θυμορφία, δ φείρωσις, " χφρνος τοσῶ- 15 

τος, Ὁ αἰθιυσίᾳ “πολλὴ, ἡ μεταναίςασις τοσαύτη, ᾧὶ ἰὐπυδυμία, καὶ “πειρϑισμοὶ (ωε- 

χεῖς χαὶ ἐπαίλληδοι, ὁ Οοὲν τύτων αὐτῆς (Ὁ λογόμον παρεσοίλθυσεν, δλλ᾽ ἔμενεν ἐν 
καὐδέττοτῆος. Ὧι ο( τοί τῷτο ἡ “τῆς αίσσο μονῆς αξίλν τίω αἰ μοιξὴν ἐκομίσουτο, οὖν ἐσ 
τῷ γήρᾳ Σσὸ μήτρας πεπηρωμμένης χα νηδύος νενεχρω μένης τεκῷν δχυνηϑείσει. ὁπὼς ἐν, 
Φήσιν, 4 Μοὶ γένηται αἱα σέ, Ζ ζησεῖ) ̓  ψυχὴ μου ἐγέχεν σῷ. Οσυνὲν, φησιν, ἐτερονύπο- 19 

λέλεναηδ μοι Εἰς σωτηρίδν, ἢ Ὁ σε βέληϑηναι Εἰπεῖν, ὅτί ἀδελφὴ αὐτε Εἶμ. ἴσως 
ΝΣ αἰ αφύυξομαι ᾧ παϑλσδυχώμενον χίγδγωνον, ὼ δχρὲ σὲ " λοιπὸν ζισομ!, χα! σοι κΜ 

κα τα ζωήν ἘὨππγρανομαι. ἱκανὰ ΡΥ ματα ἐφελκύσαοϑαι τίω γωμώγκα, ὦ 

Εἰς συμιπαϑειὸν ἀγαγεῖν. τῦτο αἰλησῶς σιωυοικέσιον, Ὁ μὴ μένον ἐν αὐέσει, δλλὰὶ ἢ 

εν τοῖς κιυδυωδοις ἑαυτοῖς συμιαθεφεέρειϑαι ᾿τύτο ἀγάπης γνησίας τεν μιήφλον᾽ τῦτο 35 
φιλίας ἀκριξεςαίτης γνώρισμα. ἐχ ὅτω Ὁ δνμα Ἐχὶ τὴς χεφαλῆς χείμενον λαμ- 

ρὸν δείκψυσι (Ὁ) βασιλέα, ὡς ὁ μακαρίαν ζιυτίω αὐἰβεφανὴ ᾧ λαμιωραὶ ἀἐπέδ ξεν 

ἡ κἰ πυ’αἀκοὴ αὐτὴ [ Εἰς] ἣν αὐϑὲ τίω συμζυλίω “τῷ δικαίου ἐπεδείξατο. “ἰς Ὁ» Πὴ 

κατ ἀξίαν ζωυτίω ἐπαρέσειεν, ἥτις καὶ τοστιύτίμυ σωφρ9σ εὠώην, ὶ εἰν ἡλικία τοῖο 

αὐτὴ αἰ χὺρ τῷ (δὴ ϑίχαιον δζαισῶσαι, ὅσον Εἰς τίω ὀικείαν γνώ μην καὶ Εἰς μοιγείαν ἐ- 19 

αὐτὶ ὄξέδωκε, καὶ σιωνουσίας ἡνέογετο βαρξαφακῆς ; δλλαὶ μικρὸν ὀμαίμεινον, καὶ ὁήαι τῷ 
ϑεού τω βυμυίχανον ρόνοιὰν. δζᾳ "ὃ τϑτο Ὁ πολλίω ζιυτίω ἐπεδείξωτο μίᾳχροῦυ- 

μίαν, ἥα ᾧ (Ὁ) δίκαιον αὐξεφὰνέφερον ἐργαίδηται, ὁ δζὶ “Ψ) ὠκᾷ γινομένων, μυὴ μένον 
Φ κῦ Ὁ Αἰγυτῆον, δυλὰ ἡ ὦ χτ' Παλα;ςίνην γτοιδυί,ϑῶσιν, ὅσης ἐμωυοίας ὡἰπολόνει 

ὁπατοίάρλης ὩΡᾺ τῷ πόρτων δεαυσῦτν. 13 

14. ΕΥ̓ μετο}», φησιν, ἡνίκα Εἶσηλϑεν Αραμ Εἰς Αἰγυπῆον, ἰδόντες ἂι Αἰγύπο 
τοι τίου γευν κα, ὅτι καλὴ ζῶ σφόδρα" 15 Καὶ Εἶδὸν αυτίω ὦ ἄρχοντες Φαραώ, 

κ ἐϊσήγα ϑν αὐτέωυ ἐἰς (δ) οικον Φαραὼ, τ6 Καὶ τῷ Αἴξοαμι 8) ἐγούσοιντο δὲ αὖτίω, 

τσ ἔλυετο τῳ απούξατα, αὶ μιέρᾳι, καὶ ὄνοι, καὶ παΐδες, χαὶ πτευμδίσκαι, καὶ ἡμέονοι, 
χα] χα Ήλθι, 40 

Ορα πῶς ὧνπερ σσρολαῦθων αἰ πυξίδετο ὁ διίχᾳιος, ζωῦτω ἐἰς ἔρλϑν ἐξέζη, ὡς ") 
ἐισηλϑὸν ἐὶς Αἴγυπόῆον, ἰδόντες (ὦ Αἰγύπῆιοι τίωὐ γον ὥκᾳ ὅτι χα λὴ ἐῶ στρύδρω ᾿ οὐχ 
πλοίς καλὴ, δλλα μεθ᾽ ὐυροολῆς, ἀχλμζῳς Ὠπασωρϑμη (ὧν. ὁρώνζῳᾳ. ἰδντι 

«ὖ 



ΓΕΝΕΣΙΝ, δογ. λβ. Ἃδι 

εν ὦ ἀρχόντες Φαραώ, ἐπήνεσοιν αὖν τίου ἔμπνοϑεϑεν Φαραώ. μὴ ἑπλώς πι- 
ὀφιδραμῃς, ἀγαπητὲ, ὦ ἑιρηνϑῥον, λα ϑαύμασον, πῶς σσοὶς Μ᾽ Αἰγυπήϊων ἐπι- 

χείρησε τίω γειναϊχαγῶς ξένω αὶ ἀὐσὸ γης δυλοτοίας Ἐχιδημυίσασαν, οὐ κατε ο9.. 
γῆσαν τῇ αἰδρός, δ, ἐἰσολϑόγτες τω βασιλᾷχατάδοηλον πεποιήκασι, αῦτο ὃ ἐγίνετο, γα 

ς φαμρώτερον ὃ πράγμα μητα μὸ μὴ ἐἰς (ξ) τυχόντει, αἰλλ᾽ ἐἰς αὐτὸν () βασιλϑ,. 
νι. οτωτῆν " ὠκδικήσεως γενομδῴης,πϑμτουγ» ὗ οἱ σδοϑίῶω τὸ γέλθνός. ᾧ ἐισήγαλϑν αὖν- 

ομμίων τέ ἰδίαν ᾿δπχεδείκψνται ἀσοόνοιλν, ἀἰλλαὶ ἰφίησι πόρτα δ μέαϑαι, καὶ ἐξς αὐτὸν 
10 ,αϑδὸν τὸν φαίρυγία, τῷ ϑηδάν ἐμιπεσεῖν τί γοιναϊκα , ὕ τύτε Τὶ ἑαυτῷ δυωώαμιν πᾶσι 

ἑ ἡγμ ποιῷ κατάδηλον. ἡ ἐϊσήγοιλϑν αὑτὴν ἐς ἦν ραν Φαροιώ, ω οὖν οἷᾳ χαταςάσει ζῶ κῦ Ἕ 

χαοϑν ὀκᾷνον τὴς γυοναμκὸς ἡ “1 σήνοια; πῶς αὑτῆς ὁ λογισμὸς διεταραΐῆετο ; πῶς ὀκοο. 
μυφοΐτο (ἰ κύματα ν'πῶς ναναγιον ὀυχοὐκν ἐνϑρον, αλλ ἔλϑυς χαθούεῆν πέτρα τι ἃ.- 
χίγητος, τσοϑς Ὁ ἀγωϑεν ῥοπίω χαοξλέπουσα ; τ ὃ λέγω τὴν γωνάγκ, κε τὸν διίχαιον ὁ- 

᾿» 3.» ν δὅὲ΄: » ΖᾺ 7 η» (ν᾿ ᾽ν ! 
17 ποίαν ἐικὸς ἔχειν ψυ γέω), ἐκείνης ἐἰς ὧδ δικον Φαραὼ ἐἰσουγϑρϑμης Ὁ καὶ ᾧ Αὔραμῶ 4 γθη. 

σειντὸ δὲ αὐτὴν ὡς ἃ δ φῷ δοιλονότι. ὁ ἐΐμοντο ἀντ πσοἠξαΐζᾳ, ᾧ μόρχοι, ἢ δγοι, καὶ 
γὼ παΐδερ, ὸ παιδίσκαι χα χρίμιλοι, καὶ ἡμίονοι. ζωῦζᾳ ὃ ἀυζᾳ, " πχυφῆς ἕνεκεν χα 9.- 

ραπείας ὁδιίδοτο, πόσην Οὐκ αὐητῆεν ὧν ἀὐτῳ τευ πυραν , πῶς ὃ ἀντὶ κατίφλει. ἢ 
αἱ σἱοιδν, ἢ ανεπίμιπνρα τὸν λογισμὸν, εὐνοοιῦδ ΔΨ δώρων τέων αἰ συύϑασιν, Εἶδες 

το σὸς ἀὐζ' τὸ τέλος «εδὸν ἥχοντα ζὰ διναί" Εἶδες πῶς ὑδεμία, λοιπὸν κι ὀρ, ϑογπίο 

.ω ἀκρλουθίθμ ἐλππτὲς δίορθωσεως χἰαν ἐλείπετο᾽ ἐἰδὲς πῶς ἀπέγνωτοζα ποράγμα- 

ταχ αἱ ϑε πίνων νἰανόληψιν᾽ ἐνδεὲς πῶς ἐὶς αὐτὸν δ λαιμὸν τῷ ϑηο.α ἐγέπεσεν ἡ 
β γυνή, ὅρα λοιπὸν ἐγ ζώϑα τίω ἀπόῤῥητον τῷ γεν φιλθν,ϑε»πίαν, ᾧ ὠνπλαγηϑι δ 

᾿διωάμεως αὐτῷ τίω αἰ πἰρζολίω. 
Ὁ, 17 Καϊηζασέ φησιν, ὁ θεὸς ὁ Φαρμὼ ἐτοισμοῖς μεγάλοις ᾧ πονηρφίς, ἡ ' οἵων «υἷι, 

πιο Σάρας τῆς γεναμώς Αξραμ, 
ΤΙΘοΝζασι; δίκην, φησὶν, ἀπήτησε τῷ λμήματπο χαὶ τὴς Ἰχιχειρήσεως τῆς 

μερϑηρό4. ἐπωσμοῖς μεγαίλρις᾽ ὑχ ἀπλῶς ἥτασε τὸν βασιλέα, δλλ᾽ ἑτασμοῖς με- 
δηνα ὁ Ὁ τόλμημα Κὶ τὸ τυγὸν ὦ, ἀλλα αὶ σφόδρα μέγα, χρῷ Ἔτο ἡ ἡ τιον 

10 μωρία μεγαίλη. ἡ τὸν οἶκον αὐῇ,φησιν. Οὐκ ἀἰντὸν μόνον, αἰλλαὶ κὶ τὶ οἶκον ἀντι, καὶ 
νος ραν τοῦ βασιλέως αἱ μὔδοτήσαντος μόγυ, καὶ (Ὁ Ἔ οἰκου πόρτες τὴς τιμωφίας μετέ. 
“ουσῃ; ἐχ αἰπλοῖς σὲ το νν , δλλ' ἥα χαὶ φρα τύότο κοϑίκηται τῆς ὃ βασιλέως 
μαρίας. ἐδιῴτο δ σφοδροτέρφις τῆς πληγῆς, ὧξε καταπλαλμζᾳ δ'στοςῖναι Ὁ μι. 
σοῖς, ὸ ποῦ, φασι, Ῥ δίκαιον, δὲ ὠκένον ᾧ τύτοις τιμωρξαϑαι Ὁ δὲ ὠὐκεῖνον μόνον τίω 

9 πμωρίαν αν ἔϑμον, αἰλλ᾽ ἐικὸς ζω καὶ ἀϑουὶ συμποροίξαι ἡ ((μωεργῆσοι τῇ μελλύσν 
γέγεοϑαι αἰ ρρνομίᾳ. ἤχϑυσας »» λϑωτέρω τὴς γραφῆς λεγϑύσης, δὴ ἰδῦντες ἀυτίω 

Φ ἄρνες Φαραὼ ἐπήνεσαν καὶ ἐισήγαϑν αὐ τίωω ἐὶς τ οἶχον Φαραὼ δες ἐνοβυ ασϑΆ- 
ἀγῳ γῶν ἔρηϑν πεποιηκόζῳς τῇ τρϑϑς Ὁ βασιλέα χάριτι Εἰς τίω τῷ δικαίσ γωνῶκα. 

᾿ δότω ἔτ Οὐκ αὐτὸς μένος, Δλλαὶ ἢ δι αγρϑσήχκοντες «ὐτῳ πόῤτες τὴς τιμωρίας συμι- 
40 μετέχουσιν "ὕα μάϑωσιν, δι οὐ Εἰς ξένον ὡπλώς τίωι παρϑνίὰν ἐπεδείξομ"», ου᾽οὶ 
Εἰ τὸ τυχόζῳ δ , ϑοσ πον, δολ Εἰς αἴδρα (ὃ τ, λεῷ αἰβιαυούδακον, ὁ τοσαύτης 
αἱ αὐτύφρ δος ἀξιώνϑμον. δχρὺ τῶτο δέζυ τῇ πολλῇ σφοδρότητι τὴς τιμωθίας κα- 
τίσεισον αὑτὸ τέων 2. οἰνοιαν, ὠπύρησεν αὐντὸν τῆς μιαοθς τόλιμυης, ἀγεχαί τισιν αὑτὸν 

Κχ.1 

} 
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τὴς ὁρμῆς τὴς αἰ λογιφοῦ, ἐπέσαν αὐτῷ τίω ἀἰκόλαφον γνώμέξων, ἐπέδησιν αὑτῷ τίω 
ἐχιθυμίθυ, τίω αἰχάϑεκτον τῷ θυμιϑ τίω μϑνίδν ἐχαλίγωσε. δζρὶ Ἔτο λοιητὸν ὄρ αὖν- 
τὸν, μεθ᾽ ὅσος δ)πεικείας “4. λέγεται, ὁ βασιλθ)ς, ὁ τύρδυνος τοῦ ξώφ,τῳ! καϑεύεῆν αἰ. 
λήτη πὐθαόντι, κὶ αὶ τίω γωνάγᾳ αφξεοϑαι ἐτόλμησε. καὶ καλώς Εἶπεν, δι ἤΐζωωσε τὸν 

δικαία τυγχόμύσω. 

18 Καλέσας δέ, φησι, Φωρκὼ (ὃ Αδοκμ, Εἶπεν αὐτῶ, τὶ τῦτο ἐποίησοίς μοις 
ρα ὶ ῥήματα, οἷα ὁ βασιλθ)ς ασολίεται. τί τἶτο ἐποίηστίς μοι; ἐγώ σοι ἐποίησα, 

ὁ ξέγος,ὁ μηδενὶ γνώφαμος, ὁ οἱ λιμὸν οἰδαλυόνδιος, ζ βασιλεῖ δ τυρρύνῳ, ξν κρα τὸ 
Ἴοιῶτι ὃ Αἰγυπῆν, τί ἐποίησαί σοῃσὺ ἀφείλω μου γαωναχα, καιϑο τῆν ξένου ὑεἴρῴδες, 
κατεφρνησος, συσδγα, λόχον ἐποιήσω, ὁλὼς τῆς ἀκολοίφου Ἐχϑυμίας γέγονας, καὶ 
ἐξνλήϑης Εἰς ἔρον ἀγατεν τὰ σοι δέξλμται, αἱ διῶ ἐποίησα σοι; μεγάλαι μοί, φησιν, 
ἐποίησας, ὦ δεινὼ Εἰς ἐμὲ δινωράξω. ϑρφι πόση Μ᾿ ωραγιμμάτων ἡὶ μεταζολή. ὁ βώ- 
σιλθὺς τω] ἰδιώτη λέγή, τί ἐποίησαίς μοι; (ὃ κὸ μοί, φησιν, ἐξοπολέμφσας, παρ ι 

εἰντα ὀργά μοι ἐπήγαγες, τῇ τιμωφίᾳ, ἰσασ θύθειωζν με καιτέχησας, δίκέιυ παρεσκθύα.- 
στίς με ϑοιώαι μεταὶ τῷ ὀύωου μου πϑυτὸς δ)'Εἰς σὲ ολ μοηϑέντων. 

Τί τῶτο ἐποίησοίς μοι, ὅτι οὐκ" αὐγηγϊειλφίς μοι, ὅτι γωσή σού 81, 19. Καὶ ἔλα. χιδήρ 
(ον αὐτίω ἐμαντῷ γωναϊκα. 

Ἐγω, Φησιν, ὡς ἀδῇφιω σου" ἐδυλόμζιν αἰγαγέοϑαι. ἢ πόθεν ἔροιϑες ὅτι γοιυΐ ὯΦ χρυ 
ὅ8ι τῷ διχαίσ » ναὶ, φησι, ᾧ σουφούς ἔμαθον. ὁ γᾺ» τὸς πρρανομίας ζοιύτης ἔκδιχοσ, 

ὠκῴός μοι τῶτο γνώφαμον ἐποίησε. τί δἶωυ ἑποίησοίς μοι τῦτον ὦ Οὔκ ἐπήπειλας 
μι, ὅτι γευνή σού 681, ἡ" ἔλαίον αὑτίω ἐμαυτῷ γωναῖκα, μέλλων ὄξα μδοτεῖν. ὡς εἰς μ 
αἰδελφήν σιν, συγίνόνϑμος τῶτο ποιῷ ἐπεχείρησω ᾿σχόπει πτῶς τῆς τιμωρίας ἡ σῷο-. ΑΝ 

δρότης κατέσεισεν ἀντοντ' λογισμὸν ὡς καὶ ἰπολογείαϑτοι τῷ διχαίῳ  ἄπασαν αἷθὲ αὖ-- 15 
τὸν θεραπείαν Ἐχιδείκψυοϑαι. χαὶ τοι Εἰ μὴ ἡ τῷ 9.5 ῥοπὴ ἡν ἡ τίω ΔΙ οἰνοιαν αὐτῷ μα- 

λάξασα, ὶ Εἰς φόξον αὑτὸν κατουξήστυσαι, αἰκόλουϑον ἦν ἡ Εἰς πλείογωϑυμὸν αὑτὸν ἐ- 
ξενεηϑῆναι, ὁ ὡς ἀπωτήσαντοι αἰμειούδοϑοι τὸν δίκαιον, ὃ ϑύκζιυ Εἰἐσπυραξαοῖ, κὶ Εἰς 
τὸ ἰδὲ ἡΜέοαίτων κίνδεωυον ἐγαγῷν. δλλ᾽ Οὐδὲν τύτων ἐποίασιν. ὁ γδνὸ τῆς ἀ μμφοίας 
φόζος κατέφελλεν αὐτο τίωὐ φλεγμονζω, ᾧ ἐνὸς μόνου ἐγίγνετο, τῷ τέων αἰ τὸν δίχαμον 39 

ϑερρπτείαν ἔχιδείξααϑαι. ἠδειγγὸ λουπὸν ΤΙ ἐχ διον ΤῈ τὸν τυυτα 10 ἄγδρα, τὸν Ὧσιιύ- 
τῆς Ὡσολαύονζα τῆς ἀύωϑθαὰν ἐνουοίας. ! 

Καὶ νιῶ ἰδοὺ ἡ γωωνὴ σῳ" εἰγωπιόν σῳ. λαιὼν Ὡἰσόπεχὶ. Ε 

Νιώῶ φησιν, () 4) ἔγνων ὅτι οὐκ αἰδελφή σύ ὅδην, διλα' γαυὴ συ, ἰδοὺ ἔχεις αὑτίω. 
ΟΥοϊν γδ» ἐλυμιηναίμέιν τὺς συζυγίας τῆς ὑμετέροις, Ουνὲ απεςέρησαί σε τὴς γυ- 15 
γαικὸς συ δλ᾽ ἰδοὺ ἡ γωνὴ σῃ εἰγνθμτίον συ λαξων αὐτίω ἀπότρεχε “ποία δζαίνοια διωή- 

σι() προὶς ἀξίαν ϑαυμάσαι τὰ γελρηρϑύα, ἡ ποία γλοΐῆα ἐξειπεῖν ἰοσειε ὃ ϑαῦμαι 

γειυὴ λαίμπουσαι τῇ ὥρᾳ, αὙδγὶ αἰγυτῆίῳ κ᾽ βασιλᾷκαὶ τυφοίννῳ  ὅτω μαμνομϑύῳ ὶ ἀ- 
κολόίςως Δἰ σχειμδύῳ συγκατακλιϑείσοω αγέπαφος ἄξήει, “τω ἐκεΐαν σωφρρσιών "ὶ 
αἰχέρᾳιον “Δ  ᾳτηρήσασερ, τοιαῦτα Ὑδ , καϑούπερ ἔφ,ϑην Εὐπιὸν, εἰ ζὰ οὐδὰ τϑϑεοῦ 
οἰκονομούνϑμα,, ϑαω μαςαὶ ̓ ) Ὡἴδάδοξα. Ὁ στὸν θα ΝΜ Ἢ αν,ιϑούπων Σὸἰἧπογνωοϑὴ 
Ὁ πράγματα, τῦτε ἀὐζὸς δείκγυσιν ἐντὸ τίω ἄμαχον ον ὧπασι δουύα μιν. ὥασερ ΝῚ 

δῶ μαφὸ ἦν  αὐοκδοξοι,τὸ ὠνδρα Μ᾽ Ὡσιϑυμιοῖν ἰδῷν ἐν μέσῳ ΤῊ γνείων ὁκείνων 
κυχληήρϑροιν 
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! "; » Ή ͵Ή͵3ἸῃΨΟΕ ᾿λλῷ χαθῇ αἰσυῦιτρλ των φοιχεζόμοον στώφα.-- κυκλϑαϑμον, ὁ γυιδ πα λοντκ, ὀλλφ ΑΓΔ νι κα γῳ χαϑυ τ ὧν λειμίόνι χαὶ 
ΝΘᾺ “ Ι! 2! ὁ (ῦιρ τρής ππίδος οὐ Τῇ κῳμένῳ ΄ ἢ ) 

συ οὐ τύ λῶν «Πῶτα, 9 αὐ. 1417’ ᾽ Θλᾳηήηουϑύος, νλα: καθὰ φγδδι-- πἈρδείσῳ ἀ(ατοίξογζ,ὶ μηδὼ Ψῳ ΟἿΝ γαυμαῖσαι ἄξιον ὸ γε γελϑγος, λύζμα ὕτως ὀκᾷϑω ἐξελλυας Ἢ τα ᾿ ζασα οὐἰϑα τῷ βασιλέως τῷ αἰγυτῆϊα, ὁτιή τῷ διχαίου γωρὴ συλ μὰν ὑ ῃ ἢ ἐπὶ πρλύτοι ἐργασαίνδυος, ὁ καὶ ἐν πέρι; δ τυρρνν ἀχολάφου ἀξ ἐν Νὴ ὡσμϑέων ἐὶς ἐλπίδωι θηφὴν ἀγῳ ἀεὶ δυωα.- πέρην διδοες, ἡ Ω ἄν ὅδ σιλαίων Θπότφεχε. μὴ γομμφρεγφησὶν,ἠδικῆοθει! μερφιὴ ψ ΗΝ ἰδῶ " ὍΟΥΝ ἫΝ γ ζὶ τῆς Ἐλιχειρήσεως ἡμῖν γέχϑνεν,δλλ ἰδοὺ γιώ [1] αὐ ήκόν, εἰ γ ἃ ἐξ ἀγνοίας ζαὶ τῆς δ; θ᾽ ἑωδν ϑμονϑιοἐδίϑαξον ἑμᾶς, 
᾿ ἼΜΗΝ ἦν" ἔχεις γοολςατίρω,κ, κα ἀγαγακτήσις Ἡ χαί ΑΙ ΔΠΠΠΚ ὐπέποε.. Ὡς ἸοήΜῶ ΩΝ τ τ ὐσλντων γεοῦ ὦ θυνοίας. λαθων δξζῳ Ὑ' γωψαικαὶ σὰ τ ̓ ᾿Γ΄΄, ἐιρεπιλαιδιο αὐτο ὃ εἰπλύπων δες δ δλ ίας, Ἀαζὼ λεφαπείας εἰντὸν τπξϑπήμ- οξεο9ς λφιπεν ἣν αὐΐ!ς ὁ δίκαιος, δὶ ὃ μῳ ΜΡ “᾿,," ἴυϑμοι. Εἰ - 

ΧΦ Ο ἢ ἰς αὐγὴν ομλέων ' ἀυτῷ δεαυντίωυ ὀξῥυμϑρι ὀμὸν “δε γι ὑπείλονται, ἡΐᾳ ἭΝ Εἰς ΜΝ πρία, οὐ ζιϑεά μοι ἀγαμεμψήσχϑυ Μ ν- 
δος ἀἰγοωπητὲ, ΟΠ δὲν ́ ᾳυμόνὴ Χ τι δι. ̓ , « Ι! ς ἐλεχε γηγώσκω ἘΜ ΊΆ.ΆΨ(ῃ.,. "ὁ λλον πλησιαδον τῇ Αἰγωπήῳ, πατίκαβχι “ 4 

ἀδα ἢι 15 ματῶν οΚεινων, ὠν,οτ' ἐμέ ΑΨ Ἰηχγῆιοι. ἐ ἐοσοκτεγοσί, σε5 
ἰω 4 4) ᾿ Εἶ ἔραι δῶν, ὡς δὐὺ ἰδιῳσί σε (ἢ αἰγύ ᾿ “ ! 

ὁτιγνη ὠυπξήσοπος Εἰ σαι. ἴᾳ λαίδρν σκότει ζᾷ νμεῦ γιγόμενα, ᾧ θαύμαζε αἰδεπροίσοντα ᾿ ἐκώνα ζοινιω ὡ ὄζρνο , , ΜΝ " διωίαμὶ ν, μεθ᾽ ὅσης δόξης ὁ τῇ διχφίου τὰ οὐ πνομονὴν, ὁ τῷ φιλαν ἣν ἀρ ὲ δέυς ἐλϑώτα 
Ηἱ Ι2) " κμ" ᾿ ᾿ σωτυ Φο υ ᾽ ᾿ 

ν Ν 4 τ' δίκσφον Τὸν ὦ τὸ . 
Ι ν ἃ 

ἀπμλὰῦ οἰ κι λὐσεν τὸ αὖ ον αρν ας ΝΡ ας ααμω τὰ 29 20 Και ονετείλῳσο, φυσι, ἀξλς ᾽ ν ! . - ᾿ἀυν ᾿ τω γωναἴκᾳ. ἀντ ᾧ πόύτα ὅσαι ἣν αὑτοῦ, κα τὸν Λὼτ μετ᾽ ἀυτν, μον} 
χα τίω γώναχᾳ , ᾿᾽ε εκ] οςἐπόμεμι, ᾧ ἰὸυσίας πολλὺς, ἡ νότοι Μιπὶ «ιφαρίοι λοιπὸν απασνο ὁ δριμοἶπι ἀεβυκότων, δλλαὶ ἃ τοῖς τὶ τρωὸ ὅς ἐμέν των ἐν Αἰγόσῆς, λδασιαλνο; στ ̓λλλίδεντες αὐτὸ μρήᾳ κκτῇ γιὲ δὸν ὥπασι,ὡ τος ΥΩ ΤΣ τιῤνΐᾳ, ὃ νωῦ παῖλιν εν Ὀσαύτη πε- 

-»" 3. 
. - “ ᾿ 

ὃς τυ τῷ λημωδ ἀγάγκαν, κα’ φοῦν ΧΗΣ μονας αθὶ αὑπὸ τα ϑεοκοασμῖα βϑυς εὐφανείᾳ ἡ πϑωμήᾳ σὲ πλούπρ,ἐμμωνο αἴ οκμωδίαν βύρᾳοϑει, καὶ πλοῦ. 
᾿ -" , » , Δ λμο 

ΨΩ ἃ 
᾿ ἢ 

γάμιν. τίς Εἰδέαοτε; 2ἰς ἀκθυσεν, ὠπῆ , ι ἧς. αἱ ἐ, μ(ηδὲ τισβιζυλέμδμι, ὀδέξων αἰφατον ὑπο νον ΦΥΤΚΑΤΝ . -“ «ἡ 
᾿ αὖ ΧΑ σι ὃ “ 

ὍΨ Ἄλλῳ δ. ὦ θαύμασον. ΟΧ ἴω ν γιᾺ 
ϑαυμάσης τλὶ τῷ γεχϑνότι μῶ ᾿ ὅρα, αὶ αν τύγν Ῥἶποο ἐ πὶ τὸν αὐτὸν 
δ ΝΑ 

τῷτο Ὄστουῤιους χτ 
“ πλτων ὑζα ΑτοινΑθκσῆν Κάλν δένήσνῖν τὸ λίμῶυ, καῤχεῖ)εν παλν Ὅ πω καπσιψίας οὐκ Εἰς Αἰγυπίον πειλιν δζρ σζω ὁ ἣν " ᾿ Δ) μνγα.- μ πολλίώ ὃυ λεών ὁ ωλωπωεΐαν μετ βυπορίφς ανιονζᾷα. τοιότος γὴν ὥρμα ΙΝ ὑτὸμ συγχωρήσῃ κορυφω θῆναι  αὐξννϑῆναι ζῷ ὃ ΒΝ 

νὴ οὐχανύτης ἡμέτερος. , ὯΝ " πολλέω “Ψ πσραγμώτων Ὁ καλν οἰ φσχεδώσεις τὼ χειμδῆνα, γαλήνην ἐργαίξεται, ' 5 μεσαβολζεῦ, δὲ διύσκων ἡμαις τὴς ἰνεν διυυεύμεως Ὁ μάγος, αὐτὸ Δὼτ μετ᾿ χεν. ἐν 
ἷ ; ἐγύχδου αὑπὲς αὶ ὶ γωνὴ αἰανὶκ) πόβτα ζὰ ἀὐτύὸ Δὸς μετ᾽ χεζ. ἐν. 

1 Ανζδ Αὔδραρι ἐξ Αὐγύαδου αὑτὸς κ γονὴ ἀἰὐεύ εὑτυύξις τω ἔρημον. 
: “ας ' Ευμήρως Ἂν αἰρμέσεις τωΐ, δικαίῳ τύτῳ ὀκᾷώ ῳ μ ΜΙ παν Ψαλ, ρΧ4.6. 

κόμα δι ΝΜ, ι΄... ὑσν ἐλευ" Ι αὐεὶ δοντὲ ᾿ 
Δαίὶλ οἷς απὸ τῆς ἐν θερυλῶν αἰχμαλωσίας ἐπὴν ἐλδουσῳ “ ' ι 

᾽ ! 
ΓΝ υϑροι δηπτορευονττο ὦ ἔκλαιον βᾳλλοντεςζῳ 

, 

40 ὧν δούκρυσιν, εἰν ἀγαλλιάσει ϑερλούσι, πτορ υὸ , ῥέ μον «σα αὐϑδι, Ὑ ότντις ἣ , ,»} κὶ ἥξουσιν ὧν ἀγαλλιαισει, ἀρόντες ζῳ δρώγα Ν εἰ κάλ αν ἐβδοδνα, δ ξοαν ὦ γανάσν ἰρνυζοϑν τὸν φάθι ἔχρυ- Ὄ ἦ ; "ΖΦ λ δὲ Ἡβῶὼμ ᾿ 
ἢ 

κὐρναηλ ἐνόν ταυρμλήκυ δι ἀεί αὔϑεκάτν οι δφν. σαν ὑχυκαίνϑμον᾽ ὅροι παλὺὴ ἀιοδὸν «πἰδιφ νείας πὸ ω 71 Ν 
“Τῇ, 7 

ἕῃ" 



σι [᾿ 

κὰν ,ὁ 

ἨἩΘΙΚΩ͂Ν 

ολιαιχφ, 

Πριιϑ κα, 

ἴωκ,, ἐξ λγ. 

ὑ. Κορ γ. 

"64 ΧΡΥΞΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

ἀσι ἌΝ ἌΘΙΠῸ εὐ έοιμος ὦ ὁ διχανος κἡ τοῖς ον Αἰγυνῆῳ, χαὶ τοῖς ον Παλαιτίνη “ἰς ὃ 

.δὺ ἡδέοϑη “ Δὲ ϑτως κἰα τὸ τὸ σπου ̓ φερυρρύμδρον, αὶ Χ) Ὁσαύτης αἰξιούμενον κυδϑνοίας, 

Οεσδια ΩΣ ἰσως ἐλαῖς ῷ Ε ἰς τὸν βασιλέα, γελϑνοτο καὶ ἴδ διχον αἰτῶ, πόρτα 

ΣΡ 9 ἂ, 'σῦσπο σιωυέγώρημδη . κ᾿ δζῳ στο μέλοι τοσῦπτο κσδοῆλν ᾷᾳ ἿΜ σπεῖρασ.- 

εὑ) τώ ϑιαιῳ ΐγα, χα! ἐὐτὰ ἡ αὐπσομινὴ λαμιασε»τέρᾳ ϑητω, χαὶ ; ἃᾷ Ὰ αὐτοῖς 

Ε-ἰς ὦπασαιν ὀζενονθῃ πω ὀικουμδμην ) χα μηδεὶς αἰγήχϑος γἥνηται τῆς δρετῆς ν 

φἔγγμου, 

Εἰλετα, αἰγαπητοὶ ὅσον "Μ)πειρᾳσ κᾶν ὃ κέρδος 6 ἴδετε ὅσοι “ὃ ὑπομόνῆς ἡ αἰ μοι(ἡ" 
Εἰδετε κ λὐϑρα κὺ) γεωυαῖκαι, κ γέφνντοι ) πσεϑθεθηκίαν, ὁσην ἐπεδείξαντο ᾿ Φιλεσο.. 
φίδι, ὅσην 1 ὁ λὐδρείαυ, ὁ ὁσην Ὁ πῶς ἐδλληλθες φιλοοργέαν,ὑσον τῆς αἰ γαίης Ἵ σιώδεσ- τὸ 

μόν. τατον ἀπόρμτας μεμησωβθα, χαὶ μηδέποτε ἀλάλλωμε, μηδὲ "ομίξωμῳ ἐ ἐγκα- 

ταλείλψεως ζ δὴ τῷ ϑφοῦ ὌΝ τῷ πεέλορβοϑαι τεκβεήξαον τίου [εἰς τινα, ἐμόν δ σει- 

ἐασῦν ἐπαιγωγὴν, δλλαὶ στὸ μιέγεφον ποιω θα μάλλον δῴγμα ὃ αὐϑὲ ὑμᾶς 8968 κας- 

δεμονίας. α᾽ τέ "ὃ αἰμδρτημιάτων ἔν ἐγωμὸν Ἐχικείωενα ἡμῖν Φορίια, διιυησύᾳαβα “πολλὴν Ὁ 
αὐπσομονὴν ᾧ τίω ὧ ϑθιτίαν εὐηδυξάμδνο κουφο’ πέρᾳ ζῶτῳ ἐρ; ἐργαισονο δὺ τε 15 χύπ 

μὴ ολλα ̓ἐχωμδν ἀεδρτή τήμμάτου, πάλιν ὲ αὶ ὕτω πλείονος Ὀἰπολαυσομδρ τὴς αὐωλε ἰώ 

ἐμωυοίας, Εἰ α): σοὶ σως “φνέγκφιμϑῳ. φιλότιμος γδὼ Ων ὁ ϑεασύτης ὁ ἡμάτερος, χα τῆς Χύνο 

ἡμετέρᾳ κηδὺ μενος σωτηρίας, δ τῦτο καϑούπερ γυμνασιοι “» ὃ ἀγώνας “δϑτίϑη. 
σιν κῶν αὐτὶ σκαμμιούτων πολλαις τέο γἶν' πεισφισμῶν ἐπαγωγῆήν, ἵνα ζῳ, τον ἐαυτν' 

κ) μὲς Ὀχαδειζαί μενοι, ϑαλψιλοι τ πυλαύσωμδῳυ τῆς ΤῈ: αὐτο απο νοΐας. ὁπ Εἰδὰ- το 

πὸ μ᾽ ναρκώμεν ον» τοῖς πειρφισγκοῖς, μηδὲ ἐδυχεραίνω δι τὺ » (αἷς ϑλίψων, ἀλλα αἱ 
γαίρω͵ μεν κι ὯΣ μακαίοιον Παύλον᾽ Νιώ γ, Φυσι, χρίρω ὦν (αἷς ϑλίψεσί Λ΄. εἷ- 
δι Ν υχὴν δἰγνώμονα. Εἰ ἰδ ον ζαἰς ϑλίψεοι ἐ ρα» πῦτὸ ἠδυυατο Ὁ ὅτως ο λυπῇ 

) ἡνέοϑαρ ξ εἰ χα ὅΜαὰ ἄλλων λυποιώτοι ὀκείνῳ ἐνφρρσιουης απούλσι ἐτικῖεν, ο; οω»- 

γύε! μοι τὴς ̓ἄυχη ὐτο τίω κατοίςασιν. χαὶ να μαΐθῃς δ ΤΙ ὐχ διὸν τε ἑτέρως Με ἐπτγν- 25 

»ελμέγων ἡμῖν ἀγαθῶν Ἐλητυχεῖν, ἡ τὴς ἡμυ ϑρανῶν βασιλείας αξιωννναι, εἰ μη , δια 

9λ ἵψμως ὀδιύσαιδυ ᾧ παρόντο, βίον, ὠκϑυε ἣν Ὑποσύλῶν λεγόντων πυδϑς (ἶν" ἀρτι 
τὴ πίφει τσξϑα ἰοζακ" Καὶ μαϑητευσοιντές, φησιν, ἰχανους, αὑσέφρεψον Εἰς Λύζραν 

κΆ] , Ἰἰκόγιον καὶ ᾿Αντιόχεινμ, ὕπηιείξοντες ΣΝ ψυχάς ἿΜ μαϑη,κ Ἷν τ βακαλϑωύτερ 

ἐμμένειν τὴ πίςει, Ὁ ὅτι δζ, πολλῶν θλίψεων δ45 ἡμᾶς Εἰσελϑεῖν Εἰς τίου βασιλέί- 10 

αν ἡυρανῶν. ποία ὀΐω Ὡἰπολογία ἔζαι ἡμῶν 4 ̓βυλομένοις Ἄμναίῳς ΧΟ ̓ λὐδρείως ̓  

ἐμφρίςως πόρτα" φέρειν ω ἐπαγμένα, στὸν ἰἴδώρϑι, ὅτι σύ σὲ δυυνατὸ ἐτέρως ἡμᾶς χεμε 

“τῆς σωτήρλαις Ὀππιτυχεῖν ΜΗ ̓ὐτίω " δἰοδευσανᾷς πἰω ὁδὸν: ,ὐτί 75 συνίει ξένον χα »ιὑὰ 

χαινὸν συνεὶς "ν᾽ διχαίων αὐ έμκοιν δὲ ϑλίψεως τίω παροῦσαν ὁδεύσας ζωήν, ὦ ὠκϑυξ 

τὖ ᾿Χοισοῦ λέ Ἴϑντος, ΕἸ τῷ κὸ κόσμῳ ϑλίψῳ ἕξετε, ἀλλα λειρσεῖτε. ἵνα, Ὁ» μὴ κατα- 15 

πισωσι τῦτο αἰκούσοιγτες, ἀυλέως ζ δύρσος αὐτοῖς ογέγοκεὺ τίω ΤΡ ἑαυτό ροπὴν ὑ- 

πίργετο. ἄλλα "2ερσεῖτε, ὁ ἐγὼ, φησι, γεγίκηχᾳ ῷ κόσμον. ἔχεις, φησὶ, ἃ: λυπής- 

δϑ ὑχικουφ ἴζοτα,τὸ τὸν Οὐκ ἐἰφιώτα σε χατοραηἼιαϑῆναι αν τῆς Ὁ πειρασμῶν ἐπα- 

γώγο, τοῦ σιεω τῳ πειρασμῷ κὴ τίρ ἐκξάσιν παρέχοντοι, ̓  ἀσυγγωρφεῶται Ζι) 

ἡμετέροιν ἰχώω ἐπαρθῆναι τὰ ἐχαλέπα. εἰ ἀλαλλει: ; τί ἄλύεις; τί ϑυσοιναοατεῖς: ,πἰ 49 

μεικροψύγως ὀζνχεισαι ; μὴ γϑ, ἐδ (ᾳ Εἰς διωμαμὰν τίω ἡμιετέροιν Ε ἰσενέγκωμεν, 
Ῥ αὐσαυμονηὴν λέγω κυ) ν ̓χαρτεφίαν ᾧ τί ἐυχαΐφισον γνωμόιω, συγγωρᾷ «ξοφνναι 

ἡμᾶς ποτε; μὴ γδ)5, καὶ ἐἰς τδστύγνωσιν ἔλθῃ ζοἡ ποραγματο, νικαὰ πίω σοφίαν τῷ 

ἡμέτερϑν 



ΓΕΝΕΣΙΝ, λΛυγ. λγ. χός ζνοψ. 

ἡμετέφϑυ δεαυῦτυ: ; ἡμεῖς ζ Α" ἑαυ Ὀηπδειξωῦθα, δ ὲἐ ἐιλικρινὴ τὴν πίον ἔγωμδν, 

αἰδοτες ὁ δ ἐυμήχανον" τὸ πρτα τα ῬΜη ἡμετέρων ψυχῶν. 1! ̓πόϑτως ο ὁ μάλλον ἡκόν 

Εἶδως ὥ συμμιφέρρν, ὅτως αὐτὸ δεόντως ὀικϑνομιήσει, ὡς χαὶ ἀὐτῷ “πρέπον (α, τ ἡ- 

ΜΙΝ συμφέροι, ἴα χα τὴς αὐπσομολς ῷ μιιαϑιον κομμισώμεθοι, κ9} τῆς “Ὁ αὐτν φι- 

2 λανιϑοφπίαρ, ἀξιωθω,δν, “αύθατι ἢ οἰκτίρ μοὶ τῷ κυρίου ἡμϑν ἰησὰ Χειρού, μεθ᾽ Ν 

τῷ πατοὶ, ἁ ὦμα τῷ αγίῳ πάν μαπ, δυξα, κρατος, ὡμμὴ, νιωῦ χαὶ αἰεὶ, χαὶ ̓Εἰςς(ἂν α,- 

ὥνας τῶν αἰώνων, Αμώυ. 

Λόγ. λγ. ΔΒΡΑΜ ΔῈ ΗΝ ΠΛΟΥΣΊΙΟΣ ΣΦΟΔΡΑ ΚΤΠ: 

10 γέσι ἡ Ξργυείῳ ὁ γουσίῳ, Ὁ ἐπορδυϑη, ὅλον ἦλθον, Ε. ἰς τίω ἢ ἔρημον ἕως 

Βεϑηλ, ἐ ἕως τῷ τόπου, ὅ ἡν ἡ σκηνῇ ὶ ἀντυ Ὁ πσσἌτερον αγα; μέσον Βεηλ. 

χα] ἀμὰ μέσον Αγίαὶ, Εἰ π τύπον τῷ ϑυσιαφηρλου, ἃ ἐποίησεν ἐκεῖ 

τω Ξρχίω. 

ΟἿΣ Ρὼν γυύκθν σήμερον πίω μζ' πϑϑϑυμίας ονζωῦα ζιωὠαξι καὶ Ὁ ὯΝ 

ἰδὸ τίιὸ αἰχρόασιν πολο, , βύλομαι χείος ὑμῖν καταλεαι ͵ ὁ περ 

ὀφείλομιν τῇ ὑμιέτερα ἀγάπῃ. ἡ οἶδα, οτί αὐτοὶ νϑ}) ἴσως ὅχτ-- 
λέλη οδε, δὰ ζ πολλαὶς ἐν τῷ  μιεταζιὶ παρελϑεῖν ἡμέροιρ, «αἱ 
ἐφ᾽ ἕτερα ἡμῖν ὀξελκυοϑέωαι τίω φζλεξι. ἡ ῸΡ Τὴς αλίας 

ΤᾺ ς  ἕορτὴς παρϑυσία, τίου αἰχολουθίαν ἡ ἡμῖν διέκοψω. ΟΣοᾷ 

ἔλογϑι ῷ ξαίυρϑν ἡμᾶς ἑορταζοντας τῷ δεαυῦτῦ, αἷὶ ἕτεραι ἡμῶν τζω λδασαλίω 

γιεαϑαι ἀλλ᾿ ᾿ ἐχον καθ᾽ ἔκ φον καιοϑν δ αἱρμθηἠουσανυ ὑμῖν τἴϑατιϑώαι πα πτζαν. 

διαὶ τοὶ ὅτ ἡγίχᾳ ἡ ἢ ἰδαδόσεως ἐφϑαισεν ἡμέραι, 1: ̓ἀχολουλίὰν διατεμόντες Ὁ διδισ-- 

καλίας, “ κουτεπείηϑντος δὶ μένοι, ὅΧ1 1’ πσολϑότην Υ̓ ̓ γλώῆανέ ἐπαφηκ αι μκέν, ὁ πλιν 

Ἰππέχν Τι αυρϑν ὑμῖν ἐις μέσον παρϑεϑηχαμε. εἶτο, λθαφαίσεως ἡμέρας, κατωλαθεσης 

ὀἀυάγχάγον ἦν ᾳ κὐὺθν ἀγαφασεως ̓  ᾧ δεασότυ διδοίξω Ὁ Τὺ μμετέραν αἰγαπην,, χὐ ὑπαλιν :ᾧ ! 

ζ(ῳἰς ἐφεξζὸὴς ἡμέραις Ὁ ἀγαςτισεως Ὁ Ὁ πιστοὶ εἰξιν ὑμῖν ἴδκλα " ΟΥ̓ ἿΜ μῷ 'Φῶῦτα 

γελυνυδῥων "3αυμάτων , ὅτε χα) “ἦν πράξεων ἣν ΠΩ Ἵ ὕχιλάξόμενοι ὀκφ)υ 

νῶν ς μων ἡ τίω ἐψιασιν παρεϑηχαιμεν ̓  πολλζωυ τίω πὐθαίνεσιν καθ᾽ ἐκρύφην παξὸς 

ο ὧν γέωρ, τὴς χαφιτος ἀξιωλοζς ποιησα μένοι. γι ὅϊζυ ἀναγχαήον τῷ χρέους ὑμᾶς υ- 

ποργῆσαι, ὦ τῦτε τίω ἐκτίσιν ποιήσαι οϑαι. Ει ἰγρὴ ὐζὶ ὁ τ “ου ) πολλαΐν πες 

ολδλχεοϑοὴ φροντίδων οὐδὲ ἰφε τῷ χρέους, τίω φύσιν, ὧτεχαὶ γουναμκὸς Φενντίδα ἐ ἐ- 

δϑἔντες, ᾧ παίδων Ὡχιμελόνϑμοι, καὶ »ὺ 1 ρΡ τῆς χα ϑημαδλνὴς (ξ,φῆς ασουδυύζοντε ς, χα) ἐ- 

τέραις πολλαὶς βιωτικαίς ὐξεελκόμδνοι φροντίσιν᾽ Σλλ᾿ ἡμεῖς ἰχο᾿ συυδενὸς τύύτον 
35 ὀχλούμϑμοι καὶ ἡ τῷ  χεέοις ὑμᾶς αὐ ασομμεμινήσχορϑι, ὦ το ϑς τίωω Ὁ Ὸὸαἰὐπίδυσιν αὐ θασκθυ- 

αζόῶθα. καὶ μη ̓ϑωυμασητε, Εἰ τοσουύτίωυ Δὐγνωμοσιωύζων Ὀλειδεικρυζϑα. π᾿ οὐ) 

ὀνηίας "δ τοῖς αἰκϑητοις γθλμασίν ὅ41 τοῦτο τῷ χξύοις ἡ Φύσις. ὀχᾷ μδὺ 2» οὔκ, 

ὀἀὐ ποτε τωγέως ὁ ὀφείλων Ὁσαύτίου δὐγνωμοσιμύζευ Ἐχιδείξηται, Εὐδως ὅτι Ὁ χα- 
ταλείναι ῳ ὀφάλόμϑυα, αὐτῶ δὴ ἐλαῆοϊ τίω ὑσίαν, τω λαιμδλύοντι αὔξει τίω πε-- 

40 ἐιουσίοιν" Ἐχὶ ἢ τῷ γέθους τϑτου τῷ ἡ πρδυμαιτικος τοιοῦτον σὐτΐν Σρλαὶ ζωώτη μάλ- 

᾿ λον καὶ Ὁ ὸ ὀφοίλω; χάτα λας πολλῷ πλέον θὺὑπορώτεροᾳ ἐσαικἡ τοις ἧς λαμ(αγουσι μείζων κα ω 

δύπορία. Αἱ δ’ τϑτο ἐπ᾿ κείνων μδὺ πολλὴ ἡ αἰγνωμρσεοη γένεται" οὐ ῦϑα ὃ ὃ ἐκαν 
τέρρις πολὺ ὦ κέρδος, κἡ “τ κατατιϑεντί, χαὶ τοῖς αὐπουδεχονϑμοις. ὃ οπτέρ κα 1 γος 

| ΟΠ υγίοιζ, τοῦ. αν γ, ἴω; 



ΞΟ Ὡ- τς 

«το τῶν πο’ το. 

χον. ἐγ. 166 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

ζω. "γ. ἢ. “τῆς παρήνεσεν ὁ μαάχάολος Παῦλος λέγων, Μηδινὶ μκηδὲν ὀφοίλητε, Εἰ μὴ ὡ δλλήλοις 

ἀγαπιαν᾽ δεικψις ὅτι το ὦ γοέος ἀεὶ μδὲ καταξαλλεοῖ λέγε) μηδέποτε δὲ παύ.. 

εὐ μήτεύμαφἰμελῷ δεῖ ασοὶς ἜΝ ασοδοχζω κο δασκβυαζομϑύοις.τἶτο γὸ ὦ ἡμᾶς 
(διὸ χαταξαϊλλονζας θὐπορωτέρρες καϑίσησι, ᾧ ὑμῖν στλείονος ὠφελείας εὐ πούλεσις γε: 
γήσεται. ἐπεὶ δὰυ τοιαύτη τοῦτα τῷ χρέὰς ἡ Φυσις, ὼ ὅσῳ ἐν καταξαλλωμϑμ, Ὀσώτῳ φ 

μάλλον τῇ πλείνονι χαταζολῇ τω ἐαυδμ αὐθεουσίλν αὐξομϑυ, Φέρε δὴ λοιπὸν διδείξ.. 

μὰν ὑμᾶς καὶ τὸ χθέους τίω αὐ πούϑεσιν, ἵγα χαὶ ἀὐὶ πσδοϑυμότερον ἰανο δεξζηοῦς 
λέχϑυϑμω, ὁ πίω ἡμετέροιν θύγγωμοσιωζωυ πιποδόξαιμϑρμοι αἰμείψηοϑε ἡμᾶς τω πὸ 

αὐσουδιὰς πυξϑσέχεν τοῖς λεχϑβθμοις. τἰς δέ 641 Ὁ χοέοις ἡ αἰ ανύϑεσις ; ἶξε χαὶ μέμφη.-- 

εϑεστι Οὐ κτ' τὶν πατοιαυρχέω Εἰς μέσον ἀγαρόντες, ᾧ τί δζρὲ τὸν λιμὸν “πμομδῥίω το 
αὑτωΐκαϑοδὸν Εἰς ΑἸγυτό)ον, ὁ τὴς Σ᾿αίρας τίω αἱρπα γέ πίω «( ασὸ τὸ Φαραὼ γε- 
νηνϑμίω, ἡ τίω τῷ 9.9 χα] αὐτῷ, αἰγανακτησιν ὦ δ, τίω «αἷϑὲ τὸν δίκαιον κασόνοι-. 

ἂν ἐποιήσοιτο χαὶ κατ᾿ αὐτῷ χτ' πϑμτὸς τῷ οἴκϑυ αὐτὸ παρφισκβυώσοις κῶ' πολλὴς 

αἰξιφανείας τίω οἰπὸ τῆς Αἰγυτό]ου ἐπόϑοδεογ ποιήσαι οϑεω τὸν ποτα ργέω (τγετεί. 
Ἄθυτο Ὑ 0, Φησί, Φαρκὼ αἰδραῖσι αὐδὶ Αδροιμν συμανοηπέμοψαι αὖτον, αὶ τίου γωνα,- τς 

χα αἰστι, ὀπλμτα ὅσου ἑω αὐτώ. αὐέθη 5 Αξρα μι ἐξ Αἰγυτῆου, αὐτὸς καὶ ἡ γωυὴ αὐτῷ ὡ 
πόμτα τὰ αὐτῷ, ᾧ Λὼτ μετ᾽ αὐτο ἰς τϑωὺ ἔρημον) ενζωῦϑα Τ᾿ λόγϑν κατωλύσοιντες, 
(ἐ μεταξὺ πείσας ἡμέραις Εἰς τίω αὐδὶ κρυτεπτειοῤντῶν διδασκαλίδλω “ λόγον κα-- 

τωποώσαντες μετηγαϊχϑιϑμ᾽ δ πῆρ σήμερον αγαγχαὶον ὃ ἀκολουθίας ἀψανῖ, ἢ χαθού.- 
“εὖ σῶμα ἕν σιωναί αι ᾧ (ὰ μέλλοντα ῥν,ϑήστο νι, τοῖς ἤδη λρθεῖσιν. ὅτω "ὃ δὐσιωοπωγος 19 
ὑμῖν γινήσεται ὁ τὴς διδευσκαλίας λθηρς. ΦΛᾺ ἵνα σαφέφερφιυ μὲν Ἄρηται τοὶ λεχόμε- 
να, αἰκόλουλον ἀν ΕἾ καὶ αὐτί τίωὐ τὴρχζω ΤἿΜ σήμερον αγωγνωοϑέντων ποϑϑεῖναι 
Ἐχὶ τὸς ὑμετίροις ἀγάπης. 

»ν Αἴξροιμι δέ, φησιν, ζω σπλιϑσιος σφόδρα κτήνεσιν, αἰργυοίῳ, ὺ γευσίῳ. 3 Καὶ 

ἐπορδυ.3» ὅϑεν ἦλθεν Εἰς τίω ἔρημον ἕως Βειϑήλ, ἕως τῷ τύπου ζῶ ἡ σκζωνὴ ἐστύ Ὁ 15 

πσϑότερον αἰγαὶ μέσον Βε,ϑήλ, ἡ αὐγαὶ μέσον Αήαὶ, 4. Ἐπ|-" τόπον τῷ ϑυσιαφηοίν, ὃ 
ἐποίησεν ἐκ 1 ἰργάω" αὶ ἐπεκα λέοωτο ἐκᾷ Αδραμι Ὁ διομα κυοίν τῷ ϑεού, 

Μὴ ἐπλαίς χραδραμωμϑυ ζὰ αγεγνωσμᾶμα, δλλαὶ χαταμαϑωμϑμ σαφεῖς τῆς 
θείας γραφῆς τίω ἀἰχρίξειθιν, ὅπως σϑ᾽εἰδν ἡμῶν παρέργως διηγεῖται. Αραμ δέ, φησιν, ἦν 
σπλύσιος στφόδγα. σχόστει προτον αὐ τῷτο, ὅτι ὕχ, ἀπλὼς ἐπεσημάωυύατο, ουδὲ γο 

μοίτίω φυυὲ Εἰκῇ γιοῦ σλι ὅσιον αὐτὸν χαλᾷ, ὑδαμοῦ ὍΝ ἑτέρωθι ἐμφημόνξυσεν, δ 

πλύσιος ζω), αἰλλαὶ γωῦ πρῶτον. (νος ἕγεχεν χαὶ “ἐκ ᾷι, ἥα μαΐϑης τὴς τῷ ϑεοῦ 

σοφίας Ω ϑύμη χόνμον, Ἣν τῆς σασρϑνοίας ὦ «ἰδὲ φὃ δίκαιον ἐποιεῖτο τίω κα- 

(λλουσειν δεύα μιν. ὁ Ὁ “ἰοα' τίω ὀμώγκην τῷ λιμοῦ τίοὺ Φἰποδημίδν ποι’- 

σούμενος τι Εἰς Αὐνγυνκώ]ον, καὶ δχρὶ ὃ μὴ Φέρειν τω εἰν τῇ ΧΚαναναίᾳ ςφεγογώθάαν, αἰ- 35 
,δόϑον πλούσιος γέχϑνε, ὁ πλούσιος ἐχ αἰπλλς, δλλαὰ σφρόφρα, ᾧ καὶ ΚἸήνεσι μόνον, δυλα 
ω γογυρίῳ ὸ χρυσίῳ (Εἴδες ὅση τῷ ϑεοδ ἡ πτοϑνοια, ὠπῆλϑε λιμοῦ τοὔδαμυϑθίδν 80- 

ρβέεϑαι, ὶ ἐπόμηλϑεν δ λιμὸν μόνον χρΐδα μι ϑησοίμενος, αἰλλαὶ ὁ πλοῦτον πολιωὼ 
ὐδεραλλόμενος ἡ δῦξαν ὠφφωτον, ἡ πᾶσι κουτοίδνρλος γεγϑνως, ὃςίς ἦν. ᾧ λοιπὸν χαὶ 
(Ὁ τω ΧΧαναναίδν ὀϊκϑιωῦτες ἰχριξέςεροι ἐμόνθανον τῷ διχα!α Ἐ Ὡρετζω, ὁρῶντες 49 
ὕτως ἀθρόαν γεγενημένην τὴν μεταξολὴν,χαὶ ζσώτῳω πλϑτῳ αὐδερῥεό μενον ξῤο 
καϑυπερ φυγάδα ὦ αἰλήτην Ε-ἰς τίω Αἰγυγῆον κατελθύντω. ἡ ὅρα αὐτὸν συοὲ κ΄ χυὸ 

τῆς πολλὴς ἐνημερίας ὺ τῆς τῷὸ πλϑτυ αἰδιασίας χα τουότερον γογϑνότοι, συ δὲ ραϑυμό- 

τΕΘ, 



᾿ ψιίλἶν “ 

; 
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τερϑὺ, ἃ λα παλιν εἰς ἐκεῖνον (Ὁ ᾧδτ τοτεὸν ἐπειγόμενον, ἔνθ καὶ ὃ ατϑῦτ ἐφον ἣν, φρὶν ἡ 

Αἰγυτόον" κατοιρίθειν. λλῆς 75}, Φησιν, Εἰς τίω ἔρημοι ἕως πὰ τόπου, ὃ ἣν ἡ σκηνὴ 

ἀυψ πρότεροι, Εἰς ῷ τόπον τῷ λυπιατηρίν, ὅ ἐποίησεν ̓ὀκή τίω Ῥρχίω, γα! ἐπε- 

χαλέτουτο Ὁ δνομκα χυοίᾳ Τ ᾿ ϑεν  οὐνόξι μοι πῶς ἥν "συχίας, ἐσφιςής αὶ ὁ ὐτυιραγμμοσιιύη, 

ς τὰ ἐ δινεκῶς ἀὐακείμειος τ πσϑϑς τ’ θς [ον ϑερριπεία. κεῖνον Ὁ, Φησι, (ὼ τύπον καν 

πέλαζεν, ενϑο ἣν γσότερϑν Ὁ λυσιαφῆθλον ὀικϑδὸ μιησεις, Ἐχιχαλεσείμενος Ὁ ὅνο μα ὕ 

γερά, ᾧ ασδολαθων ἡδὺ. ἀνωΐεν αὶ δῇ ρχὴς ἐπλήρου [ὴ αὶ τῷ Δαζιίδ Εἰρημένον" 

5}: ξελεξαμέων [ Ω] αἰκοιοῆδιδαι ὠ τῳ ὀΐϊκω τα Θεοῦ μου μάλλον, ̓  ὀϊκεῖν μὲ 

οὐ σκηνώμασιν ἀυθρτωλαὶ γ. ἢ ΔΘ ἐρημία δα τίω ὕχηκλοσιν τῷ ὀγό ματος Ὲ τ Κϑεοῦ 

τὸ παδϑτιμοτέ δος ἀντω ἐ ἐτύγλανε .}} πόλεων. ἤδει ν» ἤδει ὅτι πολέως μέγεος Οὐκ ὁι-- 

κυδὸμημιαίτων ποι: καλλος, ΟΣ δὲ ὁ ὀικητόρων πλῆϑος, Ἀν ̓ 1 ΤΜ εἰγοικϑεώτων Ὡνρετὴ, δὶ 
ἣ ν ἡ ἔρημος Μ πόλεων θιμιωτέρᾳ ὁ ἐτύγχανον αἰ αυῦ τὴς Τὸ ν᾽ δίχα τ ρετῆς κϑσμπ- 

Μθϑ, ὦ λαιμασρϑτέροι τὴς ὀικϑυμέγης Φαινομένη. 

ς Κω Λώτ, Φησι; τῷ ἡ συμπορθυομεένῳ μέτα Αραμ ̓ πρέξατοι χα βόες καὶ κἰηνη, 

ις 6 Κα οίκ ἔχωρει αὐκξν ἡ ἡ γῆ κοιτοικεῖν ὦ μαι, 6τί ἦν τοὶ ὑπαΐρχοντοι αὐ Ομ" πολλαὶ, κα 
οχ ἡδουύδμτο χαιτοιχεῖν μα. 

Ου μένον" τῷ πατειαρχη ζὰ πῆς αἰθμουσίας ἤυξεο, ὄνλα καὶ χ) τῷ Λωτήν, φησι, 

πηρόζατα κα Ὁ βόες καὶ ἡ Μήνη. ἰσως ζᾳ νϑὲ αὐτὸς φιλότιμος ὧν ἐδωρήτο τῷ ἀδελφιδῷ, 

((ὰὴ ὁ ἕτεροι αὐτῷ πρφλον φζρ τίω Εἰς ῷ πατειαρχίωυ φμμιζιυ. αὶ οὐκ κ ἐχώρει αὖ.-- 

20 τς, Φησιν, ἡ γὴ, ΟΣ ναϑάρχοτα αὐτῶν πολλά. ϑρφι χὺ πλῆθος τῆς αἰθιίσίας 

βϑϑέως ἱ ̓φσασεως αἸτίον γινόμενον, αὶ τίωω ὀχρίρεσιν ἐργαζόμενον, καὶ ὦ τίω ὁμόνοιαν Ἵν" 

κότήον, τὸ τὴς συξενείας ᾧ σιώδεσμον δχριεφιῶ. 

" Καὶ ὀλύοση μαίγν ἀγὼ μέσον τῶν “ποιμένων ἿΜ κτηνῶν τῷ Αδραμ, αἱ αγὰ 

μέσον “ταἷν ποιμένων τοῦ Λώτ. (ὦ δὲ "Χαναναῦοι κῳ ὦ Φερεζαῖοι αὖτε κουτώκοιω 

ἃς τίω γάῦ. 
Σκόπει πτοῖς (Ὁ “πέοσϑκοντερ τίωὐ αἰογίω τῆς αἰ σσάσεως ἐργάζονται. ὠντευ- 

9 »βα αὶ ἐπόρύτα Φύεται ζᾳ καχοὶ ἴω γῆς το ὀικείων μρϑηείας. ἐϑετο »Σῥ, φησι, 

μάχες ἀγαὶ μέσον ποιμένων. ὅποί Εἶσιν (Ὁ τῆς ὀζριρέσεως τίου ἀφορμώυ παρέχον- 

τε, ( τίω ὁ ὁμόνοιαν 2.9 «σώντες ̓ ὦ πολλζω τέων αἰγνωμιοσιαύην Ἐδεκφύμενοι. ὦ 

50 Ὁ Χαναναῖοι κα ὦ Φερεξαμοι τὸ τὸτέ κατῴκιων τίω γέω. ἄνος ὃ ἐγέκεν ἡμῖν τίτο ὀπεσημμι)- 

γατὸ; ΩΦ Θἴπυν,: ὅτ! Οἵκ ἐχώρει αὐςὧν ἡ γ Ἵ κατοικῷ ἃ ἀμ, τίω αἰτία, ἡμᾶς δ,ϑα- 

ζαι ἡλλησενὴ ἡ θεία, γραφὴ, ΤΙ οἱ ο τῦτο αὐςᾶν" Οὐκ ἐχώρει, ἐπειδιὴ ἔτι σαρϑκατεί- 

Χέτ αἰ ποῦ τότων ΤΠ ἐϑναν. δλ ἰδωμϑυ τῷ πατριάρρου" τίω Φιλϑληον γνωμέωυ, ὃ ο-- 
πως χαταςέλλει τίω μέλλιουσαιν ὀξζαντόεοϑαι πυραν ἐὰν τῆς ὀκείας Ὠχπεικείας. 

32 8 Εἴπεδὲ, φησιν, Αξραμι τῶ Λώτ, μὴ ἔσω μαχν αἶγα, μέσον ἐμοῦ και σου, γα] 

ἀγα μέσο τῶν πογμένων μοῦ χυὴ "τῶν ποιμαίνων σῷ, ὅτ αἰδελφοὶ ἡμιεῖῷ ἐσμεν. 

ὅρα (απεινοφρφσιωύης χὐυβῥολίω, ὃ οθϑι φιλοσοφίας ὕψος. ὁ γέρων, ὁ χορεσξύ. 

τῆς, φνέ γέον, τὸν αἰδελφιδροιώ ἀδελφὸν παξησαρρέυ, Εἰ τὴν αὐτὴν αὐτῶ μέ δύ. 

ἀγή, κ ἾΩ σεοὶν ἑαυτῶ σλέον νέμιφ᾽ αλλά φησι . μή ἔσω μα αἶγα Λιέσον ἐμν χα συ, ἢ 
“ον ποιμένων μα" ἡ ἿΜ) ποιμένων συ. σοὶ Ὄ: ἂν Εἶν, φησὶν, δὔλογον τῦτο ϑυέϑϑα, 

ἐπειδὴ ἀδελφοί ἐσμϑν. ΕἾδὺς ὙἈποφολιχὸν γάμον αὑτὸν πληρϑίουτου 1 λέγοντα, ΗΝ 

μδὲὺ ζὼ ὅλως ὑῆνια ὑμὴν ὅθήν, οἷι χρίματα ἔχετε μεθ' ἑαυτων. δὶ ἀχὶ μάλλον 

σἰδιχεῖαϑε ; “ἐα ὦ αὶ μᾶλλον Ὡ Οφερ! ϑῈ ΔΛ ὑμεῖς οἰδικεῖτε χαὶ ̓ ὐτοφερείτε, καὶ 

Ομ γίοι, τοιην αν 2": ζωώτο 

στ) . 
χορ 47. 
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ζωῶτα ἀπλφύς. ζωῶτα πανΐζᾳ ὁζρ Ἶ ἔργων πληρῶν ὁ πατοίαρχος Φησὶ, μὴ ἔξω μα’- 
χ" γα μέσον Μ ποινϑῥων μα “) ἿὮΨ ποινδβων συ, οι ἀγ,ϑοοστοι ἀδελφοὶ ἡμεῖς ἐσ-. "ἀξιίῃ 

αϑυ. τἰ ζωτης τῆς ψυχῆς Εἰρηνικώτερον λροιτ' ἀν, ἀξᾳ ὁ μα τίω οὐνὲ Εἰχῷ ἐν μι 
παοϑοιμίοις ἔλεχϑν, ὅτι ὀζρᾷ ὃ ἡσυχίας ἐρῶν ἢ ἀναραγμοσιούης, ὀζμ τούτο τίου ἐρημί.. 
ω τῆς ὀιχϑυμϑρης παϑϑετὶ μᾶ. ὅρῳ "Ὁ αὐτὸν καὶ γέρω, "γ᾽ ὅλως Εἶδε (ἄν “ποι. 4 

μδίέας ἱ μιπλυκτιζομδέους, πῶς ἐξ τὐρχῆς θλέως πειρῶται καταφεῖλφι Ἔ μέλ- 
λουσαν “ξαιγβεαῖ, πυροὶν, ὃ περύει τίω φιλονεικίαν. ἔδει )λ  αὐτὸν πῶσι τοῖς Ὁ ΤΙα- 
λαιρίγζιυ ὀιχϑύσι διδώσκαλθν φιλοσοφίας ἀφιγμῦμον μηδεμίαν παρέχειν ἀφορμέωυ, 

μηδὲ λαιμὸ δοιῶα ᾿ ἀλλα δὶ τῆς δὝ ξ πων Ἰηππεικείας σαίλπιάος λαμμιασοότερρι 
πϑϑζα ἀνῶν παιδεῦσαι, ὁ μιμυζιὰ καταφῆσαι τὰς οἰκείας ϑηρετῆς. ῥιὴ ἔφω, φησὶ, το 
μαΐχν ὀμαὶ μέσον ἐμοῦ καὶ συν καὶ ἀνα μέσον “ἥποινδῥων μα ᾧ Δ ποινϑβωνσυ, 911 ἀγ.-. 
᾿ϑόϑποι ἀδελφόοιή μεῖς ἐσμϑμ. πολλοὶ τῶν ῥημοίτων ἡ Ὠπείκεια. αἰναὶ μέσον ἐμιοῦχα! συ, 
σχόπει πῶς δξ ἰσοτίμίας αὐτῷ “αἰ αλέγεται, χαὶ τοι ζᾳ τὴς μαίχες ὅχ ἐτέρωνεν οἶμαι δι 

Ὡρχίω ἐορηκέναι, ἢ υὐπὸ τῷ (ἦν ποιϑδμας τῷ πωτϑίαῤχου μὴ συγχωρῷ ὀχείνοις ᾧ αὖ. 

τῆς ἀὐοῖς ἀδείας ἀπολαύειν δλλ᾽ ὁ δίχφηος διεικψις τὴς ὀικείας φιλοσοφίας τέω το τς 
(ολϑωὺ, αὶ ππωιδιϑίων αὶ ἐδ τότε παρϑνζοις μόνον, δλλα αὶ πδύζῳις «ἦσ' ἑξὴς μωιδέποτε 

παξὲς (δὶ πλησίον. απλυκτίζεοϑαι εἶν ἡμῖν αι φέρονζᾳς. καὶ γ)Ὰ} ὀκείνων φι- 
Λονεικία, ἡμῶν πολλέωὐ ασϑοςρίδεται τίω ὠδυξίαν, ὶ " συννν ὠκείνοις λογιάται ζὰ γνό. Ἰεῖνι 
αϑμα, δλλ᾿ Εἰς ἡμὰς ἀγατφένει ζὰ ἢ μέμψεως. πού δ θὕλοχϑν αγ,ϑούποις ἀδελ- 

φεὺς ὀγζῳ, ὶ τῆς αυτὴς φύσεως τυγχόμογζξις, ἡ ὃ αὑτῆς συγίενείας, τὸ πααφϑικέν ον- 29 
ζωῦϑα μέλλοντας, Εἰς τοσωύτίω ἐκπίωειν φιλονεικίθμ, ὀφείλονζοις ξχτεικείας καὶ 
πσραύτητος ὁ φιλοσοφίας αἰπάσης διδαισκαίλοις χαϑίςαιοϑα) τούτοις πᾶσιν ; αἰκουέτω« 

σαν ῳτα(ζνομίξζοντες" ἐξ ὧν τυγγόῥων ἐγκλοημαίτων, ἐπειδὸρ ἂν αὐῖς ασοοσή. μὴ 
χρνζας κἰθεορώσι οἱ φ τίω αὐοϑς ΝΜ αἱρπαζογζᾳ, πλλοονεκτοιούζῳς, μιυ- 
οἰα χακοὶ δχρτιϑένζῳς κὶ ἐν πόλεσι κὶ ἐν αἰγροῖς (ἦν αὐθὶς γἠτνιωγζα, καὶ κϑ)οχασωμέο ες 

ες γουςηῷ μϑμ τὸν ἀγρὸν, τῷ ὃ τίω οἰκίθρυ, ἢ ζῳ τη πλείονα μιῶλλον τίου ἐιονοιαν πὐθθὲ αὖν- 
«ὧν χιδεικνύνϑμοι. Εἰ Ὁ» καὶ ἑτέρου ὃ τῆς αἰδικέας ἐρ)ϑν ὦ, δλλ᾽ ἀὐὶ ἐκοινώγησομ 

τῷ πράγματος, ὑ μόνον τῷ ἐφήδεο , τῳ γελμημδύῳ, ἃ νομίζειν ἐν τύτιν σοι Ὁ ὑ-- 
σίαν αὐξεοϑαι ἡ τίω αἰϑιουσίὰν πλείονα )μέαϑαι, λὰ καὶ τῷ μὴ κωλύσει μεέλλυ-ο Ἂς 

σαν τίου αἰϑικίαν Εἰς ἔρχϑν ὠκίαρειν. ὁ γδῦ δευυαἴνϑμος κωλύσαι τ αἰδιχϑιῦτου, ἡ μὴ γο 

τούτο ποιών, Οὐκ ἐλαῆον ζοῦ αἰϑικριῶτος ζμςὶ θυϑιωας ὑφέξει. μὴ νι ἀπαταίνϑν 
ἑαυΐδο, ὐδακαλώ, δλλά καὶ ἀὐοὶ φυγωμδν αὶ αἱρπαιγοὶς, τοὶς σγλλεογεξίας, ἢ ὃ ἐκ 
τῶν ζιότων αὐξειν ἡμῖν τίωυ αἰθοκσίδω, ἡ «ἦν' ἡμῖν ποοϑσήκονζως παι διβύωμϑν μυιδὴ 
Οιούτο ἐργαάξεοϑαι. Οὐεῖδ )Δ  αγευϑιώους ἡμεῦς τοῦτο ἀφίησιν, δλλαὶ πλείονα Ἔ κα- 
ζακρισιν ἐργαίΐζετω. ποδὸς γδγ} τίωυ ἡ ρμιετέρριν “εἰρέσκειδν οὐκϑοι τέο ἑαυτωὖν κο98ι- 15 

δόντες σωτηρίαν τέω αἰδιχίδω τολίιῴσι, μ᾽ τῆς ἑαυτῶν ἀπωλείας καὶ ἡμᾶς συγκαται 
ασώντες. Εἰ 3 βυλώμεθα νήφειν, ἢ αὐξὶ τῆς οντεύϑεν λύμης ἀπαλλαγησύρίθω, κά- 

κείνας δἰποφήσομδῳ τῆς κακῆς δχεχωρήσεως.  μοή μιοι λέγε ψυχρυὶ ὠκήνα, ῥήματα, 
οὐεῆν μοι μέλει᾽ μὴ γδ Ρ ἐγὼ παρεασασούμεζων; Οὐ ὲν διδου. ἕτερος Εὐργαάσουτο,οὐν 

ἐκϑινωνησοι τὴς ἀδικίας, σκῆψις ζωυταχαὶ πσοόφασις. Εἰ (ὐλει διῴξαι στι Οὐκ ἐχϑι- 4’ 
νωγησοις τῆς ἀδικίας, καὶ ἡ (Ἰὐέποραξας, ἃ τῆς πλεονεξίας αὶ γέγονας ἐργάτης, δϑρ- 
ϑώσοι Ὁ γεχϑνὸς, χρ ϑαμύϑησοι 1, ἠδικηρϑύον, οἰπέδος (αὶ ἀφαιρεθέντα, ὅτω γδὺ καὶ 
στωυτὸν ἐλθυϑερώσεις ἐγκλημαϊτων,κρὶ τὸν ἠδικηκότα διορθώση;,δείξας ὡς ἐν γνωριΐων 

σ᾽ 
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ἢ αὐ πώωρακται, αὶ τὸν πένητα αὐ δακαλέσας οὔκ ἀφήσεις ὐσσὸ τῆς ἐ- 

ἁμμα ὑμταυποϑδο, ὃ {9 τίου ἀφαίρεσιν ὑφίςασ ε, ἐμόλλε. μη ἔςω, φησὶ, μαρρι ἐ- 

ναὶ μέσον ἐμοί καί συ, κὴ τὰ ποιμῦμων μα ὃ τὰν ποιρϑέων συ, ὅτι αὐιϑόρποι, ἀδελφοὶ 

ἡμεῖς ἐσμϑν. Θΐϑδες ποραύτητα, Εἶδες Ἰηπείκφδν" ἀχνε χ ΜΥ ἐξης, ἵ 17 μαϑης αὐτϑ' 

. 4 τῆς φιλοσοφίας τίωῦ Ααρο ολζω, “τῶς ὅζω τὰ τῆς μάχες λύσῳ λοΐζῃ, καὶ ὶ σξεοϑοῇ τὰ 

τῆς Φιλονεικίας ; } 

Ιδεὺ πᾶστι κἡ ᾿ γή,φφησιν, ονλρτίον αὐ ρ,. αἰ ϑχρείαϑητ πὶ ̓ἐμοῦ ἐ ἐἰ σὺ ἐς αἰοκ- 

ςξερεὶ ἐγὼ ἐὶς διξια. εἰ 3 σύ εἰς δυζια, ὁ ἐγω ἐὶς ὠραφερᾳ, 
Σκόπει τὸ ἐ δυσίν α ᾿ φιλοσοφίαν, τὰν τουπεποφρϑσεούηρ μὰ δ ζλίτασιν. “οὶ Ὁ σίτων 

1ο οὐνόφ μοι, ἀγαπητὲ, ὅση Ὁ λιότα ἡ λύμωνἡ τῆς «,ξαισίας τῆς πολλῆς ἡ ᾿ φφλορα. 
ἠυξνϑη, ζἀ ποίων, οϑ»σελμοτο: πλοῦτος πολι, Ν δὐλίως Ὁ οικόπίεται ἡ ἢ ὁμόνοια ̓ καὶ 

ἐγϑαν ἐδὴή Εἰρνννκὶ ὁ ὁ ὁ σιύδεσμος τῆς ἀγάπης, ὀκή, μμοῦχν ,ὰ ὁ φιλονήκία. ὁ ὅπου γ)»} δὲ ἐ- 

μὸν ὸ ὦ σῦν, ὀκᾷπαι πασὰ μαΐχαις ἰδία, ὃ φιλονεικίας αἰ σύϑεσις. ἔνϑα 7 τὗτο μῆ ἡ, 

ἅ της ὁμιονοίας ὼ ᾷ τῆς Εήρννης ΛΟ' πάσης αχριζείας: πολιτθύεται. ἡ ἵνα μαθης,ἀ.-- 

15 χϑυέ τἰ Φησιν ὁ μαχάθλος Λουκοὺς καἷδὲ τῶν ον ἀξ ΦΧ τῇ “πίςει σσεσίονταν ᾿Η, Φησι, 

πόμτων ἡ Ἰχαρόα ὦ ἡ ̓ψυχὺ μία" Οὔκ Ὡἥ ̓ψυχέω μίορ Εἶχον τϑμτες" ( “πῶς γῈ ὧν 
Δἰ αφόροις σωμασινόντες }} ὀνλα τίω ὕπχιτετιρδῥίω ὁμόγοιδῳ ἡμίν. δεύψυσι. ἃ Εἰ 
μὴ ἰσφοδρα μιαχρόλυμὸς τίς τ ὁ δίχαιος καὶ ο Φιλοσοφῷ Εἰδως, καὶ ἐλαλέπηνεν δ ὼ Εἷ- 
πειθοῦς αὐτὸν᾿ “ἰς ἡ τοσουυ τὴ “πέδοιία; ὃ. ὁλῶς γϑέ ἐτόλμησαν ὦ παλσἰϊοντίς σοι δὲ-- 

10 ἀραιφόμα πθ3ς εἶν ἐμοὶ φέφονζω, κα ἡ Οὐκ οἰγένόησαιν ἴσον Ὁ μεέσον 68: μέ]αξξυ ἡ--: 

εδΨ, ποθεν γδρ σοι ζα τὴς θυπορίας ζω της γέλμητα ; Οἕκ ὧκ τὴς ἐμῆς κηδεμονίας ᾽ 
ἡςδεσε Εἰς δύ, ϑούπες ἐφ ϑῆναι πεποίηκεν ; (ῴε ἐγώ ὀρ πὸμτὸς σοι γεχθνὼς, ὁ Ὁ 

παΐζο δι χθείλυ δχρρ πούτων δχιδειξαίνϑμος , ΐζκ μοι ζα ἀμοίξας ἀποδίδως τὴς 
πολλὴς τὐθὸ σε ἐλεφοιπείας. ; ταῦζῳ ἐλπίζων πουταγοῦς τ μετ᾿ ἐμ α αἴξ οῦγον ; ἔςτν᾿ ὅ- 

ἄϑ.τγν 

Πριδιλβ, 

2 δου ὕμυ ὑπηργμῦμων σοὶ! πον ἐμῦ Εἰς ἔνγοιὰν ἔλαξερ᾽ κἀν (δ λϑίὼ υῷ γῆφϑφις αἰδεόθηναί [΄ 

σε ΟΥ̓Χ ἐγρίωυ, ὁ τιμῆσαι δὲ πολιάς ( ἐ ἐμὰς: ; λα αὐἰξκεῖδες «ὧν: ποιρϑῥας (ὧν 
σους  ἐμιπαιρρινοιιύζᾳ, τ :ς ἐμοῖς ποιμέσιν, Οὐκ οὐκ Εἰδὼς δὶς ὦ ὥασερ ἡ Εἰς ὠκείνοις ὕξρις 

Εἰς ἐμὲ αἰαίανει, ς ὀντῶ ̓ ἡ ὠκεΐνων πφόπέτεια Εἰς σὲ τίω λὐαφορϑὶν ἐχή. ἘΝ 

Ουυδν τὐτων ὁ δίκαιος ἢ οἶτο εἰς φζδνοιδρ λφοῷ χατδέξατο, Δλαὶ πϑζα τοιῦτον λογισμὸν 
40 ἀπωσαμϑμος ἐ ἐνόρ τ ον μένυ, ὅπως ἢ τίω μέλλουσαν ἀξαπηεο, Φιλονφκίαν κατασζέσῃ, 

Ὁ ᾧῷ λϑεισμὸν ἀλήχως Ἐχινοήσοις παίσης ταραχις ὀκτὸς ποιήσῃ τίω οἰκίλν. ἐξκ ἰδὶύ, 

Φησιν, πάσει ἡ 7» 5, αἰνο νιον σώ (ἴθι: ὀζεχροίοϑητι αἷπ' ἐμϑ. εἰ σὺ ἐὶς δυξια, ἐγὼ εἰς αρι- 

φερα" ἐϊ Ε συ ἐὶς Ὅηριξερα, ἐγὼ εἰς ϑυξια. ὃ ᾿θθ9ι τίω 'ἐχτείκειὸμ τῷ δικαία. δεικψες ὃ αἱ αὦ- 

τῷ δ ΝΜ πραγμάτων, ὁΤί ὐχ ἑκὼν τῶτο ποιῇ ον βυλόνϑυος αὐτὸν χρειοϑίωαι, 

4 δλαὰ δ τίω ἡ τῆς φιλονεικίας ὀμώγκίω, ᾧ ὧξε μὴ δγηνεκῆ ἡ πόλεμον εἶναι δ᾽ τῇ ὁϊ-- 

κίᾳ, σχϑῆτει πῶς “ἰ οἱ δἷν Ἄῤγων κρυτοισογουὺᾳ αὐτοῦ τίω φλεγμονζεὶ, ὼ απο πά- 

ω τίω ὀξωνοίον δίδωσι τῆς κλογης ὸ πυθϑιϑυσι αὐτοῦ τίωυ γἀϑὼ ὡπασοαν,χαὶ Φησιν 

οὔκ ἰδοὺ πάσοι " γὴ ἡ οϑγανίον σϑ; ἰώ “ ̓βύλῃ, ἑλῦ, καγὼ ὠκείμιυ χαταδέξομαι (τ 
πολλῆς τῆς ἡδογὴς, ζιὦ ὁ αὐτὸς καταλίπῃς. μεγάλη Ὁ Ξ δικαίου ἡ Φιλοσοφία. δια πον... 

40 τῶν ἐθταχνς βείλεται “λνέοϑαι τα ἀλβφιθῷ. Ὧ,Ὁ᾽ ἕω φησιν, ὁ οὐκ ἐβυλϑ. 

μάωυ, ζότο Ὑ, ὦ α τῆς φιλονφκίας παοθη, χωξισμιον αὐγαΐγκη συμθίωῶαι. δια; 
τοῦτο σε κύϑμον χαλίσημι τῆς αἱρέσεως, ἡ τίου ὄξυσίαν σοι σισοιν δίδωμι, ἕνα κὼ αὖ μὰ 

μμίσῃς ἐδ Ἠμιωτάορι! γένν, ὠκείνζωυ ἐλόμϑμος, τίω λοιπτίω ἐμοὶ καουλίπη:. αἶοᾳ αὐ 
Οβιυγίοῖ, τοι, 1. Ζ 3 δῃ 
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πῷτο ποίησαι ποτέ τις κατεδέξατο πρὸς ὁμήλικϑι ασηγιφὼ, ὁπῇ» ὁπατοίάρχης πσοὶς 

ῷ αἰδϑιφιδοιῶ ἐπεδείξατο ; ἐὶ "ὃ ὸ αὐτὸς πσδϑλθίθων τίω ἐκ λογά ποιησείνϑμος, 

ἐ πὶ αὐρντῴα λοιίξων αὐδεχώρησεν ἐκείνῳ (αὶ «ἰπολειφϑενζα, ὑχί αὶ ὅτω μέγα ζῶ ὃ 
πὶ αὑτοῦ γινόνϑνον ; ΕΥ ὁμως βελόνϑμος κ) τῆς ὀικείας Ὅρετ ἧς δείξω τίω ρου. 

λζω, ὦ Ὑ νέου τίω Ὠπϑυμίδν ἐμπλῆσαι, ὥςε μαδεμίλν Ὥσῦ ἢ γωελσμοΐ “δμέοϑαι ς 

λύπης ἀφορμέω, αὐτῷ, πορϑϑεὶς ἀἴπασοιν 7 δξουσίδν φησὶν, ἰδὸυ πάσα ἡ ἡ οἰὐγαγίον 

σϑ᾽ Δἰαχωοι ὅϑητι απ’ ἐμ, αὶ ὀίδυ δὼ βύλη, ἐἑλού. δέον ζοίνιωυ τὸν ἀδᾷφιδοιιῦ ζ. 

στωίτης δχιφκείας πειρφιϑενζο, αὐτίτίμῆσαι τὸν πετειάργίω, ἢ μᾶλλον «τὸν αὐτῶ 

ΟΝ χωρῆσαι τῆς αἱρέσεως Υ̓ ἐκλογάὼ (ἐιωθαϑν δ ὁ πὼς ὥπόμτες (ὦ ὀυϑρωποι,ἐ.. 

πειδὸρ ὀμιτείνονζς ( ἴδωνϑν «ἄν μέλλονζας πσϑός ἡμᾶς Ὧι διθρειονάαϑτι καὶ φιλονᾳ- τὸ 

κοιώζᾳ,, ζοῖς χυρφτείοις Ἐχιπηδιαν ᾿ μὴ ἀγέχεαϑαι ἐλουῆουεϑαι ᾿ στὸν Ἀ Ὡὐϑα)ω- 

οϑιωΐζς γεασω ἔβα ἡ χαϑυφεινϑύοις ῥήμασι Γ ἐζεσίαν ἀπασαν ἡμῶν ξπχιτεέπονζος,ὡσ-. 
αστρ αἰδούνϑμοι τὴν πολλίιὼ Ὠχπείκειαν,ὼ τὴς φιλονεικίας ἐφιςα θα ὼ παλιν αὐθλιςγέ- 

Φοντες πᾶσοιν “τὴν δξασίον κοὐ δαγωρούνϑι, κοῦ ἐλούῆων ἔνναι δοκῇ ὁ τς ἡμᾶς ὅζαι- 

οϑύνϑμος) ὀφείλων ζύιω αὶ ὁ Λὼτ ἔχὶ Ἐ πατοιάρχου ΤΌ αἰϑοξλξαοϑαι, καϑοί- 15 
πῆρ 'νεοφος καὶ “ἰ πυὸ τῆς Ὁ πλείονος ἔχθυμίας δξελκομδνος τοῖς χρῇ» τείοις (χιπησ), ἵεήην 
ὡς οὐνόμιζε, κα Υ̓ ἐκλογάώ “ποιξται. 

10 Και ἐπαροις, φησὶ, Λὼτ «ἦν ὀφθαλμὲς αἰτῶ, Εἶδε πᾶσαν ᾿ αἰϑέχωρον τῷ 

ἴορδανου, οἷ, πᾶσαι ἣν ποτιζομϑῥῃη ππρϑ τὸ χατοςρέναι ϑιὸν Σ όδὸ μαὺὶτΓ ὀμμοῤῥα, ὡς 

ὁχυΡάλεισος τ ϑεϑ, ὁ ὡς ἡ γη Αἰγύπηου, ἕως ἐλθῷ ἐἰς Ζωλϑόφι. 11 Καὶ δξελέξατο :9 

ἑαυτῶ Λωτ πάσαν τίω πἰϑέχωρον τῷ Τορδαΐου, καὶ ἀπῆρε Λωτ δπὸ ἀνατολῶν, αὶ 

διεχωρίάϑησοιν ἔχασος ὀσπὸπν ἀδελφῇ αὐτῦ. ͵ 

Εἶδες τὴς “δρετὴς τῷ δικαίν τίω αἰχυβοολήν, ὑπως ὃ σμυεχώρησεν σπεῖλ βλαςῆ- 
σαι τω ρίζλι τῆς καιχίας, δλ᾿ ϑύϑέως αὶ ὰ μέλλοντα φύεαϑαι καίτωδεν ὀξέτεμε χαὶ 
ἠφάνισε, πολλῇ τῇ δχτεικείᾳ “χρυσοίμενος, ἡ δὲ φροτέου ῬΜαλλων ἰπβοήίον ἀφα- ες 

τον ὁχιδάξα μένος, ὸ δεικψὺς απασιν ὅπτυς πάσης αὐτῷ «ὐθιασίας ποϑϑτιμοτέρρ, τυγο 
χανει ἡ Εἰἶρννη, ὦ ζ φιλονεικίας ἀπηλλαηϑαι. ἥα γδ μή Φρχαταγνῷ τῷ διχαὶν ὡς 

αἰ γνώ μονος “βμομέγου χόθὶ (ὁ Λώτ, ᾧ ὅτι ὀίκοϑεν αὐτὸν ὀϑαςήσας, ᾧ αἰγαγων ἐχὶ τὴς 

αἰλλοτοίας ὠκθάλλει τῆς οἰκίας, μυηδὲ νομίσῃ τις ὠπεχϑείας ἀἰντὸν ἕνεκεν ζωτα 
ἐργαζεοῦν, δλλα' μαϑωμὲν πϑώτες, ὅτι Εἰρήνης ὀύτεγλϑινος ζαῦτα ποιεῖ, δχρὶ τῦτ 19 
ὦ τίωὐ ἐκλογέω ἀντῷ παρεχωρησε,ὺ Καὶ τον τεῖα ὡκείνου ἐλομένον Οὗδι ἐδυοέφανεν, 
να πϑώτες Εἰδέναι ἐγωμϑυ τῆς τῷ διχαία γνώμοις ὃ φιλῴγαϑον, ᾧ τῆς Εἰρηνικῆς αυ- 
τϑ ψυχῆς τὸν ὀχϑπόν. ἀλλὼς ἢ) ἡ ἔτερϑν τί μινφήρλον ζω σατϑοικονοοόμενον, ὧφε πολλαὶ 
χατ' αὐτὸν γμέος, ᾧ ὁ Λὼτ ζω ΟΜ ποραγμά των πεωυιδυῦ ϑῆναι, ὡς νὶ δεόντως τίωὶ 

ὠκλογώυ ἐποιήσα», ὁ (ἦν ἐν Σοδόμοις μαθῷ τὸ Λὼτ τίω Φρεν, ᾧ ́  χωεισμοῦ 25 
ὃ γνομένου, τίω ἐπαγίελίδλν τίω ἐἰς τὸν πατοκαρχέωυ γεβιμηνδῥην ἐἰς ἔργον ὠκζυναι 
τίω λέχϑυσαν, σοι χαὶ τ ασέρματί συ δώσω γάω ζαὐτίω. καὶ ζαῦτα χῸ μέαιρὸν 

κτδοϊοντες ὁ 6 ὥδα, τῆς ϑείας γέφαφῆς ἡμῖν ἀπόντα κατάδολϑι ποιάσης." 
ιν. Καὶ Αξραμ, φησὶ, παρῴκησεν ον γῇ Χανααν" Λὼτ Κ᾽ χατῴκησιν εἶν πόλει 

τῶν αὐδρχώρων, καὶ " ᾧκησεν ον Σοδόμοις. 13 ΟἿ ὃ αὔϑϑοφποι (Ὁ ἐν ΣΣοδύμοις 40 χιίνίΜ 
πουνηρϑὶ ὼ αἰ μὗϑτωλοι οδυτίον τῷ 9ιοῦ σφόδρα. 

ὕμο (ὃ Λὼτ πυϑϑς τίω πῆς γῆς φύσιν μένον ἀἰπιδόντοι, ὦ εἰ σκοπούμενον “ἣΨ εὐ» 
οἰκϑεύτων τέρμ πογηδίν. {0 ὄφεδος, Εἰπέ μοι, γῆς ἰηχιτηδειότης ἢ χαρπῶν δύφο- 

᾿ Ι 

κα, 



ΓΕΝΕΣΙ͂Ν, λογ. λγ. 2γῖ χον.Ἱγ. 

οἰδ,ὅτὸμ (Ὁ «ἰνοικοιῶτες ὥσι μορϑηροὶ (Ὁ 6ὅπον: 4.5 βλοίζος ἐπ᾽ ἐρημέας δὺ μοι- 

ποῦ γῆς φαυλοτάτης, στὸ (Ὁ) εὐγοικϑιῶτες ὦσιν Ὠπεικέφερϑι; ὃ γὺ χεφαΐλαιον τῶν 

ἀγαϑών" Μ' οὐγοικϑευύτων ὅδὴν θὐγγωμοσιωύη, ΦΑᾺ ὁ Λὼτ ασδὲς ἕν μόνον ΕἾδε, τῆς 
γῆς τίωυ ϑύφορίαν. ὅρα τϑτοῦ “θα φὴ σημάνωι ἡμῖν (δ λομμένη πῶν αὐντῦϑι " ὀικϑεώτων 

ς πίω πογηδλαν φησὶν, Οὐ 5. δ", ϑοσποι (Ὁ εἰν Σοδῦμοις “πονηροὶ ᾧ αἱ μϑοτωλοὶ ἐγθωτίον 
ϑεοὐ σφόδρα. ϑ' μόνον, φησὶ, πονηρϑὶ, δλλαὶ ἢ αἰμϑδοτωλοὶ, ὁ ὐχ «πλώς οἱ μδοτωλοὶ, 

λα καὶ εγδυτίον τῷ ϑεο, τῶῦτ᾽ ἐς!, πολλὴ Μ᾽ αἰ μδδοτημοίτων αὐτῶν ἡ Ἐχίτασις, καὶ 

αἰ πϑοαλλύσοι αὐτῶν ἡ πονηρία. δὲ ο ἡ ἐπήγαγεν, εγοντίον τῷ ϑεοῦ σφόδρα. Εἶδες 
χακίας μέγεθος, Εἶδες ὅσον δα] χακὸν Ὁ τοῖς χυρφτείοις Ἐχιπηδιάν, ἢ μὴ ῶ συμφέρον 

το σχϑσιῷ,, Εἶδες ὅσον ὅθῖν ἐλπείκεια καὶ Ὁ προ τείων πὐραχωρῷν ᾧ ἐλοιῆϑοϑαι. ἰδοὺ 
ἮΝ ποδϑϊούσης τὴς διδασκαλίας ὀψό ζῇ. (δ μϑρ ῷὰ τοῦτα ἐκλεξαϊμενον, ὅπως ὃ- 

δεμίδν ἐκεῖθεν ὄνησιν τσϑοσ λαμ ανγει" ᾧ ἢ ἐλούήονω ἐλϑιμενον,ὐθαφανέςερον καϑε- 

κρίφην γινόμενον, ᾧ δὶ πλύτων αὐξανομένην αὐτοῦ τίω θύπορλομ, χαὶ πᾶσι αὐθίολετῆον 
χαϑιςτί μόνον. 

9 Αλλ ἵνα μὴ Εἰς πολὺ μῆκος ὠκτεήωμϑν τίω διδωσκαλίδν, μέρα αὐτῷ φήσειν ΗΘΙΚΟΝ 
τες λόγον Εἰς τίω ἑξῆς ζᾳ μιίυσω ων ζῷ λειπόμενα, ἐκᾷνο οἱ κκαλέσαντες ὑ- 
μάς, ὦξε ζηλῶσαι ῷ πωτοκαργδωυ,ὼ μηδέποτε δῇ χυρφτείων ἐφίεαϑεν, δλλαὶ πεί. 
ϑεὰ Κ τῶ μαχαοίῳ Παύλῳ λέγοντι, Τῇ ἀμ αἰλλήλους ποοϑηχϑύμενοι ,ἰπυρέγνίᾷς Ῥω, "β,.. 

ἑαυ, καὶ ασουδαζειν ἐν ἅπασιν ἐλοιῆϑοϑαι. τῶτο γῈ 691 ὦ ᾧ “πουτεα ἔχειν, και-- 
10 ϑωώπερ αὶ ὁ Χοιοὸς φησιν, Οἱ ζα πεινῶν ἑαυτὸν, ὑψωθήσεται. “{ δέζυ αὐ Εἴη τότν ἶσον, ο-. Ανοϑι, ἐκ. 

χκον»). τὸν, δὶ ὧν ἐτέρϑις ἢ τορρτείων " κοὐ Ῥαχωρϑϑυ, ἀδζὶ (μείζονος Ὡπολαύωμρϑμ τὴς τί μῆς, 

χαὶ δ᾽ ὧν ἐτέρϑις πσδοτιμιξϑμ,, ἑαυςῶν' Εἰς τίω αὐωτάτω ἀμμιζω λῥαΐγωμϑμ 5 τῶτο 

ζίωωυ, τὐδακαλώ ασουδαίζωμϑμ, ὧςε μιμείοϑαι ὅ πατοιάρηρυ τίω (ᾳπενοφροσύ- 

κν, ᾧ κατ᾽ ἴχνος τότ τῷ ατϑϑ τϑ νόμου τίου τοιαύτίωυ Ῥχηδειξαμένου φιλοσοφίαν 
15 ἡμεῖς (Ὁ ἐν τῇ χαΐελτι πορέυω ἔβα. ζῳπειοφρϑσιων ν᾿ Ψ αἰληθώς αὕτη αν, ἥγπτερ ὁ 

ϑαυμισιος ὅτος ὀμὴρ ἐπεδείξατο αἷδὶ () πολὺ αἰντνὶ λειπόμενον, ὁ κτ' (δ τῆς ἰρετὴς 
λόηϑν μόνον, δλλὰὶ καὶ κτ' τίω υλικίανγὸ ζὰ ἀλλα πλώτα. εὐννόησον γὼ, ὅτι ὁ ωρεσθύτης 
τωνέῳ παρεχωρησὲ, αὶ ὁθῴος τῳ ἀδελφιδῷ, καὶ ὁ τοσοιύτης δἰτολαύων τράτϑ ϑεοῦ 

δνοίας τῷ μωνδὲν γμευδέπω μέγα τι ἐχιδειξαμένῳ᾽ χαὶ περ ἐγοὴν ὀκῴον Εἰπῷ,, ὡς 
γογέον “δὲς ὠρεσθύτίω καὶ ϑεῖον ἑαυτὰ, ζᾳῦτα ὁ πατοκάρχης πτρϑϑς (δ νέον ἔλεγε. χαὶ 

ἡμᾷς ζίνιωυ μὴ «ἰῷ. ὧν αἰ χρῤοεξηκόζᾳς ἡμᾶς, ἡ ὧν δξ ἰσης ἡμῶν τυγχαγογζῷς Μόνον 

ἰὔγνῃ ᾧ τῆς Ἰιμὴῆς Ἐχιδειξω ἴθα. τῶτο δ᾽ Οὐ ὁὺ Εἴν" ζωπεινοφ ο»σεώη. στὸμ νὸν (ις ῶ 
δξ αϑάΐγκης ὀφειλόμενον ποιῇ , ν᾽ ζᾳπειοφρϑσιώη τῦτο ἔςιν, ΕΥ ὀφειλή. ἢ ἢ ἀληθὴς 

ζῳπενοφροσιη, στὸμ τοῖς ἐλοίῆοσιν {1) δύχουσι οὐ δριχωρώμϑμ χα] οὐκείνους πσθ9τ|-- 

45 μϑμὰν (ζἄν' πολυ χαταῦ τεξέρφις Εἶναι γομεζομμένοις. ἐν νήφωρϑν, συοϊὲ ἐλοίῆοις ἡ-- 

μόν Εἰνα νας νομίσονδυ,, δλλαὶ πλῥτας δρ,ϑοθΐποις αἰπρίαννειν ἡμᾶς. χαὶ τῦτο 

λέγω, καὶ αἰϑὶ ἡκίϑν ΤΜ μυρίοις αἰμδοτήμασι βεξαν)ισμένων, διλαὶ καν μυθλα {7 

κατορθω μοιτὰ ἑαυτῷ σιυειδυὺς, μιῇ τὅτο Ἀ λογίξοιτο καθ᾽ ἑαυτὸν, ὅτι πόμτων ὅοὴν ἔδα- 

τὸς, δεῖν αὐτῷ ὀφεῖος αὐ Ἄρμοιτο “Ὕὦ'ῇ Οσύτων κουτορθωμμοίτων. τῶτο Ὁ} 41 ταπεινο-- 
40 Φρφσιώη, στὸμ ζις αἰφορμαὶς ἔχων τῷ ἐπαίρεοϑαι, κα τοιφέλλη ἑαυτὸν χαὶ ζῳπεινοῖ χαὶ 

μετριάξῃ, τότε Ν καὶ Εἰς ὃ ἀληϑὲς ὕψος ὀϑαρϑήσεται χ' τίω τὸ ὠκυρίν «'ἰ αυόσ-.- 
χέσιν τέωὐ λέγϑυσαιν, (τι ὁ ζω πεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. «σου δεύσωμϑμ ζοίνιωυ, παι-- λιν !δι,ια, 

φακαλαῖ, πϑμτες τῷ ὕψους ἤ)γητυχεῖν τῷ δζρυ τῆς ζω πειοφροσιρης, ἵνα, τῆς εἰυτῆς 
τω 

ἐνάπων 
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τω Ὁ διχαίῳ δυνοίας ̓ ὐπολαιύσωμϑν ϑὰ τ΄ ἡ δεασότε, ᾧ ὼὰ τῶν σορῤῥήτον κείνων αἱ γα" 

βων ἀξιωθαδεδν, γαστι χᾳ) φιλανϑερ πίᾳ τῷ χύυθάου ἡμῶν Ιησοΐ Χοικού, μεθ᾽ ὃ 

τῷ πατδί, ἁμα τῷ ἁγίῳ πγθύματι, δξα, κρφτος, δι μὴ, νιῶ κὶ ἀεὶ, ἡ Εἰς (δ αἰῶνας 

Μ) αἰώνων. Αμώυ. 

ΛΔογ. λί, ΕἸΠΕ ΔῈ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΤΑ ΤΟ 

χϑειοϑέεδαι τὸν Λωτα αἰ αὐτῷ, αναδλένψας τοῖς ὀφλευλμιοῖς συ, ἰδὲ 

ἰὼ ἕ τόπου, ἫΣ σὺ νεῶν εἰ, πσεϑ Βοῤῥδυ κα Χ ΛΔίζακὶὶ Ὁ ὀρατολφὶς Π ἡ ϑυύλασ-- 

στων, τί πάσαν ΤῊΝ γἀυ ὦ σὺ ὁράς, σοι δώσω ὦ αὐτήν. 

4 

1ο 

") Ατεμαάϑετε ϑὲς, ἀγατττοὶ, ὶ, τοῦ πωτειάρχου τὴν αὐαϑόαλλου. 

ὰ ἢ. σαν ζατπινοφεοζιμίω, ἐιδετε Ἰππεικείας λὐαθρθολεώ. ΟΝ 

ως τοσαώτης Ὡἰσυλαύοντο τῆς ἀμωοίας τον ἢ υχ σϑμτων δαανένν, 

)ῳ τοστούτέου Ὀληδιίξαοδ, τὶν νέον, Τ' ἀδελφιδοιῶ τίωυ ἰσοτί- 15 

ἐξα, «(δ ν, ὡςε ἡ Μ᾽ πον τείων αὐτῶ αἰ ϑαλωρῆσει, αὶ ἡ τοὶ ἐλοίτονα, 
ἐλέοϑαι, χ ὁ πόρτα χαταδ ἔξαοϑει ὑοῦ ΞΔ πόλεμον ὀμαφεῖλαι, ὦ ὦ τίωὐ τῆς Φιλϑγεί- 

χίας «ἰπυύϑυσιν ἐυποδὼν ποιήσαι. τῶτον “πόρτες ζηλθιῶ απουδοίζ μόν, κα μηδέποτς 
κῦ ἦν πλησίον ἐπαιρω ῖθα, μηδὲ μέγα φρρναΐμϑ, δλλὼ πολλῶὺῦ ῬΩ πεινοφρ»- 

σιά Ἐαιδεικφύμδμοι φἷ Ῥαλωρῶμδν, ἡ ἐλαῆθοῦ, μάλλον ασϑυδωμϑμ οἰ ὧ τολγμασι 29 

ὃς οὐ ῥὴ μασι, ἡ μήτε πσδϑς «ὅν αἰδικοιούζας ἀπεηγθανω δα, κἂν Αὐηρτετημδῴοι τύχωπ 

κΣ ̓ημδα ον τς {τϑτο »» αἰοἰτη φιλοσοφία) μῆτε ωρὸς (ὰς ὕδρεις ἀγριαμωρϑμ, κῷ 

αὐποδιέςερρι Εἥενθιασοὲς νυ μᾶς ὀχ πλυκτιξὀμϑμοι, λα τῇ τὴ Ἐχιεικεία αὶ κυ τῇ τραῦ.- 

τῆτΙ Τ' θυμὸν καταφελλώρϑρ, οὐ γὰ» ζαυτης ἰοωοστερον, Οὐ σὲν ζῳώτης διματά- 
ΤΈΘΘΥ. αὕτη τίω ἡμετέραν 4υ ) διώυέχει ἐχαῦιησι τῇ ἢ γαλέωώ, χαϑούκοῃ οἱ ὦ λιμένι 25 

αὐτί  ὀρμίξεοϑαι αἰ θασκόναζυσα, κα ὁ παίσης ἀγαγταύσιως αὐαύλσις ἡ ἡμῖν γεορδί. 

διρὲ τῷτοδο Χοιρὸς τίω θείαν ὀκείνμωυ διϑωσκαλίλω ποιθνϑρος Ε, ἐλεγε Μαϑοτε ἀπ’ 

ἐμοί, ὅτι ὡρᾶος Εέμε τῇ καρδίᾳ" » ὁ ζω περὸς, κα ἡ ϑύρήσετε ἀϑαποιυσινζαῖς ψυχϑού υ- ἈΝ 

δ, οὐ οἷν (ὦ ὕτω ἢ ὀψυχώλο οὖ ἀγαπαύσει κῳϑίφησι πολλῇ τϑ ἡσυχίᾳ, ὡς φραύτη 
χ) ἡ ταπειοφρφ( μη. τϑτο πθωτὸς Δ ϑηατορ τιμιώτερον ἐν γένοιτο τω! ζω τίωυ κε- 19 

κτηρδύῳ, τϑτο ποίσης «ἰξιφλυείας χα! δόξης λυσιτελέξερρν. ᾷ. μ αν γλθοιτο! μα: ἈΝ μι 

καελωτερον το  ἀπηλλαγμδύα το Ὁ ἐγδόϑεν τικτορδμα πολέμιν: ; ,καν ὙγΡ, ̓μυθλαχες Εἰ- " ἡμν 

ΩΣ ἐξω)εν Ὡπολαύωρϑμ κα » λεμπείας, ἔνδυλεν ὃ δ τίκτηται "μν ὧν τῆς ἋῬ Ἀργισιμδᾷ! 

ταιρφιχλς λρυῶος καὶ χ ζάλη, , -συϑδνο ὀφελθρ τῆς ἐξωϑεν Εἰρήνη ̓  ὥάσερ (ο᾽εἶ πόλεως 
τἰ ἐλεεινότερον Ἦ καὶ μίυρα [τς] τείχη χαὶ χαρακώματα αὑτίω αἰδεξαλλη, ὁκ35 "5 

ἢ Μη έἐνδυϑεν οὐγοικϑιώώτων τίου πσοϑδὸοσίον αὐφορϑρῃ. πῶτο τοίνιον «σδ9 πϑρτον 

ἀστυδειζωρϑῳ, ἀζαεαχο ἔχιν τί ἐψυχέωυ, ω ἡσυχίαι αὑτίω καϑιγαγαι , παΐσης 
αἰηδίας αἰπηλλάϑαμ ἵγα ὃ ᾿ ἀδδὶ πολλῆς τῆς αϑαγτοιύστως ᾿ὐπολφύωμδῳ, κα ἡ Τοῖς ἧςσυτήνο- 
Αϑύοις γῶν αὐρϑσηγής γοώμελοι." ζωτοι 7» μιάλιςαι γνωείσματου αὐνϑεύπου τῷ κῆπῃ 

λόγω τοτι μιηυϑύν,, Ὁ ἡ, ᾿Ἄμμέρον, Ω ἐππἠκὲρ, Ο τρᾷον, χ ἴα πεινὸ, ὩΣ Ἰσύλον, ὦ μιὴχᾳ-- 40 

θα τρ αἰὐνδραΐποδὲν ὃ ὕτως ἔλχεοϑαι χαὶ ̓σύρεαϑαιι ἢ ἢ οἰ ασὸ ὀργῆρ, ἢ πο μὰ ὠλλων πα- 

θών, ἀλλα "τῳ λργισμῳ δ γίνεοϑοι “ἿΨ ἔνδλοϑεν σχιρτημαύτων, ἡ τίω οἰκείαν αἰ σσώ- 

ζεν λώιω, ἃ μη! δρὲ βαϑυμίας Εἰς τίου τῶν λόγων ὠκπίηοιν ϑιδλωδίαι. ο νά 
μοίϑης 
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-} , ΜΝ ͵ ν “.) ς᾽, ,,νν ὃ » ᾿“Π 4φ ΠΡ “4, 
μάϑης ὅση τῆς “πηδ ύτητος α τὴς δπτεικείας ἡ ἰοὺς, ) ὡς ἤρχεσίν αὐτὴ μονὴ ἢ “δρετή 
ἃ αὐτί μα ἀχριξείας χα τωρθωκότα τῶν ἀπορρήτων ὑκείνων ἐπαίνων ἀξιώσαι, ἄκουε 

“πὐὖ μρκαθίου Μωυσέως τίω αἰνακήρυξιν εἰγτεῦδεν γοονϑμέω, ἡ φέφουον «ὑτῷ ἐκ 
ζωώτης ὅτω πλεκόμλνον. Καὶ ἸΜωύσης ἱωῦ, φησι, ὡραύτατος παγτῶν δύ, ϑούπων Μ᾽ ΜΔ. ιδ.γ. 
γχὶ τὰς γῆς. Εἶδες ἐγκωμίῳ μέγεθος, παῖσις αὐτὸν τῆς αν,ϑο»πίγης Φύσεως ἰσοςαίσι-- 

ἐν ὠπέφενε, μᾶλλον "αὶ νγλωτὸς τῷ ἢ: ανιϑοοίπων διῥος πυφρέφνε. ἢ πάλιν ἰδὲ 5 Δα. 
(ἴλ φυσι κὶ γραφὴ, Μνήεϑητι, κύρλεγτϑ Δα( δ ἡ παίσος τῆς Ὡραότητος αὐτῦ, ἐντεύ. Ἐκλ ἢ Μδ. 
δι καὶ ὁπασλάρχης πολλῷ πλείονα, τίω ἀγωϑων ἐιωυοιὸμ ἐπεασαίσατο, καὶ τα “2: ἑαυτοῦ 

Εἰσεγεγκῶὼν, τῶν μειζόνων ἠξιώϑη δα τὸ φιλαν, που ϑχού. ο Ὑτοὸ Εἴσεῶε, ἐ- 

10 πειδυ Εἰς μέσον ταοϑϑώμϑμ ὑμῶν τὰ ἀκόλουθα τῶν ϑὲς Εἰρννδμων, ἢ τ τοῦτον «ἰ- 

να )ψωαϑέντει αγωρηυξωϑῳ χὶ τὴς ὑμετέρρις αἰγαΐπης. ξῳ χὶ πολλίω ἔχιδήξαι. 

υϑνος τίου θχείκειαν παρεχώρησε τῷ Λώτ τῶν πυσφτείων, ἡ τῆς ὠκιλογῆς ἀὐτα Κ ἐξ.- 
υσίαν δεδωκώς, Εὔλετο αυδοϑύμως τέων ἐρφέῆονω μεοίδω θΡ τῇ πάσαν ὠκστοδὼν 
δνέοϑαι φιλονεικίλν, ὅρφ, ὅσης ὡστολαδει πρανῆ μα ΟΝ τῷ 9εοὐ τῆς αἰμοιξὴς, ὁ 

15 ὅπως ἐκ πολλῆς τῆς σὐδιεσίας χεοίδονος αἰξιοῖ τὴς ὀρτεδόστως τὸν πατοιαῤχίωυ [ὁ αὐ-: 
᾿ς πῇ κηδεριθνν.} ζὅτος ΝῚ ὁ δεκευύτης ὁ ἡμέτερος ᾿ ἐπειδὺμ ἰδῃ μικρὸν τί Εἰσενεγκόνζα 

νΝΝ ἡμᾶς, ἘΚ σοείου ὑλεδείκνυται πίω φιλο μίαν, οἰς πολλῷ τῷ μέτρῳ αὐτρακοντίσαι 

ΡΝ σε Ὁ» ἡμδι γεγονότα. αὶ τῶτο ἐφ᾽ ἑκαζ'ῳ τοῖν τ ἡμδν ξηπτερουμϑῥων θὑρήσει τις “5 
«ὑτυ  γνόμϑμον. τί γῦ, Εἰπέ μοι, δύο ὀξολαῖν αὐ λμοιτο θὐτελέχερον ᾿ δολ᾿ ὅμως τίω 

20 χἴραν ὠκεύζω τίωὠ «ὄν δύο ὀζολοις κριτωιξαιλούσοιν δξ ὠκείνου μέλϑα τῷ πάρρντος εἰς 

χάσαν Υἱοῦ ὀκιυμδμίω ἀγαχηρύηεοϑαι πεποίηκε. τί λέγω ϑύο ὀξολοις; Καν ποτή-- Λνδο καὶ γ. 

κω. ριον" ψυχοῦ φς δῷ, καὶ ὑπῷ τὐτο μεγάλας ὁρίζει τοὺς αἰμοιξαὶς, Οἰσπὸ τὴς "νώμης 

ἀεὶ φεφόυανν εἦν' τίωὐ ὐρετίω κατορθοωίζᾳς. καὶ ὑχὶ τῆς πνοεσεδγίας ὃ Μ'Οὐχων ᾧ.- 
φοΐϑοι τίς ἂρ πεῖ» αὐτο γυνόνδμον. ἐαΐ Ὁ ἴδ μζϑ' ϑερμότητές τινα, κοϑσιώται, ὀὐϑέως 

41 ἐμᾷ πγοῦς αὐτόν Ἐπ Ἀοιλοιῶτος συ ἰδοὺ πάρειμι. ἐἰ δὲ πλείονα τέιῦ πυδοσεδρίὸν Ὦῶπι-- Ηρ. ξιικδι 
δείξοται καὶ μ᾽ πολλὰ τῷ πόθου καὶ ζεύσης της οϑυμίας τὰ τὴς αἰτήσεως Φιλφοί μιᾷ. 
τα ροϑ τῆς αἰτήσεως λνακορύτῆει  φεφανοῖ, ον ᾧ Τχὴ τῆς Χαναναίας πειτοίηχεν. 
ὩΣ )Ὰ Εἶδε αὐτῆς τὸν τένον ᾧ τίωὐ πολλδω ἔνρασιν, πασότερν αγακηρύξας ἡ φε- 

᾿ Φαγώσας, ὡφΕἰπεῖ, ἰδ ταὖν ἐγκωμίων, ᾧ παῖσῃ τῇ οἰικουμδύῃ κρτοίδυιλον αὐ ποι. 
39 σας, τὸτο νὸ ταὶ τὴς αὐτήσεως ἐφιλοτμήσουτο ΚΙ᾿ πολλῆς τὴς δαπιλείας. Εἰπὼν Ὁ», 

Ὡ γ(ύαι, μεγαίλη συ ἡ πίς!ς, τε ἐπήγαεε, βιμηλήτω σοι ὡς έλως. ἡ Εἰ βυλοίμεϑει Ματϑ. "ἈΝ. 

ἔχαφον ταῖν ον ζαῖς ϑείαις »ζαφεὴς ὠκλέγῳν, πϑμτωχοῦ πολλζω ὀφόμεϑα τίου φιλο-. 

τιμίδῳ τῷ δεσυούταε. ὅπερ ακριξαύῖς ὁ πουτοιαιῤχης Ἔχιξαίνϑμος, ὦ Εἰδὼς στο έλφτ- 
αἰ, σόχων πὐδαχωρήσας μειξόων "ἔχετύχη,κοιϑυύαν ἡϑὲς ἠκούσουτε, παρεχώρησε τῷ Λὼτ 
| 35 Εἵλετο τέων ὠτολεφέρφω χώρων, ἵνα ἡ τῆς φιλονεικίας παὶς αἰ φορμιαὶς αἰθιέλη,καὶ 

τίω οἰκαίαν “ῳρετίωυ ὑχιδείξητα,, ἡ ὧν ὀιρήνη καταςήσν τίω οικίλν ἁπασειν. δον ἴδω. 

μὰν ἐκ ταῖν παρυσφάτως αγεγνωσγδῥων, ἥίνας Ἀφ ρι(αὐγοι (ὡς αἰμοιξαὶς τδα Ὁ δεαυθ. 
τόλ τ τῆς Ὠσαύτης ἔλτοκαίας, ΝΣ ὔ 
..}4 Καὶ Οὐπύ, φησιν, ὁ θεὸς τῷ Αἴδόαμ κα ῶ αἰδχωεμϑήνω Τ Λώτ απ’ αὑ-- 

40 τὸ, ἀγαδλέ τοῖς ὀφϑυλμοῖς ἰδὲ στὸ τῷ ἕπου, ὅνω συ Ὲ ἢ, κατοὺς Βοβραὶ ᾧὶ Αίξα 
ὼ «γαπολεὶς ϑαίλαοσθμ᾽ 15 Οὗτι πάσαντὶ γάῶ, ἰὼ σὺ ὁρῖς, σοι δώσω αἰτίων, χαὶ 
τῷ απερματί σῳ ἕως τῷ αἰώνος. 
δα ὃ σοίχος ὃ ξ υιῦ προνοίας καὶ ὃ ἀἰμοιζῆς͵, ἧς ᾳἰβὶ Ὁ δίκαιον ἸὨηταδεύωνται. βε. 

λονϑίη 

ῳ᾿ 
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λορθρη ΝΣ ἡμᾶς διϑαξ “αι ἢ ̓ λεία γραφή, ὑσηις ὋΥτυδὸλὴ λ": ἠξιώθη Όη { Φιλανιϑέθπν 

ὡς Κ ὁ πατξιαργν ἘΧ1}" τοστεῦτῃ ταπτεινοφροσύνε,ξιπι σοι οι διεχωείεϑη ο Λώτ «- 

πηλϑεν ἐ εἰς δ ) ἀρ ὦ ἐΐλετο ὡς κα λλιζεύεσοιν, βϑλεως ἐ ἐπήγαγε᾽ ὁ εἶστε κύθμος ὁ λεὺς ὃ Ω 

Ας ἐρα. εἰγαΐνω μαϑωμεν λῷ α (είας δι ὑεὐθ δ! ἥ ἐς τ Λωτ γελνημδῥων αἰμειδόμες- 
νος αὐ: ζιυζα φησιμασδόσεϑηκε ἐς ἑιπενο θεὸς ῳ Αδραμ ζ μῷ Φ δζιχωριοϑέώα τ τ 

Λωτ' ἐπ᾿ αὐτο μονοναχὶ ταυτὶ πρὸς αὐτ' φανερῶς λέγων ζῳ ῥὴ ῥήματα ̓ πἰβεχώρησαις ζω 

πολλίω Ἐχτείχειλυ Ὁ καλλιφευομδϑης χώφφι τῷ  ἰδφιδῷ, ὶ Χὺ τ ἀχραν ἐπεδείξω τα- 

σπεινοφροσυύγξευ, Ὁ Ὄστοιυτης ἐ ἐποιήσω ΤῊς ἐιρήνης τίω πσδῤνοιαν,ως πόρτα κασαδέξαο, 

τῷ τῷ μηδεμίδυ ἔνα ὑμδυμεταῖυ Φιλονεικίδιν" ω τϑτὸ λάβε σὲ ἐμεῦ ὁ δα- 

ψιλῷ (ι αἰμοιξάς. αἀναδλέψαρ γ᾽ τοῖς ὀφϑουλμο σῷ, ἴδε Ὡἰσὸ 98 τοστ, ἃ γμῶ σὺ τὸ 

ἐἰ, παρὲς Βοῤῥλὺ κα ») Λίζα καὶ Χ) ὀϑατολαῖς κὸ ϑεύλαοσὸμ, ὦ ὅτι πᾶσαν τίω γώω, εὲ σὺ ὁρᾷς, 

σοι δώσω αὐτὴ ὦ τῷ ἡ ααέρρκατὶ σου ἕως τῷ αἰονος. εἶδες αὐζίδοσιν πολλῷ τῷ μέτρῳ 
αρο ϑαίνουσοιν ῷᾷ 4» αὐντε γνόρῦμα. δὲ αὐὖἕμ ἢ ῥηματων ἐβ ρχέ )ὸ ἢ φιλαίνϑοσ πος δὲ- 

απύτης, δὲ ὧν ἢ ὁ πατόια, ἐρχρϑ τυ ̓ ὐθαχώρησιν ἐ ἐποιήσουτο. καϑανεν χω ὀκῴνος ἢ ε. 

λέν, Οὐκ ἰδοὺ πάσοι ἡ ἢ οὐγδυτίον σου: ον οἰοϑντι απ ἐμδ᾽ Εἰσὺ εἰς δεξια, ἐ ἐγὼ ι4 

ἐς αἰραχερ 9" ἐι ἢ σὺ ἐὶς ἀφάφεροι ̓ οἐγώξιρ δέω: ὅτω ὺ ὃ δεασύτης φησίν" ἀϑαδλέ- 
“ας τοῖς ὀφλαλμοις συ, ἰδὲ πο τόπου, ὅ σύ ει γιοῦ, οἷ, πᾶσαν τίω γέ, ὡ ὁρᾷς,σοι 

δώσω ᾧ ὦ δι ασέρμιαιτί στυ ἕως ω ἢ αἰώνος. οὐζαῦλεώ μοι σχόστᾳ τὴς φιλοτιμίας τίω υῦ- 

βολήν. συ δὲ γα, φησιν, αὐρετιν δὸις τὴν σὴς ὀκλογῆς τὴν μδ ἥεχωρισας δνπερὲ ἐ- 

λέαβ ἐδυλήθη᾽ τ "δὲ ιπολάφθάσαν, αὐτὸς κατεδεξω᾽ ἐ ἐγὼ Ὁ ποσαωύτίου ποιδειαι τίωὐ 9 
φιλοτιμείδμ, ὡς πάᾶσον τίω ; γἀῦ τίωυ αὐ ασοπίτύουσαν " τῇ ΤῊ σῶν ὀφϑωλιδμ δία ἐξ μὴ 

ἑκατέρων ἣν ἀμερών, Ὁὐπὸ ἀρκτα ὦ διτὸ ὁ μεσημρεἰας πὶ αγατολῆες δυσμμ, πά- ῳ 
σαν πίω γάθ,μὸ ὁρᾷφ,σοι κυ θαγωρήσενν᾽ καὶ ἡ αὶ στο μόνον, δλὰ κα ̓ τῶ] απέρματί σου ἕως 

ὖ ϑαἰάδνος, Εἶδες ἀξίαν τῆς τῷ 9ε8 αἰγαϑύτητος τόρ φιροτιμέλν᾽ Εἶδες ὅσων θα- 
λώγήσαις, ὅσων ἤξιω, θη, οντεῦλεν παιδιφυνώ θα, πολλίω Ἐχιδείκγυοϑει δαψίλειο πε. ῖς 

οἱ τίω ἐλθημοί μευωυ, ἵνα μικεν ὁ δόντες μεγοίλων αἰξιωϑῶνϑν. “πού γ)5} ἶσον, Εἰπέ 
μοι, ϑργύειο βεκχυ δοιύναι, καὶ θ συγχώρησιν αἰμϑρτημαίτων χυμιίσειοϑαι: θρέψαι πει- 
γῶντα, ὼ παῤῥησίας αἰξιωθῆναι ἐν ὠκείνῃ τῇ ἡ μέραι Τῇ ἡ φοξερ, χα αὐχϑύσοι τὰ Ὁ βασι- 

Ματβ, κι, Ἀς. λείας λύτάξια ρὴ ρἥματα, Ἐπείνασα, ὕ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν; ̓ μὴ ̓γὸ ὃ ο σΌ! τἴθαχὼ γῇ 

τοσοιυτέου » δαψιλήαν, οὔκ ἡδυύγατοκακείνα τἰω ἐνδειὸν τ θρμυθήσειοϑαρ ἀλλὰ Ν 20 
τϑτο ἀφίησιν αὐτὸν τῇ πενία, πκύχεοϑαι, ἵνα καίκφνος Ῥ' αὐ μονῆς πολιὼ χρμμίζηται 

(Ὁ μιοϑὸν, ἢ σὺ τλιῦ πὸ τὴς ἐλεημοίεύης σαυπαῖ ασέϑα ποθὴ τίου πρησίαν. εἷς 

δὲς Φιλαν ϑεφπίαν δεασύτου, πώς ἁπϑμίᾳ δῦ Ὁ μὴ ἡμετέραν σωτηρίαν ἀικϑγομμᾷ. ὑτὸμ 

δῖωυ οἰὐγγοήίσης, ὅτι δα σὲ, καὶ τζωὺ σὴν ὠφέλειαν ὥκῴνος τῇ τῇ πενίᾳ αεϑασαλαίων λιμῷ 
Δἰ αφθείρεται, μη ̓ αὔέλϑις δύνλ εῶς, δλλα μοῦ πιφὺς ὀικονόμος “ἦν οἷδὰ τῷ δὲ- 35 

αὐτο σοι χὰ δαααλύτων, ἵνα, ΤῊΝ ὀκείνα ἐγδειδω αὐ δαμωυϑησείμϑυο, πολλὴν ὕϊαιασά- 

σΉ τὴν ἄγωθεν ξιωοιδμ" ᾿ ὁ δύξασό συ τὸν δεαούτίωυ,ὁ τί δια; σὲ ᾧ ΤῊΝ σὴν σωτηρίαν ἕυ- 

εχώρησιν ὦκῴνον ον πενίᾳ διαύγήν, ἵνα σὺ δυωωηθὴς ὁδὸν θύρᾷν, δὲ ἧς δυυωυήση κα ζνμῶ»- 

τημδμα, πὐπονίψαοϑα!, καὶ Χ) ᾷᾳ τὐρὰ τὸ τῷ δεκούτν σοι τἰ δα εϑύζα χαλώς ὁ ὀικϑνομιήσοις, 

ὙὮέἐπαίνων ὠκείνων αξιωϑέωσαι Ὁ πόρτα λόγϑν κ) διαγοιαν ̓ αὐυρθαννόντων. αἰκούση 49 
δατῇ, κι, κβ, ΧΩ Εὖ δοῦλε ἀγαϑε ὺ πιςὲ, ἐπ᾽ ὀλίγων ἧς πιτος, Ἐχὶ πολλῶν σε καταφήσω᾽ εἴσελὴι 

ἐὶς τὴν αφον τὰ κυρίῳ, ζωῶτα οὐνοοιοῦτερ, ,(αϑοϊ τὸ ΩΝ ἡὶ τῆςσωτηρλας ἡ- 

μὰ (ς ἀφορμος πε χέν δευυναμδίοις ὅ' ὕὅτως ὁρῶμϑμ ὥν πένης, ἃ 3 μῷ δοιψιλείαρί Ὡ 

ἱλϑεας 



Δ 
273 χρῷ. 'γ: 

ΓΕΝΈΕΣΙΝ, λον, λᾶ, κ δέον. ϑλλὰ καὶ «(4 δέποτε ὀμόμθύοντες ἢ τίωυ δόσιν, να “ας Σερ.ζ'λβ. 

μσεξετῖς ταφοβομίαι πἶξέχομδε, μιουδέποτε ὐμ λειφύμδμοι. Κλήον ἢ τθωχῷ ΑΝ, δΩπωμία ἀζρλελθιδιοι (αὶ ἀρᾳότηπειπ τ, ἴα ᾧ «ὐοϑ δύσεως τῇ πσεῦον- 

ΠΌλΑῚ ἡ φϑυκρίϑητι αὐτῶ Οἰρηνικον Ὁ» οραυτῇ Στ δ πολλῆς ὐδείας ὀνάκησης. " 

ὦ ουὐς σα, Ὁ ͵ Αλ (εξληνϑώζωυ τα {υ: δύ ' ὲ λλίω Εἰσει.- ΣΗΩΝ 

νεία ΔΨ ρματον τ ὧν δόσις ὁυτὼς οἶδε Ὗ ρήμμαι γϑυρώσοιι ψυγίω πα, "Δ ἔλρης 

' Δθ.99} δύσις, , ! ἦγον ὁρῶντες 

Κ ᾧουυν γο Φησι, ι 
ἡ τ λοιμίανονζαι μόνον Ρ 

᾽» ἡ 4 χα 

᾿ μγῶ ̓ μιυϑιαν ἐαδλ “λα λογιζορυϑμοί τίς ἘδῚν ὁ ὀικειούμϑμος ᾳ εἰς Μ᾿ " 
"ωυ φιλοτιμίαν ποιωμῖθα, . ἢ ὅτω τρὸς ἐκᾷνον τείνοντες Ὑ' δον ν 

μόσιν Αλε διῶ δὸ ! ν ἔκτισιν ὑποοο μενος, " τ᾿ ἢ αὶ δανιλεί- 

, ᾿ υτῦ τ διδυ μένω Ι ν ῥρωρυδν ὡς ΕΥ͂ χφ δ, , 

γνομένα Ὁ 1΄ ! “πϑρε ν αὐόδούζωρδυ,ὺ ασείρ ᾿ ! δὺ ἐγως καὶ ϑερίς- β.Κη.8ις, 

πὶ παΐσης Ὡροϑυμιίας Γ χί ε ,ὔ φυσι φειδομεένως, ει ΑΜ ΑΙ λ 

Ἅ" μῷπασιρᾳ (ας )εεἰσωρμϑμ.ο ἀπείρων γδγῥ φησι, φειδὸμενως, Φειδὸμ ᾧκῷ 

. Ε, τ δωΜιλείας θι , ὶ τωῦζῳ, ασέρ ματα ἵνα οὖν καιρῷ ; 

ὃ αφ,ἰνά, ὦ) μὰ ΝΜ ᾿ καλοὶ τοῦῦ ὙΠ ΜΠ 

10 ἀφ, ζειδὲῖ ίνυν τὸ χειρὶ καταδαλλώμω ζῳ Ῥω υχαιοὲς, ἊΝ μὴ αὐἴθαδράρι- 

σε αῷ ι΄ ο μϑρὲ ὙῈ} 091 ὁ τοῦ «ασὸρ9 , τ μα εἶὰ 
δαψιλείας λερασωρϑμ. ΜῊΝ λὐτωποδόσεως “΄Ψν ἐγζωθα ας ἀξωθαῖ δὲ σύν 

εἰ » 
του 

! » 

ο» τῇ τῆς ΑΝ 
αζιω . 

μῶν, αὐ ακαλώ, ὕα ἐν" τῆς αὐ τῇ δεασότυ φιλανϑενπίας ἀξ μάτων ἡ-- 
καρπὸὶς ̓ πιτοδρεψο ὅθ, τῆι ὅτω δυυνήσιται σξέσοι, τοῖν ὦ μαρτημιάτε ἀαν το τον Κατ εεα τας τ μα  ἐαῖκρι Τ ἐα τ δα τας 

"579 ' ᾿ς κε ἱ τὴς ἐλεημοσωνης ; ; χω» υσιν οϑόδυτρε-- 

ὀεὴ μαδν τίωυ πυρὶν, ὠεὴ ἐνέται, ὦ Μὴ ἰσποῤρήτων κείνων τίω δἰπόλα ν, κα ποὸς ὃ 
ἱ ἡ- τημνωνήν συϑόξένος ὙΆΈΤαΙ, ᾽ ὃς τίω ὑμετέρφιν πολ ζυπὴν, νον 
να, ζει. δυλαὶ ζαῦτα μϑρ ἱκανώς Ε: να πλῷ τῷ δεασότα. «ὐγτϑῦλεν γὸ μ᾿ 

"67 
. 

! ᾿ 

Ν 3 ! 
, 

πἐμίμι. "ἦ τη, μικρ κα διδόντες μεγάλων αἰξιούμε ; δξοωυλίϑη. ὩΔ Ν᾽ γὸ ἐλέγομϑν, οἷς 

θέμεν , “ ! ᾿ τὴς ἐλεημοσιούης φὐθαίνεσιν ὉΠ εέμκενος τῷ Λωτ, 

ἤγιν, “ὥδϑς τίου τὴς ἐλέη ΜΝ γωώροις τσθεέμκενος τῷ 
τὴν οὐλϑος ἥστ ὁ πατοκάρχης, Ὁ ω ͵ ἰσον ̓ Κι ἢ. θὰ τοῦ ϑεού φι- 

μήροὲς γὴς Ῥαλῶρ ὁ ἑλόμενος ἑαυτῷ Ὧσαύτης ἠξιω,ϑη τῆς ἜΝ 
 τίωυ φαυλοτάτίευ γέμων ἐλθμι “ΝΑΙ γοιαν τέω χ᾿ πσύσεσιν τίου οὐρα τ ! 

ΟΝ νεῖν πτλύται νοι ὃ λ{ φίνοιαν τί ἧς, συ, ἴδε ὑπὸ τῦ τόπο, 
λοι μίας, ὡς ιὑχύρθαι ΗΝ " φησι͵ ζοῖς οφϑειλμοῖς συ, ΡΝ 
Εἰρ ἀυτὸ γεγονμέην. αὐαρλέαψαρ γϑῇ, ὦ τἰωὶ γδῦ, μὲ σὺ ὑρῷς, σοι δώσω αὐτίωυ 

Εἰς μα εν δ Λίζα, ο( πάσαν "" βάδελφιδιῷ" ἰδὸου 

ὅσυ Εἶγον, τῦρὸς Βορράν , “ “πε ὠὡρησοις “τῷ αν '»΄Ι 

ὰδν ματίσν ἕως αἰῶνος. " μέρος γηθ. φτοῦ στ τον μόνον, δλλαὶ τῳ ασέρ- 
Ὁ Τῷ ἀσε ν] τίω γάσ αἰ σοιονθμαι" ὦ Ρ' αἴνεέδεδι, 
ἐγ λδρλαφύν σι [γαδν: τι) γάδ αν οφὔιαν" αὶ αὐποιώορολέν πρόφι 
“ ἵξεν ἐπατς αὖτίωυ, κ᾿ ἐως αἰῶνος, »ο ἢ,, δ τξιάρλλς, 
ματίσυ παρέξεν ἐπα Σ᾿ αι ἡδει οἷ τύτυ μάλιςα ἐπελύμει ὁ πα “πὰ, 
λοτίμιπει ὧν ζαῖς Δὐεργεσίαις. Κη 5᾽ γὺ ,, Φησὶ, ἢ τϑτόσοι πειρέξω, ὦσε κὶ ὧν ἐ- 

Ἴο χαὶ Οὐοδν᾿ αὐτε τίου παοοϑυμίδῳ ὅτ γνβυρώσει, Φ' ἰὐσιν, ἃ διηνεκῆ ζῳυτης ἐχῳ τ ἀξ. 
3 ἘΎΜῊΝ αἰ σδέξαεϑαι τὴς γε τίω Ὥπθλα ΝΗ ς τὸ γῆροις ῶ ἑαυτὸ ΧΑΥ μίαν. Εἶτα ἴα μὴ στο τῶ ἐμείονξμεῤαν φύαν, ἡ πρὸς τὸν! λα ῤῥήσρ τῇ τϑύπο- 

. 

Ι , 

᾽ 
᾽ ͵ 

τὴς Σάρας φείρωσιν ἀπιδεὼν ναρκήσῃν κατοὺς τίω ᾿ [0., Δ οἱ 
48, ) 

, ἡςηῆς. Εἰ διωήσεται ᾿ς Ὁ αμι- 

, μεν διίαμει, " Κ0ῃ. συ, ὡς τίωὐ ἀμιμον τῆς γῆς. Εἰ διωήσεται 
45 τό Καὶ ποιήσω ὦ ἀρ, ᾽ "οι γϑήσεται. ᾿ , 

ΟΣ ως θων ὦ Ὁ ἀσπέρμια σῳ ἀἰριθμ. ...,. ἃ πέρᾳ. αὐτὸν ποιή. 

μοτηΐγῆς δξαειθμῆσαι, κὶ ὃ αὶ ἦν ἡ ἰσαύαεσις.  μιόγον.γὸ πειτέρρι αὐτὼ πὶ 
Αληθώ; αἰ φύσιν αὐ,ϑ69 πίνην ἡ των, αἰλλαὶ ἡ Εἰς πλῆθος ζοσῦτον ὀλτδώσεν, 'πσέσετο, Οσύτων ὄγλων δ κολυμα μ“᾿ ὁ Ὁ πλῆθος ϑνέοδ, τίω ἐχί- 

σιν κυ α ῃ » 
ρ ὁ ὀύώτερον ἀφαθμω 

͵ “ ε .- 

ε ΠΝ) ἢ ςπαρασώϑηναι, Χ) 
᾽ “ ! σχθσειί τως ὁ φ 

οὐ τῇ ἀμμῶτ γὴ “Δι ἴγματος ἐβέφηναι (δείλόμενος. ΜΝ ΜΒ 

40 ζῳαν τῆς χ᾽ πρ(ολὴς δύ τῷ αἴδαδὲ ρα αὔλιον ὃ. ρον, Εἰπαν »Ἀϑαίο- 
' 

) λρν, ϑόϑ πος δεαυύτης χτ “ χρυ γύμφψας ἰπτίων. γι πόλη φησὶ ̓ ὁ τῶ ασέρ μ Ἥ 

, ἢ "ῶ ! ατί σὰ δώσω τέρω γώ ζα φως ιως (κέ λογὼν ῳ 

Ἤρω͵ οἷι 7 αέρ ἢ .,.ιε ζιὺ ἄμμον τὴς γῆς. Ὁ τί ὠὰ ἢ 

ὅν δώσω ἕως αἰῶνος, αὶ ποιήσω αὑτὸ ὡςτ' " “υχέσεως, 

μέσῃ 
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ΟΝ ΗΝ 

ΡΨ ΨΨΙΝΝΝΝΟ ΟΝ 

χεν, 9" 

“(. καλοῖν 

'γ. 276 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

“αἰἰστ σχέσεως, ΧΆ ̓ πολὺς ον μέσῳ αι Βοιγένεται; φόνος, ἵα ὦ τῇ ΤΎς γνώμης τὸ πατριάν: 

χου μα ώμδυ Ὁ Φ φιλϑλεον, Ὁ το ἜΣΑ τίωυ ̓ υὐτύρθαλλυσαιν ϑευύαμ. Ἐχιτηδὲς ὃ μέλ- 

λΕΙχι ) αὐαξαλεται, ἵ γα Εἰς βαϑὺυ γῆδρις ἐλάσοιγτες Ὧ) τἰω οὑσοῦ σι δύξα ταμθοι, χα 

ὍνΤΟν γόγτες, ὡς Εἰπ' Φ, [τίς] κῃ . λύ,ϑρ4πίνην ἀχολουλδμ, πότε (ἃ τῆς ὀικείας αἰοϑς.. 

νείας τίω πέδον, χαὶ ΤῊς ἀφαάτυ διιυάμεως τὸ ἡ λεοῦ τίω αὐ θολίω ἴδωσι, ὠὰ ς 
δὲ Ἑ Μοὶ ΠΝ τὴς τ θαταστωρ τϑ -»ν μέσῳ γεῦν ῶ φεῤρο τῆς τὸ ὁ πατειάρχου γνώμης, 

πῶς πϑωτα Ω δ, 809) χίνα, πὐ ρα τούγων », σσεὶς ὦ δυωατὸ τῷ δα...) λομμένου τείνας “ὲ 

οἱ ἰφνοιὰν, Οὐκ Οὐκ ἐλορυθήτο σὲ ἐπιεσίῆετο. ἴω δ. πολλαίκις, δῇς ἐπειδον ἃς ἁπαξ 

καὶ δούτερ9ν αὐπσοοῦ ((ἔνος μηδέπω! ἐἰς ἔργϑυ αἰγογη ἴω ἐπαγίε λϑώντοι, πῶς ὀκγηρότερρι 
2100 ἄϑα, ΩΣ παλιν αὑταῖ πιφεῦσειι αὐτορυμώῳ. αλλ ἢ ἐδ ανϑεύπιν ἐ ἐικότως το 

ἀν τῦτο “Ἀϑοιτο᾽ χι ἢ τὸ ἡϑοοῦ τὸ κᾧ “πολλῆς σοφίας ζὰη ἡμέτερα ὀικϑνομιοιουτος, ἐ- 

πειδὺ ὧπαξ ἐπαγίείληται, καὶ μωρία ἐν τῳ μέσῳ κωλύματα παρεμιπίπῆοι, “δὲς 

ῶ μέγεος τῆς τῇ ϑέου διιυάίμεως ὁρῶν ϑαῤῥῷ "χε, Ἂ ἐσηξαγμμένον ἔχειν (ὃ λογιο- 

μὲν, ὦ κ᾽; (- εὐδία ὡς πόμτως Εἰς εἔρρον ὠκῴηναι δὲ! ζὰ Ὁ αὐτο Εἶρημόα. Οὐθὲν ") 

ὅν, ὃ δευυήσεται “πὸ τε λ{ ϑκόναι (ᾳ δὲ ἀντψ ἐστηγίε ἐλμέμα. θεὸς δ ὄφην, ᾧ ὁ πούτα ι5 

διωατα᾿ ᾿ δρὸ τῶτο, τας; 40 ἐβύλεπα, μεδίιαι ἴω πηξαγματα, κα πῦρεις Ἔ ὅ Ὡἰπορων 

ϑυρῷν διωάίμενος, ὁ μ᾽ τίω Ὡπυγνώσιν τίω ἡμετέραν Εἰς οχρηστὶς ἐλπίδες ἀσγων ἵν 

ὅτω (ἀφέσερον ὐτῷ μανϑείνωρδρ τῆς Φμηχόμν ὑφίαρ χπβολέω, 

17 Λνάςείς, φυσι, διοδυύ σον Γ γῆν Εἰς τε ὃ μῆκος αὐτῆς, ᾧ Εἰς ὦ πλαΐφς, ὅτι σοι 

δώσω αὐτίω. 28 

δα πῶς δὲ πόμτων πολλίω βυλελπω πλυροφορίλμ οὐνθεῖαι τῷ διχαίῳ. αἴγανς, 

ςαῖς, φησί, αἰδίελϑε,ὺ κατα ίαλε κὶ Χ ζω μῆς ὃ Φ πλάτος, ἵγα, Εἰδϑαι ἐχτς ὦ δ κἐ- 

γελοη Ὺρ γγηογῆς ὐτολαύειν μέλλεις, χαὶ στο τὶς Ὁ πολαύστως τῇ ἢ ἐλπίδι πεφόμϑμος 

ὦ ἔχης τίωυ θυθυμίδυ, ὅσην νὰ λυ αἰθκέλϑης γί, σοι δώσῳ αὐπίω, Ἷ ἵγα μάθης 
δ: 5 ΟΝ . πϑεεχωβησοις, ὃ οστι νιον ἡ λαμιδάγεν μέλλῃς. ΜΗ ̓ Ο ιω νομίσῃς τίω ἐ ἐλάτ- 14 

τονα, Ε΄. Ξἰληφέναι, ἴδοι ̓ὀκᾷνος τοῖς περ τείοις φαινομθμοις ἐπεπήδυσιν. Εἴσν Ἡ μετ ἅ 

πολὺ δὶ αὐτῶν τῶν “ορλγμάτων, δτί Ὁ λυσιτελὴς ἠν ἦν αὐτο ταῖν «σερτείων ἡ ὀκλογή᾽ 

ἡ αὐζος 3 ὠκεῖνος μιϑιϑησεται ὅσον δὴ] κακὸν Ὁ τοῦ φέρτείωι ἐρᾷν. τίως 5 ᾿ αυῶς κομί- 

ζου τῇ τῆς ζωπεινοφρσιούης κα ἡ τὴς Ὁηπεικείας,, Γ᾿ ν ἐπεδείξω, τὰς ἀμοιρας, ὃ 
δὲ ἔχου τὼ αὐσσίαεσιν, κ᾿ δε καταμϑῥλοινεῖ τ  γἀδὰ ὥπασων, ἧς κύφρμος δι Ἐ μιὰ) υὶ πολὺ γ0 "ὴ 

ἡ αυζος καὶ Ὁ ΩΣ ἀνέρα. ὃ σὰ εἰς ὃ ϑανεχές, 
Καὶ τῷ απέρματὶ σῃ 2, φησιν, ἕως ἃ ϑ αἰαῖος. 

ἸΠολὺ τὴς ἐπαγίελίας Ὁ μέτϑος, πολλὴ τὴς φιλοτιμίαξὴ ϑανίλεια, “πολλὴ τὴς ἀ- 

μριζῆς ἡ αὐὩὐοολή τα ἀκούσας ὁπωτελαργὰς κ᾿ ὀκπλαγεὶς τίω ἀφατοὶ ὅι5 

αἀἰγαδύτητα, 43 

18 Αἰποσκηνώσας, Φησὶν, ἐλθὼν κατωώκησε ρα τίω δριώ τίω Μαμέρὴ τέρὴ ῳ 

Χεβρών. 

Με" ζ ϑέξαοϑευ, φησι, τοῦ ἐπαγίελίαν, ὶ τὸν χωεισμὸ δνέϑαι τῷ Λώτ, τίω Ν 

σκηνζωυ ἐὐτν; μετῴκισε τα τίου ϑριῶ τίω Μαμμορή. ἃ ὀρφι Φιλοσοφον γνῶμ » ὅρῳ 

Φερνημιτος ὕψος, πὼς μετ᾽ δὐκολίας μετ μίφοται, κα ἢ ὃ δυσαρφιίνει τσοὸς Ὁ ὕποις ἐκ 49 
τύπων ἀμείξενν. Ὗ χὰ ϑυρήσεις αὐτὸν ἡ σιουηϑεία, τινὶ ᾿ απεϑκατειλημρδίον ᾧ αξϑειτη- 

κόγα, ὃ πολλοὶ πολλαίκις αὐπτουϑίσι Ὁ ὃ τῶν δοκοιώώτων φιλοσοφῷ καὶ ἡ τῶν ον μέσῳ 90. 
ρύθων αὐπτηλλα θαι ὦ Εἰτυτεχαιοῖς" καλῷ μετὸμαφῆναι Εἰς Ὁ τ λοτοίον ἀἰπελ- 

γε", 



"δὲ 

ΓΕΝΕΣΙΝ, λΔογ. λϑ, 2:79 
ϑε", πολλάκις Χ) ὃ πνόυματιχϑῦ πράγματος ἕνεκα, δυλεραίνονζαε, ἀλύοντας, βαρέως 

φέρννζας τίου ἡ μετάφα σιν ἐύρριρ α᾽ "ἀὐθις, ΧΩ τῇ σιωυηϑεία, πσδλειληφϑαι. δολ᾿ 
ὐχν  δίχαγος, οὗν ̓λλ᾽ ἀνωϑὲν χαὶ ον πυξϑοιμίων ἐφιλοσύφει᾽ καϑούπερ ξένος καὶ πα- 

μέπίϑυμως, ὅτως ἐτεύθεν κᾷ, κεύχει σαν ὧδε μετὰμιςείϑμος, ᾧ ἀϑυταλοῦ τίω φιλό- 

5. 9γογ αὐντῦν γνωμέων δῥταν: ἔργων ἐασούδαξον Ἐηπδείκνυεϑαι. ΤῊΝ γ᾿ κατεσκζύωσε 
κέδα τίω δριωὼ τίω Μαμῶρή, βὔϑέως ἐκφϑυσιαςήρλον φχοδόμοησε τῷ κοφίῳ. Εἶδες 

βὐχάφαφον γνωμέων. ὅην χὰ τω σκηνίωυ ἐπήξατι, ὅλως. αὐ τὴ τῆς γελυηιδίνς 
τώ ἐπαηελίας ὡς  βυγχϑριτίας αἰνέφερε τω δεασύτη. ὦ καθ᾽ ἔχαξον τόπον, ἔνθεος κατε- 

σκήγου, β)ρήσειρ αὐτὸν τῦύτο σθ9 ἡ πλύτων (ὐπμελούμϑμον, κ ὼ ϑυσιαφήσλοι ὁ δι: Οὐδὲ μοιοτα, 

ον (4 θὐχαῖς ἀγαφέρννταω, ο ἡὐποσολίκο γάμον πληρϑιῶτα 7" κελθύοντα ΕἾ πϑυτὶ τὸ τὸ- 
πῷῳ ὄὔχεοϑαι, ἐπαίοννζας ὁσίως χείξοιφ. Εἶδες ψυγζω ἐπ]ερω δέω πος 3: Τ' τῷ γιοῦ 

πόθον, ὶ Ὁ ὠπόῥτων δὐχάρισον γενομδῴνν. σου Νὴ ἀνέμδμονέ Εἰς ἔρχϑν ἐλθεῖν τὰ ἐπα". 
γελϑάντοι, διλλαὶ » ΣΡ τῇ “τῆς αὑπολάσεως ϑύχαφιαει, ἡ τὰ θὲ ἑαυτῷ Ὀπηδείκρυταῖ, 

ἡα τω ὑλχὶ τοῖς ἰς αὐοϑλαξούσιν Αὐγνωμοσιεύξων Ὀλιδειξαμδνορὶ αὶ πἰδὶ τίω ἐκπλύρω- 

τ συ Ὁ ἐπατελιών ,ὀκκαλέσνται τὸν ἑαυτῷ Ὁ δεαποτίωυ. 

Ττο δὴ κ' Ὁ ἡμεῖς μεἀμιϑι μέθαι καὶ ἡ 9αῤῥώμϑυ τ ταῖς τοῦ λιοῦ αὐτου έσεσι, ὼ μήτε, ὃ 

χένος αἰμαυρφύτω. Υ̓ ᾿πποϑϑυμίαν, μυτε τοὶ εὖν μέσῳ κωλύματα, δ συμ, »ἀθινδ- 
τῷ ἡμδιυ Ὁ λογισμόν Ὡλλαὶ τῇ τ 9.9 διωάμει λειῤροιείτες, εὡς ἤδῃ “09 τῶν ὀφϑειλ- 
ἐδ ἡδρώντες ζκ «ὑσπσυλέσεις ὀκ(εζηκιας, ὃ ὅτω τζω πίς!ν Οὐλαρινη ὑλιδοξωμίθα. ἡ ῦ 

20 γον χ᾽ ἡμῶν μεγαῖλαι Χα᾿ ̓ύωβογχα ἐπηγίείλατο ὁ 0 δεασυύτης, ὺ λἰτβθαμοντα τὸ τὸν ἡμέ- 

τερϑν λογισμὸν, τῆς βατιλείας λέγω τίω Ὡπόλαυσιν δα Ὀὐποβῥήτων ἀγαθων τ τ μετδ- 

σίαν, τίωω μ(' ἀπέλων ἃ] ι9γωγέωυ, τίοῦ τῆς γείγγης ἀπαλλαγάν. Ὡλαὶ ὅμως μηδὲν 
ἐπιζώμϑυ, ὅν μη ᾿ ὀρϑιται τοῖς σω μιαΐικοις ὀφϑουλ μοῖς᾿ δλλὰ ζ:) ἀψευδὲς ὠὐγοοιῶ- 
τεότῦ ἐπα ειλαμϑμα, καὶ ὑτίῳ δωυάμεως ἐνιψῶ μέγεθος, τοῖς τῆς πίφεωρ ὀφεολμοίς 

ἐς αὐπὸὶ ἰχατοπευωμδυ,ἡ ἐκ τῶν ἤδη πὐϑαιχελέντων κα αἰϑὸ Μ μελλόντων γθησας ἐχω- 

μὼ Φ(ἐλπίδεις. δ ΝΣ {τὸ ἡ "ζώλι. πολλὰ ἡμῖν ἐδωρησευτο, ἥὰ ἐκ πότον ὁδηγϑη 

μδυοιᾷ αἰεὶ ὁ κείνων Ψαῤῥῷ ὀχωμῦν. ὃ  γὸ ἢ ἑαυτῷ {ον ὠκδὸις δζῳ τῶι πιϑϑὶ κα ἡμᾶς ἐ- 

γάπην, πῆς ἐχὶ πόμτω ἡμῖν τὰ λοιπαὶ ϑοι “γκαϑυεδ ἡ Παῦλός Φησίν Ό; τεῦ ἰδὶα 
υϑούε ἐφείσατο, δλλ ἁαῦ ἡμδβ} παντῶν “ϑρέδωκεν ἐντὲν, πῶς ὐχὶ Ὁ σιωὼ αὑτῷ τὰ τὰ 

340 πλύτω ἡμῖν χαείσιται: Εἰ τὸν ὦ ὐτεῖ δξέδωκεν ἡμῶν αὐμδρτωλον, ἐἰ τῷ ὅβα- 
πο ματος τί ϑωρεὸρ ἐ ἐχαοίσουτο, ὦ ὦ, παξολαξόντων αἰρϑρτηματων τί ἄφεσιν ἐ- 

δωρήσωτο, ἐἰ μιοτδμοίας ὁδὸν ἡ ἡμῶν ἔτευϑμ, ἐὶ μίυφλα ἕτερα ποτὲς τῖω σωτηρλθδν ὑμιφτέριαν 
ὑσγαίμιατεύσοιτο, διηλονοῖι καὶ Ὁ ζὰ ἐν τῷ μέλλοντι ἡμῖν τεταιμιθυμϑβῥα αλαλα, αβέξει. 

ὁγὰ ζω τῆς Εἰς ζ.) ΧΗΣ ἡμᾶς παρῤδωυ, ζῶτω πυρδϑϑυτφεπίσοις ἣν ὀκείαν αἰγαλο- 

43 τῆτί, κῶς εχὶ ὦ δι Ὡὐπολφυσιν ἀϑριήται: ; ὅτί ΝΣ πυδλλαύων ζῶτα ἡρῶν ἡτοίμισε ζῳ 

χρν γ! 

«, Τιμ, βιῆς 

ΗΘΙΚΌΝ 

Ῥώ, Ν. λῇ, 

ἐγαϑα, ἄκχϑυθ αὐτὰ λέγοντος ποὺς ὧν ἐκ δυξιων ,ἐφώζα" Δῴπ Φ ἈΠ λογηρδύοι τὸδ ϑετι κι, λή, 

παΐος μου ̓λογοϑνομιήσουτε τέων ἡτοιμασμϑμίωον ὑμῖν βασιλέΐαν τῷ κατα λῆς κ κοσ-- 

μου. Εἶδες ἀἰγαλύτητος αὐαβοολίω, πῦσῃ αἰδὰ τ ἡμέτεῤον μος κέ ΧΕ ΘΥΤαΙ τὴ Φφίλάν-- 

«ϑοθ»πία, ὡς ἡ πσο9 τὴσ τὸ κόσμν κατα(ολῆς καὶ ἡμῶν τὴς βασιλείας καδοδυτεπίσαι Ἐ 
4 ὐπόλαυσιν. . μὴ ζοίνιω ἀγνώμονες δινώμεθου, αἰδακαλώ, μηδὲ αναϊξίως ἑαυςᾶν' κα- 

(ατησωμὸν ἕω Ὀσύτων δωρεῶν λα ἀγαστήσω νϑν,ὼ Σ δεῖ, τὸν ἡμέτερον δεασύ. τω, καὶ 

μηδὰν αἰ εν ηωρθα Μ Δ( σκοπῆόντων τίω πσόϑς ἡμὰς αὐτοξι δμονοιαν. μὴ "γὸ αὖ-- 
πὶ ασολκαταάργριϑυ τὸ ποροίγματος ; αὑτὸς ασόϑλαθων πολλ ῥοαὶ ἀφατον τίωυ πε- 

Οδεγίοῇ, [ΟΠ Δᾶ εἡ 
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οἱ ἡμᾶς ἀγάπην ἐπεδείξατο, πῶς δξυ οὐκ ἀτοπον τ᾿ ὅτως αἰγαπτήσαντω μὴ ὁ ἡμώς, 

ὁσθν ἔχωμϑν διυωάμεως, ἀγασταϊ γ; αὐτῦς "ὃ οἱ τίω αἷδὲ ἡμᾶς οἰγάπην πόυτα θ᾽ 
ε «Ὁ , Ι "2 . ΠῚ) « Ι . »)ἢ “ἢ ! 

ἡδογὴς κι παέμεινε, χα ἐξ αὐδὦὦμ δὰ χόλητων ΥΨ πατοικδίυ ἀλλορϑμος,ως ἐίστειν, δου λῃ 

μῳφέυ ὠαλαξῷ κατεδέξατο, κὶ δχρα παγτων ΤὟΜ'αὐν,ϑ. πίνων ἐλϑεῖν, αὶ (ως ΩΝ Ιυ- 
Ι “Ω ) 7ὔ « “" Ν δὰ “ ' Ι Ί { ἣ ᾿ 

δαίωνύφρεις ᾧ ἀτιμίας «ἰ ασομεῖναι, ὁ Ὁ πελόυταιον φευσρον κατεδέξατο χαὶ δονατον Ὁ 3 
ἐπονείδιφον, ἥα ἡμᾶς «ὄν χαμα) συφφαῦμοις, ἡ μυοίοις φορτίοις αἱ δοτημκατων βαρου-. 

ω 2 ,» ! ͵ ΩΣ "» 4) » « 
μϑοις, δῷ τὴς Εἰς αὖντὸν πίφνως ἐλάυϑερώσῃ. ζᾳωτα γὸ  ἀπόμτα εὐνοών ὁ μοχάοι- 

ος [Παῦλος, ὁ ϑορμὺς ἐρφφὴς τὸ Χραςού, ὁ κοϑυύπερ ἰανύτήερος τίω ὀικουμϑμίωυ δι - 

τεέχων ἁπαστιν,ὁ ἐν σώματι ζοὶ Δ) ἀἰσωμιώτων Ἐχιδείκψυαϑαι ασουδείζων, ἐξόα λέγων᾽ 

β.Κορι..δι. Ἡ "ὃ ἀγείπη Ἔ Χολοού σιωέχειἡμας δροι θύγνωμοσεούζωυ, ὅροι ϑρετὴς ΟυΡΟολ ίωὺ, 1ο 
! ρα, πῦϑον ζέοντα. ἡ ὠγοτη, φησί, τῷὸ Χοιςοῦ σμυέχει ἡμᾶς "57 ἔςιν ὠθεῖ, κατὸμας. 

χάξει, κουτεστεί γή. Εἴτα ἐρμιζιυδῦσαι βυλόμενος ὧ “ἕν ἑαυηῦ ῥηθέν, Φησι᾿ κρίνανζᾳς 

ὖτο, οτί Εἰ ἐἰς καρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα ὡ παάγτες αἰπέθαγον. ἡ αν παᾶγτων 

ἀπίθανον, α, (ὦ δώντες μῆκετι ἑαυτοῖς ζώσιν , λλά τῳ! αἷχρ αὐγὴν, Ὡσυθινόντι ὼ 

ἐγερϑῶντι. εἶδες πῶς εἰκότως ΛΕμ,, τι σεωέχειήμαις ἡ αἰ γαπη τὸ Χολτού. εἰ )ὃ ̓αὺρ ι4 

ἡ δι; φησι, παγτων αἰπέθοιγε, δζρα τῦτο ἀἰπέθαγεν, ἵνα ἡ μεῖς (Ὁ ζώντες μηκέτι ἑαυτοῖς 

δώμδι, αὐλλ᾽ ὀκείνῳ τῷ αἰπὺ ἡβιῶν διποθανονι ἐγερϑενι. δεχω ἄθα ζρίνωυ τω πα- 
οαΐνεσιν τδω “Σοτοφολικζω, χαὶ μή ἑαυτοῖς ζώμδν, ἀλλὰ τῶ “ἷΡ ἡκ(ῶν “Οὐτοθοιγόνίι, χαὶ 

βουνῷ πῶς, φησι,δυγησύμεϑα μιὴ ἑαυτοῖς ξην;ώχουε ὅ μακαοῖα τότυ παλιν λέλγϑν- 

Ταλ, βικι πρρ" Ζῶ δὲ ἐκ ἐπι ἐγώ, ζῃ ὃ. οὖν ἐμοὶ Χολφος ὅρον. πῶς ὩχῚ γῆς βαδίξων καὶ (ὑρκὶ συμυπε- 19 
πλεγμένος, και!ϑούπαρ Τ' φανὸν οικδίυ ὁ ταῖς αἰὐσωμμαΐτοις σιοναγαφρεφόνϑμος διιοναίμεσιν, 

Γαλν δ κδις ὥΐγῳ διέκειτο, ὀχ τῦτο ἀλλαχοῦ πάλιν ἔλελιν ᾿ ΟἱΚὶ Θ᾽, Χοιτοῦ τω σάρχᾳ ἐφαύρω- 
σαν σιω τοῖς πα, ϑήμριφσι χα! τοὺς Ἐχιϑυμείαις. σῦτο ζίνιωυ δὴ ὦ μὴ ἑαυτοῖς ζω, ἀλλαὶ 

τῶἱ ἍὺΡ ἡκίθν Φατοθειγόντι αὶ ἐγερϑώντι, στὸν καϑούπερ γεχροὶ ὥνϑυ τῷ παρόντος βίν, 

ἡ πυϑὲς μηδὲν τῶν ὁρωνδύων ὦνϑμ ἐπθοημϑμοι. δζρὰ γὸ τῦτο ὁ διασότης ἡμῶν ἐςαυρώ- 15 
ὁ, ἥα δυτὶ ζώτης τὴς ζωῆς ὠκείνην ὀρταλλαξώ ἄϑα " μᾶλλον ὃ, δα αἱϑ' της 
ἐκείνην ἑαυτοῖς περ αγμματευσώμεθα,. καὶ γ)Ὲ παρφόσου ζωὴ, ἐδρ βιλώμεϑω νήφειν ὃ 
ἐγρηλχϑρέναι, πσοὸς τίω  ἰπόλαυσιν τὴς αἰωνίῳ ζωὺς ἡμᾶς ὁδηγεῖ" ᾧ δυνησόμεθα, Εἰ 

᾿ βαληϑείηνϑμ μικρὸν διετεριϑηναι χαὶ δζφνοῖ ξαι ὃ τῆς αἰ ϑνοίας ὄμμα, τῆς ὁκᾷ λήξεως 

τίω ἔννοιαν δα πόμτὸς τρέφειν ,» ἑαυτοῖς, χαὶ ὅτω (ὶ μϑμ ὁρώμϑμα, αὐ νατεέχεν 19 

χα! ὡπσεολώηαεϑαι, τὐϑϑς δὲ μέλλοντα χαὶ Αἱ «μωγίζογτοι τείνειν τὸν λογισμόν" 

Γαλ.βικ,, χαθαίσερ χαὶ ὁ μακοίσλος Οὗ“ παιδυύων ἡμᾶς ἐλελμ, Οὐ καὶ νωῦ ζώ ἐν (- 
χὶ, εὖ πίφει ζώ τὴ τῷ υἱοῦ τοῦ ϑεού τού αἰγαπήσαντός με, καὶ τὐϑαδυντος ἐαυ- 
τὸν αὑσσὲρ ἐμοῦ . δρϑι ὑυχί πεπυρωμϑμίωυ ᾽ δρικ λογισμὸν ἐπηερωμϑβον ἢ ὁρφς 

αἰ ϑνοιδν ὠκχαιονθμίωυ πῳ πσοὲς τὸν γεὸν πύϑῳ. δγωῶ ζαῖ, ᾧνοιν, ἐν πίςει ζώ. 35 

μὴ ἢ γομίσητέ μέ, φησι, (ἰωτελῷι τ Εἰς αὖ αϑρόντς βίμ πυράγματα. Εἰ »» "" 
Ὁ σαρκοι τὐδέχειμι4,, ὃ τῶςς ἀγάγχαις τῆς Φύσεως ασρϑσδέδεμαι, δνλ᾿ οὖν πίςει ζῶ τῇ 
ἐἰς ΧΧοιφῦν, πϑύτων αἱ πὐϑορῶν “ἦν πϑροντων, τῇ ἐλπίδι τὴ ἐἰς αὐτὸν πόμζῳ οὐ Ῥατρέχων, 
ἐκτεταρδμέω ἔχω τίω δἰ ονοιδν “οϑς αὐτὸν. Εἦτα Να μοίϑῃς αὐτῦ τῷ φίλθξου τίω 

αἰαὐροολώύ, φησιν, οὖν πίςει ζῶ τὴ τὸ κα τἰς γιοῦ τοῦ ἰγαπήσαωντός με, ᾧ εὐρα- 40 

δόντος ἑαυτὸν αἰπὺ ἐμ. σχόπει πέσης Τῆς ἐυγνωμοζζύνης καὶ αἰχύρξολή, τί λέγης, ὦ 
μμιακοιολεΠαῦλε; ασοϑ μαρ ἔλεγες, ς τετοῦ ἰδία "Ὁ οὔκ ἐφείσα», δλλ᾽ αἱ ἡμδ 

σπλυτων χϑρέδωχαν αὐντον᾽ ἡ γὺν λέγής τοῦ ἐγαπήσαντές μερὺ ἰδιοποιὴ τίου χονὴν ἐνερ: 
Ι! 

πισιδμ, 

[ 

- Ν -- τῶν...» ὦ 6. πυπαδα αν σαν Ε 
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γεσίάν τναί φησιν. Εἰ γῈ ἡ τῷ παντὸς τῷ μα ϑρόπωνροις καὶ ϑυσίὰ αϑδησε- 
γήνοκται πος «ὐτύὶ λα ΟΥ̓ ὦ χϑὲ αὐτὸν φίλ) [μ] ἐγὼ ἰδοποιζμαι ὦ γέχϑνος. 

ὅτω ᾧ τοῖς πσολφήταις ξος ποιῴν αὶ λέγην, ὁ ϑεὸς ὁ 7εος μεῦ, χαὶ τοι Τῆς οἰχουμδμης 661 ὃς- 

ἐς. δΑλ ἴδιον τῷ πόθου, ζα κοιναὶ ἰδϑποιφαϑαι. τῇ τῷ υϑ τῷ 3εν, Φησι, τῷ αγαπήσαν- 
τὸς μέ. “αἰ λέσις ; σὲ μόνον ἠγάπησε ; πᾶσαν χϑρ, Φυσι, τίω δν αὐ, βιό ϑητῶν φύσιν, ΡΥ 

ἐγώ ὡς μόνος αἰγαστηϑαὶς, ὅτως αὐτῳ χάοιζᾳς ὀφείλω. καὶ χοῦϑα δόντος ἑαυτὸν αὑχὸρ ἐμϑ. 
ν...] 

Κων. ιδὲ, 

ᾧὶ διυ,ὐ εἷῇ σῷ μιόγον ἐςαιυρώ ϑη ; Οέρι αὐτὸς λέγει, τὸν ὑψωϑῶ, πύζος ἑλκύσω πσοϑὸς γα, ε8,λϑν 
ἐκαντοὸν ;Ὁ σὺ αὐτὸς Εἶπας, τι ̓ ρ ἡ δ πϑρτων “πὐρέδωχεν ἑαυ τὸν ; γα! φηδιν 10} 

ραγτιεένϑμος ἑαυτῶ ζατα φημὶ, δυλα Ὁ ἐμαυτν πόθον πο οαι μυθώμϑμος. ᾧ ἕρᾳ 
,ο πάλι ἢ ἕτερϑν τί δζα ἦ Ε ἐἰρημδύων ἡμᾶς διδασκοντα, ὀμωτέρω γὸ εἰπὼν αὐδὰ ὁ παΐθ9, 

ὁηλ φ ἡ δώ πόμτων πὐλέδωκεν αὐτὸν, εἰνζοδδ᾽ λέγει ἑαυτὸν χα δέδωκεν" ἐχφ᾽, ἡα 
ὁμόνοιδν δείξη Ὁ) τίω ὁμοτιμμίν παίζος ὦ ο(, ἡ τίω ὀικογομεάθν αἰνίξηται, ἐπεὶ ὼ ἀλ- 

λοῖχοῦ φησι, ἕιμόνϑρος ὑστήκοος μέρα ϑαγατου, πϑυταχοῦ τίωὶ ὀικονομίδν σπιφούμϑμος" 

ὠζῦϑα ὃ Ὁ ,χϑρέδωκεν ἑαυζον τέθεικεν, ἥα δείξῃ, τι ἔχων Ὁ παϑος κατεδέξα»,ἡ Οῴε 
1: ἀγαγκῇ συλ βία, δυλαὶ βυλόνϑμος ἢ θέλων πϑρτὶ τῶ δ, δούπων )μ4 τίω σωτη- 

οἷδν ποξαγατθύσαοϑει;, Τ' φευσρϑν αὐ αυ ἐμεινξ. ποίλν δὼ καὶ ἀξίορ ἀγα πίω ἐ- 
πιδείξαοῖ, δγουνσόμεθα, πτοϑς Τ' ὅτω πλουσίθμ τίω αὐδὲ ἡμᾶς αἰχαϊπίω Ἐχιδειξαί.. 
ῥϑμον ἑκάν ΝΥ αὐτί τίω ψυχίω πσοϑέοϑοαι καταδϑξωμεϑα αἰ πῷ τε ὖμ αὐτνθγό.ν 

μὼν ἢ “ὁ Φυλεροῖς  ογλαΐν 3 ΤΟ αὐτο δοθεισῶν, δὲ ὅτω πσϑϑς Ὁ μέξον φϑτίσοι δὼ- 
20 γησύμεθου ὃ αἰγάσηφς, ξιῷ πῆδς 7 ἡμετέρϑιν ἐπεδείξατο Φύοιν, αὐῷος δὰ Ὁ ϑεὸς ὧν“ 

δύ,ϑοϑπων Ἧτο χα τεδέξατο, κὶ δεασότης τυγχάνων αἰ χὺρ δουλων,ᾧ ἐκ ὑπὴβ διάλων αἷ5 
πλαΐς, ἄλλα καὶ αἰγγωμώόνων, ἡ πολλ δ καὶ ἀαπονδὸν τίωὐ ἔϑραν (χτδεικγυνϑῥων, καὶ αὐ- 
τὸς μδ πσοϑλαίων Εἰς αὐαϊξίους ὶ μυρίῳ ἐπ]ωκόζως τίω τοσαύτίω δύερτεσίδυ ἐπεη 

ἐν δείξατο᾽ ἡμῷς ὃ, ὁπῷρ ὧν ὁχιδοίξαεϑαι δυνηθώμϑρ, φυσὲν μέγα, " “ποἰώμδν ὃ “Ὧ69- 

ΠῚ φθάσαντα ταῖς Ὀσαύτως ἐυεργεσίαις ἡμᾶς φιλοτιμήσαο, ἀμείξεον, απουδαίζοντις. 

((γὰ “βηρδῶ ἀν ἄρϑι αὐχϑλφυγῶσιν͵ αἰ μοι ἡ τίς 681 ὶ ἐφειλή' ζῳ ὃ. “Ὁ ἀυτδ γάω 

εἰς  ἐνεργεσίαι ἢ δωρεάς μέγεϑος. ζῳῦτο τοίνιω πόρτα λογιζέμδμοι, εἰγαπήσωμϑῳ 
οςς Φ ὐΧοτὸν καϑυεῦ Παῦλος αὐτὸν ἡγατησε,ὶ μυηδεὶς ἡμῶν να ρόντων ἔξω Ἦ λόχϑοι 

ἢ λα διηνεκῶς τὸν " αὐτὸν πῦον ἔχω νϑμ ἱδρυμϑμὸν ἡ δ τῇ ψυχῇ. δυτω ))5} ἂν καὶ πϑρίφ 

ὑπ υρα 40 τῶν καταγελθσώμθα “δ τῷ χόροντος βίν, " ὅτ καὶ τίου γάο χαϑοίῖρ (Ὁ) ὀρανὸν ὀγκήε 
ἡΐῳ"»  σώμθμ, ὅτε ν' αυὸ δι ϑηςῶν ὠζϑα χαιωοουλϑμοι, ὅτε αἰ πσϑ ΜῈ λυντηρῶν συξελλθα 

λϑδνοί δλλαὶ πόρτα το δατέχοντες, “δός ᾧῷ ποθύνϑμον ἡ δμ δεαούτίω ἐντεῦϑεν ἐα 

περϑησὺ θώ ̓ ὦ μήτε τσοὴς αὐτέων τίου μάλλησιν δυδερανθ ϑῳ , Δλλ᾽ ἐρόψϑρ κτ' φ 

μαχάδλον πῶτον ἣν ἡμεῖς, ἦι ογῶ ζῶώμϑν ῳ (ρχι,ἐν πίςει ζῴμϑρ τῇ τοῦ (οὐ τοί ϑεού, τὸὐ 

45 ἀγαπήσαντος ἡμᾶς, ᾧ πο βα δύντος ῥαυτὸν ὧῷ ἡρδϑν, ἵνα καὶ τὸν “ϑρώζᾳ βίον ἀλύπωᾷᾳ 

δἰ ϑνύσωμϑυ, ὸ μελλόντων ἀγαθῶν ᾿Σπολαῦσοι χαταξιωθώνϑμ, χαΐϑιτι ᾧ φιλαν- 
εϑεσπίᾳ ᾧὶ κυοίν ἡ μδ} Ἰησν Χοιφού, θ᾽ ὃυ ᾧ πατεὶ, μα τω ἁγίῳ πγϑύματι, δῦξαι 
κρίτος, τιμιὴ, νεῶ καὶ ἀεὶ, ἡ Εἰς «ἄν αἰωνας “Γι αἰώνων. Αμώυ, 

49 Δργ. λε. ΕΓΕΝΕΤΟ ΔῈ ΕΝ ΤῊ ΒΑΣΊΛΕΙΑ ἀμαρᾷαθ 
βασιλέως Σενααρ, Αρλωχ βαάσιλϑὺς Αλασαρ ἡ ΣΧΧοδολαγόμορ βασιλθὺς 

Ελοὶμ ἡ Θωρϑεὺς βασιλθὺς ἿὟΨὌ)' ἐθνῶν ἐποίησαν πόλεμον μ᾿ τοί βασι: 
λέως ΤΙΝ Σ οδὺ μόν. 
Οβιεγίοί, τοῖν ἐὲ δε} Μέγα 

ἀν οδς 



«ὦ Δ χ8ο ΧΡΥΞΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

Ν 
ἐξ τῦτο δινεχὼς ὁχκᾷ ποιεῖ Δ φἰτάοϑαι ( λογισμὸν τὸν ἡμέτερον, 5 

ἣ τὧοϑς τίω τὸ δεασύτῃ αἱ μοιξίω ὁρώνᾷς ὡπόρτο, ἡμᾶς δζι- 

: ον ΝΣ φραηεοϑα;, ἢ πσοϑς ὦν" τὴς “διρυτὴς πόνους μ(Τ' πολλὴς ἐγ.-- 
χαρᾷ, τῆς ωροϑυμίας. ογταῦϑεν γδ Ρ ὅ81 μαθᾷν ακριξῶς τῆς (αχείας αἰνθιλήψεως ὦ 
κοὐ τίω πσοόνοιδυ, “ν᾿ ϑικᾳίων Κ᾽ αὐδρείλν, τῷ δεασότυ 1 αἰγαθότητα, ἡ “Ψ αἰμοι- 
ζών ὦ μέτεϑος. ἐντεῦθεν ὄφιν Εἰς ζῦλον ἡ μάέμησιν διεγεριϑηναι τῆς Φιλοσοφίας “δι το 

: οϑυνοίων ἀγδρών, ὼ μὴ ναρκᾶν καϑϑς ὥν" τῆς Φρετῆς ἀγώνας , αλλαὶ ϑαρῤῥῷν ἡ πο ὃ 

ἐκζασεως ζαῖς τυρᾳ τὸ )εοῦ αἰ ωοοέσεσι. δ᾽ 5, πρρακαλώ, ΜΙ πολλὴς αὐουδος 
τίω ωὐαΐγνωσιν “δί ϑείων γραφῶν ποιώ θα. ϑτω γὃ καὶ τῆς γνώσεως ἐχιτθυξόμεθοα, 

Εἰ σιέχως Ὠπίωμδν ὰ ἐγκείμενα. φυυὲ ν ὅ41 ᾧ κα «απουδὲς καὶ πολλοί ποθου 

Οἰς ϑείοις εγτυγχαάνοντα πὐξκοφ, βῆναι ποτέ, ἀλλα καὶ αὐ, ϑ69»πὸς ἡμῶν (μὴ γένηται δὲ-- 19 

ϑαίσκαλος, αὐτὸς ὁ δεασύτης ἀψῳϑεν ἐμεξατεύων ζαῖς καρδίαις ταῖς ἡμετέραις φωτίζει 
τία! δζένοιὸν, κα υγαζᾳ (ὃ λογισμὸν, ἐκκαλύπηει ζῷ λανθούγοντα, διδοίσκαιλος ἡ-: 

Ματβ, κγον, μν γίνεται “δῦ αἰγνου μένων " μόνον ἐαὶ ἡμᾷς ζοὶ δ ἑαυ δ Ε ἰσφέρῳ βυλωμεϑα. Μὴ 
καλέσητε ...)}", Φησι, διϑεώσκαλον τὶ πῆς γῆς. ἐπειδϑμ δἶξζυ λοξξωμϑρ μα: χεῖδας 

βιξλίον πνϑυματικὸν, σιωυτείναντες ἑαυ δ Τ δζρύνοιαν, ἡ σιωαγάχόντες (Ὁ) λογισμὸν, το 
χα! πᾶσον (ϑιωτικὴν ἔννοιδιν "  στοϑέμενοι, ὅτω τίω αἰνγαΐγνωσιν ποιώμεθα, μα πολλῆς τὶς χιέπη 

δλαξείας, χὰ “πολλὴς Τῆς πσϑέσοχης, ἵνα, δμωυνϑώμϑμ «ἰποὸ τῷ αγίν παΐδος ὁδηγη- ὼ 

ϑνα, ὕχὶ τίω κατανόησιν δ μ" »εγραμμένων, ὦ πολλὺ ὀχκφϑὼ τίω ὠφέλειαν χάρο 
Πρην χη Ο πτωώσαχεϑαι. καὶ "ὃ ὁ ΕἸωοῦχος ὠκᾷνος ὁβαάρξαρος ὁ τῆς βασιλίοσης αἰθιόπων, εν τος ΗΕ 

στούτη τυγχάνων πἰξεφανεία,, ὦ Ἐχιτϑ ὀχήμματος φέρόνϑμος ἐδὲ ἐν κείνῳ τῷ χαιρῷ 15 

τῆς ἀγαγνώσεως ἠμέλει, αἰλλαὶ τὸν τοολφήτίω ἔχων μ(' χέῖφφις πολλζω ἐποιῴτο τίω 
ανουδέω" (ᾳ κτ' Υ αἰγαίϊγνωσιν, ἡ ζωῶτα οὐκ. Εἰδὼς ζα ἐγκείωϑνα" αὐλλ᾿ ὅνος ἔηΦ) Ἀπ 

(αὶ χἷν ἑαυτὸ πόμτα Εἰσήνεγχε, τίω απουδεωὼ, δὴ φροσργγζωῦ, ἐπέτυχε τῷ καϑοδηγή- ἡμδι, “ 

σουντος. εἰννοησον ΣῸΡ μοι ὅσον ἣν μήτε ὁδοιπορϑιώτα ἀμελῆσαι τῆς αγαγγωσεως, χαὶ 
(τω ἐπ’ ὀχήματος καιϑήμενον. αἰκϑυέτωσαιν (Ὁ μηδὲ ἔλὶ τὴς ὀικίας ζογο ποιῆσαι 10 

χαιτοιδεηϑμένοι, αἰλλαὶ νομίζοντες παρέρλϑν εἶναι τλι τύτων αγαΐγνωσιν᾽ αὶ ὀζρὶ δ γωναι- 
χὶ σιωοικῷ,ὺ φρατεία κατειλῆφθαι, “πεορδίων φρονίιζειν, ἡ ὀικ εν Ἐχημελῴ. αἵ, ᾧ 

ἑτέρων τορα μάτων ἔχειν φροντί δου, μὴ Ὡροσήκειν αὑτοῖς «ἷξιὶ τω ἢν ϑείων »ραφῶν 
αὐγώγνωσιν ἔχεν ασουδέω). ἰδοὺ γὸ ἐιουδηρς, δ ϑρϑπος βαρξαρος, αἰμφότερᾳ ἱκα- 

ναὶ ἐἰς στολλίζω ῥαϑυμίλν ἐμξαλῷ, αὶ κ᾿ τύτων καὶ πολλὴ «ὐδκφαύεια, τῷ πλύτϑη 35 
τὐδισσία, αὐτὸ Ὁ οὖν ὁδοιπορία Εἶναι, αὶ ἐπ᾽ ὀχήματος Φέρεο ζ ( ἐδὲ ))5 ρα διον ἀγα- 
γγώσει Ὡροσέχειν τῶ ὅτως ὀδοιπορϑιοτί, ἀλλα " σφόδρα δυααρὲς γώλλ᾽ ὁμῶς ὁπῦ- 

τς κἡ ἡ “τ λὴ ἀσου διὴ πτλμτοι ζῷ κωλύματα ὠκητοδὼν ἐποιεῖτο, Εἔχετο τῆς αγα- 

γρώσεως, καὶ σῴν ἔλεγε ζωῦτω, ὦ γιοῦ πολλοὶ λέγϑυσιν᾽ ἐ νοῶ τὰ ἐγκείμνϑμα᾽ καὶ δυυα- 

ΑΑΘῚ σιρυϊέγαι τὸ βαΐϑος ταῖν γεγραμμένων "Ωἶγος ἐγέχεν ἀπλως χα! Εἰκῃ τὴν καματοῦ 49 

“ἰανομενώ, αγαγινώσκων χαὶ ΟΥ̓Χ ἔχων τὸν ὀδυγγῆσοιι ϑυυυαίμενον ; ἐδὲν τότων ἐλογίσατο 

ὁ βαρξαρος μδμ πίω γλώοσθμ, φιλθσοφος δ τίω αἱ ανοιϑν ̓ αἶλλ᾽ οὐνοησοικ, ὡς ἱ πε- 

ἐκοφϑήσιται, ἀλλα ζυ χέως ᾿Σιπολαύσει τὴς ἀνωθεν ῥοπῆς, ἐἰ πεν ἑαυτῷ καὶ τώ Εἰς 
διώμν 



ΓΕΝΕΣΙΝ. Δυγ. λε. λϑι χιν δι 

Νλμι Ὠλτδείξαιτο, Εἴχετο τῆς αὐαγνώσεως. δᾳ τῦτο ὁ φιλοίν,ϑοφπος δεασύτης 
ὁρῶν ἀν ῷ πῦϑον αὶ αἰ εεῖδιν, αὶ χα τέλιστεν αἰ τσφϑνόητον, αὐλλ᾿ θύϑέως αὑτῷ ( δι- 

διάσκωλον ἔπεμψε. σὺ δὲ μοι σχόπει τίω τῇ ϑεούδσοφίαν, πιαἷς ἔνϑμεν ὠκεῖνον τσοϑ-- 
τερϑν ζεὶ τὴν ἑαυτῷ Ε ἰσενεγκῷν, ὁ τότε τίου ὀικείαν ὀῤτίληψιν ἐπιδείκνυται. ἐπεὶ δὰ 

ς (ἀλη ἑαυτὰ πόρτα. αἰπήρτιςο, λθιπὸν ὦφϑη ὁ ἀἰγίελος κυρία λέγων τῳ Φιλίγτσ , 
αἰαςαὶς πορϑίου πὶ τίω ὁδὸν Τ χαταξαίνεσοιν “Στὸ Ιερφυσαιλήμ Εἰς Γ αζαγί αὑτὴ 

τᾷ ἐρημορ) ὁ ἰδοὺ ὀμὴρ αἰϑιων, δυυνώφης θύγέχος Κλυδακης Ὁ βασιλίοσης αἰϑιόπων, ὃς 
χἰλίδι 6 ἐλήλυϑε τροσκεουήσων ἐὶς ἱερυσαλήμε, ᾧ ὥπ' ὑπέςρεψα καϑήμενος ἐπὶ τῷ ἀρμαῖτος 

ἐνὶ ὶ ὀῤεγίνωσκε τὸν πυδοφήτίωυ Ἡσαΐαν. ὅρα στοὺς ἀἰχριξεῖς ἡμῖν διυγήσωτο ὁ Ὁ 
το βίόλον γράψας Εἰπὼν, ὅτι αἰθιωνψν" ἵνα, γνῶ νϑν οτι βαῤξαρος ζω, Εἶτά φησιν, ὅτι 

λιωαΐίςης, στί ον ἀξιωματι μεγέφτῳ ᾧ αὐἰϑεφὸν είᾳ ἐτύγχόρεν. ὁς ἐληλύθει, φησὶ, 

καρϑσκιωήσων (Εἰς Ιερφυσαλήμι. ὅροι ἡ τὺ τόόφασι αὐτύίτης δσοδημίας, ἱκανζωὼ 

ὅσαν δεῖξαι Ὁ φιλόθεον αὐτό τὴς γνώμης. ἰδοὺ δ “πόσην ὁδὸν φίλλεται, ὥςε τζωὐ ασϑ-- 
Ι ᾿ " "» ! 3} ἐν! » “δ } " ἢ 

σκιιψησιν Ὅν πὸ διοίυσαι τῷ δεασύτη. {τι γῈΡ “νομέζον οὖ εν! τόσω συγκχεκλείοϑαι πίω 

τς λατφείλν, ὸ δέ» τῦτο πολλίω ὁδὸν φελλόνθμοι κεῖ τοὺς θὐχαὶς ἀγέφερον. δζρῥ τοι τϑ-. 
Ὁ ἃ ὥπ' παρείλετο, εἶϑει ὁ ναὸς ζω χαὶ ἡ λατφεία καὶ ἰδουϊκὴ, ἵνα τω πτδϑσκιιύησιν -. 
ποδῷ τῷ δεασότη. αὶ Κ 2 Ὁ ἐπλήρωσε Ὁ ποϑούμϑμον, «ἰ ασοςρέφων, φησι, καὶ χα ϑή.- 
μϑνος ἐχὲ τῷ ἄρματος αὐτο ανεγύωσκεν. Εἶτα ἐχιςαὶς ὁ Φίλισταῦς φησι τορὸς αὐτὸν, 
ἀραὶ γε γυώσκεις, ὦ αγαγινώσκεις ; Εἶδες ψυχίω μεμεοιμνημδμίωυ, οὐκ Εἰδιζαν νϑὲ 

το ἐγκείμενα, ἐγονϑμίωυ ἢ Ὁ αγαγγώσεως, αὶ ποθούσαν Ἐχιτυχεῖν τοῦ οδηγϑωῦτος διδα- 
σκαϊλου" ἡ [γὺ] 8)γέως ὁ ὀἰπόφολος δχζᾳ τὴς ἐρωτήσεως διεγείρει ἀὐυτ τὸν στύλον. δι γ 
ἄξιος ὦ τυχεῖν Φ ὀδυηϑιῶπος προ ϑς Ὁ τῶν ἐγκεινδύων κουτὸλμόησιν, αὐτὴ κα χρίσις Ἢ 

ὀδοὺς δηλοι. δηγὺ υτοσύλν Εἰπόντος, αἰ οί τε γιγνώσκεις, ᾧ αγωγινώσκεις, ἡ ΚΙ θὐτελοιζ 
αἵματος τποϑσιόντος,δκ ἐδυσέφοινεν,ὐκ ἠγόμαϊκτησεν, εκ ογομίσεν ὑξοίοδι, ὃ πολλοὶ 

25 ἀγοήτων πείορυσι, ὃ πολλαΐκις αἰρφιεῦ οὐ διηνεκεῖ ἀγνοίᾳ, τυγχόμειν,αἰομινόμεοι Ὁ ἀ;- 
γνοιαν ὁμολογῆσαι, ἢ παροὶ Τὶ διδοίξαι δυνα νϑῥων μκαϑεῖν. δυλ᾿ ὅτος συσὲγ τῴτων πέ- 
ποϑεν δυλα (τ᾿ πάσης ἐπιεικείας ἢ ϑὐλαξείας Τὶ “ἀστόκρισιν ποιεῖ γ)δεικρες ἐστι δ ψυ- 

“ΜμῪδψ'ε:͵' ! ι,».... “ ᾧ ,κκ ͵ 2), “94, νι, ὗν» 
ὙΦ κατάςασιν. χα! φησί πῶς γὸ ὃν διωνωμόου, ἐαὐ μυή Ἧις ὁδογγήσῃ με; ὦ ὁ μόνον αἰ-- 
πικρίνατο μδβ μετ᾽ Ἐχιεικείας,παρέδραμε διγϑλα μάλλον Ἢ ὀικείων (δπων ἐὐδεοωύ.. 

20 μίρος ἡμ(ῇ τὴν Ὡϑρετὴν, ζαῦτα Εἰπὼν παρεκάλεσεν ὁ διειναΐζης, ὁ βαρξαρφος, ὃ ἐπ ὁχί-- 

ματος Φεφϑμενγος τὸν ἐντολὴ φαμόμενον, δ᾿ Ὥτὸ τὴς ἐοϑϑῆτος ἐυχατα φρϑγητον, ἀγα Δύο 
τὰ καθίσαι! σεωὺ ἀὐτῳ, Εἶδες ψυχὰς ποφολυμίαν, Εἶδες ἐυλαζξείας Ὠχίτωσιν, Εἶδες 
βωρζώρου »»ωμέω φιλόθεον, “«κὡς ἐπλήρου ὠκεῖνο τὸ -Ὡὐδὰ συφοί ἦμος Εἰρημϑήον ᾿ 

Ἐὰν ἰϑης σμνεζν,ορ,ϑριζε πσϑϑς αὐΐον, ἡ βαϑμοις ϑυρῶν αὐυτε ὠκτοχζέτω ὁ ποις σῷ. Ξυρ,τολξι 

ἡιφονία, ς ΕἾλος πῶς δικαίως καὶ αἰδεωφυ, εἶδες Ἰτῶς διχρίως οπήλαυσε τῆς ἀγωθεν" ῥοπῆς, εἶ-- 
δες πῶς Οὐ τὰν ἐνέλιπε ν᾽ ὀφειλόντων ϑὴ εἰντι  ἰσενεηθῆναμ ἀζοὶ τῦτο λοιπὸν ἔχ: 
τυχωῶν τῇ διδασκάλου, ἐμάμθεινε μ᾽ ἀκριξείας χαὶ δΨΜ ἐγκεινϑῥων τίωὐ διωύα μων, καὶ 
ἐφωτίξετο τίωὐ ὀζᾳνοιὰρ. ἴδετε ὅσον ὅθὴν αἰγαϑὸν κ(' αόοσοχῆς χαὶ απουδεῆς τίω αἰγαί- 

χμονὼ γνῶσι ποιείοϑαι ἣ Θςίων ἡραφών. δὲ γὰ τῦτο χαὶ τίω κτ' τὸν βαρξωρον τἅτον ἱςο. 

ταν, 49 οἰαν Εἷς μέσον ἤγαλγϑν, ἵνα νυ ἐπαιαινθώνϑυ ὧπόμντες ζηλωταὶ ἡνέοϑαι τῷ αϑιο-- 
πος,τοῦ ἐμυούχου, ἢ; μηδὲ εἰν ὁδοιποσίᾳ τὴς ἀγαγνώσεως ἀμελφεῶτος ἱκανὸς γδ ΟἿ 
οὐώρξαρος ὠπασιν ἡμῖν διδιώσκαιλος “ϑμέοϑαι, καὶ τοῖς τὸν ἰδιωτικὸν (δον ἐπόνηρημϑμοις, 
ἡ τοῖς ὧν φρατιᾷ κατειλέγμθβοις, χαὶ εν αὐθεφϑρμεία τυγχόψουσι,, χαὶ πᾶσιν ὑπαξα;- 

Ο δυγίοι, τοτλ, 1. ΔΑ3 πλὼς 



κε δ 

χε. δι, 
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πλώς οὐκ ὀύδραῖσι, δλαὶ Ἢ γειναιξὶν,σῳ ὼ διννεκαῖς οἴξοι δζατείξουσυ,δνλα »ἡ τοῖς 

τὸν μονάνχικὸν βίον ἐπθμηρνμϑιοις, ἵνα, μόρμθοίνωσι πϑύτες, ὡς συτῖεις χα!θθ9 κώλυμα 

νεται ασο3ς τέω δείων λογίων αἰγαίγνωσιν ᾿ δλλα δγυνωτὸν μυνὴ μόνον Ἐχ οἰκίας, ἀλ. 

χάχα! ἐπ᾿ αἰγϑοᾷς βαϑίδονζᾳς, τ ὁδοιποολὰν ποανϑῥους, ὁ οὖν σμυασίᾳ, “πλειόνων 

τυγχο ον, ὃ πυραίγμασι συμπηλοκονδύως τῆς των ἔχιοϑαι απουδῆς, ἥα ζοὶ πδ΄ 
ἑαυ Ε ἰσφέροντες, ζωχέως ὶ τοὐ ὁδουγϑεώτος Ἐχιτύχωμϑν. ὁρών γΟβήμδο δεασέό-. 

τῆς τίω αὐδὶ ζᾳ πγῶματικᾳ ἐχιθυμίαν καὶ αὐθεόψοτω, λα χβεέξει τί ὀύωϑον ἔλ-- 

λαμ, καὶ φωτιεῖ ἡμδῃγτίω ὀζρίνοιαν. μὴ ζίνω ἀμελεωῖνϑυ, οἱ Ῥακαλώ, τῆς ἀγα. 

γνώσεως, δυλα κάντι Εἰδῶρϑμ ΔΨ ἐγχεινϑβων τίω διύα μιν, κάντε αἀγνοώ ϑρ, συ-: 

γεχαῖς "ζωῦτα Ὠχίωνϑμ. ἡ 2.5} ϑιμινφκὴς μελέτη αὐεξαλειπῆον ἐργάζεται τίω μγή- το ἘΦν 
μάμν᾽ αὶ πολλάκις ὅπερ σήμερον θύρῷ Οὐκ ἰούσου νϑμ αγαγνόντες, τῷτο παλιν αὔϑλον 
ὀπελϑθώντες αἱ ἄρϑον ϑύρομϑι, Ὁ φιλαν,ϑούπου ϑεοῦ αἰοροίτως ἡμδμ τίω δέδένοιαν Φω- 

πίζοντος. δαὶ ζυῦτα μϑὲ νεὼ καϑϑς Ὁ σιουφχὴ ποιφαῖ, Ὁ ἀνάγνωσιν ἢ θείων γεαφών, 
[ρμοξόντως] ἐρύκαμο. ἵνώ 5, μαίϑητε οτι χαὶ δὶ Μώλλων ἀπόμτων τῷτο τῷ δὲ- 
ασύτη ἐ)ος, ἐπειδλμ ζᾳ παρ ἑαυδμ' Εἰσενέγκωμιεν, καὶ δαψιλείας ζῷ γον ἑαυτῇ 25- τ 

ρητεῖν [ὠ αὑτὸν], ἡ στῇ» Ἐχὶ “ὃ αναγνώσεως πεποίηκε κτ' πολλῆς Ὁ ζῳχύτητος πέμψας 

“δ ϑδιδωσκαλον ᾧ βαρξαρῳ, τοὺ λὶ ἘῈ εξ μφτίόγτων ἐργαξε.),ἀκυσον Ἔγιω λε- 

ἡϑβϑρων. δλλ᾽ ἵνα, σοι Φέφερος ἡμῶν ὁ λύχϑς γίνηται ἕῦ, ἀκόλουθον αὖ ἐΐη πάλυνζὰ κι 
Τὸν πατϑιαριχίωυ ἐἰς μέσον α'ἰγώγεῖν, τῆς αχολϑυϑίας τῶν ,ϑὲς ἡμῖν ἐιρηνϑβων νιῶῦ ἔχι- 
λαξέοϑαι. αὶ 25} ἔγνωτε ὧν “Μήδε βυϑέντων, πτῶς τὴς πολλῆς ὠκείνης ζαπεινοῷρ9-- 10 
(λωης, ἣν οὐδὲ (ὃ Λὼτ ἐπεδείξατο τὐραχωρήσοις αὑτῷ μ᾽ χοοντείων, πολλῆς ἀπή- 
λαυσε τὴς ἀγωϑῳν ἀἰμοιξῆς, αἰ σαόδασιν δόξαι νθμος πολλῷ ταῦ μέτφῳ αὐφβζα)νουσαν 
( χδἢ τ γεδνημδία. ἰδωρμδμ ἢ) λομτὸν αὶ ἐκ, τῶν σήμερον αἰγεγρωσμδῥων πείλιν τῷ δὲ-- 
χα ο τέο τπεὐρετίω, ἵν ὕτω πσοϑϊόντες, κατα μαίθωϑῳ Ἐ ἀφατον τού ϑεού κὐθὲ αὑτὸν γε- 
δρηλθρίω κηδεμονίαν. πα δύων ΣᾺ ὡπθνῷς ἡμᾶς δῴρὸ τὴς τῷ πατοιάρυ[ τῦτν] 24 

φιλοσοφίας, ἀφίησιν αὐτὸν καθ᾽ ἐχαφον χαιοϑν πσοότερον ἐχιδείκναϑαι τῆς ὀικείας γγώ- 

μῆς ὦ φιλόγεον, ᾧ τότε τὴν τὴ» ἑαυ ἀμοιζην Εἰσφέρει᾽ ἵνα ασουϑαΐσωμϑρ καὶ ἀὐὶ μι- 
μεδίνϑροι τὸν πατόμαργζωυ πυϑότερνν ἐγχειρᾷν πσοὸς (δὲ τῆς Φρετῆς πόνσες, χαὶ ὕτως 

αἰναυϑμειν τῶν Ὁ» αὐτὰ αμοιθων τὴν αὐίδοσιν. δον ὥρᾳ λοιπὸν αὐ ὑμῖν πσοϑτιθέναι 

(ἃ σήμερον ὀψεγνωσμένα. δον γὰρ ἐρμωζυυείας δεῖγει αεδὸν, δολαὶ τα αὐτὴ ἡ ἀγαίγνω- 9 
σις ἱκαψὴ δεῖξαι τὴς τῷ διχαν ἀἰροτὴς Ἢ αἰ Ζύρθολήν. 

. ΕἼρετ δὲ, φησιν, ὧν τῇ βασιλεία, τῇ Αὐδφαὶθ ξασιλέως Σεναα, Αδλωχ βα- 

σιλεύς Αλασαρρὸ Χοδολφ)ομορ βασιλϑὺς Ἐ λοὶμ, ὁ Θαρβακ βασιλθὺς ἐθνῶν ῳ Ἐποι- 

ἤσαντο πόλεμον μετοὶ Βαιλοὺς βασιλέως Σοδόμων ἢ μεταὶ Βαρσεὶκ (ασιλέως Γομώόῤῥας 
ἡ μετὰ Σενααρ (ασιλέως Αδωμαὶ  Συμορβα (ασιλέως Σεζοεὶμ καὶ (ασιλέως Βα- 45 
λοίκ᾽ αὕτη ἐτὶ Σιγαρ, 3 Πάντες ὅτοι σιενεφώνησαιν Τχὶ τίω Φαί σαί τίωὐ ἀλυκίώ. 
αὕτη ἡ ϑάλᾳοσα Δ“)! αλών. 

Σκόπει τῆς γραφῆς Τὲ ἀκρίζειδν, ὅπως κὶ Ψ" δνομαίτων ΝΥ βασιλέων ἐμγημόνϑυσε, 
ὶ [Ὡ ὀνομκαίτων] ἿΨ ἐϑνων, ὀυχ απλώς, λ ἥα μοίϑης ὧκ τὴς ὅτων “ϑ9σηλϑ- 

εἰας Ἔ βάρβαρον αὐτῶν γνώμέων. ὅτοι δ, φησι, πρῶ ὃς τὸν Σοδυμων βασιλέα αὶ ἐἦν' 49 
λοιποῖς ἐποίησαν πόλεμον. Εἶπα ἡ τέω αἰτίδω διδαίσκει τού πολέμου, ὅθεν τω ὡ»- 

..2} 
χίω ἐαγέν 

4 Δωδιχᾳ »ὺ ἔτη, Φησὶν, ἐδούλβυον ῷ Χοδολρούμορ βασιλᾷ Ελαμ᾽ ῷ ὃ τφίσχαιδὲ- 
γϑτῳ 

..8 

χαλμα 
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κοίτο ἔτει ἀπέφησοιν. 5. ΕἸ ὃ τῳ τεδσαρεσκαιδεκαίτῳ ἦλθε Χοδὺλολόγμορ ὁ (Ὁ βα- 
εἰψικήν σιλᾷῃ (ὦ μετ᾿ «υτῷ ᾧ χα τέκον αν ἄν" γἰγλυζας «ἦν; ἐν Αφαρωθ ᾧ ̓ Αρνασ καὶ ἔϑνγη 

ἰχωσοὶ ὥμαᾳ αὐζις ἡ τιὺς Ομμαίοες εν αὑτὴ τῇ πόλει, 6. Καὶ τες ΧΧορραίους τες ον 
τοῖς δρέσι Σιήρ, ἕωφ τὴς" Τερεμίνγου τῆς Φαροὶμ, ἢ ὅ21ν οἷν τὴ ἐρήμω. 7 Καὶ «- 

; γαφρέψαντες ἦλθον Ἐχὶ τί γγηγδῦ τῆς χρίσεως. αὕτη 691] ΚΚαίδης. χαὶ κατέκοψαν 

πλϑζμ τοις ἀρχογζῳς Αἰμαλήκ, χαὶ του Αμο ῥῥαίους τοῖς καϊζικοιώζας ἐν Ασασον- 
! 

εἴ 

Μή «'πλώς τὐδαδράμωρϑμ, ὠγαπητοὶ, τὰ ἐρηνῦμα, μηδ ἔ γομμιίσωνθν λύωφελὴ 

, Εἶναι τίυυ διήγησιν. ἔχπτηδὲς "ὃ ἡϑεία, »φαφὴ μτ' ἀκχριξείας ὡπόωτα ἡμῖν διηγήσοτο, 

0 ἴα μάϑωμν Ὁ βαρθαρων τότων ᾿ ἰκεω, ᾧ ὅσην 1: αὐδρείδι ἐπεδείξομτο, καὶ μ᾿ πο- 

σης σφοδρότητος (σοὺς (δ) πόλεμον ὥρμησαν, ὡς καὶ τὰς γέγονας, τῶτ' ἔςι τοὺς ἰοω- 
οϑις Κτ' τὴν τού σώματος ἕξιν, κα τουγωγίσσιοϑα; νὃ πλώτα ζᾳ, ἐὐκήσε ὀικϑεῶτα ἔϑγη69- 
πύσαοϑαι. καιϑεί "ὃ Χάμαρῤρους στροδρῶς ἐπελθὼν ὥπϑωτα τ ασύρειὶ ὡσόλο 

λυσι,τὸν αὐτὸν δ) ὅ9πὸν καὶ ὅτοι (() βαρξαροι πᾶσι τύτοις τοῖς ἔϑγεσιν ἐπελῆζγτες, πθμ-- 

᾿ ζἀρδών αἰπώλωσν, ὡς ἡ τὸς ἀρχρνζαᾳς ῬἋ Ακαλυηκετῶν καὶ τὸς ἄλλους ὡπϑρίᾷε 

ἤγπώσαοϑαι . δολ᾿ ἴσως Εἴποιτις λὺ, καὶ τί μοι ἔφοδος δἰ πὸ τοῦ γρώναι “δι βαρξαρων 
τί ἰαεω, ἐχ αστλ ως ουδὲ ἐικῇ ἡ γραφ ζωῦτα τῇ διηγήσει ἐγχοτέμιξεν, συ μα.- 
τί ἡμής νιῶ πσολλαθύντες πϑρεγίνωμϑῳ ὑμῶν μεμιγῆοϑοι τὴς τύτων λύδρείας " δ 
ἥα πρϑοϊνέσης τῆς διδοισκαλίας μα ϑητε ἡ τὴς Ἔ γεού δοωναίμεως πἰωὺ ἰ αυρξολιω, 

10 ἡ τοῦ πατειάρρυ τί φρετήν. σὲ τύτοις δξωυ, φησι, τὸς τοστούτίωυ δευύα μιν 
κεκτηρνϑῴοις, ἃ Ὁσασζᾳ, ἔϑνη οπωσαρϑιοις 

8 Ἐξῆλθε ραζάξαοϑαι ὁ βασιλεύς Σοδόμων ὦ Γομόῤῥως  Σεζοεὶμ αὶ Βα λοὶκ 
[αὕτη τ] Σιγωρ) ὺ πϑρετάίξαντο αἰὔδις ἐν τῇ κοιλοίδι τῇ αἰλυκῇ ἐις πόλεμον 9 Πρὸς 

Χοδυλαᾳηόμορ, ἡ Θαρϑαῖκ, ὁ Αὐδφαϑ, ᾧ Αρλώχ. (Ὁ τέοσαρες βασι λῷς πσοὸς (ἦν, 
39 πύτε, 10 Η 5ὶ χριλοὶφ ἡ ἀλυκή, φρέαζῳ ἀσφαίλτου. " 

᾿ Ἑΐτω ἥα μαϑωρδν, πῶς καταπλαῦμτες αὖ δῥ πίω αγδρείαν ἢ τῆς δυυναἰμεως 
«ω ἰαευ, ἐὶφ φυγέω ἐτφράγτησαν, φησιν ἡ γραφή ̓ 

Καὶ ἐφυδῶω ὁ βασιλειᾷ Σοδὸ ον καὶ Γομόῤρας,  ονέπεσον κεῖ, ἐγ θα ὰ φ ρέατα. δὶ 
᾿ δ καταλειφθέντες Εἰς τω ὀρεινζω ἔφυ)ϑι. 
1 ! Εἶδες ποσῃ δ αἰνδρών ἡ ἰος, σούς χα) δξ αὐτῆς τὴς ωροσέψαεως κα του τλ ἀγήναι 

εἰκδὺ παρέσκθυασαιν ταὶ Θἰς φυγάωώ τεωπῆναι πεπιοιήκασιν. δρφι λιτὸν γραῖς μετοὶ 
ἴασις εὐκολίαξ, ψυγαδὼν ὠπϑμτων γεγοημένων, αὶ αὐτῶν ὠπόμτα λαῦογτες ὠκῴνοι 
ἐπαγηέσαν. 

,Ἶ :Σ Ἑλδζον »», Φησί, [ χαὶ τω ὁρεινζωυ χρὶ πᾶσων τίω ἵστον Σοδόμων καὶ Γο- 

35 βεββθ, ὺὶ πϑῤτα ᾳᾷ βρωματω αἰτῶν, καὶ ἀπῆλθον. τῳ Ἑλαῦον δὲ καὶ ᾧῷ Λὼτ 
τὸν ἐὸν τῷ ἀδελφοῦ Αραμ, καὶ τω Οἰποσκθυὴν ἰστν, χαὶ αἰγτῴχοντο. ἣν) χαι- 
'πτοικῶν ὧν Σοδόμοις. 

[δου ὑπερ εϑὲς ἔλεγϑν, Εἰς ἔρον δξέξηνι" ὅτι συνὲν ατώνάτο ὁ Λὼτ πὸ τῆς ἢ 
φρτείων ὀκλϑγῆς, ἀλλα δὶ αὑτῶν ἣὙῥ ποραγματων ἐποιδούετο “δι ποροτείων 

40 μή θῤᾷν. θὲ μόνον Ὁ» ἀυτῳ ἐκ τύτο συσὲν ὀφελος γέγϑνεν, ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ αἰγμάλω-- 
τος ἀπηΏὉ᾽, Ὁ ἐμόμϑενε δ, τῶν ἔργων, ὅτι πολλῷ βέλτιον ἦν (υτωΐτης τῷ διχχία 

μωϑσιας Ὡἰπολαύεν, ἢ χωρλεϑέντι ἡ οὐ ἐλϑυϑεοία, γεχονόῆι Τσῴτων πειρφίϑηναι ταῖν 

συμφοραν. ἰδοὺ γὸ ἐχωρίοϑη Ὁ πατείάρχου, ἡ σγόμισεν ον πλείονι Εἶναι αἰδεία. χαὶ 
ΚΩ 



χες, (δι, 248 ΧΡΎΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

Δ προ» τείων φχπτετυχηκέναι, ὃ ἐν πολλῇ τυγχάνειν τὴ ϑὐπορίᾳ, ᾧ᾿ αὐ ϑρϑον αἰχμεί- 
λώτος, ἀοικος, αὐέςιος γίνεται ἵνα μαΐθης ὁσὸν ὅθ] χακὸν ἡ αἰ αίρεσις, ἡ ὁσὸν ὅθὴν ἀγα. 
θυ ἡ ὁμόνοια." αὶ ὅτί τό σήχει μον ἐχεπηδιᾶν ζοῖς μείζοσιν, δλλ᾽ ἀγωπάν ἐλουῆθαϑαι 
᾿μάλνον. ἔλϑθον ) δ, φησι, Λὼτ, καὶ τίωυ ἰποσκθυὴν αὐτο, πόσῳ μάλλον βέλ.. 

ον ἣν (ἀωείνωι “τῷ πατϑιαρχῇ, καὶ πόρτα και δέχεοϑει καρ τῷ μή αἰ ϑασα- Γ 

εϑῆναι “τἰωὺ μεταξῃ ὁμόνοιδν,, ἢ γωριοϑέντο χαὶ ζῳ προ τεῖα, ὠκλεξανϑμον, θύϑέως Ὁ. 
σύτοις κινδχούοις πὐϑιΘ λυ ϑῆναι, ἃ αἰ σαῦῦ βαρθάροις “μέσ, 

12 [Ια οι μόμοος δέ “ἰς, φησιν, τον ὀψασωθέγτων ἀπήγξειλε τω Αἰξοαμτῳ 
περατη. αὐτὸς ὃ κατῴκει πρὸς τῇ δρυὶ τ Μαμίρῇῃ Ὁμορῶ, τὸ ἀδελφοῦ Εχώλ,ν, 
ἀδελφοί Αὐνάν, ᾧ ἦσαν σιονωμόται τι Αδραμ. 19 

Πωΐς ζσυτυ πολέμου συγκροτηδεγτος Οζα ἔγγω ὁ πατϑιαῤγες ,ἰσωςιπολὺ ὃ οὐ 
μέσῳ δῴέτημα ἐτύγχανε, δὶ δὰ ἠγνόησεν. ἐλϑὼν δέτις ὀψήήειλε τω Αδρφομι τῷ πε- 
Θοἐτὴ οἷνα ἡμᾶς αϑα μψήσῃ, ὅτι τὶ τῆς Καάλδαίας ἐπόμελϑοντί. ὯΦ ΝΝ πέρᾳντϑ 

Ευφρφίτῃ τίωὐ καποίκησιν Θἶχε , ὅχρα τῦτο ἡὶ περοέτης ἐλέγετο, ᾧὶ αὐωϑεν καὶ ἐξ Φ- 
ΝΜ Ἀ “ΔῊ , ρζ " δ ,» , 
χϑϑ ὡ ,ϑν 49. Θονομα αὐτῷ ἐστε)έσοιν, τσδο μηνύοντες αὑτω τω ὠκῆ)εν αὐτο μετα- τς "κ 

γαίςασιν. ἢ "ὃ περᾶν ἔμελλε (() Ἐυφροίτέω,ᾧ ἸΩχὶ τίω ΓΠαλιριείνην ἔρχέοϑαι, δια 
στο Αΐξοκμι ἐκαλᾷτο. σχϑπει παΐς χαὶ ἀἰπιφοιόντες (ζ) γϑνᾷς οὐκ Εἰδῦτες, δνλ᾽ 
ἰαὺ τῆς δ) μηγχείγα κοὐ σοφίας ὁδογχϑῦ μενοι ὦ ὄνομα ἐπέθεσαν τῷ παμδὶ, καϑαπερ 

χαὶ ὁ Λάμεχ τῳ Νῶε. ᾧ τῦτο γᾺ» τὴς τϑϑιοῦ φιλον,ϑο» πίας, Ὁ καὶ δχρὶ ἀπίςων 
πολλάκις ππϑεμινύειν ζαὶ μετὸ πολεωὼ ἐσύνϑμα. χρόνον. ὠπήγίειλεν δέζυ ἐλθών, φησί, 1ο 
ὡς τῷ περοίτη (οὶ γεγϑνότω, τῷ αἰδελφιδού τω αγχμουλωσίδρ, καὶ “ἿΜ' βασιλέων ἐκεί- 
γῶν τίου πολλζω διιυαςείδμ, τὸ τίου οὖν Σοδὸμοις πύριϑησιν, ὁ Ὁ μετ᾽ αἰαευύης φυγάυ, 
αὐτὸς 5 χατῴκει το ΡᾺ τῇ δρυὶ τῇ Μαμύρῃ " Οἰμυρὅ τῷ ἀδελφοῦ Ἑσωλ ἐ Αυών, ὦ κῶν 

ἦσαν (ἰωωμότα τῷ Αραμ. ἀλλ᾿ ἴσως ογζιῦϑα, αὐ Ἴις ζιντήσεις, Τίνος ἕνεκεν μόνος 
οὖ Σοδὸμοις πεφϑνοτων ὁ δίχωμος Λωτ Εἰς ̓  αἴχμαλωσίθμ ὠπάτιται. ὕχ ἀπλως 1 

οὐοὲ τῶτο, συυνὲ Εἰχῆ, αἰλλ᾿ ἥα μαΐθη δὲ αἰστοῖν “δ πυφαγμαΐτων ὁ Λὼτ ὶ τὸ πα- 
τοιάρχου τίυν τοὶρετίω, ὶ δὶ αὐτο αὶ ἔτερϑι οἰ ασωθώσι ὃ να πευιδέυθῃ μὴ δ“) αυθ»- 
τείων ἐφίεξαϑτυ, ἀλλὰ τὐϑαχωρῷ ΝΜ μευζίνων. ἀκούσωρμϑρ Ὁ) λοιπὸν ΥΜ' ἑξῆς, ἵνω μέ- 
ϑωμδϑυ κα τῷ δικαίου τίωὶ “ἰρετέω ᾧ τῷ ϑεοῦ τίω ἄφατον συμμαχίδν. ἀλλα ποροσέ. Ὁ 

χέτοὸ μετὰ αἰκχριξείας Οἷς λεχϑύϑμοις, ὼ ((ἰωτείνατε ὑμῶν τίω ὀχρένοιαν. “πολλὰ ΡΥ 19 

ὅ41 χτὶ ζωυτὸν εἰγτόῦϑαν κερδεῶναι, κὶ ἐκ “ΜΡ τῷ Λὼτ συμιολύτων ὠκῆϑεν παιδεϑηναι 
μηδέποτε Αἱ απορῷ, Εἴποτε δίκαιοι «δϑιὺ πειρκσμοῖς αἷθεπέσοιον, φαῦλοι ἢ ἡ πονηρϑὶ 
δζαφύλγϑιεν, μήτε ἐκ πϑρτὸς που ζῷὶ ποορτεῖα ϑχιζητᾷν, μήτε τῆς μετοὶ τὸ διχαίων 
(ωυυσίας ἕτερόν τι ποοϑϑιμότερον ἡτείοϑαι, διλαὶ καν δουλϑύειν δέοι, (ωεῖναι ὃ «»νά.- 

ρέτοις ὀῤδραῖσι, τῷ ἐν ἐλθυϑερλα, τῇ τῶτο λυσιτελέφερον 41) νομίζεν. ᾧ μετὰ τά- 
τῶν ὃ δ πατοίαβηρυ μαϑεῖν ἐντοὔϑῳν 661 τίωυ πολλζω αἰγεξικακίθυ, τὴς Φιλοφοργί- 
«ἰς τίω χ᾽ χυβξολίω, τῆς ἀγδρείας Ὁ μέγεϑος, ὙὩ χεημάτων τίου αἰπίροψίον, τὴς 
τὐξὶ αὐτὸν τῷ ϑκού βοηϑείας Ὁ ἄφατον διώαμι. 

14. Ακούσας δύ, φησιν, Αραμ ὅτι ἡχμαλώπτουται Λὼτ ὁ αδελφιδούς αὑτοῦ, ἡ- 

οἰθμησε (ἦν ἰδίοις ὀικο μεῖς τοιακοσίως δέκα χαὶ ὀκτὼ, 15 Καὶ κατεδίωξεν ὁπί- 49 
σω αὐϑμεως Δδϑ, ἡὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐεδυ" τὴν νύκτω αὐτὸς ἢ (ὦ παῖδες αὐτῷ; ᾧ ἐπά- 
ταξεν αὐςᾶν' ἐως Χωξαλ, ἡ ἤδη" “ϑγριχεροὲ Δαρασκού. 16. Καὶ αἰπέφρεψε πά- 
σειν Ἐ ἵπτοιν Σοδυμων,ὰ Λὼτ τὸν αδελφιδοιῶ τυ ὠπέφρεψο,ἡ πόρτα αὶ ὑπαῤχον- 

᾿ κι} 

χὐδρ 



᾽ ΓΕΝΕΣΙ͂Ν, λΔογ, λε, 285. χε δι, 

χω τὶ αὶ τὸν λαὸν ὁ (ώζ γωυαϊκας. 
Ἐννόει μοι ἰνζωῦϑα, αἰγαπητέ, τὴς τῷ διχαίου αγδρείας τίω μεγαλοψυχίαν, ὅπως 

θαῤῥήσας τῇ τῷ ϑεοὐ δεωάμει εὶ κατεπλαΐγη τὴν λὐδρών τίου ἰαρωὼ, μίαϑωὼν τίωω 9. 

πὴν ἐποιήσοιγη», πσοϑτερον μδΡ κτ' Μ'ἐϑγων αἰπόϑτων ὁρμήσαντες, χὶ ὥν Αμαλη- 

ς χί(ᾳᾳ ὃ ἄν" λοιποις ὡπόνζᾷς χοταγώγισεί ϑμοι͵ ἔστειτοι Ἡ πσοὸς (ὅν ον Σοδὺμοις συμ- 

(αλόγτες ἢ Εἰς φυγάω οὐὐδοιὰ τρέψαντες ὶ πᾶσαν αὐδῇἶἀφελόνϑμοι τίω ὑνχθρξιν. δ 
δ αὔτο παοολαίζούσα, ἡ 9εἴα, γραφή πϑύτοα ζζωτο ἡμῶν διηγήσουτο, χὸ ὅσοι δζῳ Ῥαὺ.-- 

“Δι λύθρείας κουτώρϑωσαιν, ἵγα μαίϑης ὡς ἅ σωμκατίκη ἰ δα ὁ πατδιαῤγης τούτοις γατη- 

γωνίσαιτο, δυνλαὶ τῇ πίφει τῇ Εἰς τὸν γεὸν καὶ τῇ ἀγωϑεν βονϑοίᾳ τεργεζουϑμος πόμτοι ζωῦ-- 
10 χὰ κατώρϑώσιν ̓  ὅχ σπλα χιήσακ, ἡ τόξα ᾧ βέλη χαὶ δόρατα τείνας, χαὶ οἰασίδεοις 

᾿μἰυλῶν φαροξαλλόμδμος, λα μ(Τ ΥἿΜ" ὁμοβμαν. ᾧ τίνος ἑγεκέν, φησιν, ἠφίθμυγσε “ποκακοσί.. 
ως δέκα Ὁ ὀκτώ ὀικϑνυάς; ἵγα, μάϑης, ὅτί ὅχ απλως ἁπόνζα ἐλαξεν,αἰλλαὶ τοῖς οἰκο-- 

μων. “μεῖς τοις" σιιυναγατεαφεγίᾳς τῶ Λωτ, ἥα ΛΩ πολλὴς ἐμωοίας τίου ὠκδίκησιν ποιή.-- 
σώντα! οὺς Δ ΤῸ ὀικείου διασότο Ἀϑιπὸν αἰγωνιζόμδμοι. χαὶ ϑέαν μοὶ τῆς δυωναίμεως τοῦ 

ὙΣΖ) αἰπροολίω, μεθ᾽ ὅσης ζαχύτητος (Ὁ γίκης γεμηται. ἐπέπεσε “ὃ αὐτοῖς, φη-- 

σι, τίω γύκτα αὐτὸς ἢ (ὦ) παῖδες «ὐτῳ, ἡ ἐποίταξεν αὐτοις, ᾧ ἐδίωξεν αὐτοιζ. ἡ Ὑ5Ρ 

ὁύωϑεν χεὶρ ἦν σιινεφαγήονϑμη (ἢ συςρατηγϑύσα ζοῖς γινομϑίοις. δὲ Ὁ σ εἰ σπίλων αὐ-- 
τοῖς ἐδίησεν συσὲ μιν γϑμημιούτων, δλλαὶ μόνον φανεὶς μετα “Μ" ὀικ εν (οι μὲν ἐπαταξε, 
ἄν ὃ Εἰς φυγδωὼ ὁρμῆσαι παρεσκθύασε, ὶ ἑκαίτερον [ἐποίησε] μιετοὶ ἀδείας ἀττάσης 

20 συτεγὸς ὁγτος τῷ οὐογλοιῶτος. τίω το ἵγγαον τῷ βασιλέως Σοδόμων ἀπέφρεψε, ἡ τὸν 

Λωτ ἀδελφιδοιω αντι καὶ πλύτω ζὰ ὑπαρηρντου,ὺ (ὲ γκωαϊκας ὁρὰς γον τί σεωνεγω-- 
ρἰϑυ ἣν ὥλλων πεφέυγότων ὁ Λὼτ' μόνος αἰχμάλωτος ϑμέοϑαι, ἵνα χαὶ τῷ πατόιαρ.- 

υ χαταάδηλος ἕρηται ἡ ρετή, [ὑα, κ] δὶ αὐτὸν ὦ ἕτερ! πολλοὶ “ σωτηρίας Ἐχιτύ.- 

τ χωτι, ἢ ἐπόμήει λουτὸν μέγα κα λαμρεζσοθν δθπαιον ἐπαρόνϑμος, μ᾽ τῷ Λὼτ χαὶ Ἢ 
15 ἵπτσιν αὶ τς γουναικοις καὶ τά κὑτσἀρχοντῶ Ἐχιφερόμϑμος, ὁ πᾶσι λαρνωρᾷ, τῇ Φωνή 

δύ κηρυῆων καὶ σάλπιήος "μεγα λοφωνότερϑν βοαΐν, ὅτι οὐκ δῤ,ϑοφπίνη διιωαίμει σϑ θὲ ἰοάϊ 
σωμάτων τίου 9πὴν Εἰργάσατο, ᾧὶ τίω νίκην ἤφοιτο, δυλαὶ τὴς αὐωθεν χειρθς παντα 
ἐργαζομϑύης. Εἶδες δζρὸ πάντων τὸν δίκαιον αὐδεφανέςερον γινόνϑμον, κὶ καθ᾽ ἔκαιον χα!-- 

ον πᾶσι δεικψεωώτα τίου «ἷθά αὐτὸν τῷ ϑποῦ πσοϑνοιθν. ὅρα. αὖντὸν λοιπὸν ἡ διδάσκαλον 

30 λευσεξείας “ἡ μέοϑαι απουδαζοντο ζοῖς εἰν Σοδόμοις. 
17 Εξηλϑε δ γ, Φησιν, ὁ βασιλδθὺς Σοδόμων Εἰς σιωναγτησιν αὑτω μα ὃ αὐα.. 

φρέψαι αὐτὸν ἰπὸ τῆς κοπῆς τῷ ΣΧοδολλαλϑίρ ἡὶ δ βασιλέων ν᾽ μετ᾽ αἰντΥ,, 

Σ κύπει πῦσον δαὴν ἡ Φρετή, ν ὦ τῆς ΟΝ τῷ ϑεοῦ συμμαχίας -ὀἰπολαυύφν. ὁ βάσι. 

λθὺς τω ξένῳ, τω ωρεσδύτη Εἰς σιωναήτησιν ἐξεισι, ἡ πᾶσαν  πενέμει τιμζω. ἐμόμ.. 
352 δ ὡς σϑοδὲν αὐτῷ τὴς βασιλείας φελος τῆς ὀρωθεν συμμαχίας ἠρημώμϑρῳ, ἢ 

ὡς Ογδν δ) ὅδϑοιτο δυυμαιτώτερον αὖ «ἰ αοὸ τῆς τῷ ϑεοῦ χειρὸς βοηδουμϑῥῳ. 

δὰ Καὶ Μελχισεδὲκ, φησι, βασιλθὺς Σαλὴμ δξίωύεγκεν ἄρτους ὃ οἶνον. ζω ἢ ἧο 
ἐρέὺς Δ΄ γεν ὅ ὑψίφου. 

τς Τίζϑλετω ἡμῖν αὕτη καὶ πὐ δα τήρησις, βασιλεις Σαλὴμ, κὶ ἱερθὺς θοῦ Ὁ ὑψίςου; 

40 (σσιλεις μϑὲ ἦν, Φῦυσι, γῆς Σαλήμι. τῶτον ΡΥ χαὶ ὁ ἀιακοίδλος Παῦλος τσδός ὥν ἐξ 

ἀδυαγν Ἑρραίων πεπιςευκόζῳς ἔχιςέλλων Εἰς μέσον" κρλοίγων, ᾧ Ὁ ὅγοικοι αὐτο αἰδεςρέφων 
χαὶ πόλη, ὁμοῦ ἐρμεζυυδύει τῷ ὀνόμωιτος “τίω ση μαισίθμ, χαὶ ἐτυμολογία, τινὶ κέγοη--: 
τῶι λέγων, Μελχισεδὲκ βασιλειᾷ δικᾳιοσιώης. χα κῦ τίω Εξραϊκζωὼ γλῶωτ.- Εβ.ζ. 

ῳ 

ν"»...  ὁὃΦ ΚΠΚΟ 
μαμήηοσσυανν ταὐν Κπρνο κτλ ον πράσα ας, πσνν υσα 
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τὸμ Φ μϑὰ Μελχί βασιλείδν σημανει, Ὁ δὲ σεδὲκ διχαιοσιιωζω. Εἶτω χαὶ εἰς ὃ 

δγο μία, τὴς πόλεως ἐλθὼν φησι, βασιλειᾷ Εἰρήνης. Ω δ Σαλὴμ Εἰρήνην ἐμφαίνᾳ, 
Ὁ τ π ; ζγγτο ( ὅτω δ ἦσαν τότι ὼ ἱερᾷς) ἤτοι δξζυ δ, ὦ τὴ ἡλις ἱερεις ὃ ἣν ἰσως αὐτογειξ 9ίθνπτος 
χία, πσοηθῆναι (ὦ) ασϑλσύκοντες αὐτῷ ὐπονενομιήχασι τέο Ἵν μωζω, ἢ νὰ αὐτὸς ἱερριτεύς 
εἰν ἐπετηδοῦσε, χαϑαΐπερ ὁ ΝΝώε, καϑώπερ ὁ Αἴξελ, καθυίσπερ ὁ Αἴ φαῖνε, ἡγίκᾳ ζιὶ 5 

θυσίας πυϑϑ σήν. ἀδλλως δ Ἂ τύπος ἔμελλεν ἐἢ τῷ Χοιςού δὲ πΐτο, κ᾽ Παῦλος ὅτως 

αὐτὴν ἐκλοιμξανγει λέγων" ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, αὐδμεαλόγητος, μιῆτε οχζω ἔγων 
ἡμεραῖν, μήτε ζωῆς τέλος αἰφωμοιωμένος ὅτ ἰῷ τῷ ϑεού μῴνει ἱερεις Εἰς Ὁ διηνεχές, 
κὴ πώς, φησιν, οἷοντε ἀν, ϑοόνπον ὄντα αἰπαύτορῳι ἢ ζ αἰμηπτοραγὸ μῆτε Ὁ χίω ἡμε- 

ρῶν ἔχεν, μῆτε ζωῆς τέλος» ἤκουσας ὅτι τύποςν, μὴ ίνιειν ξενίξο, μηδὲ πλμτα ἀἰ. τὸ 
παίτει ον τῷ τύπτῳ. σϑ᾽εῖξ γδΡ ἂὺ Εἴη τύπος, Εἰ μέλλοι πόρτα ἔχεν ζῷ τῇ ἀληϑεία 

συμξαΐοντω, ἰ δίζω 44! ὦ 6 ἰρηνδρον τ ὥασερ ἀτός, φυσι, τ! οὐ Ὁ μοὶ μψημονθυϑῆνωι (δ 
“αλρνηκόζως αὑτὸν, ἀπείτωρ λέγεται ὦ ἀμήτωρ, ὼ δα Ὁ μὴ γωεαλογηϑῆναι, ἐ- 
“δμεαλόγητος᾽ ὅτω καὶ ὁ Χοιφὸς, ὀζρα Ὁ μὴ ἐορικέναι μεῖτε οὖν ἀφφνοῖς μειγτέρφι, μήτε ἐ- 
πὶ τὴς γῆς πατέροι, αἰ δμεαλόγητος λέγεται καὶ ὅ81.ὁ σρφι δζρὰ τὴς Εἰς (Ὁ πατϑίαρ- τ 
χζω ἥκμός, σπὼς μυφήρμον ὦ, ἡμῖν δὲ αὐτῆς αμίῆεται. ὀἰζηνογχε γ)δ)8 ὠρτὸς καὶ οἶνον. ὁ-. 

ρῶν (Ὁ τύπον νϑεῖ μει τέων ἀλήθειαν, χα! ϑαύμαζε τῆς "κίας γραφὴς Ὁ δυύαμιν, πῶς 
αὔωϑαν ᾧ ἐκ πσοϑοιαμίων ζὰ μέλλοντα ἐσεοῦς παδϑεμήνυε. 

19. Καὶ θὐλόγησέ, φησι, () Αὔφαμ, ὁ Εἶπεν" ϑ)λογητὸς Αραμ τῷ θεῷ τῷ | 
ὑψίστῳ, ος ἐκίισε ᾧ φανὸν ὸ τέων γάυ ̓ς 40 Καὶ δ᾽ λογητὸς ὁϑεός, ὃς παρέδωχε 29 

ὗν: ἐγθρούς συ «ἰσσοχειρλοις σοι. 

Οὺυ μόνον αὐτὸν βύλόγησεν, δλλα καὶ ᾧ θεὸν ἐδὺξασιν. Εἰπὸν Ὁ}, δ λογητὸς Αι 

ζραια τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ, ὃς ἔκτισε (ἦ) ὀρρονὸν καὶ τίω γί, αὶ ὐπὸ “ἦΜ᾽ δ μιυργημιώτων 
τῷ ϑεού χἰω δεώαμο ἡμῖν ὀμέφυνεν. Εἰ 9 αἰντὸς ἴδ Θεὸς, δ ϑουνὸν καὶ τίω γἀὺ 

Ὡὐραγαγων, (Ὁ αἰσῦὸ Τὶ δ, δοῦπων ϑερακπευόμϑνοι σζκ ἂν Εὐε[πϑοτον]ϑοοί. , Θοοὶ 19 
δ, φησιν, δι τὸν ψέρφανὸν κὸ το γάμ οὔκ, ἐποίησαν, ὑὐπολέαϑωσον. θ᾽ λογητὸς ὁ θε- 
ὁς, ὃς παρέδωκε ἄν ἐϑροις σῃ αὐ χσο χειρίοις σοι. ϑέα μοι πῶεν μόνον τον δίκαιον ὁμα- 

κηρύήει, δλλα αὶ τῦ ϑεοδ τίω συμμαχίαν δχιγινώσκει, Οὐεῖὶ νὰ δύδυ τὴς ὠκεῖθεν 
ῥοπῆς ἡδυυυήϑη δι Οσαύτίων δυυναςείλυ αἰθεξεξλημένων αὐἰθογοέοϑαι. ὃς παρέδω- 
κέ, φησι, (ὧν ἐϑρους σμ᾽ αντὸς ἔδιν ὁ ὃ πὸ ἐργασείμϑνος, ὠντὸς ὅθν ὁ (ὧν ἰοώφονς 10 
οἰοϑενᾷς χατοιςῆσας, αἰυτός ὅν ὁ δὰ Μ αἰὐπλὼν ὡν ὡπλισμκέγους " χρατενεγ κῶν ̓ ἐ- χω 

κείθ ἐν ὅ61ν καὶ ροπτὴ ἡ Τοσαύ τέων σοι τίω δυωύα μιν πρβαορρμδέη. ὃς παρέδωκέ, φησι, ὥν' 

ἐρϑρους συ αὐ χσυ χειοίους σι. ὁρῶς πῶς δείκψυσιν ἀυτῷ τίω ὁμόνοιαν ἡ τζω φιλϑφῦρ- 

γἱδὸν πίω ἰδὲ τὸν Λώτ, ὃ πῶς ἐμφαίνει, ὁ Αὔρκανμ ὀικείους οἰτυς ἐϑρϑς ἡγεῖ 
το χα Εἰς ( ἀδελφιδιοοιοῦ γεγανηνϑμα. " 

Καὶ ἔδωχεν αὑτῷ, φησι, διχᾳτίω “δἰπὸ πϑμτων.᾿ 
Τϑτο αὶ Παῦλός φησί Θεωρεῖτε 5), πηλίκος ὅτος, ᾧ ἡ δικοιτίων Αὐφααὶμ ἔδω- 

χον ὧν ΤΜ' ἀκροϑινίων ὁ πατοιάρχις. δηλονότι εἰν τῆς δωνψιλείας, ἧς ἐπήγοτο, ἠ- 
μείψατο " ᾧ Μελχισεδὲκ, ἡ δεκο τέω ἀυτώ αἰφώρισιν δἰτὸ πλμτων ὧν ἐπεφέρετο, ἈΥ̓ 
οντευλὸ ἤδη διδάσκαλος ἅπασι γνόνϑμος πολλίω Ὠχιδείκψυα ἐυγνωμοσεούην, ὶ (40 
«παρχας πυθδοσείγειν “Ἷ  ωῆο Ἢ Θεού ἡμῖν πὐδαλαθέντων. Εἶτα ὠκπλαπὶς τῷ πα- 
τέκάρχου τίω μεγαλοηυχίδυ, 

,2:1 Οβασιλειῤ Σοδόμων φησὶ φρὸς αὐτόν δὸς μοι (ἦν αἴδρας, Ὁ ὃ ἵπτον λοίζε σεαζ. 
᾿ !Καλη 

. 



ΓΕΝΈΣΙΝ, λογ. λε. 287 χε δι 
" Καλή τῷ βασιλέως ἡ ϑὐγγωμωοσιωώνη. ΝΥΝ Ὅρα το διχαίν τίω φιλοσοφίαν. 

" 2» Εἶπε Αραμ ποδὸς (ὃ βασιλέα Σοδόμων ᾿ ὀκτενωῖ τίω λέιεα μου 

πος ϑεὸν ζδύιςον, ὃς ἐποίησε πὸ ὅἴρανο τ τω γάρ 13. Εἰ ττὸ ἐπαρην 
μανῖσν ἕως" σφυρωτῆρος ρονληεθτου λήψομαι στο πόμτων “σῶν, ἵνα, μκἤ Εἵπης, 

) 1 ΤΙ τ' , | ᾿ 

4 “πυρὶ εὖ πατοκίον ἡ ρα οθήματα αὐτο ία, ἡ ἅννο ἔνεκεν μεθ ὀρκϑυ 

τίωὶ ὠπουγρέυσιν ποιεῖται, χα! Φησιν, ὀκτοναῖ τίω χρόα μου πσθϑς ῷ δὼ ᾧῷ ̓ {ι- 

ζον, ὃς ἔἐκῆισα Τ' ὀροινὸν νὸ τίει γέω ν αὐμφότερφι βουλέται παιδεῦσαι ῷ Ἶ Σο μὼν 
! στ! χρείήων ἡ αἱ δουϑύων, χα! “πολλέω Ἐχιδείκψυτοη πίω βασιλέα, καὶ ὁτιχρείήων ὅθ] ΝΜ δ τ δὲ υϑῶν, χα Ν ἵν 

το φιλοσοφίδν , χαὶ ϑκοσεξείας αὐτῷ ὅ Ἰδὲ σκαλϑρ ὅνέοϑαι ἕν αζει ̓  κὔλς - 

ϑύσκων αὐτὸν, ὅτι (κεῖνο) σοι παρέγω μαρτύξαᾳ, οτί σὐοῖν τῶν αὐὐϑαὶ σοὺ ληνομίῃ, 
(Ὁ «πόμτων δομιουροῦν, ἵνα Εἰδέναι ἔχοις ΓΟΧΩΣ πϑύτων δὸς καὶ μὴ “μι - 

σης εἶα θεοὺς ζῷα “ἱ αὐὸ χεραν ὀυϑεῦπων κατασκβαζόονϑμα. τὸς ̓ » ΝΣ 

φανοῦ, χαὶ γῆς ποιητής ᾿ αὐτὸς χαὶ ῷ πολέμων τοῦτον ἥρπραιτο » ζϑ! τὴς. ΨΥ 

15 οςχατέφη. μὴ τοίγεωυ πσολσδοκήσῃς ἐμέ αγέξεαθα τι λαρῷ, οἶδὰ σῃ δ μα 
οὐδ γὸ Ἐχὶ μιοϑῷ τίω ἐκϑδικίον ἐποιησοίμιζω " λα ασξστερον μδν ὅτ “ὦ 
"α υ (λυ, Ε Ἅ δὲ αὐτίων Τὶ δικαία τίω φύσιν, ὥςε ζῶν' αδίκως τ' ἀδελφιδόιυ Φιλϑφοργέλυ, ἐπειτα ἢ διχαῦ ᾽ τῶν «δικῶν 

“Πν- ὠπηγμένας ὄξαρπάσοι ἣΜ βαρθαφικδν χερῶν. ΟἹ Ὅσο μα ἂν Νμμς “ ̓ ΘΝ 
[ ρωτήρος λήνψολιψι στ τθύτων ἢ σών,τῦτ ἐφιν,δδε Ὁ τυγὸν , τλὲρ δ ΐ 

ἡπανῆμα )γο χα το φρόνητον γομμιζ ὀψϑμον. ὁ ὙΣΡ᾽ σφφυρωτηξρι Εἰωλασι λέγ Ὁ ΜΙΝ τύ γα 
δήματος ὃ Εἰς ὀξὺ λῆγϑγ.τοιέποις δ έθος ἔχουσι κε ἤεϑα (ὦ βαρ γ. Ε. το Ὁ 
τίω αἰτίλυ τὴς χρυραιτήσεως φησιν, να μὴ Εἰπηῃς, ἐγω πεπλϑτιχα δ Αὔραίι. ἐχω 
πὸ Χορηοὸν μυρίων αἰγαλών, πολλῆς Ὀἰπολαυώ τὴς ἀγωλεν ῥοπης 4 δέομαι τὰ παρᾶ 

σὺ πλὕτου, χεήζω δν,ϑοοπίνης δὐποείας,ἰρκοίμαι τῇ αἰδὰ σ τὺ Εἰς ἐμεφι π- 

ἐὁ μία, ἄιϑα, ἀντ ὦ ϑευψιλὲς ἥ: δωρεών. 9} μιαραὖν ἡ ὥτελῶν ἴθμερίσας. ψ Λωτ, 

μεγάλων κἡὶ Ὀἰστοῤῥήτων ἠξιώθην αἰ πυθοψέσεων᾽ καὶ μου μείζονα πλοῦτον ἑαυτῷ πραγ. 
μα]υόνϑμος, ὁ πλείονα χ ἀὐτῷ ἐιωοιαν Ὀππασω μενος,Τ' τὰ σῳ πλϑτοι ν κὐξησι- 

ἐμᾷ. δζαὶ ὅτο ὅ ὡς δι μα! ἡ τὸν ὀρχόν πρδόσέϑηχε ᾧ Εἶπεν, οατεὼ ω χέθα μου (δος 

τὸ γιὸ Τ ὑψιςον, ἥα μι νομίσῃ ὡπλαῖς αὐτὸν χδιμαιτίξεοϑοι, οἷα συμίδαννειν Εἶκως 
"0 δλλ ὕα μάθῃ στι τούτο αὐτῷ δέδυκται, ὦ μηδὲ τὸ τυηϑν ὀκᾷ}ν μοσφφίσαι ον. ὶ ἐπληη 
ον τὸ ΥΡ γελ μα ὠκᾷνο τὸ κοὐ δοὶ τὸ Χοιφοῦ τις μμαῖγηταις Θέρημδιον Δωρεὸρ ἐ- Ματθ,!. ἣν, 

λάθετε, δωρεδὺ δότε. μή) ἐγώ τί πλεῖον, φησιν, ἰσίνεγκα Εἰς τίου τὰ πολέμι 
ααῦθεσν, ἢ μόνον τίωωὐ γνωμιζωυ χα! τίωὐ πσοϑϑυμίαν ; Τίω δ γκδωυ τὸ ὅ»παι- 

ὁ) ζᾷ ἄλλα πόμζῳ αὑτὸς Εἰργοίσοτο τῇ ἀρρᾳτῳ διιυώμει εἶτο, ἵνα μι γομιίσν" ὁ βα.- 35 σιλεις, ὅτι δὲ αὑπεροίλυ χαὶ χαταφρόνησιν συρ)σίεται ζῳ ,Ὁ αὐτῷ ϑιδυνϑμα, 
δεικγις αὐτεῖχαὶ εν τότω ζ ἥμερον ἢ τῆς γνώμης Ό Φιλϑσοφ ον, φησιν" " 

24. Οὐλήψομαι πλίω ὧν ἔφαγον (ὦ νεανίσχϑι, κα τὴς μερλδὰς ἿὮ ὀνδρων ΨΜ 
συμυπορβυϑέντων μοτ᾽ ὀμού, Εαώλ, Αἰουδὼ, Μαμίρη δι λήψονται μεξλδαι. ες 

Τύτις, φησὶ συγχωρήσω λαξῷν τινα μείδαι, (Δ πολλὴς φιλίας τεκμμήξια ἐπε- 
40 δείξαντο. ὅτοι Ὁ} σωνωμόται τω Αρᾳ ε, τῶῦτ' ἐςν Εἰς Φιλίαν σμυημμένοι,Ὁ ττο 

' δείκνυσι τὺ ἐλέαϑαι αὐςᾷν: κοινωνήσει ἀὐτω δὴ κινδοώων. δχγν τοῦν ἢ αὐτὸς ἄμε ὃ- 

ὩΣ: κοὐ θασκθυαζει μερίδα τινα λαξεῖν,ὶ εν τύτῳ πάλι ὃν Ἡἰποφολιχὸν νὸ- 
μὸν πλυρών Ἐ λέγοντα Αξίιος ὁ ἐργώτης τῆς τροφῆς αὐτὸ ὅθ]γ. συὲ ὙᾺ τι πλέον Τῆς Ματϑ,,.ι, 

᾿ χ,δοίας 
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«-Θείας αὐςὖν" λαθᾷν ἀφίησι. πλὴν γ5, Φησιν, ὧν ἔφαηϑν ὦ νεαγίσαοι, τὴς μεράδος 
ἮΜ συμπορευϑώτων μετ᾽ ἐμοῦ, Ἑχωλ,, Αἰωαν, Μαμιθρη. δζοι λήψονται μεοίδει. 
ἰδετετὴς Ὄρετὴς τὸ πατϑίαρχου τίοῦ αἰχρίξειον, πὸς ᾧ ἰὼ φιλοσοφίον ἐπεδείξαο 

τίω οὐδὲ τίω καἰ χύβοψίον Μ᾽ “γϑημάτων, ἡ τίωυ ζᾳ πεινοφ ρφσιούζω, χα ποτα ποιεῖ, 

ὧςξε μη δόξαι ἀλαζονείᾳ τινὶ χα) χατωφοονήσει τούτο πεποιηχέναι, χαὶ δζρὶ το μέγας 

φρνᾷν ἘχῚ τὴ νύχι! τῇ γελλνηρδύη. 
Ὑϑτον δὴ κ) ἡμεῖς μιμφ θα, τὐρακαλῶ , χαὶ ασουδαξωμδν ἀλήηοις ἑαυςᾶν" 

φυλόῆεν, ὁ μήτε πσροφασει τῆς ορετῆς Οἰπονοίας ἑαυτοῖς κύϊδετι)έναι δόξαν, μηδὲ 
“οόφάσει ζῳπεινοφ φσιυύης τὴς Φηρετῆς χαταμελειν" ὄνλα πόμτουχοῦ ΩΝ μέζον 

ἰασώζεν, αὶ τοῖς κατοργώμασι τοῖς ὑφ᾽ ὑμδιμ᾽ γινοομδμοις καϑαίπερ θεμέλιον τίνα χαὶ υ-- τὸ 
ποξείβραν τίω ζαπεινος ρϑσιούζευ κ᾿ πσοτιθέναι, ἵνα, μζ' ἀσφαλείας ἡμῖν οἰκοδὸ μιηται 

“πὶ τὴς Ὄγρετῆς. ηθδ»» Ν᾿ “ἐρετή, στὸν ἔχη ζωτίω σμωυεζϑυγμϑμίω. ὁ τούτον κῷ' 

ἀσφαλείας τὸν ϑεμέλιον χατουθαλωὼν δυυνήσεται τσ ὲὶς ὁσον ϑόλεται ὕψος ἐτεῖδαι τέρω 
ὀικοδομέω. αὑτὴ μεγίφη ἀσφάλεια, αὑτὴ τεῖχος ἀῤῥαγές, αὕτη πύρηϑς ἀκαταμαχε- 

τος, αὕτη πᾶσαν συσφίσίει πίω ὀικοδουμέου οῴκ ἀφιῴσο ὅτε χ' ασὸ ὀμέμων σφοδρότη- "5 
τος, ὅτε “ἰαὺὺ τὴς ΤὴΜ ὁμόρων Φορος, ὅτε ὐπὸ τῆς Τὴν αγθυμούτων βίας αὐτίκ κα-- 

πιπεσεῖν, δνν ὁμωτέξαν καϑίφησι πείσης ξ)πζουλῆς, χαὶ χοιθούπερ δξ αϑὼ μὸμτός τίνος 
κατεσκθυασ νδῥην, ὅτως ἀν αἰ νείρωγον ἐργείξεται, ἡ μεγάλας ἡμῶν αἰ μοίξαὶς ὔϑὰ δῷ 

φιλαν,ϑοπο Θεδ δωρεάς ἐφέλκε!) δὲ ἧς οπατοιαιῤγος Ἡσώταν Τ᾿ ἐπαήελιων Ὁ Θεῖ 
ὦ μέτεϑος ἐδέξα"». ἐΐσεοῦς 75} Ὁ θεν δχιτρέπονγος ἢ ὧκ "ὸ ἀχϑλουϑίας ἢ ἑξῆς μελλόν- 18 
τῶν ῥηϑήσεοϑα), πτῶς χαὶ νει αἰ ποεοαδὼν ταῖν τὐορὲ τῷ βασιλέως Σοδόμων ἀπῳ 
ϑιδιουϑίων, μεγαίλων χαὶ ἀφώτων ἠξιω,ϑὴ τῶν τῷ κοῦ δωρεών. δὲ της σξο 

αὐτὸς μόνος, δλλα ἢ ΪΜώλλων δικαίων ἕκαφος θὐδοκέμωσε, αὶ τῦτο, ὅσοι φιλότεχνοι 
“ὐθὶ τίω αγαίγνωσιν “ἣν ϑείων »φαφών ἐςξε, διωυήσιοϑε κατ μαϑεῖν πλυταχοῦ Ὑνομε- 
γον. ὁ ὙῈΡ φιλοίν,ϑοϑπος ἡρδιυ δεασότης, οτὸν ἰἴϑὴ αἰχυρορώνίᾳς ἡμμῶς "τῶν χὐλόντων, 19 

μῶ δαψιλείας καὶ ζῦτα πέχει, αὶ ταῖν μελλόντων ἡμῖν ἀγαθῶν τίω ἀὐἰπύλανσιν ἴα μι- 
ὕεται . τὸ τοὖτο ὃ Ὠπὶ χρημάτων, ᾧ Τὶ τῆς δόξης τοῦ χόδοντος βίν, ὁ ἐχὶ πόϑτων ἢ 
Ἐχικήρων κοραγιλάτων ὅδ ἰδῷν γνόμδμον. κοιτουφρϑνώ νϑμ᾿ τούνεου τῷἢ χρλόντος πἈού- 

τα, ἵνα τὸν ἀλη πλϑτον δ ρεῖν δευνηϑώμϑμ᾽ κι ὐρίδωμϑν τῆς κενὴς ζώτης δόξης, α 

τὴς ἀλυϑοις ὠκείνης ὁ βεξαίας δισολαύσωμϑμ᾽ καταγελοίσωμθμ τῆς “δούσης θλημε- 19 

θίας, ἵνα ΔΜ ἀπορρήτων ὠκείνων ἀγαθῶν Ἐχιτύχωμϑν" μηδὲν ἡγώμεθα (αὶ χόρτα, 
ἵνα, κατϑϑς τὸν “δῖν᾽ μελλόντων “πόθον διεγεριϑέωναι δυωνϑώ ϑμ.δυσὲ » ΟιΟν τὸ τὸν τοῖς “τώ: 

οϑῦσι ασοϑσηλώμϑμον, κείνων τῶν Φστορρήτον αἰγαϑοὖν τὸν πύϑον κωτουδέξαοϑα! ποτε, 

χαθυζαῖρ λήμης τινὸς τοῖς ὀφϑουλ μοῖς τῷ σώματος ἐχικεινϑῥης, ὅτω τῆς ΔΜ παρϑντων 
Ἐλιϑυμίας σκοτούσος Ὧν λογισμόν, ὶ σξκ αἰφιείσος ((μυιδῴν τι των δεόντων. δ᾽ αὖ γ9 
πάλιν δμυαΐζῶν τὼ «ἰδὲ ὠκεῖνα ((ὶ ἀκίνητο αὶ βέδαια αἰγαϑαὶ τὸν πόθον ἔχοντα,, τότων 
τῶν χυκήρων  ωρὶν ἡ φανίεῦαι, ἰφιπῆανϑβων ἡὶ καρανουϑῥων ὑχιϑυμίαννα' λαζεῖ. 
ὁ νὰ τρωϑοίςτῳ πσοὸς τὸν γον πύϑῳ, καὶ τίωὐ τῶν μελλόντων ὅγϑυμίδν κτησοίμϑμος, 
ἑτέρϑις ὀφθαλμοῖς ὁρᾷ τῶν παρϑντων τίω χα τείςτισιν, καὶ οἷδεν ὅτι οἶμκοι ὧπας ὁ παρὼν 

βίος, ᾧ ἐἀπατη, ὶ ὀνειροίτων συ δὲν διενήγοχε, οἱ σ᾽ τῦτο αὶ ὁ μακϑίολος Παῦλος ἔλεγε 40 

γφαφων, Παρα γᾷ} } ὃ οὔμα (ον κόσμου Ούτου, δεικνις οἷ, ἔκαιον τοῖν αἱ, ϑοσπί- 
γῶν, Ο» οί μϑιτι μόνον 6], αὶ χαϑυύα» σκιαὶ ᾧ δγαιρ α΄ ϑαττέχει, οὐθὲν ἀληϑὲς, οὐδὲν βέ- 

ὥαμον ἔχον. “πῶς δξωυ οὗν ὸῤ Εἰη παιδικῆς “1 9νοίας φξι ζα σκιαὶς ἐπῆολοϑαι, Ὁ ἐχὶ 
, ἢ 

ογει βασι 



ΓΒΝΕΣΙΝ, Δογ. λιν 289 χεν δι, 
ὀγείροισι μέγα Φοϑνεῖν, νὴ τοζοις παδϑςετηκέγαι Ος μεῖκρ ὼ ὕζερϑν παρερχομδίοις; τὐϑοί- 

Ὗ, Ὁ, φυσι, ζὴ δῆμοι τοῦ κόσμα τότῳ. στὰμ αἰχουσῃς δ ϑάγει, τί λϑιπὸν πλέον 

ζατεῖς; ὁτὸμ αἰκούσης δἷι 26) μα μόνον 55) πϑτα τὰ ὀμβρωπινα,ἀληϑείας ἔρημα τυγχά- 

γογτα, τίνος ἕνεκεν ἐκων Ὁ απ τίω ὑπορϑβεις, ὸ ἐκ ἐγνοαΐν 9) ἐυμιετάδλητον, Ὁ αἰδέδαιον, 
, ωᾷ 5] οὐ ϑαπέχεις, ἰδὲ ἐκεῖνα. 5. 1 δγαϑυμίδν μετάτεις ζεὶ δχριωνίδογτα,ζῃὶ αἰ- 

χίνητα, τὰ βέξαια, ταὶ μετοιζολζω σύ Ὀπηδεχόνϑμα; ἵνα Ν᾽ μιάϑης τίω ((κώεσιν “τοι 
διϑωσκαίλϑυ τὴς ὀικϑυνϑμης, ὅρᾳ αἰστὸν δλλαχοῦ πάλιν βαλόνϑμον δὲ! ξα! πόμτων τῶν 

ἡ τῳ παρϑνΐι βίῳ φαιδγῶν ὦ ῥδωμινον, ὁΐα, λέξει ἐχρήσατο Εἶπων' Τα Ν᾽ βλεπό- Κορ. δ. 
δια κὰν ϑ πλυτυ ὐθσίλυ Εἰπησ,καν δι δόξαν, καὶ δι «ὐδεφαάγειλν, ὦ το ; 

τον Ὁ διωαςείαν, κα αὐτίω 1 βασιλείλν, ᾧ τὸν ὃ ϑῥάδημα αἰδικείνϑρον, Ὁ Τὸ θρόνον 

ἃ αὐωτάτω, παίγτω ζυῦζο Τῷ βλεπόμδμα [ονζοι] πσδϑσκαιοι, ἐν βραχεῖ χρόνῳ Ἐ δι- 
ἀμογζωυ ἐλιδωκνύμϑμα, ὦ μέλοι πολλϑ Ὁ Οἰπόλαυσιν ἡμῶν ἐμιπαρέχοντοι. ὦψα ὅζω ἡμᾶς 

[ὦ μακοΐδλε Παῦλε) βύλει Ὠπζητεῖν, Εἰπαάνζᾳ ζωυτα τὠβλοπόνϑμα πυϑλσκωοι, 

τυγχόψει; ὠκεῖνα,, φησι, ζῷ μυὴ βλεπόνϑμα, μὴ φῦτω ὶ βλεπόνϑμα, δλλ᾽ ὀχεῖνα, 
,,4 ὡπῷρ τύτοις τοῖς ὀφϑωλμοῖς τοῖς σὼ ματικϑῖς ἐχ ὁράται. τὸ τίς ὁῤ, φησιγτὅτο (ὑμ- 

ἀνλδύσειον, ὥςε ῳ ὁρώμϑμα τ ρα φέχεν, τὸ μι ορωμϑνα Ἐχιζητῷ ; αὐπή,φησι,δὲ-: 
δασκέτω υ μᾶς Ῥω πυραγμάτων ἡ φύσις, οἷ, ζφοᾷᾳ Α,, Εἰ ἡ ὀρφιται ̓ ὡλὰ (αχίως 

οἰρδαββ4᾽ ὠκεῖνα ὃ, Οὐ αὶ μὴ νιῶ ὁρᾷν διωάμεθευ, δλλ᾽ αἰώνια τυγχόψει ᾧ διηνεκῆ 
αἰαμονδὼ ἔχει, πέρρις ζύκ ἔλίςαται, τέλος Οὐκ Ἰηπιδέχεται » μετωζολζω ζῴ οἶδε, 

το παγια, μέγει ἡ ἀχίγηζῳ. (χα λοιπτὸν ἡ ἐπαηϑὴς δὴ δοκῶ καθ᾿ ἐχάτην ἡμέραν μα τίωω 
συμθυλθίων. δλλὰ “ παϑω; πολλὴ τὴς κοκίας καὶ λύ μων, τῆς “διρετῆς πολλὴη ασανγις᾽ 
πολλὴ ΟΜ) γρημιάτων ἡ τύροιννις. 2. κἱ τὔτο βύλομαι κἀν τὴ (ζιωεχείᾳ τῆς χῬαινέο 
σίως αἰ ,λνέοϑαι τῆς νόσυ, ἢ πσοϑς τελείαν ὑγίφαν ἀγαγεῖν «δ εγζφυῦϑο, ((μοιόγζ: 
δ[ρ ὙᾺΡ τῦτο ἡ τῶν »φαφῶν (ς δῥηγήσεις ποιεῖοϑαι απουδοίζορϑρ, ἡ τῶν διχαίων Τιᾧ 

. δρεζς Εἰς ὦ μέσον αὐ βοίχϑυδν, καὶ ὶ αὐὰ ἐγηιχεῖν δ τἰρδαιτύμεθα, ἵνα δχὶ πάντων 
ὠαγατ ὑμᾶς δεωηδώμϑρυ Εἰς (ὃ τοΤῖν δικαίων ζῆλον, ἃ ὀψὲ γϑιωῶ ποτε τῆς ὀικείας 
σωτηρίας πο όγοιὰν ποιησω ἕθω, ὁ τῳ χαιρῷ τω δεδονϑμῳ ἡμῶν Εἰς ασοϑϑεσμίλν ζω- 
ἧς διόγτως γεξησώμεθου, ἡ ὡς δι χαιοθς, κατοὸς μετάμοιδι καὶ ἐϊόρθωσιν τοὖν ἐπ] αισμιένων 

ἐπερϑώ μεν, αὶ τῇ τῶν ̓χοημιώτων αἷδιυσίᾳ Εἰς ὠφέλειλν τῶν ἡμετέρων ψυχαΐν Ὅσο 
340 γρησωμέθου, ᾧ χὰ τὐξι,ῆα: τοῖς δεομένοις ἀῤαλίσκωμεν. σίνος γδρένεχαν, Εἰπέμοι, 

(υγγορεῖς ὑπὸ τῷ ἰοδὰ ὃ ϑογύσλον αὶ Ὁ γούσιον χατλμαλίσκεοϑαι » δέον Εἰς Ὡὠ Ὲ 
“πενήτων γαφέρρις αὐ χενοιώ, ἵνα, Εἰς ἀσφόλὲς αὐτὸ ζαμοῖον “Φιποϑέμενος ἐν καιρῷ τῷ 

δέοντι, ὅτε μοίλιςίι χοήζεις τῆς ἀπ᾿ ἀτψα ραμυϑίας, δἰπολαύσῃης τὴς ἐντεῦθεν βοη.- 

δίας, ᾧ (Ὁ ἐνταῦθα, τραφώντες κ΄ αὐσὸ σῷ χατ' ὀκεήζω τίω ἡμέραν ζριὶ ϑύρρις σφι τὴς 
35 πα μισίας ὀϑοίξωσι, Ὁ δέξωνται σεξίς αἰωνίοις αὐτοῖν σκηναίς; ὠλλαὶ μηδὲ τὰ ἑμμοΐ- 

τία ἐῶμεν σητοορωΐζῳ τεγέοϑευ Εἰκὴ οὖν τοῖς χιζωπίοις καυτασήπεοϑαι, τοσούτων ὄντων 

τῶν δεομένων αὶ γυμνωῖν αὐθιἀἑγτων, ἀλλα ασφοτιμῷμο τοῖν σητῶν γυμνητθύογζᾳ, τὸν 
, ΧΧριτον, ὠδύωμεν (Ὁ δ᾽ ὑμᾶς καὶ Ἢ σωτηοίλμ τίω ἡμετέφαν γυμνὸν αἴδίονζοι, ἦναι τι-. 

μεῖς καταξιωθέντες αὑτὸν εἰνδύσαι, αἰκούσωμμεν κτὶ τίο ἡμέρριν ὠκείνδων, Γυμψὸς -- Ματϑοκν,Ἀ, 
τς φμάωυ, ἰβιθώλλετέμε. μὴ γὸ φορθιχα δι α Ἰχιτάγμαζᾳ, μὴ γὸ κἰπβογκαι τὰ 
-" πολλύμενα,, φησι, τὰ σηπτόμενα, πὼ Εἰμᾷ ἡ μαάτίωυ δαπὸμώμενα ͵ ταῦτα χρισίμως 
β ϑξσνομίη ϑίεσαι ασουδᾶσον, ἵνα, ἡ τίω εκ, τῆς ζμμίας βλῴξεμυ οὐ φφύγης, ἢ) ὦ ἀπ 

αὑτῶν κέρδος μέγιφον ἑαυτωΐ πυρϑξενύσης. πολλῆς γὸ ὦ αἰπυβοαλλούσης ἐπὸρ,369.- 

β Ο εγίοί, τοῦ, χς ΒΡ. ΝΞ ΞΟ 
Ι --- «»-ὶἡ 

“πίαρ 



χον. [6. 290, ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

, πίας μ(᾽ πσουύτίω ἰπέλαυσιν κι ωτίοις καὶ τοίχοις ὠαποκλείεν τὸ αἰθι,ἢ ,ὸ μυὴ αἰέ.. 

ἱ χεὰβ ἢ ὁμολιυεῖν τίω ἐνδειὸν οὐ δα μυϑείοῖ, ἀλλ᾽ αἰρξοδ, μάλλον αἰ πὸ ἰοδ' ἡ σητῶν 

Ϊ φϑείρεοϑαι, ᾧ τεῆς τῶν ληςῶν χερσὶ ποϑκείοϑαι, ἢ ζᾳᾳ αι αὺβ τύτων θὐϑιωύας δι- 

δέναι, ἢ δεόντως ὀικονομήσανζαι, τίω ὑὴβ τύπων ὦ μοιοωὺ κομίζεοϑαμ. μὴ ϑη,οὔδᾳ- 

καλώ͵ τως ἀμελώς τεϑώμϑυ αἷθὸ τίω σωτηρίου τῶν ἡμετέρων ψυχών, δ λα ς 

Ὁ αἴθοῆὰ κενώσαντες Τοῖς δεομένοις, πολλ ζω ἑαυτοῖς προϑασποϑὼ θα, τίου παῤῥησίαν, 

ἡ τῶν ποῤρήτων ἀγαϑώὼν ὀἰπολαῦστι κατ αἰξιωϑῶμον, χάοιστι ὲ φιλαν, 969 πία Φ 

κυρία ἡμδ Ἰησῦ Κοις ὃ, δ᾽ ὃ τω πατολὴ δόξα, ὥμᾳ τῳ αγίῳ πγθύματι, νεῶ ἡ ἀεὶ, 

ἡὶ Εἰς (δν αἰωίνας τῶν αἰώνων. Αμέώυ. 

Λογιλς. ΜΕΤᾺ ΔΒ ΤᾺ ΡΗΜΑΤᾺ ΤΑΥ͂ΤΑ, ΕΓΕΝΉ- 
ϑη βῆμ(φ κυθίου πσοϑς Αἴξοαμ, λέρϑν οὖν ὀρφίματι της νυκτὸς, μὴ φοξ δ 
Αἴδραμ, ἐγὼ «ἰασερκασίζω σν. ὁ μίοϑὺς συ πολες ἔςαι σφόδρα. 

Η στωυρῷ τίνι πσϑϑσέοιχεν χιν δικαίων Ογρετὴ πολιω ἀφαπν 
δ ἋΣ πλούτον ἔγοντι καϑεύπερ γὸ ὀκφϑων κἀν βραχύ τι μέφρο λά- τς 

ἈΜΗ 

» 

μοσμένην ϑὑρήσομϑμ τίω χαὶ 

πἰραχοῆμα ᾧ τίω τῷ ϑεού ἀἰμοιξίω, κα ἵνα μιείϑητεδτι τως ἔχει, αγαγχφῆον θβω-- 19 
ιν ὑμῖν μα σωνπμίας αὶ κατ᾿ ἀὐτὸν διηγήσωοϑιι, ὕα, Εἰδῆπεχαὶ τῷ δικαία τίω 

ι αἰ πυβοαλλουσαν πἰίςιν, ζῶ αἰἰϑὰ πεὶς αὐπυλέσεις τῷ Θεοῦ Ἐλιδιύωυται, καὶ τῷ φιξ 

ζ γνι Θ
εὸ μῷ; δαψιλ

είας ( αἰ μοι
ξας ἀὐταῖ "παρε

χοριϑέα, ἰκδμὸ
ς γὸ ὁ δίκαιος 

Ἰωαν 
ῥᾳ τ! ὠπόνζκήμας παιδυῦσαι, ποὺς (δν' τῆς Φρετὴς ἀγῶνας μ( πσϑϑϑυμίας ἀ- 

ποδύεωϑαι ϑαῤῥοιιυᾳς ταῖς ἄγωϑεν αἱμοιξωςς,  Εἰδύζις τῷ ἡμετέρου διασότν τίω 1» 
φιλοτιμίδν, πϑμταᾳ δυοερῆ γομιιζόμϑμνα κῦ ΩΥ παρϑυτὰ βίον μετ' δὐχολίας χαταδὲ- 

χέοϑαι, τῇ ἐλπίδι “δῇ λύτιδόσεων πξεφορϑμους, πσφ»σέχοτε δι, αἰ δακαλώ, ὅπως 
ἐκ αὐϑϑοιμίων ((2 5. (αὶ αϑ ἑαυτοῦ δίκυϑον Εἰσήνεγκεν ἐκ τῆς ἐγκειμδῥης τῇ ἡμετέρα, 
Φύσει γνώσεως ὀδίένα ἔξωθεν ἐσυχηκὼς διδυάσκαλον, δλλὰ καὶ ὑπὸ ἀπίφοις γϑγεύσι τρεφό» 
κϑινοο) ἴντα μηδὲν κτ ἡ χορϑἐτίου ἡλικίαν τῇ “πλάνη τῷ παΐξος χατηχολθυ,ϑησεν, 49 

λα Ὁ σοὺς Ὁ Θῴον ϑερριπείλυ ἐπεδείκψυη», ἡ Ὁ ἀγωθεν Ἐχησχογτὴς (αχίως ἐπέτυχον 
᾿ ἔτι Ἐχὶ τῆς ΧΧαλδαίας ὧν. χῶτο δ ἡμῶν σαφέφερον ὠκτίϑεται ὁ καχάειος Σ, τέφα-᾿ 

ΠΑ,  ροϑτω λέγων Ο Θεὸς τῆς δόξης ὠφϑη τῷ! πατοὶ ἡμῶν Αξρμὰμ ὅντὶ Φ τῇ Μεσοπο- 

τομίώ, 



ΓΕΝΕΣΙΝ, δλυγ. λφ. 291 

πιμία, φρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐντον ο» Χαρῤόύ. Εἶδες πῶς ἡ ὁ4ι: αὑτὸν ὠκεῖϑεν ὀμέγι- 

σε. Εἰκὸς γδ ὁτί μ᾿ τὴς αὐἰδὲ Ὁ θῴῳ θεραπείας, ἡ τίου αἷδὲ «ὅυ' γελρμνηκόζος αἰδὼ 

Ἰλιδεικνύνϑμος, χαὶ Εἰς πολὺ φίλίξοι ἐχτασασαίνϑμος (ζ) πωτέορι, αὐτὸ: [ἰσως] ἰντ 
ὠπτίος γέγονε τὴς ὀκήθει ὀξόδου " ᾧ αἱ κἱ (Ὁ πόθον τῷ παιδὸς ἡνέσγετο κουταλιστῷ Ὁ 

5 ἀκείμν πατοίδαι ἡ τίω αἰλλοτοίαν οἰκῆσαι. δλλ᾽ 59. μοι μεταὶ αχριξείας, πῶς ὦ αὔ.-- 
πἰὸ οἰρὰτϑ Θεοῦ μονϑμη δζρὸ τίω ασοϑλαθῦσαν πγρετέω ἐὶς αὐτὸν Ἐχίσκεις,πα-- 

λιν υτι τέω “δἰροτϑμὶ αὐθιφανεφέραν ἐργάζεται. Εἵλετο ))5) τίωυ! χώραν τω πα-: 
ποικὴν κατα λισιῷν, ὁ τίω ἀλλοτοίαν ὀικήσειμ,, ἵνα ὧδ ἰοα τῷ ϑεοῦ ασδϑςαρϑὲν Εἰς 
ἔργον ἀγάγῃ. ἢ ἕτοιμος ζω, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ λύθυ “Μ᾽ πδοσηκόντων καὶ καθ᾿ ἑαυτὸν 1 

ΕΝ ὡσυδημίαν ζείλφοϑιι δον ὅπερ ἔφϑην Εἰπὼν," τῷ ὀϑδρὸς Ὄρετὴ ᾧ ἡὶ πολλὴ ϑέθοι-- 

πεία ἡ αἰδὶ «ἄν' τεκόνις ((μυοδδιπόρϑν δνέοϑαι ᾧ ᾧ πατέρα. παρεσκεύασιν. εἶτα 
γ᾽ τω Χαῤῥανχατέλαον, κεῖ τίω ὀίκησιν ἐπήξάντο. ᾧ πελθυτήσαντος Ὁ Θαῤ- 
βά {τϑτο ))5} ἦν ὀγομα ἢ πατεὶ) παλιν φρορείἥεται ρα τ 9:8 ὄξελθῷ ὀἐκῴφῦν. 

ἔξελθε γ 5, φησιν, ὧν τὴς γῆς σώ, τὸ ὧν τὴς συγξενείας συ, ὁ δεῦρ Εἰὖς τίου γάῦ, ἣν 
15 ὁὺ σοι δείξω. ΡΤ "ὃ μεπώ πασης τὴς ὀικίας Εἰς τίω Χαρραν μετέςησαν ᾿ ὅρῳ τϑτο 

ὠςζῦϑα ασοϑςώῆων αὐτῷ ἤξελθᾷν ωροσέϑηχεν, ὡκ“τὴς γῆς σῃ, ὁ εἰκ τῆς συπεγείας 
συ, δηλαΐν αὐτῷ, ὅτι αντὸν μόνον καθ᾽ ἑαυτ' βέλεται 1 Σἰιποδημίδλυ ποιήσεοϑαι, καὶ 
μήτι ᾧ ἀδελφὸν, δ. Ναχωρ λέγω, μήτε ἔτερϑν ἄνα, Ἐχισύρεοϑαι. ἐκ τῆς γῆς συ 3 

᾿ . 2 4 3 Ι « » να] ῖ ΑΛ »2 

ἔλεΐν, ἐπειδιὴ “χρόνον Οὐκ ὀλίγϑν ὠκᾷ οἰκήσαντες, ὡς οὖν ἰδία λοιπὸν παιτοίδι Τ οἱ-- 
3 “5 ) , "κ“ Ι! »ν 4 ἫΜ « »“ Ι " Ι 3} ι “τ. 

20 χῃσιν ἐποιοίουτο ὧν αὖ τῇ. χα! τοι τῷ πένθους τἷμ ἐαυτῷ γϑνέων ἀκμάζοντος ΕΤΙ, ὸὰ πολλῆς 

ὄδης τότε δυοκρείας τέ ἢ αἀγοδίας κν (ᾳὶ ἀποδημίας, δολ᾽ ὅμως ΚΙ πάσης ὠροϑυ- 

μίας Ὁ ἔχίτωγαα ἴ6 ρα τῷ δεασότεννυε, ᾧ ζωῦτα σέκ Εἰδὼς ψπῦ ςήσεται αὐτῷ 

ᾧὰ τῆς πλάνης. δεῦρ9 γδβεφησιν, Οὔκ Εἰς τίωδε τίω γίω, ἡτίωύδε, δολ᾽ Εἰοὴν δ 
σοι δείξω. ὦ ὅμως ἅτως ὄντος ἀἰορίσου τῷ ἔχιτάγματος, Οὐοὲν αἰθδιεργαζόμδμος Ὁ 

23 κσϑϑςα θεν Εἰς ἐργϑ᾽ ἤγαγε, ἃ ῷ αἰδελφιδοιον ἢ ἐπήγετο, ἡ ἰδ τύτυ τίω ὀικείαν 

δ ρετίω δεικψύς. ΤΡτΝ ΝΣ γέον αὐτὸν “ὐρϑσλαξόμϑμος χτ' μάκρου μεμητίω καεσκβυς 

αζε τῆς ὀικείας Φρρέτης, Οἕκ ἡνέογετο σϑτον χατολισγῷν, δλλα κοινωγὸν αὐτὸν ἐλομος 
(γέ τῆς Ὁσοδημίας. Εἰ  Ν ὁ πατὴρ, φησιν, ἀπιφος ὧν 4 ΩΝ αἰ ϑδὲέμέ φίλξον 

τίω ὀικίλυ 1, πτατοῴαν, ἔνθεν ἐτέηϑημὸν ᾧ ἡυξηϑημδν, καταλιπεῖν κατε δέξατο, τὸ αἶκϑ-- 

30 λουϑησα! μοι, ἡ ἐχὶ τῆς αἰλλοτοίας ({) (βίον χατέλυσε,πολλῷ μᾶλλον ἐγὼ ποὺς τ ἢ 
ἀδελφῃ πώϑα, ῷ γέον, ῷ ὧκ παδϑοιμίων δεικψιώτα ὡς κτ' μικρὸν ἔχιδωσει σοὺς 

Ὡρετίω, οὐκ δὼ λϑαορί ζω ἐγζῳϑοι ἀφένναι. ἐπεὶ δῖζυ δρὲ πϑϑτων δεικνὺς ἐὐτω ὦ 
φιλόθεον ἡ ζω τίω ἐποιήσατο τίοὺ δἰποδημίδῳ, ἡνίκα, γατέλοε πίω Παλαιξίνην, χαὶ 

Ὁ ΜΝ ὁρῶν ἐπέζη ἿῬΨ' ΣΧΧανάνωιων, ὀφϑεὶς αὐτοῖο Θεὸς κ᾿ γνθυραΐσαιι αἰντύ βύλονϑμος τίω 

ξ “ϑοϑυμίαν, ἡ χεῖδο ὀρέξαι, Φησὶ τϑϑς αὐτὸν" ῷ απέρμιατί συ δώσω γέω υτίω. 

ὁπ ἐπεϑύμει ἡ ἐποθά ( παίδων λέγω τίω “[σϑοχίω ) τῦτο αὐτῷ θύϑεως αἰποτορφ- 

ἠδ» ἀμοιξὴν αὐ δ Ὀσώτων πόνων διδούς. Τὴ)" γὸ Θἰπὸ τὴς φύσεως αὐττεφέρητο, χα 
ἡἡλικία, λοιπτον αἰπαλϑρέυειν ἔπειϑε τῇ αὐ σὸ αχέσει, Ὁ. ανίφησι Τ' αθλητέωυ αὶ πσοοϑυμός- 

τερον αἰπεργαζεται ἢ γεαίζειν αὐτὸν κατασχευάζει ποῦς «ὧν ἐξὴς αὐγώγας. ὀρ, ζοίνων 

40 (τ τίω αἰαύαετιν ζαυτίων, ἑτέραν πάλιν τω ἀθλησιν ᾧῷ δίκαιον τῶ τον δεχόμνϑμον. 

λιμοδ γὸ χαταλοιξόγτος πολλῆς ὥσης τὴς φεγογωθάας οὖν τῇ ΧΚαναναίᾳ, ἐχὶ τίω ΑἹ- 
γυπῖον ἔασευδε᾿ ἢὶ λιμοῦ τὐοαμυϑίον δυρεῖν βαλόνϑμος, μείζοσι αἰδιέξωλεν ἑαυτὸν 
κυδυούοις. ἡγὺ ϑυμορφία, τὴς γωναγκὸς, ὦ ὦ γαίλλος τὴς Σάξας μονογαχὲ τ' θρζγατον 

ΟΦ εγίοῖ, τοιῖν 1. ΒΌ πῳ! 

γσ͵ 
ων. (ἐ. 
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«ὑτῳ ωρὸ τ ὀφϑευλιμίθν ἐδεύωυ. διὸ καὶ πλησίον Δυόμοος Εἷς Αἰγωπῦῆον ἐσόδου, φησὲ 

πρὸς αὐτὶ, γνώσκω ὅτί ἐυασοόσωπος εἶ" οἶδῶ σῳ Ὁ κάλλους Τὶ ὥραν, ἡ δέδοικα ΟΜ Δ᾽... 
᾿ » ᾿ Ι! Ν “ ε{ ! “ ] ͵ 

γυτηϊων Ὁ ἀκολασίδν. ἐαν δΐωυ ἰδωσί σερὼ γνῶσιν στί χαϑουα γειμαιχᾳ αἰξιαγῳ σέ, σε 

«δὲ ἴσως αἰθιιποιήσογται ὡςε Εἰς ἔροον ἀγαγῷ τῆς μονίας αὐνῃδν ἀρ οἴςρον, ἐμὲ" «.. 
ποκτενῦσιν, ἵνα, μοτὸὶ ἀδείας ἀδῖς ὅξῃ τίω “οὐ δανομίλυ ἐργασωοϑαι, Οὐκ ὄγτος τῷ ς 

τί μοιχείαν κουτοίδιηλον ποιεῖν διιονα μένα " Εἰπὲ δΐωυ, δτί ἰδελφὸς σύ Εἰμὶ. ὀρφ α- 

ϑωμιαντίνδιω ψυχζω, ὅροι γνωμέων σιδήρου φεῤῥοτέραν. συ ̓ῇ γν»Ὲ  παρεσοίλεὺσεν αὖ- 
τοῦ ὧὺ λογισμὸν ἡ πσοϑσϑοκωμένη συμιφορφὶ, σδ εἶδ εἰγενόησεν συ ὲ Εἶπε προς ἑαυζνν, 

δά τῶτο τίω ὀικείαν καταλιπὼν 'πατοίδω χαὶ “οσαύτίω Ἐχιδυξαί νϑμμος αἰ π᾿αχοίω 

ἤλϑον ἐις τί αἰλλοτοίδμ, ἵα, τ ὕτοις αἰϑις(ληϑῶ Οἷς κακοῖς; ΡΣ μικροῦ αὑσσέαε- το 

Ὁ μοι, ὅτι τῳ ασέρμωαιτί συ δώσω τίωὺ γάω ζωτίω ; ἰδοὺ καὶ μοιχείας αὶ ϑαυνώτε φό.- 
Ους κκιτασείει ἡ μδέι τὺ ψυγζυ δλλ᾽ Οὐονὶν τούτων συνδὲ ὧν Δ ονοία, λαξεῖν κατεδέξα- πα 
γ»᾽ δλλ ἑνὸς γίνεται μόνου, πτῶς διωνηϑῆ Ὁ πονηρϑν τούτο δρώ μια «ἰ πσοκολναί ϑμος [ἐ] 
Μ δύο τὐτωνκινδευύων ἐχικεινθβων τὸ ἕγα ,ϑιῶ , Δἰαφυγεν. ὴ Ὧν, ἡ αὐτὸς ἴα γ᾽ χἱινᾷ 

ἑαυτῷ Εἰσίνεγκα μ᾽ λόδρείας τίω συμξουλέωὠ ποιησοίψδμος, ἢ ἡ γαωνὴ πολλίι Ὁ πε τς 

οἱ Ὁ αἴδρα φιλοφοργίδν τὸ ὑπ ακοδω Ἐπτιδεικγυμϑμη σωωυέποραξε, αὶ τοῖς δύξασινύ.-. 
"τηρετήσοι᾽ Κη ἴᾳ χἷν ἑαυῦμ) αἰ πήρτισαν, ᾧ ὅσον χ' αὐ, ες πίην αἰχολουθίαν α.- 

“πέγνωφο, ἡ Εἰς ἔργϑν ὀκβεξήχει αδὸν (ὐ τῆς πρρρανομίας, τότε πολλὴ τὐξὶ αὖ τὸν ἡ ἢ 
ϑεού δείερυται ασοένοιώ. ὶ μόνον ὙῈ πίω γωναϊκα ὁ)εὸς τὴς ὑξρεως ὀξήρπασι δζρι τὴς 
αἰγϑμακτήστως, τὼ κὉ πὸ βασιλέως χαὶ πϑωτὸς τῷ οἴκου ἀυτύεποιήσοντο, δλλαὶ χαὶ δὲ 10 

πατοιαρῤγίω (θ᾿ πολλῆς τῆς αὐδεφανείας πὸ τὴς Αἰγύπο]ου Ἐλχὶ τίω ΓἹαλαιείγδιυ 
ἐπόμελϑᾷν πεποίηκε. σκόπει πῶς μεταξύ Μ᾽ πειρασμὼν τίω ,ϑϑ" ἀντύβοττι ΕἾσ. ἰνιλωὴ 
Φέρων φιλοίν, 965: πὸς δεαούτης, ἀκμαζονζᾳ τὸ αἰϑλην τσοός ὧν ἐξὴς παλιν ἀγώ- 

γας αἀαἴργαζεται, Οὐκ ἀφιεὶς ἔρημον τὴς ἑωυτοῦ βοηθείας, διλαὶ δα πϑϑτων Φανερώς 
ὀικόνο δὴν αὐτώ δεύψυεϑαι, τι μαρα ἐισφφέρων αὐτὸς, μεγάλων ἡ σφόδρα, μεγαίλων 15 
αἰξιούται ἡὶ νικωντῶν τέο δ, ϑοφπίνν φύσιν, ΕἾδες ζοίνειυ τῷ διχαίου πίω “(ασομονίω. 

ὅρφ πείλιν μ( τίω ἐκᾷϑεν ἐπόμοδὸν, τὴς ζῳπενοφρφσιώης αἰντ τὸ μέγεϑος καὶ τίω 
Ἐχτείκειθν πίου πολλίω. ὯΝ γ» ἐπθνῆλθεν Ὄστὸ Τῆς Αἰγύπηου ϑυπορίαν πολλίω 

κτησοί νϑρμος (οί αὑτὸς ὃ μόνος, διλλαὶ ὁ ἀδελφιδοῦς ἠκολούθε!) Οὐκ ἔχωρει, φησὶν, 
αὐςᾶν' ἡὶ γὴ κατοικῷ ὦ μια, ὅτι ἐῶ ζἀὑσσαρηντοω αὐτῶν πολλα,, δϑεν ὁ μοίχν σιωυέξη γο 
“δνέοϑαι μετοξὺ “ἣμ' ποιρδμων τῷ Λὼτ ἡ τοῦ Αδαμ, δον ὁ δίκαιος ἐξ δεικψες ἀστῷ 

ὃ ἡμεέρϑν τῆς ψυχῆς ἢ τῆς φιλοσοφίας Ἐ αἰχυροολίω, καλέσοις Λωτ Φυσι τῦϑϑς 

αὐζν" μὴ ἔξω μοίχε ὀμαὶ μέσον ἐμοί καὶ συ, αὶ ν᾽ ποιμδέων μου αὶ Μ᾽ ποιμδῥων συ, ὅτι 

λύίϑονποι ἀδελφοὶ ἡμεῖς ἐσρμϑν, μονονουχὶ λέγων πσϑϑς αὐτόν σε ϑὲν Εἰρήνης ἴσον σϑτεδν΄. 
φιλονεικίας βαρύτερον. ἱν δξῶυ πᾶσειν μιῖχης κι. πούθασιν ὠκποδὼν ποιησώ θα, ἑλοῦ ἣν 35 

ὸν βονληθῆς χώραν “ καιτάλισε δὲ μοὶ τω λενπουϑυζω, “ἷαρ τ᾿ πάσης ἡμᾶς ἐρ,δὸς 

χαὶ φιλονεικίας ἐκτὸς βμέοϑαι. Εἶδες αἰδρὸς φιρετίω. χϑρεχώρησε τωϊνέῳ δ τε» 
τείων Ὁ ὀκλογάω, κὶ ἔξερξε τίου φαυλοτώτίωυ χγώρριν. δλλ᾽ ὅρα παλιν, ἐγ (ἃ παρέ- 
αὐτῷ ἐπεδείξα"», πύσης δἰπολαύει τῆς αἰμοιξῆς. θύθέως γδβ τῷ χωρισμοῦ μορϑῥου, 
φυσι Ὡρὸς αὐτ' ὁ ϑεὸς μζ' ῶ ὀχρογωθλαϑηναι ὧ Λωτ,ἰγαξλένψας ΤΟΙΣ ὀφϑευλ μοῖς συ ἴδε 40 

πάσαν τίου γέρε" ἐκατέρφυ πῖν μέρϑις, ὅτι πάσοιν, Δι συ ὁρῶς, σοι δώσω αὐτίω ἡ τῳ χίφονα 
ασέρ κατί σα ἕως αἰαώίνος. σχόστει πόσης αἰξιούτωι τὴς φιλοτιμίας ὀχρὶ Σὶ τωπεινοφροσύ- 
γην,ζωὼ ἐπεδείξαντο ασϑϑς τ’ αἀἰδελφιδοιο" ἡ αὐτὸς Δ μικρῶν Ὥρα ̓χωρὴ σας πολὺ μεαι- 

ὀγὼν 



ΓΈΝΕΣΙΝ, λΛογ. λς. 29} 
ζώων ἀξιώϑη, ὀκῴος 3 τοῖς «ρον τείοις ὑχιπηϑήσας μετ᾽ ὁ πολὺ Εἰς χυδιώους ἐγέ.. 

πια]ε᾽ ἡ θ μόνον οὐδὲν αἰπτώνατο τὴς ἐκλογῆς, δλλα καὶ αὐχικαίλωτος ᾧ ἀοικος ᾧ αὐγέ- 

εἰος ἀ 3,680 ἐγίνετο, δὲ αὐ νὴ ΟΠ πραγμάτων ἐδιδωώσκεηθ τῷ διχαῖα τίω κἰ- 

(αἰλλουσουν φρετίω, καὶ αὐὸς ἐποιδυύετο λοιπὸν μηδὲν τοιούτον ποτε Δ πνρ Πε6. 

ς ὯΝ 75 τίω ον Σοδόμοις θικήσιν ἐποιήσεοτο ὁ Λωτ, θυϑέως πόλεμος ανεῤριπίοϑη χα- 
λεπῦς,ὺ οἱ Ἢ πσδϑσοικϑιυύτων ἐϑναΐν βασιλῴς ἐπιςάντες μ(τ' πολλὴς Φ' διυναίμεως παῷ 
ΚΣ χώραν ἀρδὴν α'πωλέσων, (ἄν γίγανζας ἀγελθιτες αὶ τς Αμαληκίζς ἀπωσανϑρμον 

ἡτῷ Σοδόρκκον βασιλέα καὶ Γομόρρας ἐἰς φυγὴν τραπῆναι πρεσχθυαῷ ἢ πα κϑυτέορον 
| μ᾽ ὀρφήν,ὐ δ ὕπεον ἃ (ασιλέως Σ᾿οδύμων ὁμαλαθοντες ὸ Τ' Λὼτ αὐχ μοιλωτεύξ τες μ' 

τὸ πάσης  Ὄστοσκθυης,ὼ ἴϑᾳἀ γωνώϊκας αἰπείσοις, τως ἐπὸυγεῷ. δλλ᾽ ὅρα παίλιν 58 κη-- 

δεμονίαν πολλέίω, ὁμϑ Ὑδ χα! ὧν Λὼτ τῆς αἰχιμαλωσίὰς ἐλβυϑερωῖσαι βουλόνϑμος, 

δ ᾧ παωτοκαρχζωυ αἰϑεφδνέςερον ἐργοΐσειαϑαι, διεγείρει ᾧ δίκαιον στο ὃς ὀϑτίλημιν 

ΓΗ ἀδᾷφιδοδ, , πυϑύνϑμος ΝΣ χὰ γέλϑυθο, μα Ὗ οἰκογμῶν ὀρμυήσας Ὠπ ὧν βασιλεῖς 

ὀκείνοις, αὐτοιξ τε μ᾿ πολλῆς θυχϑλίας ἐπάταξε, ὁ ῷ Λὼτ καὶ (ὲ γμυεχαξ καὶ τίω 

 αἴπαν πὰς ᾧ βασιλέως ἐπϑρμὴ λα Ἢ ῴπομα ἐργασείχλϑμος, ᾧ πάσιχα.- ᾧ γανγέ, λαιμυρο ᾿ οπεια ἐργασαίκϑμος, χαᾳ 
ζάδοιλον ποιωῖν τίω οὐδὲ αὐτὸν Ὁ 96 ἐξονοιθν, τ οτί Ούρι ὀικεία, δυυνώμει τέων ζοστωυτίων 
ἐργαίσουτο πίω, δυλα τῇ αὐώθεν βοηϑείᾳ τειχιζόμϑνος. ἡ λοιπὸν ἔασευδε δὲ αὐ! 
Μ αραγμάτων διδοίσκαλλος ϑκοσεζείας “Ἀνέεϑαι ποῖδι ποῖς ἐν Σ᾿οδὸμοις “ οὶ τὴς 

, “ποὐςφὺ βασιλέα «αἰ ᾳλέξεως. ὕρτὰ γὰ σμσαγπήσεις ὁ βασιλεθὺς ᾿ χώρια ὑ- 

το οἷ δμ εβρηρδμων ὁμολογήσας «ἰωὺ ὦ ἵππον τὐοαχαρήσεν πα ἔλεγε, «ἄν: ὃ δὐν 
ϑϑούποις λήνψεοϑου, δοοι πάλιν ᾧ διχαίν τέω μεγαλοψυχίαν, πῶς ὁβιϑ χαὶ τίω ὀικείλω 

40 Μζχισεδὲκὸ βασιλϑὺς Σαλὴμ ἀρτοιῖς Ν οἶνον αὐτῷ ὀϊξενέγχος πυδοσέφερον (ω »δ 

ἱερᾶς, φυσι, τῷ Θεὸ Ὁ ὑψίςου)παῤ ὀκείνα δέχεται (αὶ πυδοσενεηϑενζα, ὃ τι θὐλογίδν 
Τ παρ αὐστεῖ Εἰς αὐτὸν γελνηνδῥην αἰμειξόνϑμος αὶ τίω Εἰς (ὃ Θεὸ δοξολογίλυ (Εἶἷ- 
πεν δι φησιν, θὐλογημϑῥος Αραμ τω κῷ τὠωύνίς'ῳ, ᾧ βὐλογητὸς ὁ ϑεὸς ὃς χἰρέδω-- 

Οβεγίοι, τοχη, τ. Βὺ 3 χα 

οπ δὰ 
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χεςἂν ἐϑροις συ απο χειρίους σοι) δεκοί τίου αὐτῷ δίδωσιν ᾿διτὸ παΐγτων ὧν ἐπεκομίζε- 

τὸ λαφυγων. Εἶδε τῷ διχαιν Ω φιλόθεον “16 πυΐγτων δεικγύνϑμον ᾽ πῶς ΠΝ δὰ 

πὖ βασιλέως Σοδυμὼν πὸ ασαρτίε ἕως σφυρωτήρος λαᾳδῷ Οὐκ ἑωέδγατο ἃ ἢ τῷ 

Μᾷχισεδεκ παϑσενεγϑέντα ἐλοαξεν δ νιδιδὸις ᾧ ταὶ παρ ἑαυ τ, διδείσκων ἡμᾶς πολλζωὼ 
τίου δ. αἰκρισιν Ῥχιδείκγυαϑαι, ἢ μὴ εἱπλώς καὶ ἀδεῶς αρἶδοὶ παντων δέχεοϑαι. γῆ 5 
Σ» ὀκῴνος αὐδὲ Α' τίω ϑύσιν ϑὐγνώμων γέχϑνεν, οὖν 5. τοῖς ὠλλοις ἀπιφος ἐτυγχόμεᾷ 
πολλὴς ἐδιζζ διδασκαλίας, αἰ 9 τῦτο ὀκείνων »δμβ κι ύρεῖδε᾽ πάσοιν ὃ «πουδύω ἐποι.. 

ἥσατο, ᾧ δὶ ὧν λαζῷ πϑρντήστιτο, κὴ δὲ ὧν διελῴθη, κοϑϑς ϑεοσέξειαν αὐτὸν χειρκγώ. 

γῆσαι" ποῖδοὶ ὃ τῷ Μῇχισεδὲκ Εἰκότως λαιμθανει. δζρὺ ΝῚ τῶτο ἐπεσημιζουύατο κἡὶ γαίας, 
»ράφή τῷ ὀυδρὸς τίου τρετίω λέγϑυσο, 23 ἱερεὺς τῷ γε5 τῷ ὑψίςου " ἄλλως ἢ χαὶ τὸ 

τύπος ζω ζὰ γυόνϑμα τῷ Χοιλτού, καὶ αὐζῷ ὃ. τὰ τατολσενερθενζο, μυςήφιον ἦι, ἀσοϑεμή- 
νυε. δὲ ὃ ) πυδοσήχατο, ἡ λαξὼν κακῴνος ὅχοι τὴς "Ὁ ἑαυ αἰμοιξὴς τῆς ὀϊκείας Ὄγρε- 

τὴς ἐδίδοισκε Ὁ μέγεθος. διχατίω "ὃ αὐτῶ δέδωχε τὸν Φιλόθεον αὐτῷ σχϑπὸν καντεύ. 

εν ἐμιφανων. τάχα Εἰς πολὺ μῆκος ἡμῖν ὁ λθλθς ὀϊζεταϑη, ΔΔᾺ Ὁ μωτίωυ φδὲ ΕἾ- 

κῃῇ. ἔγνω ϑῳ μδὲ γὸ δυιλαΐσαι ὀζρὶ βρριχέων τίωὐ ἀγωϑεν αὶ ἐἷξ “οἰοχὸς μέχρι “Υμ σήμε- τς 
οϑν τασϑϑχεινϑβων ἡμῖν τού δίχα! πίω Δύδρείαν, τίω μεγαλοήυχίαν, τίωὐ πίςιν τίου ὑ.. 

πξροαλλουσαν, τίω φιλόσοφον γγωμιωυ, τῆς ζουπεινοφροσιωύης Γ μέγεθος, τῆς τῶν 

χρημάτων ὑπροψίας δ υὐαρζολώυ, Ὁ τἰρα Φ9εῦ Εἰς αὐτὶ ἐμωυοίας Ἐ διηνεκῇ (ὍΘ 3νοι. 

αν ᾧ ὅπως δζρα πϑύτων αἰδιφανέςφερον ἡ λφμιασοότερον ἐδείκψυ “᾿ δίκαιον ἡ καθ᾽ ἐχαφον 

χαμοϑν εἰς αὐτὸν ὀϑίίλημις γινομϑμη. δι ἐϊ βύλεοϑε ὁ μὴ ἀὐπεκρίμετε, «Μωκθα ὁ 129 

πρόσφατον δὐεγνωσμένων,ὼ ὀλίγα παϑϑοϑέγτες καταπαύσω ϑμ "ν λόγϑν,ϊνα μαίϑητι 

πόσης πεέλιν αἰξιϑται αἰ μοιξὴς δχρα ὃ αἰ περαδῷ ἢ οῦδα βασιλέως Σοδὸμον ἀτῳ 
δεδονϑρμων. Ὧἰ 6 φησι; ("ὁ (αὶ βήματω ζῦτα ἐλμήϑη ρὴμα κυρία ὡρὸς Αραμ, 
ὥζγνος ἕνεχεν ὕὅτως ἤρξατο, μ(  (ὰ ρήματα ζωῦζῳᾳ «ποῖα βήματα, Εἶπέ μοι; ἢ δυιλογότι 
ὧπερ πσδϑς (ὃ βασιλέα Τὴν) Σοδύμων ἐποιήσατο. μ(' τίω αὐαϑοψίαν, φησὶν, ὠκεί- 15 

νέων, μεετοὶ Ὁ “δι ποσείσονοϑαι ζοὰ ΤῸΝ αὑτοῦ διδύνϑμα, μΤ' τἰω διδωισκαλίδν, ἣν Αἱ οἱ τῆς 
.] διδονδῥων αὐτῇ κοῬαιτήστως ἐποιήσειτο, τοὴ ἡποσέβειαν αὑτὸν χοραγω γῶν αἱ 
Ἐχίγνωσιν τὰ ΤΜ ὁλὼν δυμιαρχϑύ, ΚΙ ὃ ζὰ ῥήματα ζυῦζᾳ, μ᾽ ὃ τίωῦ δεκῴτίωυ ῷ 
Μελχισεδὲκ τ Ῥαοκῖ, ὅτε, Φησὶν, ὡπόντα ζᾳ 7ὉΡ ἑαυτοῦ ἐπλήρωσε, τε 

1: Μεπὲζοῥημωτα (τα, ἐγενήϑη ῥήμα κυφίου πσοὺς Αραμ λέχϑν οὖν ὁσο,- γ9 
βιατί “τῆς γυκῖος " μὴ φοξοΐ Αἴξραιμ, ἐγώ χἱχυβαασίζω σψ ᾿ ὁ μιαϑύς σῳ πολὺς ἔςαι 

σφόδρα. 
ὕδᾳ φιλαν,δοοπίδν δεαυότ, πὼς θύϑκως αὐ δακολουθᾷ ζως ϑυεργεσίαις ἀμει- 

Θόρϑιος, ἢ () ἑαυτῷ ἀθλητέω ἀλείφων ᾿ νεωρθν ἐργαζ ὀνϑμος. ἐγενήθη ρήμω κυεῖν 
ὧν ὀροί ματι τῆς γυκτὸς. ὄζοι ἶι ἐν νυκτί εἵνα μεθ᾽ ἡσυχίας δέξηται ζὰὶ λελόνϑμω. χαὶ "5 

φησι ασϑϑς αὐτὸν, μὴ Φοξού Αζξρᾳμι. σχϑπει κηδεμονίας χιαβοολάυ, νος ἕνεκεν ἔ- 

λέγε, μὴ φοζού, ἴδει ζσούτυνι πλϑτε κρυτεφρϑνησεν ἐλαῆον Φροντίσοις ΜΨ “οἷδὰ τ 

βασιλέως διδὸνῦμων, φησὶ στὲς αὐστὸν ὁ ϑεὸς, μὴ Φούηθης ὅτι ὑπερᾷδες Ὀσούτων δω- 

ρέων, μυιδὲ αἰγωνιαίσης ὡς ἐλαιῆσρθῥης σοι τὴς πὐθλισίας. μὴ φοζού, Εἶτα ἵνα διεγεί- 
ρ΄" μάλλον ἀὐτε' ̓  ψυχίω͵ ποδϑςίγησι ῷ ρήματι ὁ τίω πσϑλσηλχϑολθιν, καὶ Φυσι μὴ Φο- 40 
(οὐ Αΐξραμ. μικρὸν "ὃ ἢ τῦτο τυγχάνει τρθϑς ὧ Ὧι σναφῆσοι, ὃ ΚΣ πσροσνχϑοίαν 
Εἰπῷ τῷ καλϑυνϑρου. Εἶτα φησιν, ἐγὰ ὑπεραασιῶ σῷ. “πολλαζωὼ ἔχει ὼ αὕτη ἡ λές 

ξις Τὶ ἐμιφάσιν. ἐγὼ ὁ πὸ τοῖν Χαλδαίων σι ἀῥαφήσαις, ἐγὼ ὁ ἐν ζριὐϑού σε αἰγοιγῶν, 

4» 
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ἐγὼ ὁ τῶν κινδυυύων τῶν ῳ Αἰγυπῳ ἐλευθερώσας, ἐγὼ δὴ ἅπαξ ̓  δεύτερον Ἅτο- 
οὐμϑμὸς σϑ! χαὶ τῷ ασερματί συ δώσειν τίω γίω (υτίω » ἔγω συ χἰχύῥασίζω, 
ἐγὼ ὁ καθ᾽ ἐκαύτην ἡμέραν -ἰδιφανέςερον πᾶσιν »ποδεικγυς σε, ἐγώ αἰ πϑαασίξω συ, 

τὔτ᾽ ἔεν ἐγὼ καἰ πιφαγωνίζομαι, ἐγὼ ὑπέρμαχος γίνομαι, ἐγώ φρονδίζω, ἐγὼ 
ς χλύταω ζάδυόρη, ἐυκολοὺ σοι καϑίφημι. ἐγὼ αἰϑαασίζω σύ. ὁ μιοϑὺς σὰ πολὺς 

ὄγαι σφόδρα. οὐκ ἠδουλήϑης μιαϑὸν λαξῷν καρ ταῖν χα μιοίτων ὧν ὑπ ἐμει- 
νὰς Ὀσώτοις χυδυώοις ἑαυτὸν το ρᾳαραλὼν, δλλ᾽ αἰχρ εἴδις χαὶ τῷ βασιλέως ᾧ Μ᾽ ,δΣ 
ὐχν σοι δεδυμϑῥων. ἐγώ σοι παρέξω (ἢ) μιαϑῦν, νὶ ζοσῦττον ὅσον λαμξανειν ἔμελλες, 

Ὡ)λωπολιὼώ δ σφόδρα. πολιώ,. ὁ μιαϑὸς συ Ὁ, φησι, πολὺς ἔςαι σφφρόδγα, Εἶδες 

"0 φιλοτίμίδω δεασύτω, Εἶδες ρημαίτων ὄγκον, Εἶδες πῶς δχανέφησε (2) τὴς ἐυσεξείας 
ἀβλητίωυ, Εἶδες πὼς ἀὐτν τίωω ψυχίω οὐνευρώσιν. ὁγὸ ζῷ ἀπύρρητο τῆς οἱ ονοίς. 

, Ι "ὦ δ «“Ἱ “ων “ΜᾳᾳῃΠ' ' ῶ) 
«ς ἔχιξαι μϑμος ἤδειϑτι ἔγοηζεν ὁ δίχαιος τῆς Ὄστο ἫΜ ρημάτων προακλιήσνως. δ. 
ΡΝ φίφησιν, δὴ παῤῥησίδν ἐλαῦε δύ ΡΜ βυμαίτων. 

ὕν ἘΕἶπιεδὲ Αξραμ, δέασοτα,, μοι δώσεις ; ἐγω 5. δἰπολύομαι ὠτεκνος. 
᾿ς Ἐπειδὴ μιοϑὸν αὐτῳΐ ἐστηγίείλο"», ὁ πολιω μίαϑον καὶ σφόδγα, πολεω, ἐμιφαίνων 

ἑαυτῷ τῆς ψυχῆς Κ ὀδυούνν, ἡὶ τίω ὡν διηνεκεῖ τῳ; χϑόνῳ ἐγίνονδμνν αὐτῷ αἰγυμίλυ “ 
ἐπα δίας ἕνεκέν, φησι, δέανοτα, Οιζτον μοι δώσεις : ἰδοὺ δ. λοιπὸν Εἰς γήρας ἔσχατον 
ἐλαιώων ὠ τεκνοῖ Ὡσολύο μαι. ὅρια πῶς ὠκϑλοιμίων ὁ δίκαιος ἐφιλοσόφει, σύλυσιν 

χαλᾶν τίω ἐὐγτεῦϑεν ἔξοδον, ᾧ ΡΝ κῷ' αἰκριβείας δ ρετῶν μετιόντες, ἐπειδδμ 

20 τῆς ἐντεῦθεν ζωῆς μετοιςῶσιν, ἀληθαΐς ὥασερ ὡἰπολύονται “Μ᾽ αἰώνων, ἢ “δ δεσμεῖν 

λύΐεντι. ὸ γὸ μμετάςα σίς ἴις 61 ζ!ς «γαρέτως βιϑσιν δἰπὸ χειοϑνων Ὠχὶ ζῳ βελτίω, 
πὶ τῆς πσοϑσκαίρρυ ζωὶς ΘΧὶ Ὑωῦ διηνεκῆ ᾧ αἰϑαύατον ᾧ πέρας Οὐκ ἔχουσαν, ἐγὼ 
δέ, φησιν, οὐσολύοριαι ἀτεωος. ᾧ ἥα ᾧῷ δαυλαγχνον δεασύτίου ἔχτασάσηται, συ 
μάχρα τϑτων ἔζη, ἀλλὰ ὦ Φησιν; 

5 ΟΝ ἐὸς τῆς ὀικογνους μου, 3 Ἐπειδιὴ Οὐκ ἐδωκοῦς μοι ατέρμᾳ, ὅτὸς μεκλη- 
δϑνομήσει. 

ΠΟ λλὴν ἔχίτασν ὀδυωύης Ὁ ὧν τῇ ψυχη ἐμφαίνει ζωὴ βήμφτω. μονογοχὶ "» 

Φισι ποὺς ἢ ϑεὸν, σοὶ “ΟὟ αὐδῇ ἠξιώϑην, ὧν ὁ ὀικοη δ μής, δλλ ἐγὼ μϑμ ἀλϑνος ᾧ ὠτικ- 
᾿ γ06 ἀπελδύσομαι, ὅτος 5) ὁ οἰκολμής μου κληρφιομώσει οἷα σῷ μοιδῳρηθεντω, χαὶ 

30 (υὑταπαξ καὶ δεύτερον αἰσωύαεσίν μου δυϊξαινϑμου πρῦσχ σθ, τι τῷ ασέρ ματι σῳ διώ. 
σεις ἢ γὰῦ ζωωτίων. σκόπει μοι καὶ ἐντεῦϑεν τῷ δίκαν Ὁ ιρετέω"" ὅτι ᾧ (οἷν λογισμὺς 
τϑτως φρέφων οὖν τῇ δζρινοιᾳ, συ έποτε ἐδυογέροινεν, συ ἔποτε βαρύ τι ἐφθέγξατο" 

νοῦν, Σλώὰὶ ἢ νιν ,» 1} « ! 3: Ι , ἢ ἡ γέ τ 9 τζοστε!ς οὐ. Κ}} “ὧοϑς αὐτὸν ρημάτων, παῤῥησιαίζεται “σῶς τὸν δὲ.» 

ασὐὐτίω ἡ ὟἜἙ ἐνδόοϑον λογισμών τέων ζραχίω κατάδηλον πειᾷ, ᾧ δεύωυσι τὴς ψυχῆς 

Ἂς ἀστῷ ἃ ἐλχος᾽ δὲ ὃ ὼ (ᾳχεῖθν γ ἰατρείαν ἐδέξατο. 

4 Καί θύϑέως, φησὶ, φωνή γιοῦ ἐλῥειο ποὺς αὐΐν. 

Οδοα τῆς γραφῆς Ὁ χολδα τήρησιν. θύϑέως φησίν. αὶ ((μυεχώρησεν Οὐϊοὲ μικρὸν ϑυακ- 
δα! δ δίκαιον, αἰλλαὶ ζῳχεῖλν Εἰσαίγή Ὁ κρδοαρωθίορ, ἡὶ τῆς λύπης Ὁ μέγεθος ὀζρι. 
σχεδαζ δὲ Ἔ πσοϑς αὐτῶν ῥημώτων. 

40 , Καὶ θυϑυύς, φησι, φωνή ϑεού ἐΐμετο ποὲς αὐον λέγουσα ὃ κληρϑνομκήσει σε ὡς ́  

αὐλλ᾽ ὃς δξελθύσεται ἐκ σῇ, ἐξέ κληρϑνομιήσει σε, 
Τούτο, φησι, δέδοικας, τῦτό συ τὸν λογισμὸν ζουρσ'Ἥει,τῶτο σῳ “ ἀθυμίαν Ἐλττεί. 

Ἡ, μαΐθαωνε ὥννιω δτι καὶ Κλ σφνομιήσε! σε δ ̓ λλ᾽ ὃς ὀξελδύσεπα ἐκ σῦ, ὅτος κλή- 

᾿Ν οϑνομήσει 

χοῦ. ", 
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οϑνοιμήσε! σε. μιὴ ασϑϑς τέων φύσιν ζοίγιω ἴλης τίω ὀὐ,ϑοφπίννν, μηδὲ, πσοὶς ὦ γῆροις 

ἰ οὐνόει Τὸ σὸν, μήτε τὴς Σιαῖρας τέωυ φείρωσιν᾽ ἀἰλλαὶ τῇ διωαίμει ἐμοῦ ἃ ἐπαγειλονϑμα 

πεποιδῶς Τῆς "ὃν αθυμίας ἐκτὸς γίνου, δέχου ἢ ἱκφμὴν τίου πβαχλοσιν, ὦ πεῖσον 

σαυΐδν, ὡς ἕξεις κληρονόμον Τ' ἐκ σῷ μέλλοντω τίκτεοϑαι. Εἶτώ γ᾽ ὑπρ φυσυὴν 
ἡ ἐπαγζελία, ὶ ζωύϊκα. λογισμὸν αὐ, ϑούπινον (πολλ ζω »ὸ αὐτοῖς ἐνεποίει τίω ζαλίω ᾳ 4 

ἱ τῆς φύστως κωλύματα, ὧ γῆξοις Ὁ ἐντοῖ τῆς Σαῖροις ἡ φείρωσις, γῆς μήτρας ἡ γέκρω-- 

; σις) ἔχιπεϑει τὴς ἐπαγελίας ὦ μέγεθος, ἡα χορὸς τίου τῷ ἐπαήειλα νϑύου φιλοτιμίαν 

᾿ αἰφορων ϑαΟῤρεῖν ὁ δίχαιος ἔχῃ. ᾿ 
ς Ἐξηγαγεῦ αὐΐὸν ἔξω, φησὶ, αὶ Εἶπεν αὐτῷ" ὀῤώδλενον Εἰς Ὧν ὑσουον ὶ ἀ-. 

᾿ οἰθμησον «(ἦν ἀφέρᾳς, Εἰ διωυήσιν ἐξαοιομῆσαι αὑτοις. χαὶ Εἶπεν, ὅυτως ἔςαι 10 
᾿ τὸ ασέρμα σύ. 6. Καὶ Ἐλίφευσιν Αἴΐδραμι τῳ Θεῷ, χαὶ ἐλογίοαϑη αὑτῷ Εἰς δι- 
β «αμοσιώζω. 

Τύρος ἕνεκα, ἐπεσημζατο, δτί ὀξηγαδν αὐτὸν ἔξω; ἴτι "Ὁ αὐγωτέρω Εἶπε, 

ὁ7| οὖν ὀροὶ μ(φιτί τὴς νυκζςς ὀφϑεὶς αὐτῷ ζῷ ασοϑς αὐΐὸν ἐποιήσωστο βήματα, βέλεται ᾿ 

ὶ δὲ νιῶ αὐτώ δεῖξαι “ἣν ἀἰφέρων ἢ ον πω ἐρανῷ Ὁ αϑαφίβ μυζῶν, φησιν, ἐξήγανλμ αὐ τς 
ἐξωὶ Εἰ πεν᾽ αναξλεον Εἰς Τ' ἐρφινὸν, "ᾧ ἰδὲ (ὧν ἀξέρας, Εἰ διωύήσῃ ὄξαοιθμῆσοι χόλῳ 

αἰυτοιᾷ. ἡὶ Εἶπεν᾽ ὅτως ἐξα ιζ απέρ μα συ. μέγα ᾧ ἐπαπελμᾳ, πολὺ Ὁ μέγεϑος τῆς 
τ χσυ ἡέσεως. δλλ᾽ ἐλὺ τέω διυαμιν τῷ κἰασοοονϑρου ονοήσωμδν, Οὐεῖδν ἡμῖν φανᾷ- 
ται μέγα. ὁ γὸ “στὸ γῆς σώ μαι 1] φιπτλ αἰ στικ,καὶ κ “5 μὴ ἐντὸς ἐἰς τὸ ἐξ πβαγαγων, 

ἣ αὶ δημισργήσος ἀπὸυταίᾳ ὁρώνϑμα, ὧν ὁ πὼ τὺ φύσιν ̓χαρισασῖ, διωυήσεται. ἐμ 29 

Ἶ δὲς δεαπύτου Φιλοτιμίδν. ΚΝ, Εἶπεν, ἰπολύομαι ὠτεκνψος, ὶ ὠσανεὶ αδθὶ αὐταὶς τού 
Ϊ ϑανάτε (4 θύραις τυγχόμων, ἢ σέ ἔτι λοιπὸν οὐγεργῆσοιᾳ διωυαμενος τσοϑς πτιιδὸ. 

“ποιΐδν,ὅτω ζὶ ρήματα ὠκᾷναι πυρϑήκατο λέγων, τι ὁ ἡἠὸς τῆς ὀικογμούίς μου χλιηρϑνον 
μβεήσει με δία “τούτο ἀγαφῆσειι ἐτο βαλθνθμος Ὁ φοθνημα ὼ ἀκμάζοντα Τ' λογισο 

μὲν ἐργάσαιοϑαι, καὶ τού δέεις αὐτὸν απαλλαίῆει τοῦ ἔγικεινϑβα ὸ τῇ ἰπυναέσει αὐγορ- : 
θυ, αὐτῷ τω δζρένοιδν, καὶ τῳ μεγέθει τῆς δωρεᾶς ὸ τῳ κἰ ποδεῖξαι “ἿΜ ἐφέρων ) πλῆ- 
90ς, ᾧ ὀἰξίσος τότων ἐπαγίείλαοϑαι ϑνήσεοϑαι (ἦν' τίκτονϑμους, Εἰς χουςεὺὶς ἤγα}» 

Ἢ ἐλπίδας. ὁρών Ν᾿ τῷ δεαυῦτα τίω ἐπαιελίλν, ᾧ πόρτα αὐ, ϑοόπινον λογισμὸν α-.- τὰὴ 
ποσεισοίμϑμος, ἢ ὅτε σοὺς ἑαυτὸν ἰδων, ἴτε τσδὲς τίω Σασαν πλείονα κωλύματα. ᾿ 
ἔχουσαν, ὄνλα ζᾷ αὐγιϑοόΎπινα πόντα! δ ἑαυτὸ Ὡπορριψαϑνος, αὶ Εἰδὼς ὅτι διωυα- 10 » θη 

ζ; ϑεος κα τοὶ αἰ φύσιν δωοήσοναϑει, ἐθείῤῥησε τοῖς ἐϊρνυδιοις ἡ σσοὲμίλν αἰμιφιζο-- 

λίαν ἐδέξωτο, σὐοϊὲ ἐδίςασε πσοϑς τὰ ῥηδέντα. τοῦτο "ὃ ἀληθῶς πίζεως, ὅτὸμ, μὴ 

κῦ δλύ, ϑροπίνίωυ ἀχϑλουϑιν γινομδῥης τῆς ἐπωγελίας, ἡμεῖς ὀκῤῥώμϑυ τῇ τοδί πυυ- 

δβ,,λ,4, δρμδμου διωύα μει. πίςις ΝΝ ὅφ1, χαῦως καὶ ὁ μιϑχάριος ΠΠαύδλὸς φησιν, Ἑλπιξζομώνων 

«ἰασόςασις, πρ αγμαΐτων ἔλεγχος ϑἱ ῥλοπομένων. ᾧ παίλιν, σι βλέπει τίς, τἰ καὶ 39 

ἐλπίζει; ἐκῷνο ζοίνιω δε) πίςις, στὸμ ὠκείνοις πιφεύωϑμ τοῖς μὴ βιλεπομένοις, τσοϑς ̓  

αἰξιοπιρίαν τῷ ἐπαήειλα μένα τίω δζρίνοιαν τείνλιντες. ὃ Ὁ ὁ δίκαιος ὥῥ πεποίηκε, 
πολλίω κα γνησίλυ πίςιν ἐχιδειξαίϑμος οὐδὲ τὰ ἐπαγίελϑέντοι. δὲ ὃ χαὶ αὐακηρύῆεται 

αὐχῦῦ τῆς θείας γφαφῆς . ἐπηγατε "ὃ ϑύϑέως, κ᾿) ἘχΊίςευσεν Αἴξραμι τῳ θεῷ, ἡ ἐλογί- 

““)η αὐτῶ εἰς διχᾳιοσιυύζωυ εἶδες πῶς αὶ ασο3 Ὁ ὀκξασεως Ὦ ἐπαγίελθώτων, ἐπ᾽ ἀὐπί ὦ 49 
πιφεύσοι “ξἰρκούσαιν τίω αἱμοι(ϊωὼ ἐδέξατο. ἐὲς γὉ διχαιοσιωύζιν ἰυτῷ ἐλογίαϑη Ὁ πι- 
φεύσοι τῇ πρῖορ, τῦ ϑεού ἐπαγζελία, τὴ με λογισμοῖς ἀν᾽, ϑοφ πίνοις τὐδκεργαϊσοιον, τὰ 

᾿ ρα Ἐ γκού αὐτῷ ἐϊρημένα. 
τ 

Παιδυυω θα, 
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ἫΝ 

Παιδυυώμεθα ὥίνεω, πὐραᾳκαλώ, ὦ ἡμεῖς ΓΌΩΝ τπὖ πατόκαῤχου σπιςφεύειν τοῖς 

ρὰ τοὐϑεοῦ ἐρηριένοις χὰ τς αἰτασο λἔσεσιν αὐτο οι ῤρᾷν, καὶ μὴ) τοῖς οἰκείοις λογισμοῖς 
καταχϑλουθαν, ὁ πολλζμυ τί ϑυγγωμοσιωώζω Ἐχιδείκῳνοϑει!. “τοῦηο γὰ» ἡμᾶς καὶ δὲ- 

χαίως διτοῷηναι δικωήσεται, τὸ ἕῳ γέως πο ρασκβυαϊσει ΜΝ παρ αὐτυ ἐπηήολμίνων ἔχι- 

ἢ τυχεῖν . δ λὰ τῳ ἂρ Αζρκα μα ἐπηγείλατα εἰκ τοῦ ἀσέρμκατος αὐτο ΟΆὀκΆηρ9ι πλῆ- 

ὡς ϑιμήσεαϑει ὁ ὑπὲρ φύσιν ἢ αἰχολουθέαν αν,ϑ 6» πίνδω ταὶ τῆς ἐπαίελίας ἐεὦ (δι ὁ ἢ 
ἡ πίσις ἡ αἷϑὲ αὐτὸν τίω διχαμοσεωίου αὐτῷ ἐκόμισω) ἡμῖν ὃ, ἐδ νήφω ϑμ, πολλῷ μεί.. 

ζοια πα έλατο  πολλιῷ τῷ μένῳ «ὧν δύ, ϑε» πίνοις λογισμιους αὐ πυβακοντίσαρ δὺ-- 
γαυβυα μόνον ἐδ ὶ πιςευσω υϑμ τὴ τοῦ αὑπνοουθμου διυυαΐμει, να χαὶ Ἔ ἐπ πίξεως δὲ- 

1ο χαιοσιούδεν χϑομισώαϑα, ἡ τὴν ἐπηήελιυϑων Ἐχιτυχωρϑρ. "αὶ "ὃ ἡμῖν μοίλιςα, ἐπαγ-- 

γελϑέντοι λογισμὸν ὀῤιϑεϑπινοι νικά, ἡ πάσοιν ὀξμνοιὰν αἰζύρθαμει. τοσθ» δὴν κί ανο- 
ὁἌσεωὶ 2 Ὁ μέγεθος. συὲ γὺ τὰ οὐ τῷ παρϑντι μόνον «(πνέοαη, ὁ τὴς ϑζώϑ9α ζω- 
ἣς τὴν σύτασιν, ἡ τίω “δἰπόλαυσιν “μ᾽ σρονϑβων, δλλα αὶ κ᾿ τίω ἐντεῦθεν ἐξοδὸν χαὶ 

τίω δῇ σωμάτων φϑοροὶν, ἐπειδλρ Εἰς κὸνν ὁ τέφραν Αἰ σλυϑὴ ἡρδμ' τα σώμειτα, 
15 τὸτι αὐαήσειν αὐταὶ ἐπηπείλατο, ὃ οὖν μοίζονι δυξη. Δεῖ γδγῤ,φησιν ὁ μακοίθλος [Παὐ-- 

λης τὸ φευρτὸν τού» ὠδύταοϑει ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν 11» ἐγδύσαοϑω αϑανασίαν. 

ῥ᾽ τίω Φ δωμώτων ἀγαςασιν τῆς βασιλείας ἡμῖν πίω ἀπόλαυσιν δωρφαϑαι ὑπέ- 
φάτο, ὃ τίου μ(τ' “ἥν αἰγίων οἱ φγωγάω, ἢ τίω ὧν ϑιμωυεκχεῖ αἰωῦνι Ὡπόλσιυσιν, τὸ τῶ αἰ- 
πῤητα ὠκᾷνα αἰγαϑα, Αἰ ὀφθαλμὸς σέκ Εἶδε, Ἐς οὐκ ἤκουσε, ΩΣ καρδίαν δώ- 

19 ϑρϑίπου Οὐκ ὀῤέξη. Εἶδες πόσο [9] τ αἰπαοαέσεων ἡ Ὑὐαουλη᾽ Εἶδες δωρεών 

μέτϑος. ζαῦτα οὐρνοοιώτες, ἡ ( ἰδότες δ αἰὐφευδὲς τοῦ ἐπαγίειλαμϑμου καὶ ποδϑθυμί- 

«ς πρὸς (ὄν: τὴς Φροτῆς ἀγώνας τ σοδυω θα, ἵνα αὶ “ἢ ἐπηήελμϑῥων αἰγαϑῶν ἰπο-- 

λαύσαι δυυυηνϑώμδν᾽ ἡ μεὴ πυδϑτί νϑὃμ τὴς ἡμετέρας σωτηρίας ᾧ ἢ Ὄοσύτων ἀἶγα.-- 
ϑών τῆς δ'πολαύσεως ζο, πσοόσκαιοαι, μυηδὲ (ἄν; πόνους τὴς Ὡρετὴς λογιζω θα, ἀλ.- 

15 λᾷ (οὶ ὀῤτιδύσεις οὐνοαΐϑμ᾽ μωδὲ Τὴν “χρηματωι τίου διωπείνζωυ ὁρᾶν βουλὼ ἄθα, ἐ-- 

πάδϑμ δὲν ζαὕτω τοῖς πένησι δδεώναι, δρλνω τέων εἰγζωῦϑοι γινομδμέωυ πο ϑσοδὸν. δχρὼ γὃ 

"»ὑ» ᾧ ασίρῳ τί ἐλεημοσιωύζωυ πβξείηασιν ἡὶ ϑαία, γραφὴ γνώ μ(Τ' χαρϑὶς καὶ πολλῆς τῆς 

σπεϑλυ μίας αὐτέων ἐργαζώμελει. Εἰ ὃ Ὃ τῇ γῇ ( απέρικατει απ θκκατατιλέμϑμοι, 
ται σιμυηγρϑμά καὶ ἐνδὸν -ὠστοχείυδνα σχϑρπίζοντες μτ' χαρϑις "(Ὁ δἰ ϑυρλῆονται, 

30 ἢ τῆς γρυςαῖς ἐλπίσι τεεφόμϑμοι ἤδη ζᾳ δραύγματα καὶ τίω ἅλω πεπληρωρϑρην τοῖς 
λογισμοῖς ὑπογραφουσι ᾿ πολλῷ διὴ μάλλον ζῶν" τὸν ατύρον γοῦτον τὸν πγϑυμιατικὸν χᾳ-- 

ταξιουμένους απείρειν, χαίρειν ἡ γεγηθέναι σδϑσήκει᾽ οτι ἘΠῚ γῆς απείροντες, οὖν ὀυρρκνῷ 

ἡπρίζεν μέλλουσι, " ὭὌργύολα καιτοιξαἰλλοντες αἱ αἰἰντημμαίτων συγχωρυσιν δέονται, νὴ 

αὐρησίας αἀἰφορμδι βυοίσκουσι, πορϑξενοιῶτες ἑαυτοῖς ὀρ ΡΜ ον ζώϑα διδομένων ἢ 
35 διϊιυεχη αϑαΐπειυσιν, χαὶ τί μα ἥν ἁγίων αἱ] φγωγάυ. καὺ σωφρφσιώῃ ἡδωιαῦα, 

μὴ “υ»» σχοττῶμϑῳ ὅτι τεύτον ἔχαι ηϑρετή ̓ μηδὲ ὁΤί ἡ παρϑενία πολιωὼ ἔχει τὸν οὐγώνα,, 

ἀλλα δὲ διαδεξομθμδο λῆξιν δχολογιξόιμνοιν" ἐχιθυμίας “Ὁ ποναρφις χαλινώσωμϑμ Ἢ 
λύδαν αἰδεγνώμεϑοι δ Φ (ὐρκὸς σκιρτη μοίτων, ἡ τῇ Ἵ αἰμοιξων αγγιδῦσει “ὃ δυσέρειαν 
Ὑ ποιῶν ὑποτεμψὼ κἴθα ἰκφμὴ γὸ ἡ δν ̓χρηςῶν ἐλπὶς ὦ κινδυυύων χρροισκθυαῖσαι χατο- 

Δ Ὄλμαν, μή τί γε δὴ ρετης «ἂν πόνοις ϑμναίως" ὑπενεγκεῖν. στὸμ "ὃ οὐνοήσης, “ΤΊ 
φΘ: Θρριγεοὺ αἰγωνισαί ψϑμος γθόνον, ἡ τῆς παρθενίας τέω λαμπείδου φαιδροὶ ἄζρτη-- 

ῥῆσας ὑκείνης υὐξιωϑήσῃ τὴς φϑικορλας ϑζραγωγλ, ἡ τῶ νυμφίῳ σιωνεισελϑεν διμωήσῃ, 

Θἰ ῥλαμπάα; ἔχοι; ὀρημμένας ὰ “Ορχφιῶ ἐχούσοις ἐλαιον(τοῦτ᾽ ἐς! τίω Ὁποῦ 
αἰγαϑῶν 

ἩΘΙΚΟΝ 

αἰ Κορ. ἐν γγ. 

«. Κορ. β. 6, 



κιῳ, (6, 298 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

| ὠγαθών πράξεων ὀργασίαν) πῶς ἐχὶ ΩΤ παΐσης δολίας ὥπλυτω ζὶ ϑυχερὴ 

Ι β, Κορ. γ. Ι΄, ὅζαι φζαδραμεν δυνήσῃ, οὐνοον ὀκεῖο ῶ φὐϑὶὶ τῦ μακαρίου Παύλου Θἰρημένον᾽" Εἰρα- 

γέιυ διώχετε μετά παντῶν χαὶ πὸ ἁγιασμὸν, Ἢ χϑεὶς ; Ογεϊεὶς ὀψετα ὧν κύειον : ; ΕἾδς 

| πὼς τῇ αὑγιωσερύῃ τίω δ ρων σιεωυξζευξεν, γα μαίγωμϑμ ὁ ὅτι μόνον αγνείδυ 

, σύ μματος γλιζοτά, λλὰ ἜΝ Εἰρωϊω, ἐχαιτέρωϑεν ἡμᾶς ὀρϑοιώῶ “παιδυύων ἑαυ- ς 

᾿ ὥυ' Ἐχίπε τὴς ᾿4:γω γῆ, χα οὖ τῇ ΜΝ λογισμδα καταφάσει, ὡς Ἑ μηδεμίαν τῇ) 
| (ευχίω ἡ  ϑθρυ ον οὐ ἡμῶν, δ οὺ γαλάωη χα] [ ἡσυχίᾳ, δἰϑῖγεν ̓  αἱ μετα 

πόμτων Εἰρμυικώς δζακφαϑαι, ᾧ ἥμερον Εἶαι ἡ ὦ Ὡράον Φ ὑλπεικῆ , ὥςε παντω τῆς 

᾿ ϑρεδ ἃ χρώματα ἐπρϑήν μδὰ} ῷ παροσώτπτῳ. ὅτωγὸ θέον να δόξης τῷ “χϑλόν.: 
τὸς Ια αὐεβοραν δυνησό θα,  ὠληϑὴ δόξαν φροτίμόντερ, ὑτὴς (ῳπενοφρο( ωης το 
πολλίω ποι Ὁ Ἶ Ὀλημέλειδ, καὶ » πάσης δ παρόντος βίᾳ ϑδημεοίας κατατελᾶν, ἵγα“ὃ 

αὐληθϑς ἡ ξεξαας ϑύὴ μερίας Ἡπολαυσωρδρ,ὶ Τιχύξλον ἰδεῖν κασταϊξιωθϑώμϑμ. Μαχῴ- 
Ι ΝΝΝΝ ἐμοὶ Ὁ, Φησιν,Ο! χαϑαρφὶ τῇ ἡ καρδία, ὐτι αὐτοὶ 1" θεὸν ἀν ον1). καϑουρίσωμεν Οίγω "ὖν 

Ὁ ς κὠειδὸς καὶ ὺ μα "ἀκριβείας ἢ  εαυ μ᾽ βίο ὀικονοίίο νϑρ, ἵνα, τίωὐ παεϑυσαν ζωὴν κα 

͵ παΐσης ϑετὴς ὁδεύσαντες, δα Ἵ ογζωθα πῦγων ἴω αἰμοιξας λαῦειν χαταξιωθαιμδν εἰ ῳὡ ΧᾺ 

Ι μόλλοντι αἰῶνι χα ειτὶ ὃ φιλονϑεφπία ω κυρία ἡμδ ἱμο Χοιρού, δ ὁ ὧὺ τω πατοὶ 

| ἡ δῦξα, ἃ ὧμα τα αὐ γίῳ Ἐνϑύματι » γε "ἡ ἀεὶ, ᾿, ᾧ εἰς «ἂν αἰῶνας ΝΜ αἰώνων. Αμώω. "ῥἰνὴ 

Λύγ. λζ. ΕἸΠΕ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΑΒΡΑΜ' ΕΓΩ ΕΙΜΙΟ 

, Θεὸςο  ὀξαγαιγαγσι ὧκ χώρας Χόιδαίωι, ὦσε δοιώαί σοι Ὁ γἀὼ ζιὐτίω :9 
κληρονομῆσαι αὐντίω, καὶ ῷ ἐξης. 

ζ γάλι τῆς ϑείας γραφῆς ἢ δευύαμις, ὸ πολις ἢ Οὐ μ' Ὰ μασιν ἐγο 

(ὦ κρφυμεδίος πλϑτος Τὴν γοήματων. δὲ ὃ πσέϑσικει κῷ ̓ἀχριδεί 
ἢ φ αὐ ἡμᾶς «πϑησεχονζας πολλζω ποιείαϑει τίωὼ ἐρεωωυδρ , ἵνα δ. ἐξ 

Ι ( ψιλὴ πίω ὠφέλειομ εἰγτεῦθεν καρπωσώμεϑου. ὅρῳ γὰ τῶτο ω 
Ϊ ἵρων 4 λϑ, ὁ Χολοὺς γρηήειλε λέγων, Ἐρειουώτε ΓΝ γφαφαφ" ἥα μή «- 

5 ᾿πλῶς ψαῦ πσφϑσέχωμϑῳ τῇ τῇ ἀνάγνώσει, φλὰ ῶ βαλος ανγιχ- 

μέτα ̓  ἀληθῆ, τὴς γφαφῆς γοιου ὑκαταλαθεῖν διωνδαμδν. τοιοῦτον Ὁ» Τὴς γ94- 

φῇς Ὁ δος οὐ (ρα γέσι ῥήμασίν ὅ41 πολλάκις ἀρεῖ πολὺ πλῆθος νοημαύτων.. θεία ) ὃ 

ὅρι ζᾳ διδούγμαζα ὶ] σόν ὁ, ,ϑοφπινα. καὶ ἡ δὲ τῷτο ἀπενλωπίας τὴ τῇ σοφίᾳ τὴ ἡ ἀῤ.ϑ69- 

πίη πάσοιν αὐτίω Ἐν ἰδῷ συγκεινϑῴέωυ. ὦ ὅπως, ἐγὼ λέγω. ἐκφ ἃ ἣ δ ὃ, Ἐχὶ τὴς 

λὐϑεφπίνν σοφίας λέγω, πᾶσα, ἀΐοϊςἡ ἡ ατουδ. ἰδὲ τίου ΓΜ λέξεων (μωϑηκιν ἐ ἐ- 

πινενοηται οὐρα φ πὐμυδυπίον αἱ ασπαν" οὐὶς τῇ τῇ γα Φὴ λόγος τὶ κάλλους ῥημό- 

τῶν ἢ ̓μωϑϑῆκην. ἐχα ΝΣ οἴκολεν τίου ϑεΐδν χαεν ὀπτανϑούσειν κα ") ὃ καΐλλος τὰ λερές- 4 

μδμα. κἀκᾷ μῷ" ᾿πολλίω ἢ ἄφατον Φλυαείδν τῦτε ἔν} νοημιαίπων δ6] «ἴξιδρα- 

ξα δ," ἐνζωῦϑα ἢ, ὡς ἴξερὰ ἡ βραχῴα λέξις πολλάκις ἤρκεσεν ἡμῖν πᾶσαν ὑφάναι Υ̓ δεν 
δωσκωλίαν. Γω τοι το ,ϑὲς αρλλύντες ὑμῶν. το ἀγεγνωσνϑμα, ἢ “Μ᾽ παδϑοιμίων ἀ- 
ψαμϑροι, ὯΝ πολίων δὕρρυδν Ψ γοημιαίτων τὸν πλϑζν, οὖν ἰούσαινϑῳ περαιτέρω 
κσϑϑελϑεῖν, ὡςε μὴ τῷ πλήϑαι κριταιγαῖσαι Ὁ Υ ̓μγήμδωυ ὑμδίῖᾳ ὃ λυμδιϑαοῦ, "καὶ τὸ ἥ-- 40 γῇ 
δ ῥϑώτω. βύλομαι δι δζω νει ((μυαΐεα; τοῖς δὲς Εἶρμυδίοις αὶ ἡ τὰ μέλλοντα, ῥιϑθήσεο, εν 

ἵν ουτω πάσαν τῷ ἀγάγνώσματος ποιησείμϑμοι ̓ ὄξήγησιν, ὃ τυτως ὑμιὰς α οὐγτεῦλεν᾽ Ὅσο- μ ' 

πέμψωμϑρ. δυλώ σπϑσὲ χῖτε; πὐραχαλώ, ὠκριξεὗς τοῖς λεχϑμϑνοιφ, ἐγ χὐ πῆς τ» 

ἡμέτερϑ9, 



ΓΕΝΕΣΙΝ, λδογ. λζ. 299 χεῦ. 
ἡμέτερϑ, λα ὦ κέρδος ὑμέτερον, μῶλλον ἢ) κοινόν. τί ' λέγω ὁ πὸόγος ἡμέτερος; 

ἐχί Σρλα τῆς τῷ γε 5 χαρλτὸς ὅ9Ἵν ἡ δωρεα. μα: σσϑϑσθγὴς τοίνιωυ «αἰ πσοδεχώ θα ἢ 

ἡμφεᾳ αὐ ραὶ τῷ Θεῦ δωοούμϑμα, ἵνα κερδλϑλυτές ἦι Εἰς τίω χτ' ψυχίω σωτηδλαν, 
ὅιως ἐντεῦϑεν ἀπίωμϑμ. Ὡ].9))} τῦτο καθ᾽ ἐν οἰσὴν τζω πνῶυματικὴ ζωυτίωυ πδοι- 

φοευϑυ ὑμῖν τρύπεζϑυ, ἵα τῇ ((ἰωεχείῳ τὴς χρ Ῥρινέσεως,ὼ τῇ πολλῃ Τὴ ϑείων μελέ- 
τῇ πᾶσαν σϑτειχίσω δ τῳ “πουηρῷ δα μονι τίω ἐχιξαλίωώ, στὸν ὙᾺΡ ἴδῃ πολλιδὼ 

ἡμᾶς πὐδὰ τὰ πνϑυματίκαὶ τέωυ ἀπουδέυ) ἰιϑερϑῥους ὦ μόνον σύν. ἔχι,ϑήσεται, δυνι συσὲ 

., ὀῤτηιλέψαι " δυωήσεται, Εἰδὼς ὅτι λόνητα ξχεχειρήσει Ὦ χυὶ τὴς ἑαυ κεφάγῆς τίω 
ἵμῳ πἑλμλν"ἐχιδειξα δος. φέρε δξωυ “ἥν ,ϑὲς Εἰρηνϑμων τίω ἀκολουθίαν αγαλαξόντες, 

το ἡ λειπουϑύων τέων ἐξήγησιν ποιησώμεθει. (5. ἑω ἡμῶν "θὲς Ὁ λέγόρϑιον ; τίω ἐπαγ-- 
»ελίλυ τίω «ὐοἰς ὃ Αὐδαᾳαμ τὐἰξεεχράφορϑρ, ἔνθ, ταοόσέταῆεν αὐτῶ δνασλένψαι 

Εἰς) ϑοανὸν ὼ Ὁ πλῆθος ' εἰφέρων ἰδιᾷν, “ϑρίθ μησον )}, Φησι, ἦν" ἀφέροις, Εἰ δ. 

, γήσῃ ἄξαυριθ μῆσαι αὐζις. καὶ Εἶπεν, ὕἕτως ἐςαι Ὁ ασέρμα συ. Εἶζῳ δεικνύουσα ἡμῖν 

ἡϑκία »ραφὴ τὴς γνώμης τῷ πατϑιάρηρυ φιλόθεον, ὶὶ δὴ, πνοῆς ῷ ἐπαγίειλοίνϑμον 

: ὁραῤν,ὺ τίω δυύωμιν τ “ἰσσοοουϑέν εὐνοων ἐχίςευσε τοῖς ἐιρηνϑμοις, φησὶ, ὶ ἐχίτευσε 

Αραμ ᾧ ϑλῷ, ἃ ἐλογίόϑη αὐτῷ Εἰς διχαιο( ωίμεν. μάγοι τότε θὲς Εἰπέντες οὐκ 
ῷ ἰοσομῶν περριτέρω πσοοέλϑᾷν, δὲ ὃ ὀναγκαγον ζὰ ἑξῆς ἐπαγαγεῖν. ᾳ ΝΥ Φησιν 

7 Εἶπε ἡ κύριος ασϑϑς Αξζοαμ᾽ Ἐγὼ Εἶμι Ἐ Θεὸς ὁ ὀϊξα γα γῶν σε ἐκ τῆς χώρας 

Χῳρδαίων, ὦφε δοιώα! σοι τέ γάῶ ζω τέων κλοιρονομῆσου αντίω. 
ἴο ρα Θεῦ συγκαταάξασιν, πῶς αὐτὸ βόλεται Ὁ πίον βεξαιῶσαι, κἡ) ποίῆστι! πολ--: 

λίμ ἔχειν τέω πλορφφορίλυ αὐἰϑὲ “ἢ ἐπηήελιϑμων,, μονοναχὲ λέγων᾽ μνήσθητι ὅτι 
ἐγώ σε οἴκϑεν ἀϑέφησα,. ἰδοὺ αὶ οὐ νῷ τῷ ϑεοῦ ῥϑόζι ὺ ᾧ πατοιαῤγίων σύμφω-- 
νὰ δείψυται Οοῖς αὐ ρὶ τῷ μακαοία Σ τεφανν Εὐρημδύοις, (ὅτι ἡ ὀΐκφϑεν ἡ ἀξ αὐτῆς πρ.ξ.4, 
τῆς Χαλϑαίας τῷ δεαυῦτα ὦ πσϑϑςαγμα αὐτὸν ὀϑαςφῆγαι παρεσκθύασε ᾿χαὶ τῇ τῦ- 

2 τυγνώμῃ ἐπόμϑμος ὁ πατήρ, χαθούπερ ὼ φϑαίσαντες Εἴπορϑυ, Εἰ ̓  ἀΐπιφος ὦ δλλ᾽ 

δὼ μεγάλξω ὑπύϑεσιν δεσμῷ Ὁ φίλον ἔχων ὃ αἰδὲ αὑτὸν, ἠκολούθει κὶ ἐξήει. ἰασο- 
μἰμψήσκει ζοίνιιυ αὐτὸν Ὁχὶ τῷ παρόντος, ὅσην οὐνο πσϑϑοιμίων ἐποιήσουτο αἴθ αὐτὸν τίω 

ποδϑνοιὸν, δυλών αὐτῷ ὅτι μεγαίλᾳ “ναὶ αἰξὲ αὐτοὶ βυλευόνϑμος, ὦ υζμϑέλων (ὡς 

νἰασολέσεις πσϑὸς αὑτὸν ποιήσοιεϑαι χαὶ Εἰς ἔργον αἰγαγῴν, ζοσαυύτίων ὁδὸν ϑζᾳνύσαι 
30 ἐποίησεν. ἐγώ Εἰμιὸ ὅξαγαγων σε ἐκ τῆς χώροις "ΨὋ' αλδϑαίων, δοιωνα! σοι Ὁ γάῶ 
ζὐτίω κλοφϑνομῆσαι αὑτίω. μὴ γὸ «πλώςσι ἐκᾷθαεν αὐέφηισει: μι γὸ Εἰκῇ καὶ μαί- 

ἀέμας τί ἐντϑυϑὲν σε ἥγαιϑν: δζρα τϑτό σε καταλα τίω ΠΠαλαιείνζο " ἐσαλόμζω χα! «- 
Φᾷαι τίω πατρῴαν οἰκίαν ᾧ ἐλϑν Εἰς ταῦ γάω ζιυτίω, ἵνα κλιηρϑνομήσνις αυτίω.. 

λργζόμδνος Ούνιω ἐσης αἰ πήλφυσας ΠῚ ἐμοϑ πσοόνοίας, δξ στα τίω Χαλδαίλυ καϊέ- 

44 λιχες μέρα ὦ παρόντος, χὶ ὅπως τἰθεφανὴς “ἐλ ϑνας καθ᾽ ἐχούσην λοιιασοότερ9ς δεικ-- 

νύμϑρμος ἐκ τὴς ἐμῆς συμμαχίας ἡὶ τῆς οὐδὲ σὲ κηδεμονίας, ϑούρσησον τοῖς χορ ἐμοῦ 
λφγρμδύοις, ΕἾδες φιλόν, 59» πίας κὐαῳροολώω, Εἶδες συγκατα(ζασεως μέγεϑος᾽ 

πος αὐτῷ φηράξα, βόλεται τίω ψυχίω ὁὶ βεξαιοτέροιν τ τά πίςιν ἐργάσωαϑαι, 
ἴα μλξχη λοιτον ὁρῶν πος ζὰ τὴς φύστως κωλύματα, διλα τίω δυυύαμιν «ὐνοαν 

“τὸ ἐπαγίιλαρϑύου, ὡς ἡδὴ μι ασολέστων Εἰς ἐργϑν ὀκ(εξηκυών οὅτω ϑαῤῥῷ ἐχη. 
᾿ ὁρφι πάλιν (Ὁ πατεκαῤγίω, ὯΦ παρῤρησίδν ἔλφζεν ἐκ τῶν Εἰρημδῥων ,» πῶς 

πλείογα, πληροφοράδν ἔχιζυτεῖ. 

8 Φησὶ γ.0, δέασοτω κύρμε, κατὰ Φὶ γνώσομαι τῶτο, ὅτι κληρϑνομκήσω αἰντίω, 
Εἰ 

Φ᾿) 



ζζοιο 
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Εὶ χαὶ “δ λο(ούσει ἡ θεία »"αφὴ ἐμδοτύρησεν αὐτῷ͵ 7 Ἰχίςευσε ζις ΓΟΥΝ τὸ 

Θεού ῥηθεῖσι, δὲ ὁ ἡ ἐλογίιϑη αὐτῶ Εἰς διχαιοσιωύζω " δλλ᾿ ὅμως ἘΦ ἥκουσιν, ὅτι ΠΝ 

τϑῃ ὀξήγαλγϑν σε ἐκ γῆς Χαλϑαίας, ὥςε δοιώαὶ σοι τίω γώ ζωτίω κληρϑνομῆσαι 
αἰντίω, φησι, τοῖς μϑὲ αὐ Βρὶ σὺ λέγϑμϑῥοις ἐχ οἷοντέ με Αἱ φπιφῆσαι ᾿ αἰλλ᾽ ὅμως ἐζυ- 
λόμζω κὶ (ὃ πον μαθῴν, πῶς αὐντίω μέλλω κληρϑνομῷ. ὁρώ ὦ ἐμαυτὸν λοι- ς 

πὸν ππτοϑς γῆροις ἐληλοικότουγὸ μάχδ τϑ παρόντος ὡς ἀλήτίω ογζωῦϑα αὐἰθδεϊόντα᾽ ὁ 
εὶ διυλα μαι αὐ, ϑο9»πίνῳ λογισμῷ καταλαξᾷν ὃ ἐσύμϑμον. Εἰ καὶ ὅτι πσοϑλαζών, 
φησιν, ἔχίφευσον Οἷς Εἰρημϑῥοις, ὧτε ϑυὶ ὡς πυροὶ σοῦ λᾳϑήσι τῷ δυονα νϑμε ἡ ἐκ 
τῷ μὲ ὄντος Εἰς ὃ Εἶναι τ αγαγεν,ὺ πόρτα ποιοιῶτος ὦ μιτασκθυαζοντος ᾿γὼ 
αἰπιςῶν τῶτο ἐρωτῶ᾽ ἀλλ ἐγ πάλιν τῆς κληρονομίας αὐ ἐμιψησις, ἤϑηλον καὶ πα.-- το 

χύτερϑν τὶ σημεῖον χαὶ ογαργὲς δεξαιϑαι ῶ δυυυα μϑμὸν μου “ΨΜ' λογισμιών τώ αἰαϑύνει- ᾿ 

ἂν Ὠπῤῥαΐσαι. τὶ δ » ὁ ἰγαδὸς δεασότης συγχατοίδαγων ᾧῷ οἰκείῳ ϑεροίποντι, ὁ ὦω- 
λθυϑνος αὐτῶ γθυρώστι πτζω ψυχίω, Ὠγδ' Εἶδε ὁμολθχϑιουτος πω οἰκείαν αἰοϑύνειὸν, 

αὶ πιςεύοντοι μϑὺ τῇ “ἰσσοχέσει, βυλόνϑνον. ὃ πληρφφορίαν Ἧνα; δίξαοθει,, φησι 
“ας ἐς αὐτὼ" ᾿ 4 

9. Λαδέ μοι δαίμαλιν πριετίϑουσοιν , χαὶ αἶγα τοιοτίδουσαν » χαὶ τρυγόνα, χα 
περατερφϑίν. 

Οὗροι πως δύ ϑρφπίνως ποιῴπω ποδὸς αὐτὸν ζιὶ (ωϑήχας. καιϑοίπερ γδ Καὶ 
ὟὮὋ Ἕ αὐ 8365 πὼν ὅτὸμ τινὶ “ἰπυσοώκθω, βαλόμϑμοιστάσαω {ὺ τίω αὐπσύλεσιν δερμε- 

γον, ὦφε μὴ αἰμφιξαίλλειν αἷϑ  ἿΜ ἐπαγίελϑεντων, σημεζον τί παρέ [γονϑυ ὁ ἐνέχυρον, ἵνα, ἐΦ. 
“σοϑς ὥκάνο ὁρῶν Εἰδένω ἔχη, ὡς πϑύτως Εἰς ἔρηϑν ὠκ(ήσεται ζᾳ ἐπηήελυϑία, ᾿ ὅτω 

αὶ ὁ Φιλοῖν,ϑ6σ'πος δεασύτης, Τὴ Ὁ Εἶπε, κι αἰ γνωσοιίψι " φησὶν, ἰδοὺ καὶ τ᾿ τό σοι πα- 
ρέχω᾽ λαθέ μοι δαί μαλιν τοιετίξεσαν αἦγαι. τειοτίζ σειν, ᾧ κριὸν πρκετίξοντοι, χαὶ 

να... 

σξυλρνα ἢ πὐξάςεροιν. δία μοι Εἰς πόσην παχύτητα κατελθῷ κοιταδέχεται ὁ αἰγαϑὴφ ς΄ 
᾽ 

δεασύτης ὄζο' τίου πληξϑφορλὸν τῷ πατοιωρχου. ) ὦ παλαιὸν ὕτως ἰώ 1 

αὐτοῖς ἔγος σι ϑήχας ποιείεϑαι, καὶ δρἐτύτων αὐζω βεξαριώ, Φυτίω χαὶ αὐτὲς 

ἐρχέται τίου οδὺν. ᾿ 

10 Καϊ ἐλᾳῦξ, φησι, ἡ διεῖλεν αὐταὶ μέσα. 
Παρατηρητέον πῶς κὶ μαίτίωυ σὐ᾽οὲ Ε ἰκῇ ἡ (ὃ χρόνον ἔπεσηρκήνατο. ταιετίδοντα 

ὙΣ  λαδῷ πὐρὐσέταξε, τῶτ' ἐς! τέλεια, ἀπηρτισμένα. 8 
Καὶ διεῖλεν αὐταὶ μέσοι ὸ ἔϑϑηκεν αὐτοὶ ὀῤτιασοόσωπα αἰλλήλοις, ζὰ ὃ ὄρνεα ὁ διε 

λε. ἢ καϑεζόρϑυος ἐπετήρει, ὡςε μι] λυμιζυυαοδ, τοῖς ϑυχοτομή μασι ζὶ ἐφχυ]αίμε- 
γα ὄργέα, κἡ δζρα πτίσης ἡμέροις τῶτο ποιαΐν διετέλει. 11 Κατέξη καὶ ἐτεφοι ϑργεώ Ὧα 
ζᾳ σωματαζῷ δυχοτοικηϑάντο, χαὶ (ωεχάϑισεν ας Αφοαμ. τν Περὶδὲ ἡλίω 

«δυσμαῖς ἔκφασις ἐπέπεσε τω Αἴρριβς. καὶ ἰδοὺ φόξος μέγας χεὶ σκϑτενὸς ζχιπίπο 9) 
πε αὐτώ. Ν 

Τίνος ἕνεκεν τῖθὶ ἡλίου ϑυσμαὶς, ὅτε λοιπὸν πσϑὲς ἑαπέρρω ἡ ἡμέρα; ϑζρὰ πλύτον 
" “ὐδϑσεκτικώτερον αὐτὸν (δου λέται ἐργοίσαιοϑει. δ τοῦτο χὰ ἔκςασις χὰ) φόξος μέγας 

ᾧ σχοτεινὸς ἐχτπίτει αὐτω, ἵνα δχρὰ Μ' γνομδέων Εἰς αἴοϑησιν ἔλθη τῆς τῷ ϑεοῦ ὁπῖα. 
σίας. ὅτω γὸ ἐκοίφοτε τῷ ϑεῷ ποιεῖν ἔθος. “δίκα μ᾿ ζῶτα τὠ Μωυσεῖ ἐν τῷ Σι- 49 
γαίῳ ὁρει ἔμΕΛᾺΕ διδόναι τὸν νόμον ἡ (ᾷᾳ εἰντολοὶς, σκότος, Φησὶ, ἡ θύελλα ζω, ὃ τὸ ὅρος 

καιπνίζον, ὀχοῤ τούτο καὶ ἡ γραφή φησιν, Οἱ ὠὡπθόνϑρμος “ὀρέων, καὶ καιστγίζονται.᾽ Σ 
ἮΜ ἀσωμάτων τι ἰδεῖν ἐχ οἷόγτε ὀζρὸ ΔΜ αἰοϑη Μ᾽ τύτων ὀφϑυλ δ, τίω ὀικείαν ἡμῖν 

«ὐνέργειδμ 
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θνέργήον σημάμαι βέλεπα. ἴων Ομ ιω κατεπλ ἀγη ο δίκαιος ὀκᾷος, καὶ Ὄ κατέσεισεν 

κα τί δζανοιαν ὁ Φοῦως κ᾿ ἡ ̓γελυημδύη ἐκςασις, ὀῤῥέγι, Φησί, πιϑϑς αὐτὸν ̓ Εἰπίς, 

φησι, Κτ, τὰ ηἱ γνωσομφι κὴ σημεῖον ἐδ λυ,ϑης λαθῳν πὸς μέλλεις κλοιρϑνομκεῖν τίω! γάυ, 

ἰδοὺ δίδωμί σοι σημεῖον. πολλὰς Ὑ» δὲῖ σε τῆς πίφεως ἶνα μιαιϑης, οτι ᾧ ἐξ ἀπεγνωσ- 

ομϑίων δύνωμαι ῷ πξαγματὰ Εἰς γρικὶς ἐλπίδαις ἀγαγεῖν. 
13 Καὶ ἐῤρέϑν “δὸς Αδραμ, γοωσκων γνώσῃ, ὁΤΙ παφιχον ἔσαι Ὡ ασέρμιαι σῃ 

ὠγῇ Οζα ἰδία, ὁ δουλωσουσιν αὐκῶν 5, καχώσασι ὁ ταπεινώσωσιν ἔτη 14. Τὸ δὲ 

ἔϑνορ, ᾧ ἐδμ δουλθύσωσι, κρνα ἐ ἐγώ μῷ τ' ἢ. ζωώτω δξελθύσονται ὧδε μ δρφσκξυης 

Ι 

νΣ 

᾿ πολλῆς. 
9 Μεγάλα ῷ Εἰρημδϑα ἡ ψυχὶς νελυικῆς δεόνϑμα καὶ λὑσεραναῦ βαμουσηᾷ ν αἰφιρίσνη 

ς κάτω πθμταία αὐ, ϑεῦπυα. Εἰ μή ̓ γ γυναιῳ τίνα, Ὁ αἰδρείδῳ ἡ) Φιλόσοφον (- ἶλε 

ψυχίω ὁ δ πατριαργν, ζωστα αρυθησαι αἱ αὐτὸν ἰχοφα ζω. γνωσκων 7) φησι, γϑωσν, 

ὅπῃ πιάρϑικϑν σαι δ ασήρ μαι συ ων γη Οζς ἰδία, ἃ δουλωσυσι ἡ κακώσουσι ἢ ζωπεννω- 

᾿ φϑυσιν αὐτᾶν ἔτη ύ. ΤῸ ἔϑνος, ᾧ ἐδὼ δουλϑύσωσι »κρινα ἐγώ. Α(' ὃ ᾿ ζῶτα, ὀξελόυσοι. 

Ἶ τι ὧδε κζ' Ὡσοσκθυὴς πολλῆς. μη ̓ϑαιυμαίσῃς, φησὶ, “δὸς ἑαυτὸ ὁρων αὶ Ν δ γῆξϑι ϑ 

6 σὶρὸ τ ὁ τίω Ὁ Σαρα τωι ὁ τίω Ὁ μμήπξας νέκρωσιν, κα νομιίσγις μᾷ μέγα ΤΙ Θἐρηκέναι, 

ὑπ Εἶπον, τῶ ασέρματὶ σου δώσω τίου γάῦ ζαὐτίωυ. εἰ μόνον Ὁ} τῷτο σοι προλέγω, 

οι Δλλ ὅτι ᾧ αὐτὸ απέρμιο σου Εἰς λοτείαν γἀῦ ἀπενιρθησεῖ, ὑς οὐκ Εἶπε ἐὶς Αἰ- 

| Ψ»" Οὐδὲ ὠνόμασε“; γὴς τίου παρησνηϑείθῳ, δλλά φησιν, ον γῆ (γν ἰδίᾳ, ἡ δισ.- 

4(ο λείδν αὐσσο δμούσι ᾧ Ὁ λφιπώφλαν, Ὁ ὀδυνήσονται. ν [ποὺς βεκχεωὺ χρόνον, οσὐοὰ 

οοὸς ὀλίγον ἐτῶν αφιθμὸι, δ λλὰ μέδθι τετφαχοσίων ἐτῶν. τίω ϑύτοι ὀκδικίὰρ αὐ. 

νὴ ἡ) όγω ποιήσοι, ἡ Ὁ ἔϑνος ἐκᾷῷο Ὁ ̓χατοιδουλωσύμδμον αἱ αὐτὸ ἐγω ἐκριναδ ἡ ὅ στὼς αὖ- 

Φὸὴ τὴ πολλῆς Σπσκευὴς ἐπόμελϑεῖν ον ζυῦϑω “ποιήσω ὁμοί καὶ ᾿ ποοολέγων αὑτῷ 

(μετὰ ζωῦτα ἐσόμϑμα μῷ' ̓αἰριείας, καὶ ο τίω δουλείαν δηλωών ᾧ τίω Εἰς Αἰγυσῆιν 

ες ἂς καίθηδὸν, ὦ τίω αἰ γμακτησιν ζῶ δὲ «ὐςῶν' μέλλουσι πειρᾷ, ὧὡ Αἰγύπηιοι,ξ τίω κῷ 

αἰξερλυείας αὐνδμ ἐπόμοδιον (ἢ δείκψυσιν ἀπῴ 61] Οὐκ ἐπ΄ αὑτῷ μόνον Ω ὑπ οισνῦ ἐ- 
ξα!, ὼ μτ' πτοσάχωτα κωλύματο ζὰ ὑπὸ « Θεοῦ ἐπαγίε λϑώτα Εἰς πέρᾳς ἀρθησε,), 

λα ἼΩΩ πϑμτὸς τοί αὐ ἐριθτος. ἀὐντῳ τούτο συμβήσεται. ζωῶτα δὲ, φησιν, ἤϑῃ σοι 

Εἶπον, ἥα φρὶν ἢ ᾧῷ βίον χαταλύσῃς, Εἰδέναι ἔχης ζ(ᾷ χαὶ (ἄν' σοὺς ὥκοϑιους δζαᾳ- 
4ο δέξομϑμα. ἢ 

χη, ις Συ δύ, φησιν, ἀὐπελδσῃ πσδϑς ὧν πατέρας σου, ̓ πραφεὶς Ὁ γύροι χαλῴ, 

Οὐκ πεν Ὡἰποϑειν, Δλλ ὠπελδύσῃ, ὡς Ὄἰποϑε κείν αὐτύ μέλλοντος Ὁ ὁ μεϑίσαιοϑαι 

ἀπὸ πωτρίδος ἐ ἐἰς πατείδαι. ὠπελδυση, φησὶ, δὸς (δ πατέρας σοι, "ἄν κῷ σεΐρ- 

ὼ κα λέγων. πῶς Ὁ, ἐπεὶ ἀΐπιφος ζῶ" ὁ τώτο πατήρ! ὦ ὅΧ διόγτε »" ἡ πιφονστατοι-- 

33 πρχίω ἐ ἐἰς ῷ αὐτὸν ὀκείνῳ χοΐφον ἀπελλεν. .- Χάσμά ΝΝ μέγα 661, φησι, (μεταξὺ η-- 

μὲ τού υδ!. τἶνος ζω ἕνεκεν ἐίρηχέ πϑὸς ὥν: πατέρα. σου; (ὃν: δικαίοες αἰνγῆομδνος, 

: ὃς «ξἰφὸ Αζελ, τοὺς σὲ ὥς, τοὺς ᾿αὐϑὶ ῷ Ενωχ. πραφεὶς ὧν γήρει καλῷ, ἰ 

ὔ σῶς αὐ Εἰπτοι τἸς, κ) Ποῖον δέ ἐξ τότυ καλὸ γῆρας, Ὁ δέ Ὅσουτων ϑλίψμων ἁπόρτα τ 

βίον ἴὐδελϑεῖν: λα μὴ ὅτο ἴδης ἀὐιϑεφπε' διλλαὶ αἰαλογίζου Ὁ ὁ Ὁ χαθ᾽ ὁ ὕκατοι χα-: 

4 εἰ «ξεφαύφαν, Χ) ὑπ Ἰχίδοξος γέγϑνὸν 0  ξώος,ὁ ἀπολιςὁ αὐγέσιορ ὁσης ΕΝ πὸρτὸς 

ὗ γεὸν αἰπήλαυσε τῆς τῷ Θεϑ λὐτιλήψιως, μὴ τοίψεωυ Κν' δ νιῶ ὁ αὐσσόληνψω κρίνε πὶ 

"᾿οξαγματα, μιγδὶ νόμιζε ὠκάνο Εἶνω γῆφοις καλὸ ον τρυφῇ κ) ἀδδηφαγία ὀζω-. 

γὐ ὰ πλύτε κοδγῆαϑα; χακίλν, ὁ ὀικετανν πλρος Ὁ λἀὐδρωπόδων οἰγέλας. τα γ 

Ομυγίοίῖ, τοπι, ᾿, ς οὔκ 

ζν. 

δύ, ἐξι κῷ, 



- τοῖν.“ - πατῇ --- 

-ς 
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' οὐκ δῤ ποιήσειε γῆφ9ι6 χριλϑν, δια αὶ πολλζω κατάγνωσιν αὖ ἐγέγκϑι τῳ μηδὲ ἐν γή- 
; ρα σωφρονζονϑμῳ, μηδὲ πσεϑς αὐταὶ ἐκαᾷς αἀγάπνοας ὧι Ἴ δεόντων βυλϑυουϑίῳ, 

͵ δλλαὶ χαθ᾽ ἑκάτην ἡμέρφιν γαφριζονϑρῳ, αὶ συμιπίσια ᾧ μέθας μεταδιώχοντι, ἡ μετ᾽ αὶ 

πολυ πτότων ἀπόμτων θύϑιωώας ἀποατάοϑαι μέλλον. ὁ μϑβτοι κα τοσαύτης Φρετῆς 

ὁδυύσας ᾧ βίον, ὧπ' ἀληθῶς “φαφεὶς ο᾽ γήρα χαλῷ χαταλύει τίω ζωζω, ὁ ὡ;- 

ζωῦθα πόνων θύοίσκει λοιπὸν Καὶ ἐἰμοιξας ᾧ τοὺς ὀῤτιδόσεις. δζρα τῶτὸ φυσι, ὧν ἐς 
σες ὠκοόνους ζοῶτα “ψ{ ᾳδέξεται" σὺ ἢ ὠπελδύσῃ τραφεὶς οὖν γήρειχαλῷ, σχϑστει παῖ. 
λν ογνζυϑα, Εἰ μὴ πολλὴ τῷ δικαὶν ζω ἡ ὀὐδρεία,, ὁ τὴς Φιλοσοφίας καὶ αἰ ῥΟολή, 

| πῶς ᾧ αὑτὰ ζαῦτο ἱκαναὶ ἐω ἀντ φταροίξαι τὸν λογισμὸν. Εἶπε)» ἐὺ, Εἰ 
Ϊ “πολλῶν τις ζωϑ᾽ ἥϊνος ἐνεχεν ἐπαγ[έλλη μοι τοσῶτον ἐξ ἐμ απέρικϑ: ποιήσειν ὠκζα ϑίωα,, το 

ῃ Οἰ" μέλλοι τοσύτοις αἰδαξλλεεϑαι κακοῖς, ἢ δὶ τοσώτων ΕΜ “δγριθμὸν δαλείανύ. ιδμα] 
᾿ “πορϑύειν ; τί μοι τὸ ὄφελος; δὰ ουϊϑθὲν τ ύτων ὁ δίχαιος ἐλογίσουτο᾽ δννλαὶ καιϑούτδρ δὐγνώὼ. 

μίϑν ὀικέτης ζεὶ χα τὸ Θεϑ ἀπόμτα ἐφεργε ῷ τὸ αὐτῷ δυκοιώτα δΨῥ ἑαυξ λογισ μδ 
ασδϑετίμα, Εἶτα ἡ τὸν χαιοϑν αὐτῷ μνύει τὴς ἐπθμόδ τὴς Ὄστὸ τῆς δαλείας. ἐἰϊ- 
“πῶν »ὃ ΤΝἪὋ ΕΥ̓Μ τριθμον, φησιν, ἔπιύ" τετάρτη ὃ Ἄμεά Σ᾽ ποςραφήσονται ὧδε. δλλ᾽ τς 

εγζωϑα δ τις δχρπορήσειε, πτῶς ὑ ἔτη ἔφη δύλεύειν αὐους, χαί τοι Οὐ εἰ τὰ ἡμίση τό. 
τῶν πεποιηκότων αὐτῶν ἐις Ὁ Αἰγυπύ]ον. δχρὰ τῶτο οὐκ εἶπεν, σἷι ἐἰς Ῥ ΑἸῤγυῦ]ον ποιή. 
στσιν ἔτη ὑ, ΔΛ οὐ γῃὴ Οὐκ ἰδία, ὡςε δυυνη ϑίωαι τοῖς ἔτεσιν, οἷς κτ' ̓  Αἰγυτῆ)ον ἐποίη- 
σαν, (μυαολθμᾷοϑαι ἡ τὸν χθόνον Ὁ πατεοιάρχου,καθ᾽ ὃν ἐκ τῆς Χαροὶν ἐζῇθῴ “στ9σ- 
τάηθη δ ὥκεινν »ὃ ἡμῖν αὶ Τ' ἀριθμὸν ἢ: ἐξ ἀυτυΐκατάδολον ἐποίησεν ἡ »θαφὴ εἰποῦσα, 10 

Ὁ, εὐδὸ μηκϑοντουπέντε ἐΐδμ ὦ υγίκα ὀξηλϑῳν ἐκ Χαρᾳν. δ ὠκείνει τοίνυν μάλρα τῆς 

ὀξόδυ τὴς δ Αἰγύῆα, ἐἰβεληθείη τις ϑριθμῆσοι, βϑυρήσει σωζόνϑιον τὸν δηριθμόν. ὲ 
ἕτερον διέ ΈΩΙΝν ἐϊστεῖν, οι φιλόίν,ϑοθϑνπος ὧν ὁ δεασότης ὁ συμμετφαν ἀεὶ τὴ αἰοϑενεία, 
πῇ ἡμετέρα καὶ ζιὰ διμωρίας, Τ)} 7" ξιδὲν ἀὐεὶ πεπονηκόζᾳς, καὶ ὄν" Αἰγυκ]ίοις πολλίω 
δὶ ἀύδις ὁ ὠμότητοι Ὠχιδεικψυμϑμοις, σε 3 τῷ ὠσισιϑμα χαιοο 1 ἐκϑικίλν ἐποιή- 15 

σαΐο, κ᾿ καϑὸς  ἐλθυϑερίδν ὠδοις ἐπαγήγαγεν. ἔθος Ὁ» αὐτῷ ἀεὶ ζοιζτον, ΡΝ δι 

παντων τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ποραγματθύεται, καὶ αὐπειλήσῃ Ὡιμωρφοϊ, βυληϑώ- 

μδν ὃ ἡμής πολλίω ἐχιδείξα ῖ, 1 ἐχτςροφίω, αγακοαιλεῖοῖ, ἀὐτυ ας δἰποφάσεις " ᾧ 
τοιουλρτίον παῖλιν κἀὺ ὑπόογηταί τ γγρηφὸν ἡμῖν γρρέξειν, ἡμιᾷς ὃ. μυὴ τοὶ Ὁ ἑαυ ἐἰσ-- 
ἐνέγκω ϑμ, συ αὐτὸς ἐις πέρας ἄγει τὰ ἐπαελϑένζοι, ὧκε μὴ χείοϑες ἡμᾶς ἡ ζώ- 9 

“ἢ Ἵμεαϑαι. ἡ ζαῦτοω ὥπαντα, ὅσοι Φιλότεχνοι πθὲ τὴν αγαίγγωσι ΝΜ θείων γεριφῶν 
Ι ὀςε, ϑυρῳν διωμήσεοϑε. 

Ι 16 Τεπίρτη δέ, φησι, ϑμεῷ διποςραφήσονται ὧδε. ὅπω γὸ αὐναπεπλήρωνται αἱ 
' αἰ μδδτίαι .}} Αἰμοῤῥαίων ἕως τϑνιῶ. 

Τότε, φησὶ, χαιοθς ἔξαι Ἢ ἡ ἐκείνοις ασοϑς Ὁ ἐλϑυϑεοίον ἐπαναηϑῆναι, ὁ «ζοις δ. ,.4 
] κίω δοιίαι ἰῷ τὸ πλήθοις τῶν ἡρδοτηρϑῥων, ἡ τῆς γὴς ἀξεωοϑέωναι. αἰμιφότερρι 

ζίνιω κτ' τὸν δέοντα χαηοϑν ϑιμήσεται, καχείνων ἡ Ὡποκατάςασις,, χα τότων ἡ ὠκζολή, 

ὄπω δ αὐτῶν, φησιν, αγατεπλήρωνται αἱ αἰμδοτία ὡς ἐν Εὐποιῆις, σϑτϊξπτω τοσῦ- 
] τὸν ἐιργοίσαιντο πλῆθος πλημιμθεημοτων,ὡς ζοιαύτέω «ἰπῦο οἷν δίκζω. ιλοΐν,ϑ69 πος 
" “ὃ ὧν αὶ μόνον Ἔ ἐπ]αισυθῥων μείζους οὔκ ἐπάγή ξτιμωοίας, διὰ κὺ) σφόδρα ἐλότ-- 49 
, τοῖς. “λ] ο' τῆτο ἢ αὐϑὶ τύτους πολλίω" Ἐχιδείκψυ) [νιω] τέω! μακροϑυμέαν, ἵνα καθ' χὰ 

ἑαυτῶν Ἐχιασασονϑμοι πίοι τιμωφίλν μηδεμίαν ἔχωσι λοιπὸν “Οτολογίαν. Εἴδυτ 
“τῶς ὦπαγτο (τ ἀχριξείας ἐγνώρισε τῳ πατοιάρχη, ἵνα παντοιγθϑν ντῦῖ νθυρώσῃ τ 

“ισίν 

Ξ 
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πίςιν, ὁ ὧν Ἷ πσϑ9: αὐτὸ; Θἦρημδῥων ἔχη ϑαωρρῷ οὐ τὰ Εἰς ὧν ὠκηρνός παάγτως 

»,Οὐσεω" ὦ ἐκ μα τμ πη νόβων πείλιν βεδαίλυ κιτήση πη τίω πίς!ν, ὥςτε 
οἰ οησετοη ον αξί (σον ἴω τα Ἢ Ι ι»ς ᾽ Ν 
ἡ κατ᾽ αὐτὸν ἤδη Εἰς ἔργον ἐλϑῷ ὀμάγκη. εἴπου Κ 2 ἐπλήρωσε τέων σξϑρρητιν, Ὁ 

; ᾿ ᾿ ! 

ἐδέξα:» σημιῆον ἰχοψον Μ᾽ 9: αὐτὸν γεβνηρδῥων, .-" 
ῃ «ε ! ιν» ,» ᾿ 

ς 17 Ἐπειδὴ ἐλρεη ὁ ἥλιος πσοὲς δυσμώς, φησι, Φλϑξ ἐγλρέτο, καὶ ἰδυι κλιΐολμος χα-- 
σριζόνϑρος, ἡὶ λαμπάδες πυρ99, ἢ διηλ)ον αὐγαὶ μέσον δῇ διηοτο Κη μολτων. 

Καὶ ἡ φλοζ Χ ὁ κλίξανος ὼ σὴ λοιλπάδες ἐγίνοντο πσδὸς ὦ γωράσαι ῷ διχαίω δ] 

(μυϑυκδν ᾧ ῥέξαιον, καὶ τῆς τῷ Θεού ἐνεργείας Ἢ παρφυσίϑν. Εἶτω ἐγ" ἐπληρωϑη 

ἀπόντο ἡ αἰπηρτί.ϑη, τῷ πυρϑς αὐαλώσοιντος ζα παροκείωϑμα, 
: Ια. ! ! ππ ἑωίρα ἐκεί Ὁ ΑΘ ! ιν,’ 
190 18 Διέθοτο φησι, κυθλος οὗν τῇ ἡμέρω κείνῃ ᾧ Αἴορσιμ ὀζρεϑηχὴν λέγων ᾿ ᾧ ασέρ-- 

ματί συ δώσω τίωυ γάῦ ὠτίω ὡἰπὸ τῷ, ποταμοῦ Αἰγύπηου καὶ ἑως τῷ ποτοιμοῦ τῷ 

ἴλου Ευφρα! Τοὺς Κιναίοις͵ καὶ ὥὥσ' Κνεζαίοις, ὁ εὄν Κεδιιοναί μέγαλου Ευφρῳτό, 19 ςἸΔιναμοῖς , αὶ τσ! ενες αἰοῦς, Ἃ ἐδιιϑναίοις, 
᾿ ᾿ Ι ν τι ΄ ι Διὶ ᾿ ' ἄν » 

29 Κα ὗν Χεήῆαμοις, ὦ κῦν’ Φερεζαίσς, ὁ τσ Ῥαφαειμ, χΖι Κα ν Αμορ- 

βαΐουρ, ἃ «ἄν Χανάναϊος ἡ «ὄν Γεργέσαοις. ΝΞ ΕΣ 

ις Ορᾳ πῶς παλιν τῇ (ὡ ὠεχείᾳ βεζαιοῖ τίω Εἰς αὑτὸν ἐπαήελίαν. διέθετο 5,5», 

φησι, δζρι ϑήκην λέγων͵, ατέρ ματί σῳ δώσω τίω γώ ζωτίω. Εἶταΐα ἐκ τῷ πλά- 
" -“ ν » "“» ! δέ! 3κ] 7} ..νκ,! ε ᾿ Ι ᾽ 

τὸς τῆς γῆς ὦ Οκ τὸ μέγεθος νΜμ ορίων Εἰδέναι ἐχη 0 διχφηος, οσὸν τὑκτουγησέται ἀντυ 

Ὁ απέρμιώ, Φυησίν, Ὡσιθτο ποταμοῦ Αἰγύτο ἕως τῷ ποταμοί Εὐφρατε ὥσούτον 

ἐςαι, φησι, ὃ απέρμια σου. σχϑπτει “πῶς δχοώ πόρτωντῦ πληλους ανῷ τίω ὑπερῦο-- 

30 λίω ἐμιφάᾶναι βόλεται. αὐωτέρω γὰρ Εἰπων κτ' Ὁ δὝῬ" ἄφρων πλῆθος, ὅτως αγα.-- 
οἰθμητὸν αὐτὸ ποιήσειν, ἐγζωυϑω καὶ ὃ μῆκος Τὴν ὁρίων δίαλον ἐποίησεν, ἵγω καὶ ἐγτίῦ.- 

ἢν μάθη τῷ μέλλοντος ἔσεοϑιι! πλήθους τίω ἐκζασιν ᾿ ᾧ ἐτῦτο μόνον, λα ᾧ χα τ᾿ 

ΕἾδὸς ΝΜ ἐθνων μφνμονθύει, ὧν ἐμελλετίω κατα σιν παρέξειν ἀτω πω] απέρματι, ἵνα 
πολλίω ϑζα πόώτων πληροφοοίδν προ οίσχη ὧ διχαίῳυυ ᾿σούτων ἐπαγίελιων γετενη.- 

25 μϑέων ἔτι ἔμϑνεν ἄλϑιος ἡ Σαιοοι ὁ Ὁ γηορις ἀὖθις ἐπετείνετο, ἵνα, “" πίςεως αὐτὴ μέγιφον 

πικμήριον δξενέγχαντες, ὅτε τῆς ἀν,ϑ.65 πίνης φύσεως ἴδωσι τοὺ αἰοϑένειαν, ᾧ τῆς 
τϑ Θεοῦ δυωμαίμεως τὸ μέγεϑος. 

χες. ε, 

Αλλ ὕα μὴ παλιν Εἰς πολὺ μῆκος τἰοὺ διδωσκαλίλν ὠκτείνωμϑι, μέγα τότε ἩΘΙΚΟΝ 
( τῆς κ' ποϑέσεως ςξήσαγτες και ζοιπτιύσωμϑν ῷ λόγϑν ̓ πῇ Ῥαχαλέσαντες ὑμᾶς, ζη- 

40 λωταὶς "νέοϑειι! τῷ πατϑκαρηϑυ. εὐνόησόν μοι Ὑδ), ἰγαστητε, ὅζρρ ζοὶ βή μαιτω ὠκῴνα, 
ὦ πσοὶς (ὃ) βασιλέα Σοδόμων ἐποιήσατο, μᾶλλον ὃ καὶ (ρα Ὁ ὠλλίω ὥπασαιν Ὅρε- 
τίων ἣν δζρὶ πασης ἐπεδείκγυτο τῆς ζωῆς, πύσης ἡξιωϑη τὴς αἰ μοιξῆς, ὃ πόσην αἴθ αὐ.- 
τὸν τίιὐ συγχαταξασιν ὁ δεασότης ἐπεδείξατο, δεικψυς ϑύρ Τὴν Εἰς () πατειαῤχίω 
γεπνημδνων ὦπασιν ἡμῖν“ τὴς φιλοτιμίας ἐστι τίω ὑσυροολίω,, χαὶ ὅτι, κἂν βεφιχύ τί 

35 πυρὐλαζίντες Ἰχιδείξασϑαι δυωυηθωώμϑρ, συσὲ τυϑν αἰ ένθμος, μεγοίλαις ἡμ 

μὰς ἀμείξεται ζωῖς δωρεαῖς, μόνον ἐδὼ Εἰλικρινῆ τίω πίςιν ἐπεδειξω ἄθα, χαϑοίπερ ὁ 
δίκαιος ὅτος, ᾧ μηδέποτε σαι λευωμεϑει (() λογισμόν, δ ἐρυρφσγκένζωυ ἔχωμϑν Ὁ γνώ- 
μέω, ἐγτθῦϑεν δ αὶ ὅτος θὐδοχίμοισιν. ἀχϑυε γὃ τῷ μακαοῖν Παύλου ὀῥακη- 
ρύῆοντος ἀντ τίω πίςιν, ἣν ὅ Ὄὔρχὺς ἢ ὧν πσδϑοιμίων ἐπεδείξατο, φησὶ γ5, Πίξει 

40 κρυλούμϑμος Αἴξοαμι αἰ χοήχϑυσι ἀξελθῷ Εἷς ῷ πον, ον ἔμελλε λαμιξαγειν, ἡ ὅξ,, 
ὑλὴὲ μὴ ἔχιςαίνϑμος πού ἔρχεται, ὑκῴνο ἡμῖν αἰννηόυϑμος Ὁ χρλοκὶ τϑ Θεοῦ Εἰρηρδμον" 
ἔξελθε ὡκ τῆς γῆς σῷ, ἡ δεὺρ9 Εἰς τίω γῶωυ, ἣν ἐν σοι δείξω. Εἶδες πίςιν βεξαίαν, 

Οἰδες γωμέω Εἰλικρινῆ, τϑτον ὦ ἡριᾷς μεμησώμῖθα, ἡ δξελθωρμὸν Τῇ γνώμῃ καὶ τῇ 

Οδεγίοιξ, τοῃ1, 1. Ος 2 πδϑϑυμίᾳ 

ἘβιΓΙανἩ, 
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παροϑυμία, ἐκ δ) τῷ παρϑντος βίε πραγμάτων, ω ὀδευσω ὃν αἰρᾷῷ εἰρανον. δυ-. ᾿ 

ναντὸν »ὐ,ἰαὶ ἐδελωρϑρ αὶ ογζύλει ἀζνγϑντις, τὴς ὁκᾷ ὁδὸυ ἔχεεϑαι, οτὸμ ἀξια τ" ὅ- ; 

οανον α{ 9. πα Πω θα," ὑτὸμ μιν αἰξὲ ζοὶ τῷ κόσμου ὠμὸν ἐτάϊοηιδιοι " ὁτὸμ μιὴ Υ 
δέξου Ἐ κενίω πύβίν τύτο ἐχιζητωνδμ᾿ λα ὥωτιης χὑττρρώντες, ὀκείνης ἐφί.- 

εαΐ, απουδαιξωμδμ Τὴς ἀληλοὺς ὁ ἀεὶ μϑρμόσης ᾿στὸμ μὴ ᾿ ; Ὁ τῆς ἐϑητος πολυτί.- φ ἢ 

λειδν αἰπαοολωμέθου, μηδὲ ὦ σωμᾷ καλλωπίξειν ασουδοὶζ μὸν, ἰλλα πόρτα τὸς ὴ 

τον ([ὺ ἔξωθεν κόσμον μετάγωμδν Εἰς Ἢ τῆς ψυχῆς ἔχιμέλειαν, ὑμὴ ἀνεχωμε)οι γυμ- ὶ 

γζω αὐτί αὶ ἔρημον ζαύτης τὴς Φροτὴς ΜΝ ὠφδυμάτων αἰδιοραν᾽ " ὁτὸμ χατογελώ- χελρῇ 

μὸν πλϑτο᾽ στὸν μὴ ῳῷ συμιπύσια, ζῷ δῴπνα μεζαδιωκωϑμ᾽ αἷἶλλαὶ τῆς ἀνζᾳρ- ογὰ 

χείας ἐχωμεϑα καὶ τω ᾿Φἰποφολικὴν αὐ ϑαίνεσιν μὴ λέηϑυσαιν᾽ Εἴχοντες ὀζίξηφας ὸ σκέ-- τὸ ᾿ »ῃ 

πασμώτω, ττοις “δἰρχειϑησώμεθου. τί γὸ ὀφελος, Εἰπέ μοι μ αὐδοῆων ἡ τϑῈ} θᾳ 
γαφέρᾳ Αἰ οβρύγνυο, «ὑῶν γῆς πολλῆς ἀδυφαγίας ,» ἢ τῷ λογισμοῦ τὸ ΧριτΊθμον ἧς 
μὰ ᾿ φφϑκίρεο να Ὥσὸ τὴς ἀμέζρυ οἰνοποσίας : ; ἐχὶ ἐντόῦ)ων χαὶ το σώματι καῇ τὴ 
ψυχῇ πόρτα τίκιεται ζὰ κακοί; πόθεν » αὶ νόσοι αἱ πϑρυτοδαπαὶ » ἢ ὙΜ' μελῶν αἱ 

ΟΥ̓ Ιφαροφαί ; εἰχί εἰντζυϑεν ἰσπὸ τοῦ τὼ χείρ ἡμὰς αὐτρθαίνοντας βαρὺ φορτίον 

Ὠχιτιϑέγαι τῇ γαφρί ; πόϑεν ὃ αἱ μοιγεῖαι, αἱ πορνᾷαι, αἱ πλεονεξίαι, αἱ ὡρπταγαὶ, 
ὧὡ φόνοι, αὶ ληφείαι, ᾧ πᾶσα τῆς ψυχῆς ἢ αἰ αφ)οροὶ : ' δὼ ὃ τῷ πλείονος ἐφίξοϑαι 

τῆς συμμετοίας ; ὥασερ ὙῈ ῥίζαν "δὝῥ) κακϑν ἀπόμτων τίω φιλαργυοίδν ὁ ΤΙαῦλος 
ἐκοίλεσεν, ὕτως Οὐκ αὖ τίς αμζρτοῖ πηγέω ἥ χαϑδὶν αἰπόμτων πσϑϑσκαλών τίω αἰμε- 
τϑίων, ἡ ὃ τίω χρείαν ἐφ᾽ ἐκάφου βούλεοϑεῳ ἡμᾶς αἰ πῤοαμειν ει ΝῚ ἐξουλόμοϑα, καὶ :ὁ 

οὖν τῇ ξγφ5 χαὶ οὖν τοῖς ογδυ μασι αὶ ὧν τοῖς ὀμκή μασι ον τὰς γρείαις ταῖς ἄλλαις ταῖς 

σωματίχαης με αὐ" ἐφίξοϑαν, ἀλλα ζῷ λαγχαγα μόνον Ὠπιζητεῖν, πολλὰς δ. λύ. λιν 
ΑΜ" ς αἰπήλλακτο ῶ δ, ϑοοίπων νος. αὐλλ᾽ οὔκ ὀιδ᾽ ὅπως ἕκοιςος ἡμῶν τὶ τίω ἑαυ-- 

τοῦδωαμι τὸ τὴς πλεονεξίας γόση μια, δείξαιμδμος Φιδλονεικεῖ μηδέποτε ξισω “τῆς 
χρείας ὁρων γίνεοϑααι, ἀλλ᾽ ὠπενλυτίας τῇ “υποφολικῇ προ δ αινέσει τῇ λεχϑύσῃ, ἔγοντες 19 
ἰαῦφας ὁ σκεπάσμα, τοῦ, πότοις ιρχειϑησύμεϑου, ὕτως ἡμεῖς ὠπόμτα ποροίῆο- 

μϑν, σῴν ἐιδῦτες, ὡς πλώτων δῇ ΧΟΡ τίου χρείαν τίωι ἀγαγχαίλν θυϑειύας τὸ λθχϑν 
ὑφέξορϑι, ὡς αὶ δεόντως κενκθημῦμοι τοῖς ΟΝ τοὐδεασότε ἡμῖν αὐ ρκααδεῖσν. 5 Ν 

ἕα Εἰς ἐὀἰποίλαυσιν ἡμετέραν μόνον ̓ Σ)σογρησω θα, ζωωτα, ἡμὶν παρείχετο, λλ ἵνα, κα) 

Το μολλυών τίωυ ἔνδειαν τοϑιμυνϑησωμιέθου. ποίας οὖν δξῶυ Εἶν συγγωμως ἀξιοι (Ὁ αὶ 19 
εἰν ἐδϑή μασι πολλζωὺ τίω βλακείον ξ)δεικνύμνϑροι, ἢ τὰ Τῇ σκωλήκωννήμιατα αὐθι- 

(αλλεεϑαι ατουδαζοντες, Ὁ 5 χαλεπώτατον, ὶ Ἐχὶ τύτοις μέγα φρονοιῶτες, δέον ἐς. 
καλύπηεεϑαι ἡ δεδοικέναι ἡ τρέμειν, ὅτί αὐτὸς υδὺ Εἰς συϊδὲν δέον συσὲ χρείας ἐνέχε), 

δλλαὶ βλακείας καὶ κενοδὺξίας χαΐφαν, τὸ ὡφε ἰ πσὸ “μ αἰγϑρκίων οι μοι θῆναι, ζειαῦτα 
«ὐθίκεισοι ᾿ ὁ ὃ τῆς αὐτῆς σοι Φύσεως τυγχόμων γυμνὸς αὐθζεισιν, Οὐδὲ αἰδρὸν ἱμιούτιον 35 

αὐδι(ιλέασϑαι ἔχων "ἡ ὅτε ἡ Φύσις αὐτὴ Εἰς συμιπαϑειδῤ σε ἕλκει, συὐσὲ Ὁ σιωειδὸς 
διεγείρει πσϑὸς τίου ἀγτίληψιν τῷ ὁμοΐμοις, ὅτε κἡὶ ἔγνοια τῆς φοζερφις ἡμέροις ὠκείνηφ, 
«γε τὸς γεόνης ὁ Φόρος, ἅτε ΟΜ ἐπαηελιων Ὁ μέγεϑος, (το Ὁ αὐτὸν () κοινὸν ἡμδδε- 
στον τίνα οὐ ταδὶ των οἰκειοίαϑαι ταὶ Εἰς «δι᾽ ὁμολμεῖς γινόμϑδνα " δλλαὶ καϑεύπερ λιϑίνίω ν᾿ 
ἡοιρόνονν δωντες Ὁ ἔξω τῆς φύσεως ὄντες, ϑτω νομίζουσι " λϑιτον δζὼ τίω δὟΨ' ἱμω- 495. 

θατολλ λα ὀρώτερϑι τῆς ἀγιϑροπίνης Φύσεως ἐὴ), Οὔκ εὐνοοιῦτες ἴοσον ὑπευ- 

ὥρύμς υαοοϑιὶ καϑιςᾶσι, κακῶς ὀικογομοιῶτες τοὶ ρα τοῦ δεαυύτε ἀδοῖς ἐμπι- 
“εν ) ὦ ἐμὴ λ) ὁ αλόνθμοι τοῖς σιωδούλφις διδοναι ὃ μέξν, δολ᾽ ἡδέως ἀφέντες ἈΝ :.) ̓ 
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σἷΝ αὑτὰ κατομαλίσκεοϑαι, δϑωψιλέσεροι ὠς τὴς γεέννης πῦρ ἤδὴ Δὑτζεγηζον- 
ταρ' Εἱ “ὃ ᾧ πόρτο τα ἐνδὸν δἰποχείνϑνα διένειμωὰμ τοῖς δ' ἑορϑμοις (ὡ πλιτ: με, καὶ 

ὅτως οὔκ ἂν "τίω κόλασιν διέφυγϑν υὑαρὼ ων τρυφαΐντες ὦ ὦ τοῖς ἐεϑϑήμα σι ὩΣ ΟΣ ταῖς 

ἐπαίσεσι διετέλθεου, πῦσης ΣΡ οὐκ οὖ ἐΐη »»λθσεως ἀξιω, Φ ᾧ μὃν σηραγϑὶ κῦθα.. 

᾿ ; (εθλῆαϑευ πολλάχις ἱματίαι, κα σοξειν ἐχὶ τὴς αἰγϑόϑι, καὶ ταὶ ἰμϑρὴν υσίῳ χαυφα.- 

τ᾿. σμένα «Ἔκχεεϑαι, τὰ ὃ (δ ἄλλως πὼς πεποιχίλϑαι, (ὃ δὲ Χαι σὺν «θάθαι γυ- 

᾿ μὸν, χῷ κα μηδὲ τὴς ἀναγκαίας δὑπορῷ ἕ: φὴς ; μάλιςα ὙΟΡ μοι σὸς ζᾳά 4 γαυα- 
ἣ γας ὥιτ οὖ ἢ ὁ λθλϑθ αρμόσειε. “πλείονα Ἂ ἢ αὑταῖς ὅεν δῷ τίω Φιλοχοσγαίαν ἡ τίω 

ἀσωπίδ, καὶ ὼὸὼ ὃ πος 9} ἀ(αιγεύσων ἱματίων ὺ τὰ ἰγουσία αὐτω ̓ ξ οεοϑαι Ἐχί τέ τῆς 
ἢ 10 κεφαλὴ, Ὧ τε τῷ πφαχθλου, χ ᾧ λοιποῦ σω στ κάφτος, κυ μέγα φεννῷ Ὀλὶ τῦτοις. πύσων, 

᾿ κὐ- ἐϊπε ΜΙ, πενήτων γαςέρᾳς ἠδυιύδυτο “οὐ ραμυϑήσοοϑαι, χαὶ πῦσον σώματα ἡγνμφη- 

᾿ τεύοντα σκέπαισαι τὰ ἔχὶ ΟΜ ὠτῶν μύγον ὠχκρεμιαινϑνα μιαύτέωυ: κ ἐικῃ,ῇ ἐπ᾽ σουδνὶ κέρ-- 
"ἢ δεῖ, δλλ᾿ ἢ μόνον Ἐ)γὶ βλοίθη ᾧ λύμοι ψυχὴς ; αἱ δ᾽ τοῦτο κὶ ὁ τῆς ὀικϑυμδιη διδευσκα.- 

μῷ ἑαυτάς. ὅρα πὼς νυ βλέ τούτοις χοσμφο, συ χβυσία φὐϑδαχκεῖ αι οὶ εϑ»- 

γαοίζα κα Ὁ ἱμάτια πολυτελῆ δυλώ ῷ ἀὐληδη κόσμον ἘΧὶ τίω “υ) χίωὺ μμεταῖγειν, Ὁ 

ότι ἢ αγαϑώ! ἔργων πράξεως ζ κάλλος τῆς ψυχῆς Φαιδριεύειν, ὁ μὴ αἷδὲ ζω- 
ἐμῶν στὰ ᾿ἐαήοηνδμίωυ «ἰξωρᾷν ὠκείνζω βυπῶσοιν, αὖ χιμθσαιν, ῥάχια «ὐἰξεξεδληνϑμίωυ, λι- 

20 μῷτηκορδμην, ὑποῦ κρυμιὰ α πηγνυμϑβον. Ἵ Ὁ: «πουδιὴ αὕτη ὧὸ τες ( σώμα καιλλω- 

πισμὸς ὠκείνης δείκψυσι Ὁ χὰ αἰμορφίαν, ᾽ν ̓ τότ πυφὴ ὠκείνης Τ' λιμὸν Φανερὸν 5.9. 

δίζησι, κὶ ἡ αὐθὶ Τὶ ἐσθῆτα πολυτέλάα ἐ ἐκείνης ̓  γυμψότητα ἐκφαίνει. ὅδὲ γδὸ δον τέ τίνων 
Ὑυχς ὑπιμελέμϑμον, ἡ Υ δὐμορφίαν ἐκείνης Ὁ ὦ ύλλος αἶξέ “πολλε ὁ ποιύμδυον, στρ 

Ὑ ἔξω κὸ κόσμον ἐπηονοΐ, ὧν ᾿ὥατερ πάλιν ἀδυυυατὸν τινα, ἴον τ Φαντασίοι" Ὁ ἔξωϑῳν ἐσ- 
᾿ς γρλά κότα Ὁ ὁ Ὁ ἐαϑῆτος Τ' κρυλλώπισμον Ὁ ΥΤ σὺ ὅ' γρυσίων κόσμον ) ὠκείνης ἡνῆνα δὲ σίμυ 

ποιζίοϑα φροντίδευ. πότε γὸ ἀμέξεται αὶ ζιαύτη ΧΩ δεόντων ἀ (ἰωιδεῖν, ἡΕἰς 
ὀνοιαν πρᾶν μαιτιχδῖν ὭὌρᾳ γματων Εἰσελθῴ, ὧπαξ αἰθὲ ζῷ γήϊνα ἑαυτίω ἐκδιδω.- 
κῦα͵ ὁ χαμαὶ, ὡς Εἰπφ, συρμδίη, ὶ ἡ σστέποτε ααιπνόῦσοι διιυαμῦβη, δυλα συγ- 

χεκυφια ὦ μένοις φορτίοις αμἰρτηματαν ἑαυτίω βαρφύσα; σοι "ὃ ογτίϑεν αἱ ὡ- 

40 ηδ[αι τἰκίονται, δ δυνατὸν γι ἡ οὐδαεῖσαι ᾧ  λόγῳ᾽ ὄνλ᾽ Ὥγοχεῖ τῷ ἡ (μμυειδοτι κάτουλι- 
πῷ ἿΜ περὰ ι ζωτα ἐρολθκότων, ὁσὰς κα ὁ ἐκούτην ἡμέραι οντοῦϑεν δέχονται (ΟΣ αἶϑυ-- 

μίας. ἢ "γὸ διέπεσε τἰ δὲν α  βυσίων, ὃ πολὺς ὁ χειαθὴ ὧς “ρυζος κατέλαιξεον ἀπτασοιν 

τίω οἰχίαγ" ἢ οἰκέτης ὑφείλετορῦ πᾶσι μεις!γες καὶ πληγαὶ ὦ δισμωτήξλαι" ἡ ̓βασκα.- 
γοὶ [Δυερἐπεδύλθυσαν καὶ ὼ ἐξαίφνης ἐ ἐγύμψωσαιν Ω ὀντῶν, ᾧ πολλὴ ὃ αἰφόρητος ἡ αϑυ-- 

45 μία" ἢ ποραγμώτων αὔϑέτασις ἐ ἐμπεσοῦσοι, ἐὶς ἐλατίωυ πενίλν χατηνεγχενὺ βαρυτέ- 

ω"» 9αγώτυ Ἢ ζωὴν ὐΐζις κοι τέφησεν᾽ ἢ ἕτερόν τι πάλι παρεμιπτεσὸν πολλὴ) πίω αη- 

διαν “αξϑεξένησε. Ὁ ὁ ἀπλώς Οὔκ ἐς! ποτὲ ἐἴαεαχι ἐκτὸς δῷ τίω οὖν τϑτοις ρέρρ- 

λακῆαν υχίω, αἷλλ ὥασερ ζᾳ τὴς ϑα, λοίῆης κύριτοι ὐχ οἷνντε ὄχτλισίήν, σεὲ «:- 

εἰθμῶ υυποξληδῆναι ὄζον ῃ Σ πολλίω (ωέχειον, ῷ αὐτὸν δὴ ἕδϑπον ἡ (ας οὐτέδϑῳ 

ψικτομδψας ἱφρᾳ χῖς θχ οἷον τε πώσας ᾿ὀξαειθ Δ. δ}9 αἰὐϑαλώ, Φύνγωμϑυ ον» 

ἁπασιζος “ξλγμασι τίω πλεονεξίδῳ κα Ὁ 61 Ῥ χθείαν αὐ ταρῳν. ὁ Ὁ} ἀληϑὴς 
πλέτος, ἡ ἡαγάλωτος «ὐξιασίαι αὐτή τυγχάνει, ὦ τῆς γξιίας ἐφίεαϊ, ᾧ ἃ τ τ 
χρείαν δεόντως “9. τϑῴνωι. ὁ ΣΡ τοιδτος {τε πενίϑν δεῖσαι ποτε δυωυήσεται, ὅτε ἐπή-- 

Οδεγίοιῖ, τοηλ,ῖ, ὡς 3 ρέιαν 

΄ 

γέρικο 

΄ 

χῃ 
᾽ὔ 

Φ ἰέ. 

λος ἀπων (λοντες ὀζετροφαὶς ζ σκεπείσματο) μετήγαε, παλιν Ἐλὶ τὰς γουνάικας “ αὐ Τιμος. ἡ, 

ι λθγϑν καὶ φησι, Μι ο» » πλέγμαισιν ̓  χεύσῳ ἥ ᾿ μδογαράταις ἢ ἡ ἱματισμῷ πολυτελεῖ κεσ-- 4.Τιμβ., 
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ρέιὰν αἰ πυορϑυᾷ, ὅτε ζᾳρᾳχὴς πειρριϑήσεται ἢ λώ ὼ συχοφόντίας ὠκτὸς ἔξαι, ὼ ῃῳ 

ζχιξυλ(υόντων ἐλέυθερωϑήσεται, ᾧ, ἀπλώς Εἰπῷ, ἐν ϑιννεκᾷ ἔξαι γαλήνη ἡσυχίας 
νὴ α΄ οραγμοσιώης σολαύων" ὺ δ δὴ μῆδον αἰπόμτων ὃ ὦ χεφαλαιον ἦΨ ἀγω.- 

θων, ὁ τοιῶτος ὃ (ὃ ϑκὸν ἵλεων ἔξει ὁ πολλῆς οἰπολαύσει τὴς ὀϑωδνεν βοπτῆς, ὧτε διὴ οἱ-- 
Δβιμγ. χογόμος πισὸς ἘΜ τῷ διασῦτν γρημαζτων. Μακαρλος γὰ ῥ, Φυσιν, ὁ δοῦλος ὥκᾷνος, 5. "γγιὰ 

δ᾽ ἐλθὼν ὁ κύριος ἀὐτοῖ Αἰρισειμο ποιοιευτοὺ, ὕτω ἰσνέμοντα Ως σμυδούλοις, μὴ 

ϑύρραις ἡ μοχλϑὶς εὐναποκλείονται, καὶ Ὧις σκώληξι ξοφίω συγχωρϑιοῦτου γινεαῖ, δλλαὶ 

ΔΨ πενήτων τω ἔνδειαν χολοριμιυθούμδνον, τὸ καυλὸν ᾧ πιφὸν οἰκονόμον γινόνθμον ἢ; χήρα 
τῷ δεασύτν χορηγηϑέντων, ἵνα, καὶ τὴς κριλῆφ ζτης αἰ ϑνομῆς μόγϑῳ ῷ μίαϑὲν χϑ- 

᾿ Ν ᾽ ͵ ω ᾽ “"ἭἪ “» ! ᾿) , μίσηται, ἡ “Λ' ἐπηήελρϑῥων ἀγαθων ἔχιτυχεῖν κουταξιωθη, χάφατι ὦ Φιλοιν,ϑ69,πια, 18 
πᾷ κυρίου ἡ μϑμἸησῦ Χοιςού, μεθ᾽ αὶ τω πατεὶ, ἁμα τῷ ἁγίῳ πγϑύμιατι, δόξα, κραὶ. 
τος, Τιμή, νιῶ ὶ «εἰ, ὁ Θ ἐς «ἄν' αἰῶνας αἰώνων. Αἰμιζω. 

ΔΛογ. λ. ΣΑΡΑΑ ΔΕΗ ΓΥΝῊ ΑΒΡΑΜ ΟΥ̓Κ ΕΤΙΚΤΕΝ 

αὐτῳ ἦν ὃ αὑτῇ παιδίσκη Αἰγυτῆϊα,ἡ ὄγομοι ΑὙΣ. ι 

ΚΡ Αλοζ (ὐμερον ὀϑαγνωοϑέντο Ἐχὴ τίου εἰ ασόϑεσιν τίω καὶ ἃ 

ΝΟ πατοιαῤγίω Ἐ ἡμετέραν κοιλφγλοῆδν. καὶ μυλϑαυμασητε, 
Α : Εἰ (χὶ Ὀσαύταις ἡμέραις Ἔ χατ᾽ αὑτὸν ἱξορίω Εἰς μέσονπα- 

Κὸ δϑγϑντες, (οὐ υδπω ᾧ τήμερον αὐτίω αἰ τίσαι δεδιωνή μεθα. 39 

Ὁ πολλὴ γᾺ} ἡ πὐξιμσίᾳ τὴς τῷ διχαὶν “Φρετῆς, κὶ δ τότε κα- 
9-Ζ 8 ᾿ , πρθωματων μέγεϑος ὥπασαν αἱ, ϑοο πίνω νριας γλωῆῤν. 

ὁν ὙΡ ὁ ϑεὸς ὀμωϑεν ἐξεφαγωσε ὸ λμεκήρυξε, Τὶς ὀῤ,ϑοόπων χατ᾽ ἀξίου ἐπαινέσαι 
ϑυυυήσεται: ΔΛ ὁμῶς Εἰ ἡ τῆς ἀξίας πολλῷ τῳΐ μέτρῳ ὡἀἰπολειτόμεθϑοι, δλλ᾽ δζζυγε 
Εἰς δυώαμω ἡμετέραν ζᾳ κατ᾽ αὐτὸν Εἰς μέσον πσολϑῶτες Εἰς ζῆλον ὑμᾶς ἢ μίμη. 35 

ἰ σιν τῆς τότῃ Φρετὴῆς ογαγαγῷ βυλόμέθο. ἱκανὴ »ὃ τῷ λύδρὸς ἡ φιλοσοφία πᾶσαν «μὰ 

τοῖν δ ὁ, ϑοσπων παιδυῦσαι τίω φύσιν, ὁ ὧν πσϑλσεχεν βυλῳϑδίύους πσϑϑς τίω τὴς 

“ϑροτὴς ὁδὸν ἐφελκύσοοϑει. δλλαὶ πσροσέχετε, χγηδᾳκαλώ,, τοῖς λεχϑμδύοις, ἵνα χαὶ 
ἢ ἐκ δ» ασο)σφαΐτως ὀῤεγνωσμένων καταμάϑω νϑμ τῷ διχαία τίωω φιλοσοφίδυ. ἱκανὸν 

δ  τῶτο ὃ γωείον παιδεῦσαι ᾧ ὀύδρας αὶ γωυνῶκας, ὥφε πολλὴν αὐδὲ ἀλλήλοις Ὧχι- 
] δείκψυοϑαι τίω ὁμόνοιδυ, χα) τῆς συζυγίας (ὃ ((μυύδεσμον αἰῤῥαγὴ αἰαφυλῴῆεν᾽ χαῇ 
| μήτε Τ᾿ αἴϑρα τὴς γωναωκὸς κουτεξανίςα αϑαν, δλλ᾽ ὡς αἰαϑενεφέρῳ σκθυᾳ πολλ ζω δἰπο- 

νέμειν τέω συγνωμιέων, μῴτε τω γυναῖκα ποὺς (ὃ αἴϑρα. διχοςουτᾷν, αλλ ἀλλήλων 

ζῳ βαρη βαςαΐζεν ,χαὶ τίω οἰκείδν Εἰὐρήνξυ πότων ἡγείαϑου ποϑϑτιμοτέρφιν, αὐαγ- 

χαγον δὲ καὶ αὐτῶν αἴἰκουσαι τῶν ῥηματων » ἵνα, σαφεφέρᾳαι ὑμῶν ἄμηται καὶ διδωσ. 39 

Ι καλία.. 

χες, Ϊ͵͵΄. 2 Σαρα δὲ, φησιν, γωνὴ Αξοαμεούν ἔτικτεν αὑτῷ. ἦν δὲ αὐτὴ παιδίσκη Αἰγνπῖία, 
ἡ ὀγομμαι Αγαρ. 

, Σ χύπει μοι ογτεῦϑεν, ἀγαπητὲ, τῷ ϑυ8 Ὁ ἄφατον μακροθυμίδν,ὃ τῷ διχαίν τέων υ- 
πϑρζάλλουσαν πίς!ν ἡ τίω ϑυγνωμο( ιωΐω , ζῶ αἷδὶ ζῳ ἐπαγίελίας ἐπεδείκψυτο τὰς 49 

Ἰ ἐἰς αὑτὸν τελμημθμας. τοστουτάκις γα αἰσοοριδμυ τῷ 9.8 τῷ ατέρ ματι ἀὐτι δώσειν 
τίωυ γξω, ἢ σὐιέις τοσῶτον πλῆθος ὀκταιϑήσεται, ὡς τῷ ΝΜ ἄφρων πληθΆ γορισωνθίωαι, 
ὁρῶν οὐ οϊδγ ἐπα ἡ ἥιλέντων ἐἰς ἔργϑν ὠκ(αγνον, δ᾿ ἔπι μέλι λόγων τὰ “ἿΜ αἰ πσοοέσι- 

ων 
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᾿ ! ν λογισμὸν, ςὔκ ἐσωλδυετο γ,ωι “Ὁ , ες 
ἰογτα, Οὔκ ἐταρο(ήετο τὸν λϑγίσμ ᾿ ᾿ 2 αὗτο ἡνιῶ ἐπεσημάιυαὉ ἡ 

ἀλιαπατθωιτῆϑιμαίμει υξόταρίερσιδίν, οἱ κα γοῤῦτο νι ἐπεοημά ἡ 
ἰκλινῆς πισεύων τῇ δουνώμει τῷ ἐπαίγει; Αἴξρριμς οὐκ ἔτικτεν αὐτῳ ἐμονοναχί πότου μα 
ων 

αὶ λέλϑυσα᾽ 
Σ αρϑ 9 ΝΑ 

79 ϑήχάς γχὰς “99 αὔτον πλνημδίας, 

θα, γὙεθΦ ε ὴ ν᾿" ὑπαγζᾳ, ΜΜ ζς ψή πῇ » ν) ᾿ ψ εδδί- 

ταὶ τὰ ον ασοο μα, αγαριθμωντον 
Ἢ ᾽ ξ " Ο᾽ δλλαὶ πάντα, σὰ ονάμηία. 

ζω τοτὸ 

; ἐζοΣ εἷν συ᾽ϑδὲν τῶν ἐιρηνϑώων εἰς ἐρχϑν ΟΚ' ΟΝ ἔζικτεν αὐτῷ, να μαίθης δι ἰ- . υν κων ἢ τ : ᾿, ᾿ 

α' “" ὠκῴᾷα ὥπαντα, Σαρα ἢ 7) τς σεις, ΣᾺ ἴηι ἡ ἡ φείρωσις τῆς Σα ̓ μη πλίνγἠρς αὐτὶ «ταΐῳ, σευχωις Σ᾽ ἢ αήσνόοσα δὲν αὐτῷ “λον 7. χλζω τίω Ὀἰπορλαν ἐποίησα ; δ β "ὦ 4 

“ ! Ν ὠσιίς “τὸ 
] ε γ᾽ εἰ - 

ἡ τῆς μήτρας ἡ "Χρ , “᾿, ΠῚ τὰ ἐωρφι λοιπὸ : ἰτσώηνὐπονπέ αὶ δρφύσοι κλίματα δ. ον Ἔν διε ὃ α. 
εὸ 

ς ἢ 
υ 

; ἢ . 
“ν ον ἢ δεασότυ, ᾧ δι δμ ἜΡΦῸΝ τάξαι τὸν ὅ9πον μ᾽ γινομϑῥων, δρλά οἶδα 
μηχὸν ! Η ; γὀικότηφ, ὁ ὐξειργα ' Ν ἢ ἰοι ΟΥΕΣ “τὸ Φησι, 

ται, κϑιϑαιαὖρ ως εεσπεννοίᾳ,  ἐθχιφέυσε τοῖς Εἰρηνδώοις, Ὁ, ἌΨΩΝ ἡ αχαταλὴ ῳ ΟΝ τ, ζω αὑτῇ στοῦ - 
πονα ἐ τοσοιύζας χἐσπωυέσεις οὐχ ἔτικτον αὐτῷ. ϑίσχησ τέο μγήμιδω 
Σαφκὺ ὦ δεν σα ίθα απο ῖν ἡμῶν οὐἠὲ ἐνζοῦϑαι τῆν παρ τ ἐρημία ἐν αν ΥΝ ἩΜΎΘΉΝ ἐν ον τα 
᾽ Ι : , αὐ Ὁ ἢ 

͵ ᾿ . 0 

τὸ ἡ Ἵεια, γραφη, ᾿ἱφορίθν αναδραίμφ νϑμ ἐκείνω " αὶ Ν᾿ 
με Αἰγυηῆϊα, ἵνα ὅλη τω σιοίδν αὐαὸν ἌΝ ς ἀπήλαυσιν ἐχδικίας αἴθ τῷ 

ἐ» Φαραὼ αὐ Ῥαλάϑόντων ἀντὴ ἕω, ξευϊκοι Μῃ Ν “ῶ αὐτῆ καὶ ὃ ὅομα ἡ ὃ ἐθ- ἡνήλωνλεῦ αὶ τι τίω λαθαϊκιἐπομῆλϑυν ζεῖϑα “Ἰ Σ ρα ταν φιλίσος λγγως 
ω 2 

» 26. 

᾿ 
Α 

“π᾿ 

Ν ἰσισεν αὶ ϑεία γα φΦη. Ὅλ Ἴρϑε λϑέπον ον  πὥπατοι αρχου τίω ἀφατιν πείθω καὶ 

28 γος ἐγνώφασεν Ομδης τίω αἰωροολίω, ἡ τὸ πα 
ιν « χυαχϑζω. 

“ »»" ααὐγ᾽ ἰδοὺ [ἴω ἶ τω ἵπεϑ Σαρα, φησὶ, πσδϑς Αροιμε ον γη Κὸν Ψ 'σῃς “ξ αὑτῆς. 
τῷ μὴ τικῷ. Εἴσελϑε δζωω πες τίω ἥν τοιῦτον Εἶπεν, οἷον μῷ τω ἡ}α- : Σιύπει τέων βὐγνωμοζ  ευε γωναρώ δ δὲ μυὴ, ἐἰποθνήσκω ἐγώ. δλλαὶ τί φησι; 

Ιλ φησι ασοὺς (Ὁ Ἰακωζ, Δός μοι ταχψαν ἐἰ δν μη, ὄιτο γόν μιε χα τέφησεν ὁ τῆς Φύσε- 
χιλ φησι τσ 9 ᾿ Ὁ μὴ τεκῷ, ἐπειδή, φησιν, 49 νυ οι , 
9 Χ 1 ͵) Κύυθλος τὸ μη 

“κ“ 1.2  τίω ἐμιδι «είρωσιν αὖ 

ἰδὸυ ((ωεκλεισέ με Κ Δωγηογῆς, ἥα μὴ ὅν δῷ ' ς δημίσρηρς ᾧ ἀπεφέρησε ΤῊ πα ΜΜΑ ἐζης ἐΐσελϑε σοὺς τίω παιδίσκην Μ Ὁ, 

ω ᾿ ᾽,. 1 ΜΒ φ Με ,,73 -" ͵ ͵ γ.,} 
ἐαπασαήννεῖξ ὡτῆς, τυρὶ  ἐραα ἐφῤνσνρια τήτεωκρέν. ὦ γυδὴΡ 10 ἵνα τεκγοστοιήσηι δξ αὐτής. πολλὴ Ὁ Ὰ ΜΟ δῦσαι τοῦ αὐδρὶ 79, Ὁ τῇ παιδίσκῃ τὴς 
ἕλοιτο “πώποτε γυνὴ ΤΟ ποιήσαι, ἥσυ » Ὁ ΟΝ ὶ εἷς {ὦ αὐθῖς μόνον σχϑπος, ἣν ἧσαι 5 εἶδες πὼς πϑωτὸς πεῖλοις πὰ Μη" τεῦϑεν πο δκμυυλίαν κτή- μον, τελφυτῆσαι. δλλ᾽ ἐσκόποιευ ὅπως τέων ̓ς θεῖ γδ μοι τῷ πατόι- 

ὅ μη ὠπται 
᾿ὀῥανὴ Δ] οὐτηρήσωσι. ον  μδι' - 

πρτα, Ὁ) τὴς ἐιρζεύης τὸν (ἰωώδεσμον ὥρβ “7 29 ϑ αὐπρ(αἰλλουσαν ὑϑπείκειαν. ὅτε ρχῳ οὐ ζυῦϑοι τίου πολλδω σωφεσζιμώξω, ᾿ς τί ἦν δχρὺ τὴν ἀπαιδίδν, τε 

33 ἄρχον ωῳῴων 
3! δ ἰρ γε κϑϑς τίωυ γαμετὴ 

Ι "» ! 

αν ἀν ν ψυσώσε νῳ υὐνσώνο μας 
. 

᾽ 
3 

Τ - 
2 

τὸν δὶ αὑτὴν πύϑον ἡλοϊῆωσεν. ἴζε ὡς ἀαθα ων ὥασερ αὐ παλιν φίλίξηυ πλέει 
λίπε αἴτιν γένεται τῆς κτὶ δ γωυαμδμν ὑφως ἃ λδοίπος ταϊεγωναιξὶ λογίξί. αγησαδεν Ὁ νανῆων ποιοιῶται, σφέδρα κ᾽ οὔτι τῆς φύσεώς ὅθι ϑεμινργοῦ ὃ 4 μδυοι ἃ Ὁ ἀπαμίου ἐ αὶ δὑπαι δίδω, “τὸ δγωκέμδνου (ἀωπλέσαι ποδὸς ἘΜᾺ ται 
το καὶ ὅτε κὶ (μωυσία, δἴτε ἕτερόν τί ὅ81 ὃ 'ης, ἢ δὲ φύον διεγφρύσης τοὺς δὼν ΤῊΣ μή τῆς ἀγωϑον χειρὸς (μυεφατίρμδων, κ αἰκὶ ἐλογίζει» τὴν α"- 

᾿ ᾳ τος, 
τε τὴ τὸ τίν, ὡαὖν ὠκριδαῖς ὁ λύκος γέ Ἰπιράνϑρου, ὅτε τῇ γω παιδία, 

χον. ς΄, 

Γφ. λια. 
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ἀπαιδίαν, ἢ Ὃ ασδεσήκουσαν αὐτὴ τίμιο δ πόρτων αὐπένειμε. Δίῳ τοὶ τῦτο ῷ αὐ. 
πὴ φιλοτιμουνϑρη, ἢ βυλονϑῥη δεῖξαι ὅσον ποιήται αὐξὲ τὸ δίχαιον Φιλοφυργίαν, ᾿ ἵὲ 

ἑαυτῆς σκοποῦσαι, ΔΛᾺ ὅπὼς ἀν ὀκείνῳ ἴα μυλίαν τινα ΤῊ ἀπαι δίας ὑπηνοήσεις, 
μονογειχὲ ταῖς οἰκείαις χερσὶ λαξούσαω Ῥ παι δίσκον τ Αἰγυπῆϊαν ὩΣ Τὶ ἰδίαν θέων ἀγής- 
γατεν ὠὡλαφ δ τ ῥυμώτοων δεικψύουσου Τ' σχϑπονγδὲ οὐ στὸ ποίησ κατεδέξατο, φης- 3 

σιν, ὅ7 , ἐγὼ ἀΐγφηςφος ὠφϑίω αὐγεπετήδειος (3: γϑνῶωυ. (ἰωέχλεισε με ὁ κύ- 
οἰὸς τῷ μὴ τοκᾷν. ὅρφι ψυχὴς ϑυγνωμο( ουΐευ,πτως σστῆν δυλερες φλεηεται, οὶ Ὅσο. 
δ ὕρεται ΕΝ τὴν φείρωσιν , ἀλλα μῦνον τῶτο ἡμῶν ἐμφέωυαι βύλέτπω, ὁτὶ τῳ δομι- 

ϑργῷ τῆς Φύσεως τϑτο λογιζονϑῥη πράως χα ἤλυναιως ἔφερε ̓ ααξλτίιοσο ὃ τῷ 

Θεῷ ϑυχϑιῶ τῆς ὀικείας ἐχιϑυμίας,, καὶ ἐσκθστει σπτὼς τὸν ἀνδρα, κοἷ δα μιυϑήσηται. ΘΝ τὸ 
δδω φηαν, ἐμὲ (γεωέκλεισεν ὁ κύριος τῷ μὴ τεκεῖν, πόσει ὶ ἀντ τῇ βήματορή ἔμφα. 
σις ,“πῶς δείκγυσι τῷ Θεῦ τίω παρ όνοιαν καὶ τζω ἀφατον δευύαμιν; κοιβουπὸρ ΣΝ ἡμιᾷ, 

φησιν, Ἐχὶ τῆς οἰκίας κλείονϑρ καὶ ἀγοίχϑυϑν, ἅτω ἢ ὁ δεαυύτης ἔα Τὴς Φύσεως ἐργάς. 
ζεται καὶ τωϊ οἰκείῳ ασδοφαγμοι ὁ μα κλάς ἐπαγήρὰ παλιν ξυίκα ἀν βυληθη ἀμ 
.4, ὸ κελδίει τῇ " φύσει ὧ ἑαυτῆς ἐργαΐζεοϑαι. ἐπεὶ δὰ (ἐμνεκλεισε μῤγφησιν, 0 χθές 14 χα 

ος τῇ μὴ τεκῷ,, Εἴσελϑε πποὺς τίω παιδίσκην μου γα, τεχροττοιησῃς ἐξ αὐτης. οἶδα 

ὅτι ἐγώ ἐμμι ἡ αἰτία τὴς ἀπο δίας" δα τϑτοὺ βέλομαι σε Ὀὐπθφερησοι τῆς οὐτεῦλεν 
κοὐ ρα μυϑίας. ἴσως δεὺ πωπῆδυο ἡ Σαΐρα μὴ ἴα) αὐτίω μογίωω εἶναι Ὁ τὴς «- 

παι δίας, ἀλλὰ ΠΟΝ τὸν πατοκαρχίω. δὼ τῶ βελομδῥη δ αὐτῶν τῶν ἐγὼν 

πληροφορηϑέωναι, κραγωρᾷ τῇ παι δισκηρὸ ἐἰς τω ἐωωζω αὐτζωυ ογ4, ἵνα, μιοιϑὴ δὲ 10 

αὐτῶν ΝΜ ποραγλαάτων, ὡς ἑαυτὴ τὸ πὸρ ὀφείλει λογίζεοϑαι. 
2 Ὑπήκουσε δὲ, φησιν, Αδραιε τῆς φωνῆς Σιαρους. νον 

ΤΠολλὴ “' διχαν ἡὶ Φιλοσοφία.. ὁπῈρ Ν᾽ ἐφ, ϑην Εἰπων,ζτο τ γον ἐραῖ "τί ὅἶτε τϑϑϑ- 

τερον το ἐξουλεύσωτο, κα] τοί ον ἐοαύτῳ γήρω λϑιπον ὠνγ,ᾷ γι Τα ϑ Ἐπὴν τὲ Ω 
Σ αἰἴδφις δείξω νϑμος ἑτοίμως αἰπσήκγυσε, δεικψις ὁτί Οἴκ Ἐχιϑυμίας ἐγέκεν ὡπλώς, ὅδε 2 

πάθει χαταχϑλουϑαῖν Ὁ (Ἰωυασίας ἐιϑέετο,αἰλλ᾽ ὥςε απέρμαΐζος ὀχαδοχζω καταλιπεῖν, 

Καὶ λαξούσα Σαρα ἡ γωνὴ Αξρριμ Αγαρ 1 Αἰγυκῆίαν κὶ ἑαυτῆς πται δίσκον, κῷ 
δέκα ἔτη τοῦ σιωοικῆσαι Αἴδροιμι τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς οὖν τῇ Χωνδμαία, ἔδωχεν Αραμ ταὶ 
λύδὶ αὐτῆς αὖτ, γωναϊκα. ᾿ ΝΕ νος 

Σκόπειτῆς γραφὴς τίων ἀκριξειαν. ἵνα γὸ μάϑωμϑμ ὅτι συ σὲ μ ᾳ βηβίθιται ζω-19 

χα, ὧπερ ἡ Σαρα τσοϑς αὐτὸν ἐποιήσατο, ἐπεπτήδησε τῷ ! πράγματι, οὶ τὸ Φησί, Ἀν 
ἡ ἔλαξε Σ᾿ αρφι ἡ γωυὴ Αξοοιμι ΑὙᾺ τίωὺ Αἰγυπηΐίλυν τίω ἑαυτὴς παιδίσκην, μενος 

εἰχὶ δεικψύουσου ἡμῖν ἡ γραφὴ, ὁτι Ὁ γαιμετέω πὐθαιμυλούμϑμος, ὦ αὐτο αχούσοι ζα- 

τὴβόλθνϑμος ὃ πυραγμαχατεδέξατο. ἥα γὸ μαίθης μ᾽ ἀἰκριξείας ἢ πατοιαῤχατο 
σωφ οϑσιωύην, ὃ Ὁ ὑπόροαλλουσοιν ἐϊκραύτειλυ, φυσι μ᾽ δέκα ἔτη Ὁ (ἐωοικῆσαι Αξραμι 19 | 
ᾧ λύδγ; αὐ ἐν τῇ "Χωναναία. εἰν αὑπλαΐς ΝΟΣ “γθόγον ἐπεσημιήνάτο, δ ἥώ Εἰδέναι () ̓ 
ἔχω μϑυ, ἐν πόσοις ἔτεσιν ὁ δίκαιος ὠκαρτέρησε αὶ βμναίως Ἔ αἰποιδίαν ἡγεγχεχᾷ αὐνώτερρς 
πὸόμτὺς πσϑους τυγχόμων,πολλίω Ὑ σωφρφσιωύζωυ ἐπεδείξατο ἡ 8 στο μόνον, δ ναι 

χ) ἕτερϑν τί ἐκ τὐτα μαάϑωϑυ.ϑχζρ. "ὃ ᾧτο πσρλσέϑηκε Λ(Τ' δέχαι ἔτη ᾧ σικωυοικῆσαι ἐσ ᾿ 

Ορφμ ᾧ δὠδγὶ αὐ ὧν γΥ Χλναόν. ὁ γὃ πὸρα Ὁ γϑόνον ᾧ σωυοικεσίᾳ γιοῦ ἡμῶν ἐγνώ- 4ὃ 
ἔλσιν, δρλαὶ Ὁ ὠ" Χάνααν χρόνον ἀύζις ἀγα λωθῶντα. τίνος ἕνεκεν αὶ ὀχρ τί; Τ  γὺ 
θύϑεως ἐπιςανι τῇ Χαναναια, ἐπηγείλαο ὁ φιλανθρωπος διασυτης λέγων, ασέρμα! 

συ 1: γάω ζιυτίω δωσω,ὴ πάλη μ  Οὐταὺ ὠπαξ ὶ δεύτερον (οὶ κι πσυσγέστις φὴς 
αὐτὸ 
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αὐτὸν ἡ, ἐποιήσατο, ἡα γγῶς, ̓  γαπητέ, ων πόσοις ἔτεσι Δ θυαραλλ νος υϑου “ἢ ὁ δεαυῦτου, 

ὶ ἡ μηδὲν ́  ἐπαγε λϑώντων Εἰς ἔργϑν ἄγοντος, Ο  δί γσηος ὧν οὐκ ἐταρχῆστο ̓  γνω, (μὴν 

ἀλλα δ ἀχείων λϑγεσγιοῖν σπρϑετί μα τὰ ΖνΣ τὰ ᾧ ὑπούρ ῥιλώτα, ΕΣ τῷτὸ, Φητι, ( Ἂ 

δίκα, τη ἡ: σιευοικῆσοι συῶν εν γὴ ἡ Χαναδύ. ἐἰδὲς ψυχῆς δὐδρείαν, ΕἾ δῈς γυμνάσιον 

ξ φιλοσοφίας πὼς αὐθιφανέςερον αὖτ’ ποιῆσαι [ῇ βυλὸ “κενὸς ὁ  διαπότης͵ αέλλει ὡ ἡ αναζαϊλ.- 

λεται. Ὧ)4)) 2 κήδεται “δ αὐτο ε οφυπόντων, ἐχ ἀπλαΐς Εἰς αὐτῶν ταῖς δνεργεσίας 

βύλεται κατατίλεοϑαι, λα ᾧ αὐϑεφανᾷς αὖ ὅν" δεικψωύν,, ἢ τέω στίςιν αὖ ὖμ«΄- 

πασι χαταδονλον ποι ψ γένεοϑα). Εἰγοβόως ἐπσιζειλοίμϑμος τῶ «πέρματι αὐτῦ 

δῶσιν τίω γώῦ, ϑοξε τὴς Σ,αἱὁ ἐᾳς τίω μήτραν, καῇ" ; τίω δὴ) παίδων οἰαδοχίω αὐτῷ 

ιο ὀμαείσατ, ἅτε δῶμα ὅτως ἐδείκγυτο μέγα, ὅτε ἡ ΤΆ Ὁ διχαίου πίςις πᾶσι αὐξεφάνις 

καϑίςατο. ἡ ̓μϑῥ ἔγω τῷ 9 λεοδ διυύαμις καὶ χ᾿ τὸτε δήλη αὐ ζω 7 (νεκρωδὼ δ τὸ ἐ ἐργατή- 

ἐμ δ φύσεως ἡ ἄγοι) . 4γϑνὸς πσοὸν ποιιδὺποιὸν {πόύτως αὐτὸν] τωῦὸ ὀἰκείῳ “σϑ9-- 

φάγμστι πάλιν ̓  ὅτως ἐξωυμνὴ ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἅτω τὸν φέφομον ἀνεδήσατο ὁ ποτξα- 

ἀργῆ, ὦπρ γιοῦ οὐ τοσέττω μήχει χφῦου δ ὌΡΕΤῊΣ; αὐτῷ βασανιζομδης, ὦ καθ᾿ ἐκα’. 

ιξ τ᾿ ἡμέρφν λαμιτσολτέρας νο, υϑης. καὶ Η ἵνα, μιαΐθῃς ὃ οΤί ὃ μόνον δύεργετεῖν βάλεται, χρῇ 

πὶς τὰκ, ἑαυτῷ Ὁ δωρεαῖς παρέχειν, ἀλλ ἔθος αὐτοῦ τῷτο κα ὥν: Φύς δεχουδύοις κὺθε-- 

φλυετέρριᾳ ἐθέλειν ποιεῖν, ὅροι αὐτὸν ἡ ἘΠ ὃ Χλναναίας ὃ Ττο ὀχεραξαρϑμον, καὶ υ δῳ 
ὅ τὸ μέλλοντο ἡ αβτιϑὲ, τϑρμον ἵνα, μη μόνον τίω αἰτησιν᾽ 'ἀυτῇ ἢ οὐχ ἀλλα καὶ θ αἰυ-. 

τίω Εἰς πάσαν τίω ὀικουμϑμέω κατάδηλον ἐργάζηται. Κ) 4 ἡ ασεεσνλϑεν ὶ ἱκοτεύασοι 
οὐ λέγρυσοι, ἐλέησον με κύριε, στι ἡ ̓ ϑυγοίτηρ μου κακῶς δαιμονίζοται, ἡ ὅτε Ὀὐτοκρίσεως 

ἀυτίω ἠξίωσεν ὁ ο βὺ κτλ. ἀγρὸς Ὁ ὁ φιλανϑεν πος, αἱ ἀεὶ τας αἰτήσεις ἡμδιι] παξηφϑείνων. 

ὺ (διδρ μαϑηται οὔκ Εϑοτες Ὁ μέλλον ἐσεοϑαιδ στικηδυρϑμος τῆς γωυναριὸς, χα 
ν᾽ ἰβέλθιδιος αἱ αἰυτὴς τὸν ϑησοισοϑν κεκρύφῆαι δ Ὑπὸ ΟΥ̓Χ Ὀὐποκρίνε,),ὦ ὡς δη)ὸν συμι- 

παϑέξερϑι, σσξοσελλόντερ αἰϑεκάλοιω αὐτὸν λέγοντερ, Ὀὐπόλυσον αὐτέου ὁτι χραζειο 0- 

ὃς πιοϑεν ἡμῦϊν" μονονοχᾷ δὲ ὶ δεικγιιτες στι Οὐκ. ΕὙΪ φέρουσιν ἀυτὴς τέω ἐπαϑειαν. Ὡπύλυ- 
σον γὼ αἰυτίο, οὐκ ἐγ κουτωδχυυὸς ὅξῃν, συοὲ ἘΝ, ἡ αἴτησις ἀυτῆς ἔὔλογϑε, αἰλλ᾽ ὅτ| 

κράζει ογπαϑεν ἡμδίι, ηἱ δέχ ; ὁ  δεαυύτης βϑλομϑμος καἰκείης τὸν ϑησον ον κε, μικρὸν 

φαχαλύα αι ἡ ἡ τύτοις διδοιξωι ὁσον λείπονται Ὁ οἰντυ φιλαν ϑορ»πίας, Ὀὐπόχρισιν ποιᾷ ν 

ἱγαψίω ἔσαν κακείνης "πηρώσαι τὸν λογισγαον, ἐὶ μὴ ̓ σιωτεταμϑιέωω ἐ ἐιγε τίω ἡζρνιαν,ῷ 

30 ζώντα ἢ Τ πόϑον, ἡ τίωυ πέολυμίδν ἀκμαζουσαιν, καὐκείνους Ὁσποςῆσο! τὴς ἡ αὖ- 

τὴς ἱκετηρίας. Οὐα ἀπεςα 'λζω 5, φησιν, ἐἰ μι ἐις ζο πεξαπι ζᾳ Ὡἰπολωλότα ὁϊ- 

Ὅυ ἰσρρήλ τῦτο ὀκείνοις μϑβ ἀ ἀπετισε τῷ 5 το Ῥαχαλῷ, ̓ “Ρ τῆς γωωσγκὸς ἐκ ὠκείνην ὃ 

ἀφηρϑτέραν οὐδ ἐβρράσοντο, ἀλλα ἡ μάλλον ἔχικέφεϑαι ϑρεσκθύασε. Οιούτον γῈΡ ἡ 
ὀδωινωμϑῥη ψυχὴ, Ἀ) μῷ ̓Ἀρμῆς τῆς Δ σλέσεως πὐδοσὶούστα πτοϑς σ ον Ἐππφρέφε- 

35τα ἫὮ λεχϑμδῥων, ΩΝ ἐν μόνον σχϑπει, ὅπτος Ἐλαιτύχῃ 1} απουδοιζομϑέων, ὃ οπερ χα) 
αὑτη πεποίηκων. ἀχϑύσουοι » ζωτα, πάλι φυσὶ, πυθϑσεκιιώησεν αὐτὸν λέγθυσοι. 
ἐλέησθν με κύφλε. Ἴδε τῷ δεαυύτα τίω Δαπλαϊχνίδυ, δὰ ττο πολλή χέγοται τῇ 
ππξλσιδρίᾳ,. Σλλ 969, πάλιν (ὃ) σοφὼ καὶ ̓ δὐμήχϑμοι. οὐσὲ ὅτως ἔχινθίει ᾽ ἀλλα 

ἕ  στροδροτέραν καὶ παχυτέραν ποιφτωι τίω ̓Ὡἰποχρισιν. δ Ὑ»ϑ τίω ἀὐδρείαν 

40 τις γαναικὸς, κα ἡ ἐδύλετο μ ̓ λδιγϑείνουτοιν αὐτίω δίξαοϑαι πίω δυεργεσίθιν, δνλω τα 

ὧν μοιδηταὶς ὁ ὠκ ὠκραστως μίαϑεῖν τῆς αιϑχρολυμίας αὐτο τίω) αἰτίὰν, καὶ ἡ) (ὅν ἀλ- 

λοις ἀπϑμΐᾳς ποι δοῦν ϑῆναι, ὃ ἴω Ὁ πολ τεδρίας ἡ ἡ ἰοώ,᾿ ἡ τὴς γοιυαὸ ἡ Φρετή. Φησὶ 
᾿, Ογν ἐς Κρ λϑν λϑύον Τὸ ἄρτον ἣν τέ: «ψωνγ νὰ ἡ Ομ, τοῖς κυρίοις. οὖ; ζεῦϑαί ΜΙ σχϑ - 

πεὶ 

Μχτῇῆ. ἐς, 
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στι τῆς γευναιχὸς Τ' χύνον, πῶς τω Γϑερμῶ Τῆς πεϑϑυμίας πεπυρωρϑν, καὶ μ᾿ τῇ “πἰίςει τῇ 

ς ἰς τ' Θεὸν ὀτ]ερωδών, κα ὁ ἃ αὐλαγχρα αὐταὶ, ὡς Εἰπεῖν, ὀχορκοπήομϑρη, κα ὦ πολλίω 
δός τίω )υγατέρᾳ τίω συμπείλειαν ἔρρυσει, συσὶὲ Ἰὐποςρέφεται τ τῷ βήματος τω 

ὕδασιν, οἰλλεὶ κιωώρλον αἰχούσασοι καταδέχεται, ὁμολογᾷ κιοναΐθ ον φ(), ἵα ἀπαλλα- 

γῇ τῆς ἡμκιωών αἰλογίας, Ὁ εὖ τέων ἣν αν (αξν αὐἰϑρθον ογαρίθμιος δότω. ἀ.5 
κασον ἌΘΙ ΤΟΝ ᾶ τῆ τὴ τῆς γοιυαιχός να, μμαῖδῃς οσὸν τὴς τῷ γεοῦ μιϑχροβυμίας ὧ κέρδος 
᾿ γέγϑνον. ̓  μόνον Ν᾽ οἰκ ἀπέτησε γυύαιον ἡ Εἰρηρδίων κσϑὸς αὑτίωυ σφφοδρύτης, 

ἀλλο Φ πσϑῖς πλείονα πεϑϑυμίαν διήγειρέν. ὕρτι δὴ ἤκουσε ζχυτὶ ζῳ ῥή ματα, φησι, 

γα] κύρμε" Ὁ) ΣΡ ᾳ κιωαίρλα ἐοϑιει οἰσὺ δ ψιχίων ΟὟ πιπηόντων Ὡστὸ τὴς παπέζης 

ἦν κυθίων αν. Εἰἴδε ἡἶνος εἰ ὑέχεν μέ τὸ παρόντος τω μιϑχροϑυμείαν ἐπεδείξατο, 10 χἱῇ 

ἵγα. δ᾽ δ ἸΡιματωι τῆς γμναικὸς μαίωμδν αὐτῆς Τῆς πίφεως τίω αὐπιβύυλέωύ. ὃ δέκ 

Ὁ Ρ πῶ; βύϑέως αὐτίω αϑεχήρυξων ὁ 0 δεαούτηρ, κὶ χ) ἐξεφανωσε λέγων᾽ ῶ γάωύαμ, μεγά- 

λη ον ἡ πίςοϊς. κῷ θαυμασμοῦ καὶ ἐγκωμίων ἀπέπεμψε τίωυ συ σὲ ἀποκρίσεως ζω . 

εἰστοῖ- Ὁ» σδϑοιμκίοις αἰξιωθῴσον. μεγαλῃ σώ, Φησιν, ἡ πιςῖς. θ ὁ γὃ ὦ ὀγτῶς μᾷ γάλη, 

δίῳ Ὁ δ ἡ ὡπυξκὰὶ Χ) δόύτερον ᾧ πολλαχις ὁρῶσαν αὐδυθύοντα “δὲς τέων αἴτησιν, μὴ ναρ- 13 

ΧΉσοα, μηδὲ ῶν πηδῆσαι, ἀλλα τῳ τίγῳ τὴς πσεϑσεδρίας ὀκκαλέσαοϑαι ἀ τἴϑα- 

σχέυα σαι Εἰς πέρας ἀγαγεῖν ᾳ αἰτηϑένῳ. “δνηϑήτω Ν σοί, φυσιν, ὡς ϑελεις. Εἴδες, 

ὁ ασοότερον μηδὲ ἐ οὐποκρίσεως αἰυτέω ἀξιωώ, πῶς γι φιλοτιμεῖται τοὺς δωρεαὶ. σοὶ 

Ὁ “πλώςα αὐτὴ παρε ΚΑ τύωυ αἴτησιν, ἀλλα "ἀνεκήρυξε ᾿ὐ ἐφεφαίωσε᾿ χ)" {τ Εἰπεῖν, 

ω ὁ γύναι ἔδειξεν ὃ ὅπως "κυ ω πίσιν ὀξεπλαγή καὶ Ὁ τῷ ἐππτῷ, μεγάλη σϑ ἢ  πίσισικαταδο- 26 

λον ἡμῖν ἐποίησε Ὁ γυναικὼς Τ' πλϑτον. ἐιτὰ Φησί, τλυνδήτω σοι ὡς ϑέλάς. ὃ οστν βέλᾳ ὃν 

σὸν ϑελάς, τοσϑτον " παρέχω. ω γὃ τοστύτη προσεδρία ἀξίὰν σε Ὡὐποφανᾷ Ῥ αἱ αἰτήσεως. ἐϊ- 

δὲτε γυναικὸς ̓  ὁ δὐτονίθυ, ἐΐϑυτε ἢ Ὁ 92 ̓  μακρολυμίας Υ̓ αἰτίαν, ἡ δ ΤΙ «ἰξιφλυεσέραν 

αὐυτίω ἐργαίσειοϑαι βουλόμϑνος, ἰδ τῦτο αγεδάλλετο. ἐπθμέλφωμδμ ὃ ἢ, εἰ δκᾷ,ς 

Ἐχττίω πσευχειμδμίευ ἱσορίδρ, ἴα μαίϑωμϑῳ ὅτι δὶ φοὲν ἕτερον εἰν τοσότοις ἔτεσι ταῖς 39 
ἐπαλῇε λίας τὰς κατὰ τὸν παπειαῤχίωυ γελνηνϑίας͵ Εἰς ἐρρον οὐδ ἤγαϑν, ΩΝ ἴα 
λμῷ ' πολλῆς τῆς ῳΕΑφϑρείας ζύᾷιε αὐτῷ παρασχῃ, καὶ πᾶσι τῷ δικαίου “ἴω πί- 

ΦῚν καταίδοιλον ἐ ἐργα ζηται, ΟΣ τῦτο φησι, μζ'. δέκα τη τῷ Κα (ἐμυοικῆισεῳ αὐςἂν" ἐν 

γν Σ Χαναϑὺ, ἱγῷ ὑ μάθης ὁ ὁσος παρηλ)ε γξόνος δ δ ἢ (αὶ τῆς ἐπαγίελίας ἐδέξατο, Ν 

ὸ ἔλιρας τῇ ἢ Χαναγαία, ἢ ἡχϑυσε, τί τω απέρματί σῃ δώσω τίω γ4Ὁ Φωτίω οχαὶ οὖν 19 

ὍὌσύτῳ μήκει γρώου ὃ αὑτὸς ἀποις διέμεινε, αὶ Ὁ τὴς Σαρα ὴ ἢ φείρωσις ἐπετείετο. σἱ 

ἔδωχε τίω Αγαρ, Φησίν, Αραμ τῷ  αὐδρὶ αὑτῆς Εἰς γμιναῖκαι. ὅοῳι πύση ὃ παλαιὸν 
ἐπιολιτεύετο αϑ εὐϊοῖρη ἡ φιλοσοφία" “πῶς ̓  ᾧῷ ὀἀύδρες κ ἧσαν ἐγκρατάφ κα ἡ Τῆς σωφρ9- 

(ως πολι ποιδ μενοι Ἄργϑη, ὁ αἱ γιναϊκες ζηλοτυπίας ὠκτὸς ἐτύγχανον. ἔχιτη. 

δὲς γδθὴ γθαφν ̓(ἀωεχαῖς λέπι, » ὑ λαιζῦσο Σαρα Αγαρ τίω ἡ σαι δίσκέευ᾽ κα) παλιν, [Ἢ 

ἔδωκεν αὐτίω Εἷς γαυάρα ἵνα, μαΐίθης δ᾽ ὅπως ἀπαθως ὃ πξάγμα μετεχείολξε, καὶ 

πόση πον αὐοις ἦν ἡ φιλοσοφία. 
4 Κα Εἰσλϑέ, Φησι, (ϑϑς Αγαρ, αὶ ») (ἰμέλαξω. 
ὥρα πώς μόυνθαγει ἡ ἡ Σαρα, ὅΤί δὶ ἰῬὰ ᾧ δίχαιον οὖ αἰποιδία ἐ ἐτύγχανον, αἰλλὰ 

οὐδ τὸ φείρωσιν τίω ἑαυτῆς. βύϑεως γ)0 5 ̓ ((ωνσία ἢ Υ σύγλνψιν Εἠργαίσαπο. αλλ 49 

ϑερ παλιν τὴς σαιϑίσκης τίω αὐγνωμιοσιρύζε Χ) τὴς γειναριείας φύσεως αἰωὺ αἰοϑύνει- 

αν, ἵγω μανε ἡ ὠντόσεν τῷ πατϑίαρχου τίω πολλζωυ Ἐγπείκειαν. 

πδα 

»ὰ 



᾿ 
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Τοῦτο Ν᾽ ἿΜ οἰκεταν ὧ ἦγ" ὸν μικράς θαιραγίας Ἐχιλοίς ὠνται Οὐκ ανέ Ἀϑ 
τα μένειν Εἴσω οἰκείων ὁρῶν, 6 ἀλλ᾽ ϑύϑέως Ὀπελαυνλοίνονται τῆς οἰχείας ξεως, ἃ 

ππθῖς ἀγνωμοσύγευ ἐπείγονται, ὅπερ ὃς αὐτὴ ἡ ̓ παιδίσκη πέπονϑει. ὯΦ » Εἶδε 

γὴς γαφρὸς 4" ΟὟΧΘΙ, ςἕκ οὐνοϑσοι, αὶ τῆς δεαποίνης τίω ἀφατο φιλοσοφίλν, ὁ τῆς 

ξ οἰκείας ἀξίας τω δὐτέλειδν, αἰλλ᾽ ἐπ λϑεῖσα μέγα Φοονήσαισοι αἰαὐϑβορᾷ Ὁ δεασοί- 

᾿ς τῆς Ὀσαύτίω ἰδὲ αυτίω Ὠαδειξαρδῥης Ὁ Τ κηδεμονίαν, ὡς ὁ σχὶ Ἔ θυγὴν αὐτὼ 
ἀγαγῷ τὸ  αἰδρόρ. ᾧ, δῶν ἡ ̓Σαροι; ἢ 

ς Εἰπέ, φησι, τσδϑς Αξραμ᾽ αἰδιχοῦμαῃ ὧκ σῷ. ἰδοὺ δέδωχᾳ, Ἃ παιδίσκην μου 

εἰ: κόλπον σύ. ἰδοάσον ὃ ἢ τι ὧν γαφρὶ ἔχει, ἡτιμκαίυϑέων ογλντίον εἰστῆς. κρίναι 
1ο ὁ Θεὸς ἀναὶ μέσον ἐμούχαι χοὶ συ. 

Εὐζωϑα μοι σχόπει τῷ δίχα! ἀφατον μαχρολυμίδν, ᾧ αἰδῶ, ἣν αὐϑὸ τίω 

Σαρραν Ῥλαδείκγυται, συγίν ὠμόωυ αὐτὴν αἰταὖν τὰ τὴς ἀλόγου ζαύτης αἰτίας. ἡ ̓ γὃ ζαῖς 

χερσὶ. αἰ δαδοῦσαι Ὁ Τ παιδισκίωυ τῷ! ἀὐδρὶ, ἡ Θἐποῦσοι Εἴσελὸςε τσοϑς τίω παι δίσαν 
μὸν, ἢ 1 οἰΐ99εν ἡ ἀφ᾽ ἑαυτῆς πσδὸς τίω ̓(ἐμωνσίδυ αὐτὸν παξϑτφοψαμδίν, αἱ αὑτὴ γε μ-- 

ι πιξαλλορμϑῥη φησὶν, αἰδιχούμιαι ὧκ σῷ. μή » αὐτὸς ἐπέδρακδρ γὼ γοωύαι, τῇ τῆς 

παιδίσκης (ἰωνσίᾳ ΔΩ 1). οἷ ἀσελγείας ὁρμηθεὶς ἃ ῷ. “πράγματι ἐπεπήδοσε: ; σοὶ 

πεβέμϑμος χαὶ τω σῷ ᾧ ὕηπταγματι τῶτο πεποίηκε. τί δξζυ ἡδίκησοαι οἶα τῦ τῷ ἀυδρόρι ; 
ἰδυ δίδωκα τέων παιδίσκην μου Εἰς ᾧῷ κόλπον συ. Εἰ ῥιω ὁμολογεῖς, ὁτί αὐτὴ ; δὲ- 

δωχας, ὃ οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτῷ ζυτίω ἔλαξε, τί γἶνος ἐνεχεν αἰδικίαν᾽ ̓ἐγκαλῴς ;ναΐ Φησιν" 

το 6] »ρδὲ ν ἐ γὼ δέδωκα, δλλ ὁραὶν αὐτῆς τω καρῥπέτειαν ὠφειλές ὕλτοκν αἰ αἰυτὴς δ 

ἀγχόλαφον γώμέι. ἰδοῦσαι γὸ ὅτι γαφρὶ ἔχει, ἡπιμοίοϑίω οὐδρτίον αἱ αὐτὴν. κρίναι 
ὁ Θεὸς αὐ μέσον ἐμρό χα συ. )ευαμως ἀληθώς τα Σ βήματα χαὶ “τῆς αοϑτνείας 

(της τῆς φύσεως. μονογαχὶ ὙΣΡ̓ ζαύτα φησι πτοϑς ἐἰὐτον᾿ ἐγω ᾿»δῥτίω ἀπαιδίαν 
(υλομϑύη τἰθαμωυνήσαοϑαι Ὲ σὴν, ζοσοιυτίωυ ἐπεδειξαμώωυ 5 κηδεμονίαν, ὡς καὶ τίω) 

1 ἐμέω παιδίσκην καὶ Ὁ ζῳς ἐμαυτης σοι χερσι ὶ τοραϑοιώαι, καὶ πρός τίωυ (ἰωνοὶ ἂν Ὡρο-- 
πόψαοϑαι" ὁροῖν ὃ ἢ αὑτὸς οντόσθεν αυτίω δλνουϑρὴν προϑπετεςέραν αἱ δ (δ τῆςγα- 

φρὸς ΟΎΧΟν, ὺ Φοονήματος ἐμεπεπλησμεόνην,. δέον ἀραφεῖλαι Φ ὀκδικῆσοι σεζαέ ὑορᾷς 

(Εἰς ἐμὲ γνομδῥας, σέκ ἐποίησας" Ὅλ ὡσανεὶ πόρτων ἿΜ προτέρων Ἐλιλαῦό- 

μϑμος, «οράεϑαι ἐ ἐμᾷ καταδέχῃ, τίω ον ζοσύτοις ε' ἔτεσι (ἐμμοικήσαισοιν, αὐ ποῦ τὴς Αἰ- 
40 γντῆϊας τῇ τὴς παιδίσκης" τῆς ἐμ ἐπιμαζομδύίω. κρίναι. ὁ Θεὸς αγὰ μέσον ἐμ “Ἱ σῳ. 

ὁδιωνωμδύης ψυχὴ ὧρ βῆμα, ἡ Εἰ μὴ ) φιλόσοφός τίς ἦγ ὁ πατειαῤχι, ν πολλζω τίω) 

αἰδὼ αἰϑὶ Ὁ Σαρραν ἐπεδείωυτορὺ ἐδυσέρανο α αὐ τεῦς ΕΥ̓, ῥήματοι ἤλγησεν δ πὴ τὴ 
βαρύτητι ὙὙὝ' λῴϑιντων. Ὧδλ δ λ ὁ  ἤσωμα σιος τος τοῖς ὦ τῆς φύσεως αἰ ϑενς αἰφο-: 

μάν, πάσαν ἔϑωχεν αὐτῇ ἢ συγῇν ὠμζων. κρίναι ὁ ὁ Θεὸς ἀγα μέσον ἐμιῷ χαὶ σώ. οὖν ὀησόν, φησι, 

“ ποσον τάγμα χατεδυξαί μέν δ τίω σὴν αὐ αμυλίου, βυλουδύης σε καν λϑιῶ Φ» 

γέρα πατίρα κλονϑίεαι, ὦ τὸ “ποιδί σκζιυ ἐμδὼ Εἰς πίω αξίαν Ὁ δὲ μαυτῆς αἰνή.- 

)62}». σὺ  ὁρεῖν αἱ αἰγνωμόνως αὐτίω «εἰγτεῦϑεν "Δ (οπελεῖσοιν, οὗν ἡμμωνας οὐκ ἡα. Νω 

με τῆς γώμη, ἣ ν αὐθὲ σε ἐπεδειξαμέιυ. κρίναι ὁ Θεὸς ἀνα: μέσον ἐμῦχαι υν. οὐκῴνος, 
Φησιν, ὁζὰ ϑιπόβρητα ἐχοίφου ἐχιςα ψϑμος ὃ ̓Α{ ϑυνοίας αὐτὸς ἐ ἔςαι χριτὴς μια ταξὺ ἡκμων, 

4“ αἱ πώς ἐγὼ υϑρ πϑρτὸς παϑοις λὐωτέρα ανομδύη ππξϑετίμιησα, ἐμαυτῆς τίε 

μυϑίαν τίωυ σὴν ἡ Εἰς τίω ἐυνζωὼ τίω ἐ ἐμήν, παι δίσκον ἀνηγανν αὐτὸς Ἂ Ὁ  συτῆν 

ΚΝ ἐμοῦ δνομδύων ω Αἱ «νοίαᾳ λρθων, συγγωρᾷρ ἐκείνζωυ κουτεξλυΐςα οϑαι δέ ἐμῆς 
ἵχιοιχείας, ὑοῴν αὐγαθλλ εις τίου πλμὸμ, σὲ σωφρϑνίξεις τω αἰγγώμονα. τί δῶ ; 

« 
σ 

σ΄, 

εἴνο ἢ τ 



--Ξ---α-- πος ἘΡΜΌΠΕΕΝΝΝΟΝ 

-- πα ---- Ὡς ΄΄ὦ΄΄ὦὕὕὕ ὦ ἧ ς ΡΤ 

κοῦ οἱς’. 

ἴω.β.κό, 

21» ΧΡΥΣΟΣΊῚ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

ὁ αδα μας, ὁ οδμναϊος εὐϑληστὴς πᾷ Θεσ ᾽ ὁ παγζαχοϑεν ἑαυτῳΐ πλέκων (ἂν: φεφόύοις, 

δεικγις κ᾿ δὰ πᾷτο τίου οικείλν ρετίω, ϑρρι “τ φησι συρὲς αὐτίω. 

6. Ἰδοὺ ἡ παιδίσκη συ εἰν τοὺς χερσί σῷ. γώ αὐτὴ, ὡς ξαν σοι “δηρεφον ἡ. 
Μεγάλη τϑ διχαὶμ ἡ Φιλοσοφία᾽ πολλὴ τὴς μακροθυμίας ἡ αἰ χυρ ολή, αὶ μώνοι γὸ 

σέκ ἐδυδέφοινε πσϑὸς ( πᾷ τῆς Σάρας ἐρηνϑμα, διλλαὶ αὶ μετα πολλὴς τῆς ἔχτει-. ς 
χείας πτοιῴται τέο "δἰπτέκρασιν, χα] Φησιν᾽ «( πσοπήθύεις με ατίον γέλμηοϑαι “ἢ Εἰς σὺ 

ὑφρεων, ᾧ γομίζεις με ἡδέοϑαι τοῖς ΩΝ τῆς παιδίσκης γυομϑύοις, ΠΤ ἅττα ὥκοι-- 

νωνησέ μοι τῆς ἐυγηδ. μιαύθανε οὐ αὶ πσοότερον, Εἰ μή σοι (τσ ακϑσαι βαλόμϑμος 

τοτὸ κατεδύξαμέιυ, Οέκ ἀν ποτε ἑωεομέων τίω παιδίσκην Εἰς τυ ύνίω αἰγαγῷ 

τίκοὶ σὴν, νι ἵνα, δορὶ ΤΙ ποραγλώτων πληροφορηθῆς, ἰδοὺ ,ἰανὸ ας χάροίς σϑ 41 τὸ 

χε αὐτῇ, ὡς ἂμ σοι Ῥγρεσον ἡ, μή γδρο αν τεμετο σὺ τις τίιὐ ἥξυσίαν ; μή ὃ «-. 

φηρέϑρις αὐτὴς τίω δεατοτείαν Εἰ Ν χαὶ τίω πσοἧς αὐτίοὼ (ἰωκσίὰ χατεδέζα-: 

μά, δον ἔχεις αὐτὴς τέων ὀϊξασίαν, καὶ «(πὸ τὰς γεῖροὶς συ ὅ61. κόλαζε, σωφρϑνζε, 
ὕχύζίια. δβόλει, καὶ ὡς ὐρέσκει σοι, ὕτω 4] φποροῆν τὰ ἐὶς αὐτίνύ᾽ μόνον μὴ δυ-: 
ἀέοσιι ἐ, μόνον μκὴ ἐμοὶ ὕχίγραφε πὸὶ ,ἷδν αὐτῆς πσοόπετῶς γελμηνϑμα. Ουδὲ γὺ Ὡσ 15 

πείϑεες ὀικείν κινόϑμος τὴς «πποὸς αὐτίωυ ξιϑεο μι σιωυσσίας [δ ῤτιποήσοιοϑαι] ναι 
καδϑαιπιϑῶς ἐντεῦθεν κινόνϑμος ἀλοχϑν αὐτὴ ποφόςασίδν δῶ, οἴϑω τἰω ὀφειλονϑμίω 
σοι τιμιώμυ. Οζι αἰγνοώ ΦΜοικετων πίω αἰὐγνωμοσιωΐζωω, σὐϑείς μοι ζωτης λόχος,(- 
δεμία φρονῆίς. ἐν 581 μοι μόνον ὃ «σουδοιζόμϑμον, τὸ σε ὥλυπον, αὔἴζαραιχον ον τιμῇ 
πῦῖσῃ καϑεςαναι πϑμτὸς ἀπηλλωγμϑμίω λυπηρν . σϑτο. ἀληθὲς σεωοιχέσιον, τ ἀ΄- 10 χιῤὰ 

νήρ, στὴν μὴ ἀκολζολογῆται ἀστὸς ζο, τὴς γον ακὸς ῥήματα, διλλαὶ τῇ αἰοσϑενεία τῆς. 
φύσεως πολλίω νέμων τίου συγίγωμζωυ μίδω “ποιζται «-σουδδιυ, ὡςε τέο λύγτην ἐκπο- 

δὼν ποιῆσαι, ἢ τοὶ τῆς ἐιρήνης ὃ τὴς ὁμονοίας συσφίήεν. αἰχϑυέτωσαν αὔϑγες, ὦ μιμεῖ- 
οϑσαν τῷ δίιχαα τίωυ Ὠπείκειδν, ἢ τοσωύτέωυ αἰδὼ ᾧ τιμζωυ ταῖς γωναιξὶν -ἰπονεμέ- 
Ἰώσαιν, ᾧὶ ὡς αἰοϑενεςξέρῳ σκευᾷ φειδέαϑωσαιν, ἵνα ο΄ τῆς ὁμονοίας σιωύδεσμος Ἐχετείνηται. ἐς 
τῦτο ) δ ὁἀληϑὴς σπλϑτος, αὐτὴ ἡ μεγίφη πὐθιασία,, ὁτὸμ αἰγήρ μ(' γεωνερκὸς μὴ δι- 
«ονοῇ, αἀἰλλαὶ καθού τόρ σῶμια ἕν ἅτως ὥσι σιευημμένοι, Ἐ᾽ σονται γ).8.», φησιν, (ὦ) ϑο ἐς 
στίρκο. μίαν. ( Οιϑδτοι καν ον πενία, ὦσι, κα ἐδ δὐτελεία, πόμτων δ Εἶν μακαθα- 

φύτερφι, τίου αἰλη,ϑὴ ἡδονλὼ κουρπούνϑμοι, καὶ ὧν διηγεκᾷ γαλήνη κοϑεςώτες. ὡς οἱ γέ 
(αύτης μὴ Ὡπολαύογτες, λα ζηδλοτύττως δχοκείμυϑμοιἢ δ γῆς Εἰρίωης καὶ λὸν ὅζῳ- )8 

φϑείροντες, καν πολλῷ αὐδεῤῥέωνται πλούτῳ, καὶ πολυτελᾷς ἔχωσι ΟΝ πρώπέζας, 

κα ὡῳ αἰξδεφανεία. τύχωσιν δγτές, πϑώτων ἐ ρεινότερϑν ξώσι βίον, κύματα κα τουροιχᾶς 

καθ᾽ ἐκαφην ἡμέραν ἑαυτοῖς δηηνοοιεῶτες, κὶ ἀλλήλοις αἰ πσοτήθθοντες, τὸ συ εἰὲμείθμ κδὸ- 
υζωὼ ἔχειν δχινάδνοι, τῷ ἐγδυϑεν πυλέμου παΐγτοι συγχέοντος, ὁ πολλίω οὖν ἀὐζις τίω «η- 

δίθν ἐργαζουϑύσ. δ᾿ ογζυῦϑα, σϑοδὲν τοιστον ᾿ δυλαὶ ὀχρὸ τὴς ὀικείας ἐχτεικείας ὁ πα- 23 
τϑιαρχις τὸν πε γυμὸν χατεμαλαζε τὴς δεασοίνης,ὶ δους αὑτῇ τίω “ξυσίλν ὧπασαν τὶ 
ΧΤ᾿ τὴς παιδίσκης, Εἰρίωης πολλὴς ογέπλησεν ἑαυ τέο θικίλν. 

Καὶ ἐκαίκωσεν αὐτίμ᾽, φησι, Σαίρᾳ, ὦ ἀπέδρα Ὁ πὸ πσρόσωττο αὐτῆς. 

Ἐπειδὴ ὍΝ ἰσως ἐκόλσσεν αὐτὴς τίοῦ παρϑπέτάλν, Εἰς φυγών ἐτραίπη ἡ ποι δὲ. 

σκη. τοιᾶτον γὸ Μ ὀικετῶν ὃ" ἤγος, ἐπειδορ μὴ Ζξῃ αὐζῆς τῷ ὀικείῳ ξέπτῳ κεγρῆαν, 401} 
Ὅλ ἐγκέχηηται αὐτῶν τὰ τῆς Ἐχειχειρήσεως, θύγεως αἰφδυιώσι ὴμ δεασοτῶν, καὶ ΡΣ 

φυγάὼω ὀρβίϑοσιν. δ »λὼ ρϑι πάλιν ογζωθα πύσης ὀἰσολαύει τὴς ἀγωθεν ῥοπῆς χα 
παιδίσκη ὀχ τίω Εἰς ( δίκαιον τιμιδεϑ, Κη γδ  «ἴβέέφερε ῇ ἑαυτὴς τῷ διαί 

ζ 
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δὰ ασέρμια, δὴν ττο ἡ τῆς ὁπ] λσίας αὐ ΖΚ πα τῆς κερὰ "ὦ αγίλν. 
7 ΄ὖὺ Ὲ γὸ αυτίω, φησι, ἀτίελο; κυολ Ἐχὶ τῆς πηγῆς τὸ ὑδὲ δυτος τῳ τῇ ἐρήκώ, ον 

πὴ δῷ Σουρ. 
Σ υέπει φιλον, 9» πίλν δεασυτῦ, πῶς σσσένα αἰδιορᾷ ̓ δλλα καν ὀικέτης ἡ ̓ καὶ 

3 παιδίσκη, αὖντὸς ἐν πᾶτι τίου ὀικείλυ Ἐθπιδείκνυτα; πσόϑνοιαν, ὶ «δϑς τίωυ “ἢν ἀξιω. 

μάτων ὁρῶν Δἰαφοραν, Ἄλλα χπρϑς πίω πὰς ψυλὺς Δ αϑάσιν. εὐζῦθα ὃ κυ δὲ τίω 

πῆς καιδίτκης ἐξιὰν ὁ ἐπέλο: ἐφίςαται, διλλαὶ - οἱ τέων πσϑὸς ἢ δίκαιον τιμήν. 

καϑαι οἷ γὸ ἐφϑην Φύπων, ἐγ φίω αὐτί “πολλῆς ὡξιω,ϑέου αι πυϑϑιοίας,(] οἱ ῶ ἐξί. 

" αν ϑιυέαϑα; αἰπτῦο δέξωιξαι Ὁ τῷ διχα!ν ασέρμα. 

9 8 Καὶ ϑὑρὼ ἀὐυτίευ, φησιν, ὁ ἀγίέλος Εἶπεν αὐτὴ Αγαρ παιδίσκη Σ,αἴοοις,πό.- 
9. ἔρχη εὐ πού πορέυη ; ᾿ 

Ομρα πως ὦ ταὶ Ὁ ἀγίέλου ἐἰς εἰ πσύμνησιν αὐτο ήγε τῆς ὀικείας ἀξίας. ὕα “ὃ 
Ι 3 ᾿ ͵ ) ι ! 2 “Σ᾿ 4 ) ͵ὔ 

πυϑοσεκτίκωτέραν αὐτέων ποιήσῃ, θυγέως τίου ὐϑϑση θολὸν αὐτὴς Εἰς μέσον γγο γε,χ9 

φησιν, Αγαρ.Ε ἰωϑωμδν γ) 5} πως ὀκείνοις πολσέχειν μιῶλλον τοῖς ἐξ, ὀνόματος ἡμᾶς 
ἃς χα λούσιν. Εἶτα φησι, ποι, δίσκο Σαρᾳις. αἰ μιμνήσκει αυτίω τὴς διασοίνης, ἵνα. ἐι- 

δέναι ἔχη, ὅτι κἀν μυθλαΐκις τὴς δεασοτινκῆς ἐϊουὴς ἐχϑινώνησεν, αὐλλ᾽ ὁμῶς καὶ δεασοτίν 
ὀφείλει ἔχτ)ρα φεοϑοι τί Σ αΐραν. ὅρῳ ζοίγιου τὸν ἀτελον στμυθαινόνϑμον, ἥα ἐὶς «ἰ.. 

γαΐκην αν τὼ υἰγαΐγη τῆς ̓ Σἰποχρίσεως. πῦϑεν, Φησὶ νι Εἰς τίω ἔρημον ζαυτίω Ὡρα- 

γέγϑνας "ὁ ποῦ πίω ὁρμιίωυ ἔγεις ; δίῳ γὸ τὔτο ἡ Εἰς αυτίω τίω ἔρημον αὐτὴ γμο-- 

ἀπο. 10 μδύῃ φαίνεται ὁ ἀτίολος, ἵνα, μη νομίσῃ ἀπλώς τινα δ)ῥ παριόντων ἐῃ τὸν ̓ πυϑένϑμον. 
(ΗΝ ἐρημία ̓ ν ζω, χα σεοὲὶς ἢ παρζω. ἵνα δίωυ Εἰἶδιναι ἔχη, ὁΤί ϑὅχ πλώς ἔβην σοὶ 

ὀτυχῶὼν, ὁ πσξῆς ἀντέωὐ 2. φλέγθμδιος, Δ. τούτο οὖν τῇ ἐρήμῳ φόμεὶς πτιουθοίνε-- 
; πῇ ἀυτῆς" 

τς Καίφησν ὠκεΐη, δἰπὸ προσώπου Σαΐρρις πῆς κυοίας μου ἐγὼ εἰποδιδραίσκω: 
Ι: Οἷμάς πῶς Οὐκ δριήται τίω δεασοτείαν, αἰλλ᾽ ὁμολογεῖ μῷν αἰλνυϑείας ὠπόμτα, 

δζκ ες!, φησίν, ἀγ,ϑοφπος ὁ σειωυθειγόνϑμος, ἵνα δευνηθῶ πο δακρούσασϊι,. πυδολάδων 

ὑἡτίω “πὐδϑσηηγϑοθμ εἰπε τω ἐμέω, ᾧ τῆς δεασνίγης ἐμνήσθη. ασοόσήχει ζίνιον καμὲ 

μ' ἀληθείας ἀπόντα Εἰπεῖν. Ὥστο πσοϑσώπου, φησὶ, Σώρας τῦς κυρίας μοὴ ἐγὼ 

ἀπυδιδραίσκω. δοι πῶς ἀυεπαιϑῶς τίω μγήμέυυ ἐποιήσατο. κα γ5}} Εἶπεν, δτὶ 
δ δεῆα με διέθηκεν ᾿ Οὐκ Εἶπεν, ὅτι ὁκαίκωσέ με, ἡ δζοὶ Ὁ μευιὴ φέρειν τἰω πολλίω 

ἐπαηϑειαν ἐις φυγάω ἐτραπην᾽ σε εν ϑυϑαρες ἐφθέγξατο, αἰλλ αὶ μόγον ἑαυτῆς καυτη. 

οὐρησεν ὡς οἰποδρασοίσης, ξϊδὲς αὐ Τ' δυγγωμμοσιωζω. ϑρφ. πολιν ζοὶ χροὶ ᾧ ἀπέλου 
Εἰρημδῥα πσϑὸς αὐ τίω. 

᾿ς Ὁ Εἶπεϑ αὐτῆο ἀτίελος κυρίου, Φιπυφρώφυϑι “το ἧς Ὁ κυρίλυ συ, ὼ ζαπενω ϑητί 
᾿ς “το τοὶς χέιρφις αὐτῆς. ᾿ 

Πρ ἐς μὰν Ὁ Εἰπεῖν, οἰσιὸ πσλσώπου τὴς κυρίας μα ὡἰποδιδριίσκω͵ Φησὶν Ὡιπρφρα!: 

Φη}., ἐπάύελϑς, μη ἀγνωμόνως 1] [οἰχεισο πὲ τίω τοταῦτι σε ϑυεργυτήσουσουν. Εἶτα 

ὯΝ δ ἀλλα ονείας ὁ Φρονήματος ὑψηλοί πσϑὸς ὀργά διήγειρε τέω ἑαυτὴς δέκσοι-: 
νδύ, φηπ, ὁ Τὰ πενωϑητι «(ταῦ ζας χῆίδϑις αὑτῆς, «« πσοζαϊῆου αὖ τῇ ( τῶτο ΣΡ σοι 

40 λυσιτελ 4) ἐχιγύωσκε τύω δουλείαν, μὴ αἰγνόει τίω δεασοτείλν, μηδὲν ὑψηλὸν φρόνει, 
Ἢ μηΐᾳ τῷ γαὺ ἱ φαντάζο ταπεινώθητι" πὸ τὰς χεῖδοις αὐτηφγπολλίω θχίδιᾷ. 

ζαι τίω αἰ πῦρ τωγάωυ. ἱνφμως ἀυτὴς τίωω ψυχίω κουτεμαίλοαξε ζοὶ πυροὶ τὸ ἀήέλου 

Εἰρηνῦμα,, κωτέτειλεν νὴ ὦ Φρφϑνημα, ἐχωλίνωσεν αὐ Τ᾿ θυμὸν, ππολλζωὼ ἐϊργοίποιτο 
ΟὨγίοιζ, τοιη. 1. δέ γαλέωιν 
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γαλήνν ο τίς ρηισμον: εἶτα ὕώ μὴ νομίση «πλώρὶὶ ι εἰκῇ τοστιύτης ἠξιωοῖ, “ζ9- 

νοία δον μαΐθῃ δῇ δὰ ῶ υ ὅδιχαὶν τέρμα Ὀυιαυτης ̓ἰπολαύᾳ δκηδεμωνίαρ, ὃ ὀρρ. “πῶς 

εὐν παάξαμν ὀταρὺ Ὁ ἀγίφησιν αὐδῇ δυχνν, καὶ .} Φρκῦσαν αὐτὴ ἢ χαείξεται ἢ τ δυο. 

σι δζρ Ἢ ἐπαγομδύων. 
1ὸ Καὶ εἶπον « «ὑτῇο ὁ ἀγίελος κυθάν, πληϑιώων πλυθυώ ὃ απέρμα συ ἡ ἐκ αἰοι.. 5 

μινιδϑήσεται Ὑπὸ ᾳ δ᾽ πλήθοις. 
Καὶ τὸ σοί, φυσι, τσοϑλέγω, δὴ πσζον ἔςαι ὃ ασέρμᾳα συ, ὡς μηδὲ ἀειϑμῷ ὑπο. 

(ὠὐλεώζ. μὴ ζοίνιω ἀϑύμ4, ΙΝ καταπιτόε, μηδὲ ᾳ ραἰῆν τοῖς λογισμοῖς, δλλαὶ 
πάσαν δ τίωὼὶ αὑπιταγάυ 

νι δου ὁ ὧν γαφρὶς ς, ὲ τέξῃ καὶ ΠῚ καλέσεις ὦ ὅγομᾳ ἀντ Ἰσμαήλ. τ 
Δι δὲ ϑ τὸ σοί,φησι,᾿ 1’ 'κον πσογλέγωρῦ ὭΣ ὄνομα ἤδη Ἐχιπίϑημα τῶ] “παμδὲ τῷ 

τικτουϑῥῳ, ἕνα πλείονα τίω πλυροφορίαν δυξαμδϑη ὅτω “ποιήσῃς τίωυ ἐπϑμοδὸν, ὁ ῳῷ ἤδη 

ἐπίαισυῦῥα δίϑρθωσῃν. 
Οὐ ἐπήκουσέ, φησι, κύξιος τῇ ταπεινώσει σν. 
Ἐντεύεν μιδρθαύωμδυ ὁ οστν ἢ ᾧ ϑλίψεων ὃ κέρδος ὅση συμφοράς ἡ ̓ὠφέλεια, Ὧ,2) ι 

»ὁ α ἀνεχώρισε,δ, πὸὶ Ὁ ὀδυωϑης ἠυξηϑη,κἡ πολλίωὶ αν όσα ΜΝ ϑλίψεων ἢ τ ̓αἿξίφασιν ἐν 
μογώσει, ο᾽ ἐρημίᾳ, ον φενοχωρίᾳ δζίλρυσα, τ Ὁ πισαιύτον δἸημεοίλυνὰ ὃ ἐ εἰς ὃ ἀυ- 
Τὴ τῇ ἢ δυφοσοίνη φρέπον ἀξίωμα ανενερϑῖναι, “αἱ οἱ τῦτο Ὄχείας ἀἰπήλσισι τῆς ὀύτι- 

λήψεως. ζῦτα γ σοι ἐςαι, φησὶν, ἀπο ὑσελόμάιυ, ὶ τέξη υδ,,ὺ Ω ασέρμα σῃ 
ὌΝ χρεγῆϊον ἐ ἐςαι, ὅτι ἐπήκϑυσε κύρλος τὴ ταπτενώσει σῃ. μὴ οί μηδὲ ἡμεῖς ἀ- 39 
δολλωμδι, ἐπειδὸρ Ὁ σπὸ Τίνος αἶξιςάσεως ΚΙ πραγμάτων ζω πενωθώμϑι. Οὐ ἐν γὺ 
ἡμδέ!τῇ τὴ Φύσει ὅτω συμιξάλλεται, ὦ ὡς ὃ συσελλεαϑαι ὼ (απειούδο, ἡμδᾷ! ὦ φοϑνημα, 
ὸ ( φύσημα τήσψυχας χα ταφέλλέοϑαι. τότε ἊΝ ἡμδι μᾶλλον ο ὁ δεασύτης σα ακ νϑ, 

στὸμ μῷ ̓ὀδωυωρϑίης ψυχμὶ Ὁ σμυτετοιμιμέρις ΤῊ Τρ καρδίας αὐτὸ χαλ αἴμϑυ, πολλίω 

᾿ Σ χσδὐσεδρίλυ ἰδ τὼ τὰς ἱκετείας ποιδμϑμοι δ᾽ ΟΥἹ ἐπήκουσε, φησι, κύδιμος τὴ ἡ ζαπῴρσει συ. 33 

Εἶτα απεϑλέγή τῷ κεέλλοντο τίκτεοϑαι πωδὲς ὃ Ἐχιτήδευμα. 
1,γ Οὐὑτος ἐ ἐξαι, Φησὶν, ὠγροικος λνϑενπος αἱ χεῖρες αὐτο χὶ πόρῷς, 

εἱ ̓ι Γρές πόῤτων ἐπ᾿ αἰντόν. κα κ' ποσήσωπον πόμτων ἘΜ αδελφών ἀντύ λα 

κήσει. 
Πρρμάωνει ἀἰὐυτῇ ὁτί ἀὐδρῴος ἐ ἔςαι, δὴ, πολέμιος, ὅτι “ξεῖν: τίου Ὁ γὴς Ἰπμέλφαι 39 

πολιοῦ Τ' πόνον Ἰθηϑείξεται Εἶδες δὲ Μ εἰς τίω παιδίσκην γελρηρδύων τίω ἐὶς τὸν 
πατειαυβγέων τμξωυ. ἡ ἡ ἰδὲ ζω τίω πσοϑνοια, δείκψυσι τίωω βύγοιὰν τῷ δεασύτυ, 
ζὦ πσοὸς 1’ δίκαμο Ἰθμηιδείκνυται. ζτα συμξουλεύσεις ὁ ἀγίελος κὶ υ ἐυαγίε λισοίμϑρμος 

τῇ Αγαρ αἱ αγεχώρησεν. λοι πάλῃ τῆς παιδίσκης δ ᾿ Δὐγνωμοσιωώύνν. ὶᾷ 
13 Καὶ ὀκάλεσέ, φησι, δὰ ὄνομα κυρίου τῷ λάλϑιυντος τελο. ἀὐυτίω͵ σὸς ὃ Θεὸς 3 

δ ζχιδών με. ὃ ὅτι Εἶπε, δ ρὸ οὐγώπειον Εἶδον ὀφθέντα ΜθΙ. 14 ἕνοχων οὐτος ὁκώ- 
λεσε φρέαρ, φρέαρ ὃ ςγώπιο Εἶδον, αὐγαὶ μέσον Καίδης καὶ αὐα' μέσον Βαραχ. 

Σκόπει πὼς χα ἐντὴ βύλεται διηνεκῆ τίω μινημέιω οὐναπολέοϑαι τῷ τόπῳ δ 

τῆς πσξόσνλνείας. ὀκάλεσε γδΡ,. φησι, τὸν τόπον, Φρέαυρ δενώπιο ΕἾδο. Εἶς- 
δὲς τίω" παιδίσκην Κτἢ μικρὸν ὧν τῆς  πὐξεεγούσυς, ἀὐυτίω ϑλίψεως Φιλοσοφωτέραν 5 

γνορϑμίω, χαὶ πολλίω ϑϑγνωμοσιούμω αἰδὶ τίω ,γελμηνδῥίω Εἰς ἀντίω δ᾽εργε- 
σίϑν Ἰππδεικφυρδῴδιυ, κὶ ὼ οἷς ὀρόμσιν, αἰ μειξομϑμζωυ τίω Ὡσοαύτης ἀντίω εἰξιωώσεισαν 
κηδεμονίας. 

Καὶ 



ΓΕΝΕΣΙΝ, Δογ. ληὶ 41ς Χο οἰ’, 
. »} ! "} τ “ὭἀΠ᾿΄ΙνΝν 1 , 1, «ἴ 

12 Καὶ ἐτέχε, φησιν, Α΄ γαρ τῶ ΑΘ αι ηὐν, Ὁ ὠκωλεσῇ τὸ ογομκώ αὐὰ, ὃν ἔτεχέν 

εὑτῳῷ Αγαρ, Ἰσμαήλ. 
εἰ τεθδν, μανθανομὸν ὅσον ὅθὴγ αἰγαϑὸν ἐχτείκεια, ὁσὸν 581 κέρδος ᾧ Σἰστὸ Φἶν ϑλίψιων 

! Ν ᾿ γν ,ὕ , ᾽ ᾿ ε ! 3 Ἶ “] 

καρπωσαοϑτη. χ) τίου υδὃν ἐχτείκειων, "4 ὧν οπατϑίαργης ἐπεδείξατο φύται τὉ φὐγας 

ς πῆς Σ ὥραις τίω αἰγδμακτησιν, τὸ τὴν ὄξουσίαν “τῆς παιδίσκης ἀντὴ δεδωχῶς, χα! δζῳ 

γότυ ἐιρήνης ἐμιπλήσοις τὴν ὀικίδμ ᾿ τὸ ὃ κέρδος δ ολίψεων ἐκ κτ' Ἔ παιδίσκην 

γε ]ν ἰδεῖν. ὯΦ᾽ ὙΣ κακωϑεῖσοι αἰ πσὺ τῆς δεκσσοίνης αἰπέδγα, ἡ πολλζυ αἰ σσέμενε δ 

ταλαᾳιπώρίαν, αὶ Λ(Τ' ὀδυυνωνϑύης ψυχὰς ὁκάλεέσε “᾿ δεασότίων, βϑύϑέως τὴς ἀὔωϑεν 
Ἐχισχθπῆς ἠξιω,ϑη. ἵνα γδ μαϑη, στὶ ὀχ Ὁ ταπεινωθῆναι ἡ συςα λῆναι, τῆς τοσοώ.- 

ῳ “΄ 7  .»] ,..» ν᾿... Ν Ν τ νΝ 
10 Τῆς ἀξισται κηδεμονίας, φησιν 0 ἀήελος τς αὐτίωυ͵ ον γάφρι ἐχείς,) τέξη υον,) Ἀϑ.-- 

λέσεις Ὁ ὄνομα αὐτὰ Ἰσμαήλ, δτί ἐπήκουσε κύθλος τὴ ταπεινώσει σου. 
Εἰδύτες τοί, ἐἰγαπητοὶ, ὅτι ἐδ νήφωμϑμ, αἱ ϑλίψεις μᾶλλον ἡμᾶς ὀικειῶσι τα ἩΘΙΚΟΝ 

διασότη, κὶ τῦτε ὁγωυησύ θα, τίω “δὴ ἀυτυΐ ῥοπὴν Ἐχιασασοοϑαι, στὸμ μ(' ὀδιυνωμέ. 
τὴς ψ γὰς ᾧ γερμδυ᾽ δακρύων αὐτῶ χαϑϑσίωνϑυ, μοὶ ἀλγώμϑμ Ὀχὶ ταῖς ολίψεσιν,λλαὶ 

"9 ὃ ἐκ δ) ϑλίψεων κέρδος λογιζόλϑμοι πϑϑζοι ὥρῴως Φέρωμϑρ ζὠσυμυπίπλοντω, χα 

παιδευω ἴθα. ἐχεεικεῖς ξ) χαὶ ἡμερ9ι ποὺς πὸ: μϑὺ ̓ μείλιςα ὃ «ἰδὲ (ς ἑαυ 

γιυναϊχος ὦ “τολλίωὐ ποιφοϑαι ασουδέμ), ὡφε κὰν διχαίως, καὺ ἀδίκως μέμνωντε, μὴ 

ἀχριξολθγείαϑαι, ὄννν ἐνὸς μόνου γίνε, τῷ (ῷ τῆς λύπης οτία, οὐκποδὼν ποιεῖν, χαὶ 
βαϑεῖλν Εἰρήνζω χατασκέναζειν τὴ οἰκία, να ὠκείνη ἔχη στοὺς “ὦ λύδρα, τίω ἔχι- 

20 φροφίζω, ὁ αὐὴρ ὡς Εἰς λινόῥα Εἰς αὐτίω ἔχη κατωφϑύγειν ὧκ “ν᾽ ἔξωθεν ταρα- 
χών καὶ ΔΜ ϑορύζων, ᾧ πᾶσαν ὠκᾷϑυν ϑὐοίσκειν 1' αὐθαρμυθιὸν. πσρὸς βούϑειὸν ΓΙ 
γωυνὴ ἐδὺϑη, ἵνα ἰρκούνϑμος τῇ Ζζωώτης το δακλήσει ὀῤτέχειν ὁ αὐήρ διώύηται τσδὲς 

(αἰ ἴχιωτα αὐτῷ. ἐδλὺ ἢ κοσμία, ἡὶ ἐχτεικὴς, δ μόνον τέρω οἰπὸ τὴς κοινωνίας πρλοαμυϑίαν 
ηϑρέξει τῳ λυδρὶ, δλλα χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὧπασι πολλζω τίω ἑαντῆς “είν Ἐχιδεί. 

25 ἕζετ, πόϑτω ὐτω κούφα καὶ βία 9. χατοισκθυαίζουσει, καὶ Οὐκ ἀφιεῖσα πεῖρρν λαῷ 
ὅτι δ" ἔξωϑθον, ὅτε μέν ΔΨ χτ' τίω οἰκίθμ τικτουϑμων χαθ' ἐχάτην ἡμέραν λυπηρων' 

δὰ καϑούπερ κυβερνητη ἀφισος, ὅτως αὐτῷ τὸν χειμδίία τὴς ψυχῆς δρῥ τῆς οἰκείας 
συφίας Εἰς γαλίωζω χαταςήστι, ἡ τὴ “Ὁ ἑαυτῆς σιυέσει πολλζωυ αὐτῷ παρέξει τί 

τὐραμυθίδυ. (ἦν γ} ὕτω (ωδεδενδῥους σε ἰὸν λοιπὸν “δ, ἐν το παρόντι βίῳ λυπῆ- 
39 σαι διιυήσεται, Οὐ εἴς τίωυ ἡδονὴν αὐ Μ᾽ λυμιζυύαοϑεῳ. στὸν 7.5) ὁμόνοια, ἢὶ χαὶ Εἰρήνη 

χαὶ σμιύδεσμος αγαίπης μ(Τ' γωωαικὸς καὶ ὀῤδρὸς, ἐκ πότα συῤῥᾷ αὶ ἀγαϑα κὶ ἀγα!. 
λώτοι πείσης Ὠχπξουλῆς γϑυήσονται, μεγαίλῳ καὶ ἀἰχειρώτῳ τείχει τινὶ πεφεαγμένοι, 
τϑτές!, τὴ κν' Θεὸν ὁμονοίῳ. το αἰδούμόμτος ὠυςᾶν ἰουροτέρφες ἀὐπεργαΐσεται, τῷ- 
“το σιδιηρ φεῤῥοτέρϑες κουτοιςήσει, το πϑυτὸς πλϑτο αὶ αἰϑαυσίας ἀδζις συμξαλάτοι 

394 πλέον, ΤΌ ἐὶς Τὶ αὐωτάτω «ἰϑεφόύφλν ἀΐζις ὀμαῖξᾳ ΤΟ ἡ Ὁ θα Ὁ Θεῦ δυγοιδν αὐνα 
τὸς ωροξενήσει ΑΙΤ' πολλῆς ὃ δου ψιλείας. μὴ Ουν, το Ῥακολαΐ, τότε ωροτιμότερϑν ἧι 
ἡγω θα, δλλαὶ πϑύτα ποιαΐνϑν ὦ ραγιματευὼ ἄθα, ὥςε γαλήνην ἡ ἐϊρυνζωυ δὴ μέτα. 
ξυ τῆς σιωοικήσεως. τότε δὸ ἡ (Ὁ τικτόνϑινοι παῖδες τῇ Ὦ γελδλωνηκότον ἀρετῇ χατῶχ9- 
λυιϑησουσι, χαὶ (ὦ ὀικέτω τὅτοις ἔονπο καὶ πϑὐνζωχόϑεν ζα τὴς θικίας κατρὸς Ὁ ρετίω 

40 ὕχτδωσει, ὦ πολλὴ ἿΨ “πραγμάτων ἔςαιἡ θϑημεοία. στὰμ Ν ζὰ τὸ ϑκοίδ, πρϑτί- 

μδμϑυ, (ἃ ἀλλώ πόρτα κῦ' βοῶ ἥξει ἡμῖν, αὶ “δ εἰεγὸς οὐϊάϑησιν ληψόμϑω λυπηροῦ, ὃ 
τὸ ΘΚ ἀγαλότητος κ᾿ δουψιλείας ἡμῶν ὥπϑμτα γορηγϑύσος. ἵνα δξζυ αὶ αὐϊὶ αἰλύπως 

γα ῇ χα ἕ πάρϑντα [δίον δζρόγω μεν,ὁ Τ παρὰ ὅ δεαυῦτε ϑυνοιὸὰν ἢ πλέον ἔλτασασω θα, 

ΘΟ εγίοῖ, τοηλν δά: ἀντοχώμεϑα, 
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λύτοχὼ μεϑα τῆς ἜρεΤῆς, τίω ὁμόνοιὰν τὸ τίου Εἰρήνην Εἰς Ὁ οἰκίαν Εἰσαίτειν ἀτου-. 

ϑαζωϑμ τίω ἑαυ ), τὸς τῶν τέκψων θὐκοσμίας ἐχιμελὼ ἄθα, Φροντίζωϑμ τῷ 65. 

που ἿΜ οἰκεταὖν ἵνα, ἰῷ ἀπόντων δαψιλζς (ιν ἀμοιξαὶς χομισοί νϑμοι χατοιξιωθωί. 

αϑι καὶ Ὁ ἐπαηελιων δι᾽ ἀγαθών, χάοιτι αὶ φιλαν,ϑεςπία ὅ κυρ ἡμδὴ Ἰησῷ Χ οιφού, 

μεθ᾽ καὶ ᾧ πατολὴ δῦξα, ὁ ὃ κράτος, ὦμα τῷ «γίῳ πγϑύματι, νεῶ ἡ ἀεὶ, χαὶ Εἰς ὧν ς 

αἰωνας ΤΥΜ αἰώνων. Αἰμέω. 

Λογ. λθβ ΗΝΙΚΑ ΔῈ ἘΓΕΝΕΤΟ Ο ΑΒΡΑΜ ἘΝΝΕΝΗ.- 

κογτο «νέα ἐτν, ὠφιϑη αὐτῷ οἱ Θεύς. 
19 

δυτι, ἀγαπητοὶ, π᾿αἷς Οὐ᾽οὲν “δἰροὸν “Ὰ αὐδα τῇ ϑείᾳ γραφῇ 
χεηυϑίων᾽ Εἴδετε ϑὲς πῶς (ἀ χὺὶ τίω Αγγαρ Εἰς μέσον χῦϑᾳ- 
γασόντες αὶ τίω ζωύτης αὐανχιώρησιν, πολλίωὶ ὠφέλειαν ἐκᾷϑον 

ἐκαρπωσαὶ θα. ἐμαϑομδυ γραῦν πατοίαβχου τίω πολλίω 

Δ. “ Ἐχιείκειαν, τῆς σωφροσιωύης τίω αἰ προολώὺῦ, τίω αἰδωΐ ἣν τς 

Ἂν ΔΥΆΣ τς ἀπένειμε τῇ Σαρα, τἰιὺ πσοὶς αυτίω ὁμόγοιδν πότων ἡγϑύμε- 
νος παϑϑτιμοτέρριν. ΕἾδομὸν τῷ Θεούτίω ἀφατο φιλαν,ϑοφπίαν, ὅπως “σ᾽ εἴω ἐς 
(δ δίκαιον τιμιδιὺ κὶ μόνον ἐπὶ μήγαγε τίω Αἰγαρκτ' τίων ἔρημον πλλανωρμδμζωυ, καὶ δζὶ 
(ᾧ τῆς δεαποίνης φόζον ἀἰσοδράσασαν, δλλὼ καὶ τὸ Ἰσμαὴλ (ὃ Ὅκον ἐλσρίσουτο, πολ- 
ζω ἐντεῦθεν “τω διχαίῳ δ᾿ ὐϑαμυϑῖὸν Ἰγαινοών, ᾧ τῆς Ὁσαύτης αὐασο μονῆς Ὄντο- 1Φ 

διδοῖς αὐτῶ (ᾳς ἀμοίξας. ᾧ Ὁ ἐτέηϑη ὁ Ἰσμαήλ, βυλομδῥη διδοίξαι ἡμᾶς ἡ ϑεία, 

»φαφὴ (ὃ γοῦνον τῇ πατείαῤχου,, καὶ ἐταῖν (ὃ ἀἰφιθμὸν ἡμῖν ἐπεσημιήνατο 
Εἰποῦσω, δΤΙ, 

16. Ἡνίκα ἐτέῃϑη ὁ Ἰσμαὴλ, ἐτῶν ἐγ δοηχοντοιἐξ Ζεῦ ὁ Αραμ, 
ἔδωρϑρ ὃ. λοιπὸν ζῳ ἐντεῦθεν, ἥω ᾧ ὡκ ταῖν ἐξῆς μαθωμὸν παλιν ὁ τῷ διχχίου Ἐ τς 

πολλίω «ἰ ασομονίω, ἢ τῷ δεκυσότο τέω ἀφατον καὶ αἰ προαλλουσεαν φιλαν, ὁ φπίδν. 
Εἰσύδθα 5 μτ' ἀκριδείας, ἐλὺ πάλιν «ἦν' χοῦς τῆς ζωῆς τῷ διχαῖα χαταμαϑεῖν δὺ- 

νθωψϑμ, ἡ ὅπως ὁ ἀὐγαϑὸς Θεὸς ζρὶ κατ᾽ αὑτὸν ῳκονόμει, χαθ᾽ ἐκφιφον χαισθν δυκιμιζω δ 

ἰδὶν ϑερφίποντος λαμᾷξαγων, δ) ὃ θεοφιλές αἰντυ τῆς γνώμης ὠκκαλύπηων. αὐτὸς μδϑὺ 

"ὃ παδοήδει σαι φως τῷ ἰδία οἰκέτε τίου ϑυγσωμοσιωύζωυ, ἢ τὴς ψυχὴς αἰτεῖ Ὁ καίλλος 19 
ἡπίςατο, ᾧ (ὃ μι γαοἰτίω ἀκριξώς ἐγίνωσκεν. ἀλλ᾽ Τὴ, ἐξύλετο ὶ πᾶσι τοῖς τότε 
πτιεέϑυσι καυτάδημλον αὖ τὸν ποιῆσαι, ἵγω αὶ Εἷς ζῴ μα ζωῦτω γενεως δ τ δίχα α ρετὴ 

παρ ὃς ζῆλον αὶ μὐμοησιν ἐφέλνηται «ὄν βυλομθμοις, δζρὶ τϑτο χὺ μικρὸν ὠκκα λύπῆει 
Ἔσλϑτον τῆς τῷ διχαία γνώμης, ἴγα, γγοιδοω βῖθα κὶ ἡμεῖς μηδέποτε Δ[ απιςεῖν ζᾳις 

τὸ Θεοῦ ἐπαηελίαις, μοιδὲ ϑυοραίνεν παϑὸς τίω ὀμαζολίω᾽ δλλα μάλλον τῶν ὁρώ- ΠῚ] 

ρδύων ἡ Μ᾽ οὖν χερσὶ ζοϊς μιὴ βλεπορμδύοις ϑοιῤρῴν, ἐπειδλρ ὁ πλβτων δεασότης ὑπθορι-- 
τω, ὃ Εἰδίνω ὡς εἶχ οἷον “τέ ποτὸ δζαπεσεῖν ᾳ “ὐοοὶ τῷ Θεού ἐπαγίελθώτα ,δνλὰ 

κα γφόνου “πολλοῦ τἴδαιδρα μόντος ὡγόμτία ζαῖς τῷ Θεοῦ αὐ χυναγέσισι γένηται, μηδὲ 

ὅτω σωλύψειϑα; (δ) λογισμὸν, δννν Εἰδέναι τῷ ἐπαήειλαμδῥου ὃ β) μυήγανον ὶὶ τίω ἀ-. 

μῥιαχον διώαμωυ, ἃ ὅτι ἐπειδϑλυ βεληθη Εἰς ἔρηϑν ἀγαγεῖν ζὰ διδοίϑμα, πϑώτα Εἴχει 49 

ὁ οὐδαχωρᾷ ̓ ἴδοι γὺ κύριός ὅφ1 τῆς Φύσεως καὶ δημισροός, δυυυατὸν αὐτῶ ἢ ζῷ 
Ὑ φυσιν δωρησαι αὗται. μη ζοίνιιυ πσϑς Ὁ οἰκείλν αἰϑϑένειδν ἀφορώντες πολυ 4..),.μ0- 

γωμϑν τὰ ρα τὸ Θεούγωόνϑμω, μηδὲ καξϑς τίωὐ φυσικὴν αἰκϑλουϑίθν ῳὡἰπυθλέπονο 

τις 



Ν' 
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περοάδωρδϑῳ τ' λϑγιημὸν, διλλαὶ καϑούαν δὐγγωονες οἰκέται Εἰδῦτες τῷ ἡμετέρου 

διασυότα τίω αἰ σὺ οαλλύσαν διούχιυ, πιτεύωϑν αὐτῷ ζαῖς πο γέσεσιι, ἡὁ δμωῶτε- 
609! γνώ θοῦ τὴς φυσικὴς αἰ ἐϑενείας, ἵνα καὶ ν᾽ ἐπαγίελθέντων ἐλττόυξωμεϑα,, ὸ τὴ; 

Ὁ αὐτῦ απο λούσω νϑμ ἐμνοίας, ὁ τ δύναμιν ἡ μετέροιν {ιμήσωμϑμ τ΄ Θεὸν. μεγίτη 

4) αὕτη “ιυυν δὲ ἡμῶν ἐἰς αὐτὸν, ὃ ϑαιῤρῷν αὐτοὶ τὴ δυυναμι4, κἀν ἐγλυτία κἡὶ ζ τοῖς 
ὀφϑκλ μοις τῆς σαρκὸς ὁρώυϑνα. Ὁ τί γαυμοίζεις ,ἐἰ ἔχι Θερδ μεγίέτι δ61 τιμκῦ, ζ 

μὴ ἀμφιξώλλειν ; χαὶ δχὶ δΨ' ὁμομνῶν, ἐπ4δλρ ἡμῖν "Κασϑογωντα τι ἣν" Ἑγπικήρων 
γϑτων αὶ ψθαρτῶν πραγμάτων, δ μιὴ αἰμφιξαλλωμδν, δδλα, δωρρήσωνϑμ ᾧύποο6- 
υϑύῳ, πᾶς ἢις αὐτῶν μαεγίςφην Φτίω ἡγῴπω τετιμῆοῦο ἀμκον, Ὁ μὴ ἐνδοίασαι δυιλθνοτί 

Ἰοήμώρ, ἄλλα ϑαρρῆσοιᾳ αὐτί τως «ἰσποαἕσεσιν. Εἰ τοίνων αὶ ἐπ᾽ λύ,ϑούπων τῷτο ἔς! 

“δ μεταξαλλομϑμων πολλαίκις," δὲ αἰαϑένειαι[ τὴς φύσεως] μὴ διναφυδῥων Εἰς ἐρ- 
η»νἀγαγῷ ζὰ ϑυξόρτα, πολλῷ μάλλον Ἐλὶ τῷ τῶν ὅλων Θεΐ, ᾧ παγτα διυνατὰ χαὶ 
ὄὔκολα ὦ αἰπούκοα. ζαῦτω δὲ μοινμῶ ἐχ απλώς Εἴρηται, αλλ ἵνα (στὸν ἔλϑωμϑρ 
Ἰχὶ τω Ὡοχίω ὙΜσήμεοον ἡμῖν πσϑϑτεγώτων, ὅπως ὁ Φιλοίν,ϑοόπος Θεὸς βαλόμε.- 

"9. τὴς ὥπασιν Κχίσημον ποιήσει τὸν πατοιάρχξω, Ἐχὶ τοσύτων ἐγ ιοιϑμον πίω οἰκείλν 

Ἰχιδείκψυται μαχροθυμίαν,ὼ ὁ δίίχαιος ὀδυδαραίνει ναρκὰ πσόϑς Ὁ μῆκος, ὐκ ἀἰπε- 
γϑρεύει,ἰλλαὶ ταῖς χϑιςαῖς ἐλπίσι τρεφόνϑμος τίοὐ φιλόθεον αὐτο γνωμζωυ δὰ πανγταν 
Ἐχιδείκψυται) ὠκπλαγώμϑν αἰστε ὦ φιλέθεον ᾧ χαρτερακόν, Εἰσό θα, δὲ ἀκοιζώς 
ὦπασαν τὸ πατοιαρηου τίω “οἰρετίω, ἐαν μαϑωμϑν πόσος μεταϊξυ αἰ δ γέηϑνε γοὺ- 

Ἰογος. πλύτο γδ ἡμῶς ζφωῦτα σειφώς διδαΐξει ὁ μακοίοκος Μωύσης τ πὸ τὸ πνεύμα- 
τς τῷ ἀγίυ ὠνηύνϑμος, Ὃι δῶ ϑτὸς φησιν; ζωϑΐχᾳ ὑπήκουσε τῳ ασολςτέγματι τῷ 
Θεϑ ὁ ἀγαςαὶς ὐπὸ τὰς Χαῤραν Κλὶ τίωὐ ΣΧΧλναναίθν ὡρμώησεν, ΕΥ̓ ̓  τω ἐΟϑομκηκοντοι-- 
πὐτε ἡ ἐυθυὺς κατωλαῦόντι τίω ΧΚ ὀνόναίλν αὑσσέλετο αὐτῷ καὶ ῷ απέρμιατι στό δώ- 
σιν πῶ σον τίου; γόων, ᾧ Εἰς τοσϑτον πλῆϑος ποιήσοι ἐχιδώσειν, ὡς αἰγαρίϑ μεητον Εἶναι, 

5 χαϑαντῆν τὴν ἄμμον ᾧ «(δὰ ἀςέρας. καὶ μ' τὴν ἐπαηελίαν ζω τίω πολλαὶ οὖν τῶ μέσῳ 

(ὡμμέζη τῷ δικαίῳ, ἡὶ καϑοδὸς κἡὶ ἐν Αἰγύτωῳ δζρῥ () λιμὸν, ὶ ἁρπαγὴ τὴς Σαΐραις, ἢ 
ἐυθύςἡ τῬοὶτὸ Θεΐ πτϑλνοια. καὶ πόλιν μ᾽ τὴν ὠκᾷϑυν ἐπθμοδὸν καὶ προοἡ τῷ βασι- 

λέως δ᾽ Γεράρων αἰθὲ τὴν Σάραν ἐπήρεια,ρὸ τϑαγοῦμα ἡ ρα τῷ Θεῦ αγτίληψις. 
ὁ Οὐΐζᾳ ἀπόζ]α ὁρών ὁ δίκαιος μζτ' τὴν ὑποσάσιν ὠκείνην αὐτῷ συμξαγνοίϊα,ὐκ ἐσωλεύ.- 

“οὐ λογισμὸν, νὴ πὐθιειργάξετο, ἴνος ἕνεκεν ὁ ζοιαύτην ἐπαγίελίαν δείξαίνϑμος τοσύ- 
τοις ἢ Οιϑζοις πειρασμοῖς καιθ᾽ ἐκαίφην αἰδεπίπηει,ὃ οὖν τοσύτῳ γρύνῳ εν αἰπευ δία δζᾳ»- 
μένᾷ ἀλλὰ φιλόθεος ὧν ᾧ οὐκ ἀνεγνϑμος τὴ αἰ οϑενεία. Ἢ οἰκείων λογισ δέν ὑποξαλῴν 

ᾧῷὶ οὐδὰ τὸ Θεῦ γινόμϑυα, ἡ ἔξεργε, ἡ αἴϑ᾽ ἡδονῆς ἐδέχετο ζῷ τῷ (Θεῷ δυχϑιῶτα, καὶ 
ΜΖ δέκατον οὐιαυτὸν λαμθαγει( Ἰσμαὴλ (ὃ ὑπὸ τὴς παιδίσκης, ὁ Εἰς τῶτοι ἐνό- 

41 μιξῳ αὐτῷ λοιπὸν αὶ τῆς ἐπαπελίας πεπληρώοϑαι. ἣν "ὁ πατοιάργις, φησιν, ἡνί-- 
κα ἐτέγϑη ὁ ἴσμαήλ, ἐτῶν ὀϊδοήκοντοι ἕξ. ὠλλαὶ παΐλιν ἑτέρων τραχαίδεκα ἐν δα ἀρλθμὲν 
γυμνάσαι ὁ φιλαὶν,ϑονπος Θεὸς τῷ διχαίυ τίω εκ“ ασομονζωὺ, τότε τίω ὀϊκεΐλν αὑσπσθαε- 
σι εὐ ἔρ)ϑν ἄγει. ἐχῷ ὙᾺΡ̓ αἷδν καλώς, χαϑοίσ [ χωνθυτηρίῳ δ τῷ μήκους Ὅ 

᾿ χβυστ γρυσίον ὀκκαϑαρϑὲν, ἢ λαμιτσοϑτέροιν ᾧὶ Φαιδροτέρρν ξ διχαία τίου το;ρετίωὶ 
4 ἀ!αφλυσειν, ἡνγίκρι, φησὶν, ἐβμενο Αἴξορ μι ἐτών οὐνενηκονταοννέα,, ὠφ,9η αὐτῷ πώλι ὁ 

Θέρ,, καὶ τίνος ἐγεκεν τοσῶτο) Ἐ ἐμακροϑύμισεν ; ἐχ ἵνα τῷ δοικφαία μόνον τίου ε( ἅσο μονίωὼ, 
αὶ τίω πολλίω Ὁρετίω κατα μαθωμϑμυ, δὰ ἵνα ἡ τὴς ἐὐτῷ δυυναί μεως πίω κἰχύβοο-- 
λίω ἰδωμϑμ. ἡνίκα γδ αἰπηγρρέυσιν καὶ Φύσις, αὶ πτδὺφ τέο: τοι δὸ ποιΐαν λϑι τὸν ἀγγθν.- 

Ο εγίοἱῖ, τοπι, 1, 43 Ἴφος 
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φος ἣ κατα μοαρϑυϑάγτων αὐτο μ μελαΐν ὼ ̓ χατεψυγμϑμων αἰ ποῦ τὸ γήρως, τῦτε ὦ τῷ Χιστῃ 

λχαία τέω οἰρετὴν ἐκκαλύτήων, ᾧ Ξὲ ἀκείαν δεικρεὲ δυύαμιν ζὶ τῆς ἐπαήελίας εἰς κ΄ 
ἐρ)3» ἀπιι. δ᾽ ἀναγκαῖον αἰχϑύσοαι τὸ αὐτοῖν ἦν οῬὰ τῷ Θεῦ πσϑὸς αὐτὸν ῥηϑέντων. 

1 Γρορδῥῳ, φησὶν, αὐτῳ ΕΜ οὐνενακϑνζαονέα, ὧφιϑη αὐτῇ ὁ Θεὸς, χαὶ Εἶπεν 

αἰτῶ. ἣ 
Ἃὗτὸν ὃ ἀκούσης, ὥφϑη, μηδὲν ταπεινὸν εἰ πούτδυε, μυηδὲ νομιίσγις ὀφϑουλ μοῖς (Θρ.. 

χὸς ὑρίοϑαι τὴν γείλν ̓  ᾧ ἀφϑαρτον δυωύαμεν, Δ δύσεις ὡπϑμζῳ νόει. ὧφ.ϑη δῶω "ὠν 

αὐτο Θεὸς, δὶ τῷ, τὺς Ὁ αὐτυ δηλονότι) Ὠγισκέψεως αὐτὸν ἠξίωσε. ᾧ ἀἴξιον 
αὑτὸν ἡγησοί νϑμος τῆς ΔῊ εαρΐο ποοϑνοίας, πολλὴ καγρημϑμος τῇ συγκαταζασει καὶ 

λέγεται χαὶ Φησιν, 19 

Ἐγώ Εἰμιο Θεόςσῳ. δ)αρέφει εἰγλυτίον μου,χαὶ γίν ἀμεμυτῦδος, »ν Καὶ ϑή. 

συμ! Τὴν δύ ϑήκην μὰ αὐγαὶ μέσον ἐμᾷ ἢ ἀνα μέσον σν,ὸ πληϑεουυῶ σε σφόδρα. 3. Καὶ 
ἔπεσιν Αἴδρφμ Ἐχὶ πσοόσωπον αἰστν. ἧς 

Πλλὴ τῷ διχαία ἡ ϑὐγγωμοζιώη, αἰ πρθάλλουσα τῷ αἰγαϑοδΘεούη αὐϑὲ αὐτὸν. 
φιλαν, ϑορπία. ἐγὼ ΡΝ Εἰμί, φησιν, Θεύς συ" μονογάχὶ λέγων, ἢ μέχϑι τῷ “ϑρόντος - 

ζἀκτ σὲ“ φφόρως ὀικϑνομυήσοις ἐγώ Εἰμὶ, ὁ ἀγα φήσεις σε ὀΐχο)εν ᾧ ον ζυῦϑω αἶγα. 
γῶν ἐγώ Εἶμι, καθ᾽ ἔχαφον χοιιοϑν ὑπύρμαηὸς σϑι γιγόνϑνος ὦ “Ὕὦῇ Ὠχιζυλθυόντον ᾿ α.. "η 

γώτερον πεποιηχὼς ἐγώ Εἶμι. ἡ οέκ Εἶπεν, ἐγώ ἐιμὶ ὁ Θεὸς, δλλ᾽ ἐγώ ἐἰμε ὁ Θεός σν. 
Οδα Ἐ πολλὴν ἀγαθότητα, πῶς ὶ ἡ οὐ τὴς πυφλεϑύχης ώτης ὃ φίλξον ὃ αϑὶὲ 
δίκαμον Ὀχδείκγυται. ὁ γ. τῆς ὀικουνϑβης παίσος Θεὸς, ὁ ὅλων δημιαροθς, ὁ θραν καὶ τ΄ 
γῆς ποιητής φησιν, ἐγώ ἐμμε ὁ Θεὸς σῳ. μέγας ὁ ὄγκος τὴς τιμῶὴς τὴς ἐἰς (ζὺ δίκαν. 
ΓΝ ὥασερ αὐτὸς κϑιγὸς ὧν ἀπόμτων δεασότης Ὁιπθ τὸ δούλου καλῷ Ν καταδέχεται, κώ 

ἀὐρήσομδυ αὐτὸν Τ ωῦτα λέγντα, ἐγώ Εἶμι ὁ Θεὸς Αρραν χαὶ Ἰσαακ ὁ ]ακωδ, 
ὅτω Νὴ) ὁ! οϑφηται Εἰωθυσι λέγειν, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς μμου, ν᾽ αὐδικλείοντες αὐστε ἐὶς ἑαυ- 

ἕδυ Ἐ διασοτείαν, δλλαὶ καὶ ἀδοὶ δ πόθον αἰκαϑεκτον οὐδεοωύκϑμοι διλαὶ δ «ϑὲ ὀυθρω. ἐς 

ποὺς ὅπο ποιῷ ἀδὲν θαυ μαφόν στὸμ ὃ αὐτὸς ἐπ᾽ ὀῤῥρώπων ὅτο ποιῇ, τῶτο ἔς! ὃ χαρὸν 
πραδοξον. δλλὰ μὴ ϑωυμαξωμδμ, ἀγαπητοὶ, δλλ᾽ αἰκούωμϑν τῷ πυδοφήτου λέ- 
ϑντος, Κρᾷοσον Εἷς ποιων ὃ θέλημα κυρίου, ἢ μυϑίοι ἱἰγομοι" χαὶ πάλιν τῷ μα- 

καείου Παύλου λέχϑντος, Πέσλῆλϑον οὐ μοηλωταὶς, ον ἀἰτείοις δέρμασιν, ὑφερούνϑροι, 

ϑλιζξόμϑυοι, χαχουχούψϑμοι, ὧν ςῴκ ἣν ἀξιος ὁ κόσμος. ἅτως ὁ ' πσρόφήτης μυφίων 19. 
γόμων “᾿ ἕνα. “" ποιῶντα ὃ ϑέλημα κυρία κρείἤονα αἰστέφηνεν᾽ ὁ ἢ μαΐχαφλος Παύ- 

Ἅος ὁ τῆς οἰχγυμϑῥης διδυύσκαλος μψημονθύσας ΝΜ) δικαίων αἰππϑύτων Μ᾽ ὲν ϑλίψεσι, 
ῳ φεγοχωθίᾳ, αἰ ασνντῶν φησὴ,, ὧν Οὐκ ζω ὠξιος ὁ κόσμος. “πόύτα, τὸν κόσμιον Εἰπὼν, 

τάτυς ὧν ἐλαιωομϑῥυς, (ἦν, Θλιξομϑῥυς δὠτέφησεν, ἵνα, μιαίθης ὅσον τῆς ῬΕΤῊς ὃ 
μέγεϑος. δ οἱ τῶτο ἡ ὁ ΥΨΜ' ἀἰπλβτων δὴ μιουρχὸς φησι ασοὺς Ὁ πατοιαῤ ζω, ἐγώ ἐϊμὶ γ9 
ὁ Θεός σν, δὐαμρέςει εἰγνδυτίον ἐμοί, ὦ γίνου ἀἰμεμιτῆος. Ονεῖδ γδβ αὐθκόομαι τῆς τὸς 
ζαύτης συ "“δρετῆς (ἂν ἱδρώζα, δλλαὶ ϑήσομϑι ̓  αἱ ϑ,ϑύκην μου ὀμαὶ μέσον ἐμοῦ κα 

σν, ἢ πληϑιωαΐσε σφόδρα; ὑχ ἑπλώς Εἰς πλῆθος Ὠχηδιδῦναι οὐ ασκθυάσω, δλλὰ 
αὶ σφρόδρα, τίω πολλίως ἐχίτασιν δηλών" δ ὅπερ ὀμωτέρω ἔλεγεν Εἰπὼν, ὡς τίω ἀμ- 
μὸν ὁ (ὄν' ἀφέροις, τοῦτο ἐγζυῦϑα ὅζᾳ τοῦ σφόδρα ἐδήλωσεν. δλλ᾿ ὁ θὐγνώμων χαὶ 49 

φιλόθεος ὀικέτης ὁρών τῷ Θεού τυ Ὀσειύτίω συγκαυταίδασιν, ὃ τίω αὐθὲ τὸν αὐτϑϑυ- 
Θούποντα χηδεμονίθν, καταστλ τὶς ὁ δὺς ὄνοιδν ἐλθὼν τῆς τε ὀικείας φύσεως, τῆς το 
τ Θεού ἀγαθότητος, ὸ τῆς ἀπείρφυ διυναίμεως, ἔπεσέ, φησιν, Ὠχὶ ποοόσωποι νι, 

δεικψυῴ 



Λα ἃ [᾿ Φ 19. χῷ 
ΓΝ. Δογ. λθ. δ Οὐκ αἰπιγοήϑη, Οὐ σὲ 

. 

2 

" 

έ- 

ΣΝΕΣ 
μων. ὦ μόνον ; πολλῷ μᾶλλον σίω 

-" 

ι᾿ 

᾿ 
᾽ έ 

᾽ 

ψν τῇ ἐμάς τῇ εἰμ ασὰ χοῆρ ̓ δυγνώμωνψυλν Θεὸν θυλοίζηαν. 

ν 
“ 

α, 

γ 
ζ 

ς 
φ 

δεικψις ἀρ αν ομ, τῇ δυνοῖς τ κέν τοιού» Ἀὐννοτ ! τ αἱ βρησίλν εἰ 

᾽ 
γῇ 

»Ἔ“,ν. 

᾽ - 

μας τσὶ φησι, μαπίτο μῶν ΝΟΣ γόνα σῦν 

σίλν δ ὕπερ αϑιῥννἰαρσθτε μάλλον ΜΟΑΎΡΝ λυ δ ἀγαούθεῦ 

Ι 

4. 

γ 

ὑἰπελθισὴ τὴ στΊΡ. ἌΉΝΝΝ ἈΕΥΜΓ ΤᾺ ὁέσεπαῖλι 
᾿ 

ἀμ ΡΟΝ ἐπεδείκψυτο Τ' θύλο' 
μα σύ, ᾧ ἔσῃ 
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οία. συτ 
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αὐβχὴ ὃ ὄνομα ὧὡ ,ϑνᾷς ἐτίθεσαν, ἐξ ΟΣ αὶ ὧκ ποδϑοιμίων δολθεῦτες, οτί μέτα. 

γαφήσεται ὁ περοίσας τ' ποταμὸν ἔχὶ τίω αἰλλοτοίθρ ἥξει. ἐπεὶ ζίνιω, φησὶ, δ μδϑὲ 

πἶρα Ῥ ηϑνέων ζχττεϑὲν υγομκα ὡκ φνὸ σοι πσοϑεμήνυς ὃ ὡκ ἦΜ'ι ὠκέσε ἐν ζυῦϑει ὁχᾳ.- 
σεεάσαι, διχϑ ἡ τίν ὧ φοιχείε ποδϑοϑήχην ᾽ ἕνα, μάθης ὁτί τῷ τὸ σοι μμῆνύει Α ὅτ πολλῶν 

ἐρνωῖν ἔσῃ πατήρ. ὅροι τίω αἰκρίξειδω “Ὗμ᾽' ῥημιύώτων. (ὐκχ Εἴστε, πόρταν ὴ“ῥΨ ἐϑνων, 5 "κῶν 
Σλλαὶ πολλων ἐθνῶν. ὅτ ἦν ἔϑνη αὶ ἕτεραι, ὧπερ ἔμολλεν ἢ" ἤξοθοϑει, α τᾷ Ῥίβο, 

διχαὶν ζ ασέρμα δέξηται τίω κλυσϑνομίδλυ, ΠΟ τὸτὸ Φησί, πατίρᾳ, “πολλῶν ἐϑγῶν τέ- 

ϑεικοίσε. Εἰδὼς σι τῆς ρετῆς Ὁ μέγεθος, πολλῶν ἐθνῶν διδαίσκαλόν σε αἰ περγαί. 

συ μφη, ἢ αὐξανὼ σι καὶ πλοθιιυῶ σε σφόδρα σφόδρως,ὺ γίσω σε Εἰς" ἐϑνηκἢ βασιλές γὰρ, 
ἐκ οὗ δξελβύσονται. μὴ «πλῶς πο δαδραμωμϑμ, ἀἰγαπετοὶ, ζῷ Εἰρημδῥα, ἀν 1 
ὐνοήσωμϑν ὅπωτδίαῤχου τίωδ ἡλικίλυ,ᾧ ὅτί ον ἐσύτῳ γήρᾳ ζφῦτα ἤχουσιν, ἐκπλα- 
γησθμαθα τίω τε τῷ δικαία πίςιν, ἡ τῷ φιλαν,ϑοϑπου Θεοῦ τίω αὐπβοάλλυσαν δύ. 
ναμμο, ὅτί ἐξ δ, ϑφοπτΈ λοιπτὸν νεκρωϑεντος, ὡς Εἰπεῖν, ᾧ (ὶ μέλη αἱ φλελυμϑῥν, χαὶ 
καθ᾽ ἐχοίσην ἡμέρφιν Ὁ τελέυτὴν φανταζομδύν, Τῆτὴ τοσῦτον αὐνξανεοῦ Ὁ ασέρ μα ἐσή- 
μόνον, ὡς ἢ Εἰς ἔϑγη πολλαὶ μήσιο ᾽ αὶ ὁ τῦτο μόνον, δλλαὶ ᾧ βασιλῴς φησιν, ἐκ οὗ τ5 

ἐϊξελθύσοντα, Εἶδες Ὠχίτασιν ἐπαγ[ελίας. αὐξανῶ σέ, φησι, στρόφρα σφόφρως. ἐχ 
εἱπλῶς (ὃ διπλασιασμὸν ἐπέϑηκεν, δονλ᾿ ἥα σημούῃ τῷ δικοήῳ τῷ πλήλους Ὁ αἰαρ- 
ζυλέύ. Κη), γὰρ δὶ ὁ Ἐ φοιχείς ασοϑοϑήχης καϑα πῆρ εὖ φήλη οὶ ἀνεξαλάηηον αὐ- 
ῷ τῆς αἰπυοοδσιως Ἢ ἐπαγελίδν ἐπέγραψε, πάλιν φησὶ, " ΝΣ 

7 Καὶ ζήσω τίω αἰόϑύκην μιὰ ὀμαὶ μέσον σν, ᾧ αὐγαὶ μέσον τῷ αυέρματὸς συ ΑΖ' 2 
σὲ εἰς Τὰ γονεαὶς αὐ δ, Εἰς ὀχαϑηίνην αἰώνιον, Εἶναί σν Θεός. 

Οὐ μόνον αἷϑ σέ, φησι, πολλίω ξχιδείξομαι τω κηδεμονίαν, δλλὰ αὶ ᾳ- ὃ ασίρ- 

μ(ᾳ Ὁ σὸν καὶ κ᾿ πίω σὴν ἔξοδον. ὅροι “τῶς ὀμακ)ῶται τῷ διχαίου τίω ψυχίω αἰχυΊν 
οφούρδινος αὐτο, ὅτι χαὶ τῳ αὐέρ ματι τι πολλίω παρέξᾳ γἱ αολνοιλν. καὶ τίς κὶ δύ. 

γα μὶς τὴς ὀχ ϑήκ)9; 
(τε Εἶναι σῳ Θεός, φησι, καὶ τῷ ανίρματὸς συ κδ' σί. 
Ὑϑτο γ)} σοι ἔξαι τὸ κεφάλαιον δὴ) ἀἰγαϑῶν,σοίτε ᾧ τῷ απέρματί σν. 
8 Καὶ δώσω σοι ἡ) ᾧ ατέρμαιτί σῳ κ᾽ σὲ Ὁ γάω,ν παρρικᾷς, πᾶσαν δὶ γάϊ Χαγε: 

“ὧν, Εἰς κατάσχεσιν αἰωνιον' ᾧ Θεὸς ἔσομαι «ὑἿ. 
Διὰ τζω σὴν ἰρετῶὼ ᾧ (ὦ ἔκγϑνοι οἱ σοὶ ὐπολαύσουσι τῆς ἐμῆς πϑϑνοίας, χαὶ 39 

δώσω ὠδζῖς Εἰς κατάσασιν αἴωνιον τίων γώ Χανααὶν, ἔσομαι «υτοὖν Θεός. τί ὯΩΙ, 
καὶ ἔσομαι αὐ μι Θεός. ὀρτὶ τῷ, πολλδω ἐλιδείξομαι ΤΣ κηδεμονίλυ πολλὴν τίω πσϑϑνοι» 
ἂν, οὖ ὦπασιν ἀὐζῖς Τὶ δ ἐμοῦ συμ μαχίϑν παρέξομαι ᾿ μόνον σὺ τίω ϑζᾳϑήκην μν 
δίρτήρνσον, σὺ αὶ Ὁ ἀσέρμια σου μ( σὲ Εἰς Τὶ “δμεας αὐ. συν ἕτερον καθ υμϑὶ 
Ἐχιζοτῶ, τὴν ὑποαχϑιν τὴν ϑύγνω μοσύγζω,, κα γὼ πόμτα περαίαν τοόμέζω εἰς 99 
ἔρηϑν ἄξω, εἶτα λοιπὸν βυλόνϑμος ἰδιοποιήσοιαϑει (ἦν ἐἷξ αὐτῷ ἐριτορδώνς, χαὶ οἰκεῖον 
ἑαυτού ζ) λαὸ αἰπεργασπιοϑαι, ὦ ἵνα λοιπὸν ὦ πλῆθος ὠκτενόρϑρον μή ((μωαγαμι- 
γνύηται τοῖς ἔϑγεσιν (κείνοις, ὧν “τὴν γέεῦ ἔμελλον κλνιρϑνομᾷν, ἄλλως ὶ ἡ Τὴ)" κα ζω- 

τοῦ ἔμελλον κ᾿ Ἢ αὐτο χσδόῤῥησυ αἰ ασονϑβῳ τίου ἐν Αἰγύτῆᾳῳ δουλείλυ, ἥα μὴ ᾧ οὖ 
αὐτῇ γενόνϑμοι (ἰωαναφυρῶσι τοῖς θϑγέσι τοῖς ον» Αἰγυτῆῳ, σημείῳ χάριν τἰω αἴδετο- 49 

μέω ᾧ δικαίῳ ϑβῳταῆεται, κα φησιν 
18 Αἔυτὴ ἡ ὀζμϑύκη, ἣν ὀζατηρήσεις αὐγαὶ μέσον ἐμού καὶ ὑόν, καὶ αἶναὶ μέσον τῷ 

απίρμκατὸς σου μ᾽ σὲ εἰς Τὶ ἥμεως ἀὐυῦμι 1 9 Πεοῖμυϑήστοῦς τῶ σάρκα τὴς 
εἰχροῦυείας ὑκϑν. Εἰτῷ 

2, 
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Εἶπα θα διδαξη καχείγός ἡ πόζα ἡμᾶς τίνος ἔγεχεν τῦτο ἐπέταξε, ὦ ὅτι φυφιενος 

ἐπίεϑυ χα “κ») τῦτο βόλεται ὐνεαϑεῳ, δλ ἥὼ τΈ Ἐχίσή μον Δϑιπτὸν ἢ ῷ λϑιὸν τὸν ἀυτῳ 

αἰακείνϑμόν, φησι" 

Καὶ ἔςαι οὖν σημείῳ δζμϑήχης αἶγα μέσον ὑμφν ἢ ἐμοῦ. 
ς Καὶ λοιπὸν ἢ “Τ᾿ καιοϑν δξετὠῆεται, καθ᾿ ἐν ποϑϑοήκει τῶτο γίνεο ῖ,. 

1: [Πωδίον, φησίν, ὀκτὼ ἡμεραΐν «ὐθοτ μη, ϑήσεται ὑμῖν, ᾧ ὁ ὀικο μὲς ᾧ ὁ Ὄρ- 
ΐ ᾿ ! υ α( .-»ν 4 Ρ Ι ει“ ᾿ 

γυρωνητος, καὶ “πόρτες Ὧ) σιωυοντές ὑμῖν τὸ σηβίφον τούτο δέξογτα. 14 Κα ὁςῆς ὁ 

αἰδετμη,ϑήσέτουι “ἢ ἡ μέφοι τῇ Αἰ οτετουγμκένη, ὄξολοθρδυ ϑήσεται, οτ1 πίω “{9.ϑήκην 

διεσκέϑωσεν. 
ιο Οὐ έρη, φησὶ, τὸ ἐσοοςα θέν. ϑορ, σοφίαν δεαδότο, πῶς ἐιδὼς “μ᾽ μελλόντων 

ἔποϑαι τὸ ἀτελὲς τῆς γνώμης, κοιϑούπερ χαλινοῦ τίνα ᾿ὁχττιϑ εὶς ὅτω τὸ σημεῖον τούτο 
"ή αἰϑιπομὴς Ἐξδωχε,τίὼ ὁρμῶν αὐτὴοὖἔἊ «τὴν αἰκοίϑελτον ἐκκόπ]ων,ὦςε μὴ τοῖς ἔθνεσι συγ.- 

ἀναμίγνυδῖ,. Ὧ)3) γ5 ἥδει αὖ ἫΜ τὸ λοΐγνον, ᾧ ὅτι σύχ ὀψέξονται, καν ὥσι μινολαΐχις 
ογηχούμϑιοι, Ὡποοέοϑαν τῆς αἰλόγϑυ ὁρμῆς, δ τοΐηο διζενεχῇ αἰπσόμνησιν οἰδθις δὲ-- 

15 δοις χαϑού τ δεσμῷ τίν! πὐθκέξαλλε τῳ σημείῳ τὴς αἰδιτομῆς,θο9υς ἀὐζὶς ἡ χϑιυόνας 
δλιδοις μυὴ πτεφαιτέρω πσόϑθαμνειν, αἰλλαὶ μέτρα τοῦ ὀκείου ἔϑνους ἵξαιαϑα!, ὁ μευ δεμίαν 
Ὠπμιξίαν ποιζαϑαι ἀσδϑς τύτος, δυλα τοῦ πατϑίωβη5" ἃ απέρ μι. ΑΙ ̓ασώζεν αἶμι- 

πς, ἣ ὅτω ἡ ζῳ σὴς θπαπελίας ἐἰς ἀὐθις ὠκζῆναι δγυυηθη ὦ κοιθούτ» τίς ὀμήρ σώφρων 

ἡ Ἰμπειοῆς πταυιδίσνεην ἔγων αἰκόλοιφον δρφες αὖντὴ καὶ κανόνας τί δησι, κηδέποτε ἔξω φα- 
1ογέαϑαι ΤΜ πσοοϑύρων τὴς ὀικίας μηδὲ τοῖς παρλούσι φαίγεοϑαι, δλαὶ πολλάκις ᾧ τοῖς 

ποσὶ δεσμαὶ αὐϑετὶ ϑησιν, ἵν ὅτω οἰδιολ νέο, διωηϑῃ Φ πολλῆς αἰχολάσίας Τ' αὑτὲν δι᾽ 
(πον καὶ ὁ φιλόν,ϑοῦπος δεασότης, καιθαϊε δεσμαὶ ποσὶν, ὕτω Ὁ συμῴον ὃ αἰδετομῆς 
ἡ (σρκὶ ἐγαπέϑῳτο, ἵνα δικοϑεν ἔχοντες ὑπόμνησιν, μιηκέτι μηδὲ ΤῸΝ ἑτέρων δέωνται 
διδασκαλίας. 

5 Αλλ᾽ (ᾧ αἰὐγνώμωονες καὶ δῤααϑητοι Ἰσδιοῦοι κα τ ρὲ χαιοϑν νιῶ τίω αἰδετμζω ᾧυ- ἩΘΙΚΟΝ 
λάοσεν βύλονται, καὶ πταιδικὴν ξχηδείκψιωται γνώμέων. πἶνος Ὁ» ἕνεκεν, Εἰπέ μοι, γιῶ 
αἰδετίμψεοϑιαι βΐλονται ; τύτε μϑὲ 25, ἵνα μή τοῖς πο Ῥανόμοις ἐκείνοις ἔονεσι ζιω- 

ἡἰἈπγν αναφυραΐσι,τῦτο απο σεζοίγησαν "γωυὶ ἢ “15! τίω το Θεοῦ ̓ χαξν “πότων ασοϑς των 

ἀλήλειαν τῷ φωτὸς χειροιγωγη)έντων, ποῖον τὴς τὐθετομῆς ὀφελος; μυὶ γ)5 ασο}ς τίω 
39 τὴς ψυγὴς ἐλδυϑεοῖθν τί συμ(αΐλλετοι ἡ τῆς Ορκὸς “Σ,πύθεσις; Οὐκ ἤκουσαν σχαφαῖΐς τῷ 

Θεοῦ λέλγϑντος, ὦ ἔςαι ἐν σημείῳ Ὡ.} [σϑύκης, μιογογσ᾽χὶ δεικψευύτος, στι “ἰῷ τίωπολ- 

λίω αὐ δῇ" ἀγνωμοσιωζω ᾧ σημείου ἐδεύθησαν, ὅτω ΝΣ ὁ Ὁχὶ Δἢἥ) αἰγθρωστίνων πολ-- 
΄ λάκιρ γένεται “πραγμάτων. ἐπειδϑὺ μυὶ ϑωῤραίμδ τίσι, σημεῖον «νεχύρφυ χαίδιν λαμυ- 

(αγεν γξ ἡ αὐτών ασουδοιζονϑμ, ὅτω χαὶ ὁ δὴ ὅλων Θεὸς, Εἰδὼς αὐτῶν τῆς γνώμης 
35 τίω β)κολίαν, Ὁ σημεῖον τούτο Ὁ αὐ δι" ἀπαιτῆσοι χατεδίξατο, ἐχ ἵνα διζινεκῶς 
ῥϑϑη ὃ σημεῖον τούτο, αἰλλ᾽ ἵνα “ἢν τότε τέλος λοιιχαλυόντων ἡ ἡὶ τῷ σημείῳ ̓χϑεία πίθι- 

αἰρεῃ. ὥασερ Ν ὁτὸν σημεῖον τίγες αὐστεατῶσι χαὶ ἐνέχυρον βϑλωντοαι λομξόμειν, 

ἐπειδὰν τῷ “σδαγματος ἡ αἰ ασύϑεσις τέλος λαδη, ὦ δ σημεῖον λϑιπτον αἴρεται, ὅτω δὴ 

Ὁ ονζαυζε. ἤν δ. τὸ Φόμερϑν Εἶνω Ὁ τό Αζξρκαμε ασέρμαι, κα μ᾽ συμφυρῆναι 

Ἴδ τοις ἐννότι, τὸ σημεῖον τοῦτο  ὑμδν Εἰσηνξγθη, ἐν οῖν Μ ἐθναΐν ὠκείνων, δὲ ὡς, τὸ ση.- 

μεῖον ἐδεξα ον, ΔΜ μϑὺ ἀρδέω αὐφϑριαϑέντων, “Μ᾽ Ὁ μετ᾽ ὠκείνους τῶ τὴς ἀληθείας 
φωτί προσδραμόντων, μιηχέτι ' ἔλεγχον τὴς ὀικείας ὐγγωμοσιούης αὐ φέρειν, αἰλλ᾽ 
ἀπαλλαῆξεϑα ὶ Εἰς τὼ πσδϑτέρον θύλρειδν δματφέχεν. οὐγγόησον ὙΣΡ μοι, ὅτι ὁ 

ΝΕ : ϑου μιοΐσιος 



νοι, 

Ῥωμ, δ. Ια, 

Γαλ.9.8, 
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ϑαυμοίσιος ὠκῴνος, ὁ πατϑιούρχες λέγω, ωρὶν ἢ τῆς αἰθετομὴς δέξαοϑαι τίω εἰντο.. 

λίω (οὐνεννίκοντω Νν ἡ ὠὐνγέω ΕΥἿΜ ζω, ἡνίχᾳ, τούτο ἐπετάηετο ) δ θ᾽αρεςυς τῴθε. 

ῷ γέγονε, χαὶ μιυυρλάχις ὀϑεκηριῃϑὴ ἰδὸὰὶ τού διασότου. ὦ ΡΤ λοιπὸν Εἰς ἐρηϑν ἔμελ- 

λὲν ἐκύαννειν ζρ τῆς ἐπαήελίας, ἡ τίκτεω ἐμελλενὸ ᾿σταῖκ, ᾧὶ αὐξαγεο, τὸ ὅἔμος, ὼ 
ὁπατθιίαργης [2] μεϑίςαοϑαι τῆς ζωῆς, τότε δέχεται τίω ἐντολζω τῆς ἰδ τομῆς, ὼ ξ 

οἰ ἡλικίᾳ ζιαύτη «αἰδετέμνεται, ἵνα τοῖς ἐξὴς ἀπιασι νόμος τὶς χαὶ χαϑῶν γίνηται ζαὰ 
θα τοῦ “φΨατοιοβχου γελρηρϑμα. καὶ ἥα μα ϑητέ ἰχριξώς , αἰγαπητοὶ, ὅτι 

Οὐθὲν τούτο πσδὲς πίω τῆς {υχὴς δρετίωυ λυσιτελῴ, ὁξ αὐνδὍα δΝΜ) γοονδμων (ωι. 

δὲν διωυωτὸν. αἱ » Φυσιν ; ὀκτὼ ἡμερῶν παιδίον κὐδοτμιη,ϑήσεται. τὸν Ὁ ρόνον ὁι- 

ΑΙ τούτον ὠὡσλοϑαι ΟΝ τοῦ φιλδν,ϑοϑπου Θεού, δύο τύτων ἐνέχεν᾿ ἐνὸς ἅ, ἦα 19 

οὖν τῇ αὡρῳ ἡλικία, κουφότερον ὀγεγκεῖν (᾽ν πόνον διυωυηθῃ τῆς αἰδοτομῆς Τὴς (ὑρκίς" 

δευτέρου 5, Ῥα δὲ αὐ ὝΠ᾿ ΔΜ ἔργων παιδιυϑαῖσιν, ὡς οὐκ Εἰς ψυχίω τι (ἰωτελέῖ 
Ὁ γνόνϑμον, αἰλλαὶ σημείου χάριν τοῦτο γίνεται. Ὁ “ὃ ἀωρϑν πουδῖον, Ὁ μὴ γνώ. " 

σχϑν ζὰ γινόνϑμα, μυγδὲ αἰαϑησίν τίνα ἔχον, ποίαν ὠφέλειαν ἐἰς τὴν υχίω ὧκ τούτου 
δίξαοϑαι δειυήσεται ; ἐκῷα γ)5} 681 τῆς υχὴς ἰδικῶς χατορδώματα, (ῷ ἐκ πυρϑαμεῖς 
ρέστως γνόμϑμα. ψυχῆς γ5 ὅ81 κατόρθωμα, Ὁ ἔρετήν ἐλέαϑαι, ὃ χαχίδν φυγῷ" 
ψυχς χατόρθω μα, ζ μὴ ἫΜὍ πλειόνων μόνον μὴ ἐφίεοϑαι, αλλαὶ Ἂ ᾷᾳ ὀγζῳᾳ πυϑϑέαϑαι 

τοῖς δεορϑμοις᾽ ψυχὴς κουτόρϑω μία, Ὁ μιὴ τοῖς χε ούσι ποϑφετηχέναι, αἰλλαὶ τύτων δὴ 
ὑαδροραν,ζαὰ μέλλονζῳ ὃ καθ᾽ ἐχώσην ἡμέραν φὸνζαζεδῖ. Ὁ δὲ σημφον Ἐχὴ τῆς (ὑρκός 

δέξαι ῖ, ποῖον δ ἐΐη κατόρθωμα» ἀλλ᾽ (ᾧ ἀγνώμονες ὁ ὀμαίαϑητοι Ἰυδοῦοι τῆς αἰλη- 19 
δίας φὸρνείσης ἔτι τὴ σκιὰ αἰρακαϑήμϑροι, ᾧ Ἐ ἡλίν τῆς διχαο( ώης λρίμ ὀυτος,ὼ 
Ως αἰκτίνας τῷ φωτὸς πϑρμταχοῦ ἀἰφιέντος, ες τῷ λυχριαίῳ φωΐὶ ποδόσηλωμδμοι ᾽ χαὶ 

μ᾿ ᾧκαιοῦν τῆς ξερεῶς ξοφης ἔτι τῷ " γαίλακτος τρεφόμϑμοι', Οὐ τῷ μακαφίου ἱαήῥο 
Παύλου ἀἰχούειν ὀϑέχονται βοῶντος ἢ λέγοντος «ἰδὲ τὸ πατοιαρχου᾽ Καὶ σημκῴον ἐλα- 
(εαὐθετομιζω, σφραγῖδα τὴς διχαιο μύης τὴς πίφεως τῆς ον ἀκοφξυξία, ὅρφι ποὺς 15 
ἀμφότερα ὑμᾶς ἐγζῶϑα ἐδίδαξε, ὶ ὅτι σημείν χαίοιν τὴν αἰθβετομιζιὺ ἐδέξα:», καὶ 
οἷν ἡνίκα αἰκρϑθυςος ἦν, τὴν διχαιο( ιωὐΐω τὴν κ τῆς πίφεως ἐπεδείξα»». ἥα Ν μὴ 
αγαιαευυτῇ ὁἸσδοίος λέγῃ, ὁτι ὐἰχὶ ἡ αἰδατομὴ τὴν διχαιο( ὐζω αὐτῷ πυοϑεξένησε: 

δ( τῦτο ὁ μακαίειος (πᾷ ὁ οὐδ κὶ (ὄν! πόδιας Γαμδλιὴλ μαϑητϑυλεὶς, ὁ κτ' ἀἰκοϊοφὰν 
ῷ νόμον πουδουϑείς, φηρι, μὴ νομίσητε, ῶ αϑαϊαγουυτοι ἴνδοῦοι, δτι ἡ κὐθιτομή τί ἐἰς δὲν 19 

χα ο( ζω αὐτῷ (Ὠωετέλεσι. ᾧ γὸ εν τῳΐχαιρῳ τῆς αἰκρφθυείας τὴν πίςιν ππδειξα.- 
μϑρμος ἤκουσεν, ἔχίςευσε δὲ Αἴξραμ τῳ Θεῷ, ἡ ἐλογίοϑη αὐτε ἐἰς διχαιο( ζω. γε- 

νόμδιος δζζω εἰρ τὴ δυιχα)ο(μώῃ ὀζρὰ τὴν ἐἰς (2) Θεὸν πίςιν, ὅτε δέχεται σημείψ χαῖριν τὴν 
φὐθ τομήν, κὶ ὁμοῦ καὶ τω ονόμιατι ἀντεῖτὸ φοιχῴον Ὠπ  ϑησι,, καὶ (Τ᾽ Οῦτα τὴν αἴϑιτι- 
μὴν Ὡαζα ἢ φ᾽ ἵνα, δείξη οἷι δχρὸ τὴν πολλὴν “Σιρετὴν λοιπὸν (ὃ δίκαιον φκφώσαωτο, ἡ δ᾽ 5 
ὀκῴνον ᾧ «δύ δὲ ἀντ έσομϑμοις. καὶ χαϑούεξῃ τις ὀικέτίωυ κτησείμϑμος πολλαίκες ἡ τὸ - 
νομα αἰτεῖ μετατί ϑησι,ὺ τὸ οὐ μα, ᾧ πιλύτου ποιεῖ ὦφε κουτάδονδον αὑτὸν ποιῆσει, ἴα 
δια πόβτων κηρύῆη Ἢ δεασοτείαν " ἅτω διεὴ καὶ ὁ δ᾽ ὅλων Θεὸς, ὥασερ αὑτὸν ,ωθάσαι λον 
πὸ “ἶν ἄλλων δ, οπων βόλόμνϑνος ᾽ δ ὥ τῆς πσοϑαϑήκης τὸ φοιχεῖν, οι πολλων 

ἐθναίν πατὴρ ἔςαι, ἐμάνϑυσε᾽" διὰ δὲ τὴς αὐδετομῆς, οι ϑδξαίρετος ἔξαι ἀὐυτο λαὸς, ἡ 49 

Μ᾽ λοιητῶν ἐθνωΐν χεχωρλσμδῥον ἐξ ὐτι μέλλον τἰκτεοθα, απέρ μα. ἀλλ ἐϊᾷ ὠκῷοι 

ὅχρα τήν ὀικείλν πώρωσι εἶι τὴν παὐδιτομὴν τῆς (ἀρκὸς φυλοίηψν βύλονται, Ούκ αἰκούοντες 

Παυύλν λέλχϑντος Εν νὰ αὐἰβετέμγηϑε, Χοισὸς ὑμᾶς φυυὶν ὠφελήσει ( μι δἷς 
ἐγνέ 
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“ρεέλμετο ἢ δεαυϑτης ἵνα, ταύτω πόδ, ἀνέλῃ, αὶ δέ τῶν παγζᾳ ζοννέμων ἐπλήρωσεν 

μι ἴα φήσῃ λοιπὸν τῷ γομϑ τὴν οὐδοιμτήρησιν. δζρῥτϑνο ᾿ ἐξόα ὁ μαιάολος Παῦλος, Οἵ΄- γαλ, 4, 

πνες εἰννόνις" ϑιχαιϑοϑε, τῆς χαίοατος ἐϊζεπέσατο) αἰλλ᾽ ἡμᾷς πειθώμεθα τὶ μακαιφίῳ 

Παύλῳ,ὸ τὴν αἰχειρφποίητον ὐθετομὴν χατωδεχω θα. Ἐν ᾧ ΣΟ, φησι, ὐθκετμήϑητο Δολ (μα, 
“αἰϑέζμη ἀχωρρποιήτω, εἰν τῇ ὠπεκδύσει αἱ ὗοτιωῖν τῆς (Θρκός, οὖν τῇ δέ μη ἃ 
Χοιφού, εἶτα διδούσκων ἡμᾶς ὐκριξέφερον Ὅ{ ὅδην καὶ ζιαύτη «ἰδέομὴ, ἐπήγατε᾽ (μω.. 

νήμ.- (αφώτες αὐτο ὁζβ" τὸ βαπσμαζος καϑα εξ δ. ἐκείνους ὃ Ὁ αἴϑέτομης συμόον ἐχώ.. 

᾿ς οἰζε λοιπῶν ἐθνῶν, κὶ ἐδεύωυ τέων ὀικείωσιν αὑτῶν Τὶ ποὺς Ὁ Θεόν" ὁ αὐτὸν δὶ )- 
πον τὸ ἐφ᾽ ἡμῶν ἡ δγρὸ Ἔ Οατήϊσματος «ὐθετομυὴ ὧν γωφισμιὸν ἀκοιξέςερον καϑίφησι, ᾧ 

το τέ ὀχίρεσιν “ἦμ' πιςῶν ἢ Ῥμν τοιδίτων. εἰν ᾧ 7.» φησι οἴδεοτιήϑητε τὐδ τομὴ ἀἰ- 
! . “,» ! ᾿ “" ῳ{ δι» » ! ς γιρρποιύτῳ, ἐν τῇ ὠπεκδύσει ΝΠ αἰεδιοτιών τῆς (ὑκός. δαἣν γὺ ἐκ ἐργοίξζεται ἡ 

αἰδιτομυὴ Εἰς τίω τῆς (ὑρκὸς ἀἰπύϑεσιν, τῦτο οὐ ζῶϑα ὃ βααῆισμα Εἰς τίω ῇῬῥ . 
εδίντηματων οἰπύϑεσιν. αἰ τεκδυσοεί κϑμοΐ τοι ὃ ὡπαξζὰ τῆς Οὐρκὸς ἀμϑδτίας, ὦ κα- 

ϑᾳ ρϑὴ Ὁ ἔδυ μα δόξα νϑμοι μϑῥωνϑι, ἀγαπητοὶ, (τὶ τὴς καϑουρότητος, κὶ ῥ᾽ παθών 
ι9 τῆς (Θρκὲς αὐώτερϑι γιμόμϑμοι τῆς δίρετης ἔχιλαξω βῖθα, ἡ δὼ Τῇ χάρατι δ ὦ ῷ 

νόμῳ, μιώλλον ἢ ἡ πο τι νομιν, ζηλωσωρϑρ, ἡακωτ᾽ ἴλψος ὠκείνου τω ἑαυτῶν ζω- 

ἐὼ ὠἰκογομυήσαντες, χαταξιωθώμϑυ Εἰς (ἦν ὀκείνν κόλποις κατὸμτῆσαι, ὁ “Ἵν αἰωνί- 
ον αγαθών Ἐχιτυχῷ, χα ἃ φιλαν,ϑε»πία τῷ κυρία ἡ δ "ησὼ ΧΧοκτοῦ, κ(9᾽ ὺ 

Ἰρη τῳ πατοὶ καὶ δῦξα, ἅμα τῳ ἁγίῳ "᾽ πνϑυματι, νι καὶ αἰεὶ, χαὶ Εἰς (δν αἰωνας 
το τῶν αἰώων. Αἰμέω. 

λργ. μ. ΚΑΙ ΕἸΠῈΝ Ὁ ΘΕΟΣ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΡΑ 

ἡ γωνή συ ὃν κληϑήσεται Σάρα, δλὰ Σαῤῥα, ἔα ὦ ὅγομιοι αἰντῆς. 

ΘΝ Ἔρεζ λείψανα τῆς ἀϑευσινὴς παπέζης ὑμὴν πὐραϑώμδ, ᾧ τί- 

ἀκ ΟΦ λος Ὠαθώμδϑυ σήμερον τῷ λόγῳ, μάλλον ὃ τῇ θλλογίᾳ, χαὶ τῇ 
ΑΕ, 0. αὐοοέσιι, ἣν ὁ ῇΦΨ᾽ ὅλων Θεὸς ἐπορήσουτο τσοὲς Ὑπατοκαῤ. 

δι . δλλα λείψανα τραπέζης αἰχούων, μηδὲν αἰαϑητὸν ὑπο - 
Ἰθύσῃς. ὅϊτὸ Ν᾽ οἷα (Υ̓Μ ἐδισμώτων λείψανα, τοιαῦτ ἐἰσι 

ὶ ζῳπνϑματιχά. ὠκᾷνα μϑὲ γὰ } ἕωλᾳ γοόμϑμα κὶ τιιὸ αυτίῳ 
πέχε ἡδογζωυ τοῖς ἐξίωμϑμοις" Εἰ, ἡ μίδν ὁ δευτέραν ἡμέραν κατωλᾳᾳθείη, ἀἰ- 

“ιἀ χπ λοιπὸν πλϑτη γίνεται  ζωῦτα ὃ (αὶ λείψανα υὶ μίαν καὶ ϑυυτέραν ἡμέροι, δλλαὶ 
κάν διηνεκ4 ᾧ αἰῶνι χαταλείπηται, τίω! ἴσον ὠφέλειαν χϑρέχεται, ἢ τίωὐ ἡδονίω σε 

Ὑσθλλυσι, δία, ὙῈ}" ὅ61 καὶ πγῷυ ματικοὶ, ἢ σϑοδ μίαν «ἰ ασὸ τῷ γόνου βλάξίω ὑφί- 

35 ξαται, δυλαὶ καθ᾽ ἑκαίτην ἡμέραν γεωρφὶν δείκψυσι δὲ χαῖδαν οὗ πολλῆς ἐμπίπλησι Ὁ θὺ.- 

Φορσιρύης ΟΝ ἰσολαύειν τὕτων βυλορϑῥους. ἐπεὶ δέζυ Τοιαύτη τ των Ψ λειψάνων 

ν διύαμις Ι Φέρε, μῦ' «οδοϑυμίας ἢ ὑμεῖς τῆς πὸ τύτων Σπολαύστως ἐμφορήϑη- 

τα, χαῇ ψμιᾧς ϑαῤῥοιώτες αὐν Ὁ τῇ διυυα μιᾷ αὐ οκθώμϑν αὑτὲ τῇ ὑμετέρᾳ αἰγάπη. δολ᾽ 
ἵνα δοξῃ σουφέφερος ὑμῶν γίνεοϑαι ὁ λόγθο, ὀμαγχαιον τῷ τέλους Μ᾽ εϑὲς Εἰρηνδῥωνὑ- 

40 πομφηεϑῆν ἵν ὅτω τὴς ἀκολουθίας ζχελαξόμϑροι, τὴς διδασκαλίας αἡώκθα. τίω 
«(ἱ τὴς αἰθετομῆς οὐντολίω Εἰς μέσον τὐρκγαρόντες, ἢ ὅτι Εἶπεν ὁ Θεὸς ᾧ πατοχ- 

ἀρχή, αἰξῦ μη λήσεται ὑμῶν πὸ “οὐρσινικὸν » ὃ ἔξαι οὖν σημείῳ Αἱ φϑήκης ὀβαὶ μέσον ὑ.- 

μα ἐμοῦ, ἢ πουδίον ὀκτὼ ἡμερῶν αὐθι μη σεται "κα ὃς αὶ αἴθ μηνλήσοται, ὄΐξολο- 
εϑρέυϑήσυται 
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ἢ εεβυϑήσεται ἡ ψυχὴ ὀκεί, στί τω αἰ σϑηχην μου διεσκέδασεν, ὠξιῶϑα Εἰς ῷ γῆς 

Ὁ τομὴς λεγϑν τέω διδὰ σκαλίδλυ κατελύσω νϑμ., ἢ ἵνα, μὴ ῷ πλήλι κατουχωσωμὲν 
ὑῶν τω ο᾽νοιὸν, περαιτέρω ἀσόϑελθᾷν Οὐκ ἡγεοίμεθον. ΘΟ εἰδ γὉ τῦτο μύνον δθὴν 

ἡμῖν ὦ ασουδειζόνϑμον, ᾧ πολλαὶ Εἰπεῖν ᾧ ὁμαχωρήσαι, δλλαὶ συβεμετοῷ, βυλόμεϑα 
Ι: τὴ δευνα μά τῇ ὑμετέρα τῷ λόχϑυ “ἰ δϑιϑασκαλίδν, ἵνα, καρπωσα ϑμοίτι ἐκ Ὁ ΔΜ λε- 5 
Ι ,ϑλϑῥωὶ ὠφελείας, ὅτως οἰκαδὲ λύαχωρήσητε. φέρε δϊζυ ζᾳ λειπόμδνώ ποδϑοϑῶϑῳ 

τοῖς εἰρηνϑροις, κοι ἰδωμδῳ μετὰ τίω ὃ αἰδετομῆς ἐγτολίω, ἡ πυροοϑεὶς ὁ φιλόν,ϑ5.. 

Ϊ πος Θεὸς “[σλέγετωι (ἢ πατοιαῤχη. 
τς Καὶ εἶπέ, φησιν, ὁ Θεὸς τῳ Αφραάμ, Σαίρᾳ ἡ γωσή σου αὶ κληϑήσεται ᾧ δι... 

μοιαυτὴς Σά ξα, λα Σαρα ἔςαι Ὁ ὁγομοι αὑτῆς. ΝΝ 19 
[ | (ἧασ σοί, Φινι, ζ) φθΎΕΙΟν ασξϑοϑεὶς ἐμήνυσε, “τ πατὴρ ἐσῃ πολλωῖν ἐθνῶν, ὅτω 

᾿ χα τῇ Σάρα, ὁμοίως χγϑϑειλημέ Ὁ φονχέῖον γ ἵγα μοίθης οτί γε ὁ χφηοθς ἤχει τῷ Εἰς 

ἔρχϑν ἐλϑεῖν τὰ ποῖλφι Ὁ ἐμοῦ ἐπαήελθώτα. ἔφα!" δῶν, φησι, Ὁ ὄνομα ἀντὴς χὰ 

" Σαβα. 
᾿ 16. λυλογήσω ὃ αὑτὴνρὸ δώσω σοὶ δξ εἰστῆς τέκψον, ὃ θ)λογήσω αὐτὸν, ὶ ἐξα! εἰς τῷ 

" ἔονος, ὁ (δασιλάς ἐθνῶν δξ τι ϑξελθύσονπα. ͵ Η 
"ΣΝ "»““» Ὁ - ν ᾿ « 

᾿ Διωτῦτο πορϑλαξων τὸ φοιγεΐν δ “ελοϑήκην ἐποιησοί μου, ἵνα μάθης οτί πὸμο. 
3 2.3 ͵ 3 “Ἥ ΕΣ » 

ἢ τως ἔςαι τοὶ 7: ἐμοδ λεγρυϑνα, μηδὲ πρδϑς 1' αεϑένειαν τῆς Φύσεως αἰ φορῶν κοιτα- 

ΤῸΝ ἐμοΐ λεχούϑμοις, ϑλογήσω ὃ αὐτὴν κυ δωσω σοι ἐἷζ αὐντὴς τέκρον, χαὶ θυ λογήσω 2 

εὐὐντὸν, ὁ ἔσα (Εἰς ἐϑγη,ὸὺ βασιλῷς ἐθνῶν ἐξ ἐστν Φξελϑύσονται. αὐῷ φύσιν αὐ,8.5- 

“ίνζυ τὰ ἐπαήελϑώντα, ᾧ δμωιον ἦν ὡς ἀν εἰ αὐπνέδατ στὸ λίθων ἀν,ϑοπους ποιῆσαι. 
Ουϊὲν Ν᾽ λίθων ἥσοιν διεγηνοηθτες, ὅσον τοὺς ὦ τεκεῖν, καὶ ὁ πατοιαῤγης ποὺ τῷ γήρως 

ἡ. ϑιπὸν ἀγενέργητος ὧν, ὁ ἀσοὺς πευδὸποιΐον ἀΐγρηφος δ" Σάρρα μ᾽ τῆς φειρώστως 

ἔχουσου ἡ Ἡ σὺ τῆς ἡλικίας ἡ τῷ γήρως πσδϑαϑήκην. δυλν"ὸ δίχᾳιος ταῦτα αἰχούων ἡὶ ῖς 

Ϊ “πέσης᾽ δλὰ πρὸς ὦ μέγεϑος τῆς διωυαίμεως τῆς ἐμῆς Σσπολέκων, ϑούρσησον τοῖς , 

 ' ᾿ ΝΑ, , ᾿ 
᾿ νομίζων τ ποΐλαι γεγενηνθμζιυ ΠΝ τῷ Θεού ἐπαγ[ελίαν, ὠκ(εξήκέγαι εἰς τ᾿ ἴσμαήλ 

᾿ | (ΤΥ γὉ εἶπέ, σοι ὁ τω ασέρματί σὰ δώσω »ἀὐαὐτίω, ὶ διέκρινε ὃ ὅτι αὖδὲ τὸ 
᾿ | ὐπὸ τὴς Σαρρας τἰκομϑῥου φησὶ, ἐλογίζετο καθ᾽ ἑαυτὸν ὅτι τοὶ τὴς “ἰπυοοέσεως ὠχξέ- 

(κε) νωωῦ ἰδὲ ἐχϑύων Ἱζυρίν Ἔ Θεοῦ λέγοντος, τι ϑυ)λογήσω ἜΣαρραν, ἡ δώσω (οι δὲ 

αὐτὴς τέκνον, ἃ ϑὐλογήσω αὐτο, αὶ ἔςα! Εἰς θϑγη, Ἂν πάλι, δξ ὀκείνν βασιλάς ἐθηρὶ 10 

" ἀελδύσονται, οὔκ ἐχωνδ, τι Εἰπῃ (ὅπ "ὃ εἰπιφεῖν ἡδυωύατο Οἷς πρόρρὶ ἀν Θεούλε)9- 
ΙΝ μδίοις φιλϑῦφος ὧν) ἡ τδϑς τίωὐ ἡλικίαν ὁρῶν τίου ἑαυτῷ, ᾧ πὐτοὸς τίου τὴς Σιαβρας 

φείρωσιν Ἔ μίλρις ὠκείνης ἡλικίας γεγωηνθρέίω, ον μη χόψίᾳ γεηγϑνώς, ὃ κατωπλα- 

εἰς τῷ Θεοῦ τέω αὐπσύασιν, | 

17 1' πεσέ,φησιν, ἐχὶ κσθ ἐσώπτον, ἢ ἐγέλασιν. 4 
Εἶδε τῶν ασωρ(ολζω τῆς αὑνδέσεως ἡ τῆς δυυυαίμεως Ὃ ἐπάγίειλαρμδίέε Ὁ μέν» 

γε)ὸς ὠνοησαις, ἔπεσεν (Χὶ χσδόσωπον, ἡ ἐγέλασεν, ὀὐτὶ τῷ, αὐδεχαρὴς ἔζμετο, σὴν 
ὧν τὴς Δἰσνοίας λογισμιοὶς εἰγενόει, πτῶς ἐν χα τὰ ἐν, ϑο9 πίγζων αἰκολουθιὰν τθτο γέ 
γοϊτὸ ποτε, 

Καὶ ἐἰ τῶ ἐκουτοντοιέτει πταιδῖον “μήσεταωι, καὶ ἐιὴ φείφοι, 49 
Καὶ μέχρις ὠνγεγήχοντα ἐγ ἄγϑνος οἰ αμείνασοι ἐξαίφνης διιούήσεται δος “τεκι0-: 

᾿ οϑνίαν διεγερϑηναι. Ὁ τα κῦ τίω δζρόνοιαν λογισοίϑμνος, Οζα ὁτόλμωσέ τι Τοιού. 

τον δ  ῳ τὴς γλώῆης προλοογκεῖν, δλλα δεικγυὶ ἑαυτῷ τίου θύγνωμοσιεούζωυ, αγῖοϑ- 
, 
Ι 
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χλησν παϑϑτοὶγή οὐδὲ ζ Ἰσμαήλ μονονύχί λέγων, δέκσποτου, ὐρχϑιώτως μὲ παρεμυνϑή- 
δὼ «αὶ "ἰὼ ὧκ τὰς ἀἰπειδίας αδυμίαν, τῇ δύσει Τ Ἰσμαὴλ Εἰς βὐφροοσιώξωω μετέξα.- 

λες. Οὐτὲ ΣΡ τῦτυ τεθέντος, Φυσὶ, λοιπὸν καν οΨ αἰ συνοίᾳ ἐλϑθον ἡ ογενόησα πότε, 

ὅη ἐκ τῆς Σαῤῥας ἔξαι μοι παῖς, δλλ᾽ σὲ αὐτὴ τῷτο πσόσεδοόκησε᾽ διὸ αὶ τ Αὐγαρ 
5 μι! παρέδωχεν, ἀπαγϑρθυσοισαι ζὰ καθ᾽ ἑαυτίων, ἱνᾳνζω τοίνωυ αὐμιφότερϑι τίω τἶρδα- 

μυϑίαν ἐορίχαι νϑρ τεθέντος τῷ Ἰσμαήλ. ὧν δυὸ ποἱ δ οὲ σῷ δυϑεὶς ἡμῶν ζήτω ονάρντί-- 

ΟΥ σῷ, ἡ ρκούσαιν " ἔχομϑμ ̓  ἰ δακλησιν, χαὶ ὦ γῆφριθ Ὁ ἡμέτερον ἡ τῦτε ζωὴ πα- 

οαμυϑήσεται. τί δξίυ φιλοῦ,ϑ6 9» πος δεασύτης, ἘΝ, ἰκθυώςς καὶ τῷ δϑιχαίου τὴς γγωώμὴς 

ὃ φιλόλεον διρὲ τῆς τοῦ γοόνου πρήϑᾳτασεως ἐξα σοίγισε, ἢ Εἶδεν αἰμιφοτέροις ἐπα)9-- 
1 ρβύπινζᾳα, κ) τὸν »ϑὲ δζρὲ Ὁ γῆρ»»ς, τίω δὲ ΜΑΣ πῆς ἡλικίας καὶ δζρό τίου ςείρωσίν, φησι 
γι Τ᾽ πϑύτη ὑμῖν ἀϑιώατον τῦτο ἢ) φαίνεται (ϑζα ὙΣΡ τῦτοκα γὼ τίω Ὅσοι. 
τίω μακροθυμίαν ἐπεδειξα μέωυ, ἵα δείξω ὅτι “χὺβ φύσιν αὐ, 8.» πίνζιυ ὅθ ἡ δωρεα, 
ἡ ἐμοῦ παρεχομϑμη) ἵνα ᾧ ὑμεῖς καὶ (Ὁ ἀλλοι πόϊτες δὲ αὐτὖττμαϑωσι Μωρα . 
μάτων, ὅτι ὁ τῆς φύσεως Εἶμι δεασότης, καὶ πστδϑὸς ὃ βόλομοι αὐτὴ αὐ τίάχούει, χαὶ 

"ς Εἰκειτοῖς ἐμοῖς )πτάγμασν( Εἰ γὸ ἐκ τῷ μι οντος αὐ τω παρήγανϑν, πολλῷ μάλ.-- 
λον αὐτίωυ σλνομδμίωυ τίου φύσιν ἢ γωλϑύουσοιν δ ϑρθαΐσαι δεωυήσο μα!) ἵνα ζοίνιεευ ϑαιῤρᾷν 
ἔχης, ἄκουε αὶ διογέριϑητι, αὶ τῦν' οὖ τῇ οἱ σνοία, λογισμούς συ κινηϑεγζᾷς παρωσομϑρμος, 

δέχου ἱχκανίω πληρφφορίαν ἐκ ΤῆΜ ΟΡ ἐμοῦ λεχορϑίων. ἰδοὺ ΡΣαῤρα ἡ γωνή σῷ, ἣν 
νομίζεις ὀζρᾷ το τίωυ φείρωσιν, ἀχρέ τε ὃ γῆροις αἰδγούατον λοιπὸν τεκεῖν, αὕτη τέξεταί σοι 

10 εὐ. ᾧ ὕα, μηδὲ αἀἰμφιξώλλειν ἔχης, ἰδού, σοι ἡ τέωὐ πσοϑσιχϑολδν τοί τικτονῦμου 
πὐρϑμέῥωνύω. δ) τηκτόμϑμον κοιλέσεις ἴσακακ, τυ ϑς "ὃ ὠκᾷνον φήσω τω οἰ αϑ)- 

κῆν μου ἐἰς ὀζχιϑήκην αἰωνιον ὁ τῳ ατέρκατί αὐ μέ αὐτῶ. ὅπ’ ΣΡ ὕθην, ὃν ἐξ Ὡρ γῆς 
ὧν αὐοϑοιμίων σοι ὑ πσεορ μων, ἢ εἰς τούτον ὶ τὴς ἐπαήελίας τῆς ἐμῆς πλυρωϑή- 
σίται. δ ἡ πτλύτα, σοι πσδολέγω, ἐνχ οτι τέξεται μόνον, διλλαὶ ὁ ὅπως αὑτὸν καιλέστις, 

ἐς ἡδτι τσρὸς αὐτὸν τίου δ, ϑήκην μου ϑησομᾳι, ὦ υἱ τῶτο μόνον, δυλαὶ ἡ τω απ ἐρματὶ 

ὠντύὶ μετ᾽ αὖ τὸν. Εἶτω ὁ φιλότιμος αἰεὶ ταῖς δωρεαῖς τὸ τὰς αἰτήσεις ἡ ὼκ πολλού τῷ 

πΐϑεοτος χα τδαλλόμϑρος, φὴν δχανέφησι τῷ ϑιχαίου τὸ Φρϑνημα, ὠ οαδὸν Εἰπεῖν, δὲ 

ὧν αὑπέασετο νέον ἐκ γέροντος Τ' ὡρεσφυτίω Εἰρ άσειτο, ἡ “Τνεκρὸν, ὡς Εἰπεῖν, ὦ- 
τὰ ὅς ΔΝ βημαύτων ἐζωουόνησεν, Ἐχιδαψιλδυόνϑμος ταῖς θυεργέσίοις Φησί, ᾧ ζῶτα 

20 ὠπεραπστοῤμῶν Εἰς ἔρχον ἀζω, αὶ μ(Τ' πϑτου καὶ τω οὐδὲ ΤΣ Ἰσμαΐλ αὐρακλησιν 

δυξαμϑμος. ἐπύήχϑυσου γ 7" συ τῆς δεήσεως, καὶ θὐλόγηχα αἰστόν. αὐξήσω αἰυτὸν ἡ πλη- 
ϑιουα αὐτὸ στφρόδρα. δώδεκα ἔϑνη “μυνήσει, ᾧ δώσω αὐτὸν Εἰς ἔϑνος μέγα. ἘΝ γ))5, 
Φηπι σὺ) ασέρ μα ὅβ]ν, ὅτως αὐντ' ὠυξήσω καὶ πληϑυνωΐ στοόϑρα, ὡς δώδεχα ἐθνη ἀξ αὐ 

δέριϑοϑηναι ᾿ (ἡ νϑβ τοι Ὁ δύοι,ϑήκης ἐμῆς φήσω ωρὸς Ἰσοιαὶκ, ὃ) τέξεται σοι Σαρρα ἐις 

95 Ὑ χαιοϑν τούτον οὐ τω ἐνιαυτω “τω δευτέρῳ. δοφι μοι ον ζιῦϑα, ἀγαπητὲ, ὅπτως ἐν 
μιὰ χαιρ4 ῥοπὴ ὁ δίχαιος πουτὸς τοῦ χθόνου Καὶ ἀἱμοιξις ὀὁκομίσωτο, χαὶ ἐπληροῦτο 

ὀκᾷο Ό ωρᾷ τῷ Χρατοῦ ΤοΙς μαιϑηταῖς Εἰρυρδίον “ ὅτι ὑς!ς α᾽ κουτα λί πΉ πατέρα 

ἡ μητέοᾳ ἡ" οἰκίας ἢ αἰδελφοις δζᾳ Ὦὸ ὁγομαί μουρὸ εἰγνζωῦϑα ἑκουτονταπλασίονα λή- 
Μετ, ἡ ζωζω αἰώνιον κληρονομήσει. οὐνόησον γδγ: μοὶ "ἢ ϑίχαιον τῦτον. ὅδ ὁτοί. 

40 με χο χϑυσε το] τοϑϑταγλατι τῷ δεασύτυ, ὁ κοιταλιπτῶν τίου οικείδλν πω τοίδα, 
πξϑέτί ιησε τίοὐ αἰλλοποίλυ τὸς εὐνεγχϑύσης, ὅπως κτ μικρὸν πολλὴν τίω «αἰσνυμο- 
Η ὑχιδειξαίνϑμος, καὶ Εἰς ἄκραν ρετὴς κορυφὴν ὀϑελθων, ὅτω αἰρίδλεω)ος γέσρνε 

᾿ πὐθιφορνής, ὡς τῳ πλήθει δ ὠφρων ὧν ἐξ ἀπΨ τρϑινᾷς παρλσωϑηνα. ζᾷᾳ- 
Ομ ιεγίοιξ, τοηλ, α. Ες χα 
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χα Θἴτις βυγνωμόνως βεληϑείῃ (ὠμνδεῖ, δ μόνον Εἰσὶν ἐχατοντασλ ασίονα, δ 
ὁ δίχχιος οὗ ὀκομίσουτο οὐ ζωϑω, ἀλλὰ χαὶ βυυφιοστλασίονα. Εἰ5 ὦ σα 

ὥσώτων ἠξιωϑη, τίς αὐ λόγϑς τὐϑαεῆσαι δυυνήσεται τὴς κεῖ ἱ ὠἰπολαύσεως Τ "λῆξιν: 
' μάλλον: ϑνωῶ διόντε,χαὶ ᾿ τούτο ὁ ὃ λθγϑς δεῖξαι δμμυήσεται. στὸν γὰρά αἰχουσῃρ, 67] πϑμ- , τὸς ὡ δίκαιοι ἐξ ὀνείνου μᾷρι νεῖ μάγθα τὴς (Δωτελείας ἀυτῆς, θυ χης ὄρηϑν “ποιοιως 5 

᾿ σαι ἐἰς (ὦν' κόλπους Ὁ ὃ πατοιαβχου καιτϑμτῆσοι ποίδι ὁ ἑτέραν μείζονα τος ἡμέων 

; οὐ δαφῆσαι δυυυήσῃ ; εἶδες οἷον ὅ6ην αὐτο μον, σον δὴν δγρετὴ, ὅσον 6] τὸ εἶνωι φιλό.. 

Ι ὅν, ὑ πολλίωυ ἡδἰγνωμο( μωύμω Ὠχιδείκφυοϑαι «ει τοῦ δεασύτυ Δὐερτισίας. ἴω 

ἡδόχὺ χα! 69) ᾷᾳᾷ πὲ ἐαιὰΨ ᾧ ἐϊσεφερέν, δἰγϑοίςως πόρτα δεγῤαϑυος, ὃ ᾳ γρηξα ὺ ῷᾷῷ 

᾿ 
Ι κεν. ζ, 326 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
| εἰ 

| 

εὐναγῆία, δᾳ τϑ ὁ φιλαίν,ϑοφπος Θεὸς πελόυταιον αἰπαντων τὸ χιφαλσιο ἣὰ αγα- το 
': ϑων, Ὁ ἝΩ μαίλιρα ὁ δίκαιος ἐπεϑύμει, τῷ αἰτεβέραρισαζο. σχϑπει γὰρ πὼς ο ὧν ἐἰ- 

»ωσυτέοσουρσιν ὀτεσιν ἐξασαίνζε’ τῷ δικαα πίω αὐρετίω. ἡγίκαι "ὃ ὀξῆλθεν σὺ τῆς Χαῤ- 

: ῥὰρ! χὐπταχϑύσας τῷστϑ τῷ δεασότν πσφρφαγμιαῖ, ἐσδοριήκοντο, πέντε ἣν ἦν ἐτῶν ΦησιῚ γεωυ ἢ 

ἢ δὲ, ὅτο ζωῶτα ἤκουσεν, ἑκα οὐ λοιπὸν ἦν ἔτους ἐχιζας. 

Ταύζᾳ αὐχούοντερ, ἀγαπητοὶ, ποιδόω θα πολλὴν τὴ τὴν ὐσασο μονὴν ἡ Ὠγπιδείκμνοϑαι, ι 
ὕ ὁ μιηδύποτε ἀλύεν μηδὲ ναρκᾷν τϑϑς ὧν οροῦ ἱδροδζμε δον ἐιδέναι οι φιλότιμος 

' β ὧν κὸ ὁ μεγαιλόδωρρε ὁ δεασύτης ὁ ἡμέτερος, αὐ μικρῖν πόνων μεγοίλας ἡμὰν Ὀἰτοδίδωσι 

᾿ Ως αἰμοιζαῖς, ἢ ἡ θ᾽ μόνον οὖν τωϊ μέλλονδι (αὶ αϑιίνατω αγαϑο ζαμιθυόνϑρος, διολα ἢ 

" χτ' τὸν ποίᾳ βίον αὐδαμυλούρϑμος ἡμδίτη τὴς φύσεως τὴν αδϑίγειαν, πολλαῖς φιλο 

ΨἜῃᾳ ζς ἰδωρεας "ἢ ἐπεὶ Ὁ ὁπατθιαρλας “ὅπ: οὐκ ὀλίγα ἐν τῳ; μιετοιξὺ χοῶνῳ ὑπέ- 10 
" μεινεζα ἐ λυπηροὶ, Εἰ δὰ ἑκαΐζοτε αἰὐγεμιίγνυη. τοῖς λυπηρϑὶς ᾧ δ χρησαί. χηδύνϑνος Ν᾽ 
" ἡμδβ7τὴ τῆς αἰεϑενείας “ μο λων Θεὸς ἅτε αἱ ἀεὶ τὸς λυπηρρὶᾷ ἀφίησιν ἡμᾶς ογαπορϑύειν, 

᾿ ἡγα μὴ ἐλέγγρται ἡμδιδὴ ἡ ἀοϑνεια, διλαὶ  ταυχεῖαν ω αὑτὸς πβέχα: τίω λῤθιλη ιν, βων- 

᾿ γις ἐἡμδῇ τω παεϑϑυμιίλυρὺ ᾧ λογισμκϑν διεγείρων" ὅπ αἰεὶ εἰν «ψέσει Εἶναι χατουλίμι- 

ἢ πόρε, ἵ ἵνα, μὴ ̓ῥᾳϑομδτερρι δμόμϑμοι ποδὸς τω χακίαν αὐ μολήσωμϑρ. ἡ Ὑ» Φύσις 15 
ἡὶ δι, ϑεφπτεία, ἐπειδϑρ πολλῆς ὀψέσεως Ἐχιλάξηται, Ἐχιλανθόμετο τὺς οἰκείας δ γε- 

᾿ γείας, ᾧ ἐχἵσαται Ἐχὶ ΜἥΜ οικείων ὅρων. δὲ 5, χαϑα εν πατὴρ φιλόφοργ9ς , ποτὸ β' ἡ: 
μᾶς ἀνίησι, ποτὲ ὃ ᾿σωφρονίζει, ἵν᾽ ὅτως ἡμδῇ μεϑοδοῦσῃ τῆς ψυχῆς τίω ὑγιειὸρ. ἐπεὶ ὁ 

: ἰαΐξος ἐπειδϑὼ ἀ ἀβῥωφο ϑεροιπεύη, ὄτιώ αἰεὶ κατατείνει τῇ ἢ ἀἰσιτίᾳ, ὅτε αἰεὶ αἰδεώς Ὅσο 

λαύψ Ὀλετέπει πὴ τῆς πραπέζηρ,α μεὶ ἡ ̓ἀλϑυφαγία πυρετὸν τεχϑόσοι, Ἐχητείνη τίω ὡρ- 19 

βωείλρ," μηδὲ τῇ ἢ ἀσιτίᾳ αἱ ἀεὶ κουτωτείνων αἰαϑενέφερϑν ἐργά σηται, δλλὰ κατοιςοχα “- χὰ 

,ϑρος τῆς δευνάιμεως, ̓  ὅτω Ἰύζὺ ἑαυλν᾽ τἰδατώήηεται. τὸ αὐτὸν δὴ πιὰ ὼ ὁ φιλαὶς ἀπ 

εϑόφητος Θεὸς ἐιδὼς Ὁ ἐ ὑκαῳ ἡμδι συμφέρον, ποτὲ δὴ αἰὐγέσεως ἡμὰς Ὀὐπολᾳυεν συΐ. 

χωρᾷ, πυτὲ ὃ αὶ γυμνασίας ἕνεκεν πειρφισμοις 'ς ὐϑεξαίλλει. Εἶτε δ οὐγαρετοί τινὲς Εἷ- 
ἐν, δὰ τῆς δ πειρασμῦμε ἐπτιγωγὴς λαμμασθότεροι δερψύμϑμοι “πλείονα, ζωὴ ἀγωθο 1 

δ ϑρειὸν Ὀγππασαίσονται, Εἶτε χα θ᾿ ἡ ἡμᾶς αἰ υδοτωλοὶ τυγχόμοιον, θ).σρίφως δεηλῦροι 

ὙΜ περασμδμ τίω ἐπαγωγἀμωυ,τὸ βαρὺ ἢ αἱ μδίοτημιώτων δ'ποιϑήσονται φορτίον, ἡ 7 πολ- 
λῆς ᾧ ἀὐδὶ σρω μην ᾿ὐτολαύσωσι. δὲ δαϑαχαλώ, Εἰδῦτες τὸ δ᾽ μόνον ν σο- ἐρῶν 

Φὸν τῷ Ὑἰαξοό: ἫἫΜ ἡυχώ γῆϑη ἡμοτέρων, μηδέποτε «ἰξεεργαξώμιϑαι ἀὐτύζς ὀρωνομί- “ 

ας. καν νγὸ ἡ ἀζρνοια ἡ ἡ ἡμετέρρι (τα κοιτουλριμβανειν Μη ) δύνηται ̓ ὥυτι μάλλον 40 

ἐκπληηώ θα υ Θεῦ ζζο ὀικϑνομείας, Ὁ ὁ δοξαξωμϑυ αὐτὸν ὧδ ἐρ ἀπατῶν, δι τοι ΤΟΥ 

ἔχομϑυ δεασύτίου, ὃν μηδὲ χρῆσαι δοωύαται ἡ ἡ ὀζγνοια ἡ ἡμετέραν ὁ δύ ϑερπίν 

φύσεως λογισμὸς ζΟώ ὀικογομίας. συ θὲ »» ὅτως ἡμιᾷς ἴσμεν ὡ συμφέρον ἡμίνγως αὐν- 
τς 

ΤΊ ἩΘΙΚΟΝ 
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τὶς Ἐκίςατ ᾿ ἐχ ουτως ἡμιᾷ; κηδὺ ἅθα ἑαυταδν, ὡς αὐτὸς κήδεται ἡμδυ" τὴς σωτηοίας, 
κ᾿ παγζᾳ “ποιᾷ κἡ “ρα λάτθυεται, ὧτε σσξϑ: τίω: ορετίω ἡμᾶς χειοϑιγωγῆσαι, χαὶ 

ὅξαρπασαι Μη“ Δ[αθόλου χερῶν. ἡ ὁτὸμ ἴλη μι] δυυναρϑῥους κερδϑμα Ἔστο τὴς 

βὐημεοίας, κοιϑοί τῇ ἰαδς ἀφλφος, ἐπειδδι ϑεσηται ἰπτὸ πολλῆς λαιμθογίας Εἰς πο-: 
5. λυί(ῳρκίαν ἤξιόνζαα, δ(α τὸς ἐγκρατείας πσδϑς ὑγίειλυ ἐπθμαὶ γή, ὅτω δὴ αὶ οϑαυμάτσιος 

ἡ δήμετέρων ψυχών ἰα(63: εἶ ίησι μειρὸν δζρὶ τῆς “ἦ“ πειρασ μδμ) ἐπωγωγὴς Εἰς αἶἴ- 
ϑησν ἐλοῷ τῆς βλαῖθας, μῷ ἐκ τὴς θῥημεολας χἰ πυ'εμείναμδυ, ὃ ὁτὸμ ἰϑη καλώςζᾳ 
τὴς ὑγιείας κωτορθωϑενζα, τῦτε λοιπὸν δζρρ τῆς ὀικείας ὀἀὐτιλήψεως ὦ ὙΜ πειρφισιδμ' 

χαρίζεται τίωὐ ὠπαλλα γάρ, ὑπτίω "ἢ ἑαυ ασόϑνοιαν δληδείκψυται ΤῸ πολλῆς τὴς 
τὸ δωνι λείας. Εἶτε δ ἐν Ὄρετῇ ὄντες Τινὲς πειρασγκοῖς αὐδάπεσοιεν, μυὴ ϑορυξείαϑωσαν, 

λα ζύτη μάλλον ταῖς γρηςαῖς ἐλπίσι τξεφέοϑωσαιν,δτί ἡ Τ᾽ πειρασ δμ ἐπαγωγή, 
ξεφαύων αἰ πασύϑεσις ἀύθις ̓ ν ἡ βορείων Εἶτε ον αἱ μδοτήμασι γεγϑνότες τοῖς λυ- 

πηρϑῖς ογάφίενται, μηδὲ ὅτω ϑυσουνα ετείτωσαν , Εἰδῦτες ὅτι καθαρσιον ἦν αἰ μδοτη.- 
θέγτων οὖν πϑρτὶ τω γθόνῳ “δυνήσεται ἡ πύτων ἐπαγωγὴ, ἐπειδδρ μετ᾽ ϑυκσριεῖας παγζᾳ 

τῳ ἔχιΐτα δεχώμθα ὕπο "ὃ δύγνωώμονος ὀικέτυν, τὸ μυὴ μόνον, ἡνίκα, αἰδείας Ὡιπολοιύῃ,ἐυ- 

κεῖ τὺ δεασυότη, αἰλλαὶ καὶ εἰν τοῖς ἐναγήίοις 1' αν ἐνγεωμοζιώζω ξχιδείκψυο,. ὅτω 
τ Σὸ πατοιαβλος ὅτος δὐδυκίμησε, ἡ τοστωύτης ρα τῶ Θεῷ τυχῶν πἰξρησίας, ὴὸ 

δωρεας' ἐδέχετο γικασεις τίω φύσιν 1 αὐ,ϑ6"πίνζων. αὐαγκαῖον ὃ πάλιν Ἐχὲ τίο εἶκθ--: 

λουϑιὸν ἐπθρμελθῴν τὸ λθχρυ, ὦ ἰδεῖν Ὁ διχαία τίω αἰπυακοὴν, ἢ ὁπως Εἰς ἔργον ἤγα.-: 

20 καὶ τῷ Θεού ἔχιτωῆονϑμα, ὁ ζητῶν ᾧῷ Ἄδορν, οὐἰῖὰ β)θιιύας αἰπταιτῶν, καϑοί.- 

περ (ὦ) πολλοὶ ἿΨΜ᾽ αὐοή των ποιούσι τξεργαζόνϑμοι ζὰ ρα τῷ Θεοῦ γνόνϑμα, καὶ 
λέγοντες, Εἰς ηἰτὅτο; Εἰς τί ὠκᾷο; ἡ τί ζὸ ὀφέλος Ὥστ τϑ δὲ δνέοϑα;," τῦδε; ΟΝ, 

ἐγ ὁ δίχαιος ὅτως. δλαὶ χαϑωπερ οἱ κέτης Φιλοδέασοτος ὅτως, ὦπερ ἐν ἐπεταγη, εἰσ 
ἔργον ἀγαγῷν ἔασευδε, μεὴ αἰδιεργαζόμϑμος. χαὶ ἵνα μοίθης, ὠχουε ΔΨ έξης. ἤὩ “ὃ 

34 τίω «ἰπσύοσιν ἐποιήσουτο τσθϑς αὐτὸν ὁ δεασότης, ἡ ἐτέλεσε τίου ασϑθς αὑτὸν δζοέλε.- 

ἕν, θύϑέως ὁ δίχαιος ζὰ κελθυοϑίντω ἐπλήρφυ,ὼ Ὁ σημιφον ῶ τὐραὶ τὸ Θεούδκελδυοϑὲν 
ἐπετίθει ταί Ἰσμαήλ, τίοὐ αἰξιτομζυὺ λέγω, ᾧ πᾶσι Οῖς οἰκο μέσι, καὶ Τοῖς Φργυρω-- 

νήτοις, καϑοὼὶ ἐλοίλησεν αὐτῷ ο Θεός. «αἰϑιοτέμοτο ὃ χαὶ αὐτός. οὐνενήκϑνται γὸ ἡ οὐνέα 

ΕΜ ἦν, φησιν, ἡνίκα, αἰδκετέωετο τω σοίρχᾳ τῆς ἀἰχροξυείας αἰντι Ἰσμαὴλ δὲ ἰώ ἐδὲν' 
30 τοιαχαίδεχα. μή νομίσῃς αππλως ἡμῖν ῥ᾽ ἐτὼν (Ὁ δηριθ μὸν τίοι γραφζοὺ ζχισημή-: 

νάοϑα!, ΔΛ ἵνα, ἡ ὧκ τότυ μαθης τῷ δικαία τίου: πολλζωὺ αὑτο ἀκοὴν, ὅτι εἰν ἐρούτῳ 
γήρᾳ ὧν Ὡραΐως ἤνεγχε τίωὺ ὀδεωίω δχρὰ ὃ τῷ Θεοῦ Ἐχίταγμα, καὶ οὐρι αὐτὸς μόνος, 
δλλαὶ καὶ Ἰσμαὴλ χαὶ πϑμτες (ὦ) οἰκολιμᾷς. συϑὲ γὸ Ὁ τυχὸν ὅθν, ἀγαπητὲ, ὑγιαί.- 
νόσον σαίρκα, Ἔοτομῷ. Εἰ γὰρ ὺ ἰατραῖν παῖδες μέλος αἰῤῥωφῆσειν “δἰ ποτέμνουσιν, 

45 ΔΛ Οχχ ἴση Ἀ τοτεὴ ὀδυιϑη. γεχρωθὰν ΝᾺ ὡς Εἰπῷ, λοιπὸν χαὶ τὴς ζωτικὴς δυιυά'- 
(μεως “Δητοςερη)εν ὠκτέμνψουσιν. εγζφϑοω ἢ γέρων ἡ ωρεσφύτης( ἐχατὸν γὸ ἐμ) ἐτύγο- 

χα) Ὡραωςνεγχε τίωυ ὀδιωζω,, ὁμοῦ ὁ τὸ Θεοῦ ᾽ Ἐχίταγμα Εἰς ἔρχϑν ἀγαγεῖν 
ασεύδὼν, ἢ ᾧ ἐν ἡὁ ὧν οἰκονυᾳς ὥπϑόμτας χοδοϑυμοτέρϑις ἐργαζομϑνος, ὥτε μη ο»- 

᾿ δδιασοι, δλλαὶ μετοὶ πολλοῦ τῷ πηρις τὸ ρα τῇ Θεοῦ “ϑόςαρϑιν ἐχττελέσαι. εἶς. 

40 δὲς ὅσον ὅπὴν λϑὴρ οἰγαῤέτος, ὕπτως χαὶ (ἶν' “ἐπντρετουμδῥους ὡπόμτας ἐπαίϑεῦσε κατ᾽ 
ἶλνος αὐτυ, βωννειν. ὅπερ δ» αϑὲς ἔλεφον, τῶτο πάλιν ὦ) νειοῦ ἐρώ. ὅτι δχοὼ τῶτο λοι-- 

πὸ δὲ κείνου σοϑταγμμα γέσρνε ποτ δα ἢ Θεοῦ, ὦξε εἰν αὡρῳ τῇ ἡλικία τῶτο «ἰπσο- 
ῥϑμειν (δ παΐδεις, ἵνα, ἐν αϑαιαϑησίαι τί ὠντομνέρ τὴς (ρκὸς ὐσππονϑμοντες μῆδε- 

ΟὨεγίοίι, τοι,:. Ἐδε: μί- 

κι. 



ζτ.κ. 

Ἐ9ι.δ.Δ.ιδ, 
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μἰδν τῆς ὀδυρύης πεῖραν λοαίζωσν. δλλα σχόπει μει, αἰγαπητε, το ΘεοδῈ φιλαν- 

,ϑοφπίαν ὶ τλι ἄφατον αὐθέἡμας διεργεσίαν.. ὠκεῖ αὶ ἐδυωϑη ἡ πόνος ἐκ Ὁ γνομέ. 

γου, ὁ συοδὲν ἕτερον ἐκ τὴς σὐξετομιης ὄφελος ζω, τῶτο μόνον, τὸ δζρὺ τῷ σημοείν τῶτν 
“νωρήμτς αὐςᾶν' 61) αὶ δΥΨι" λονπῶν ἐϑνών κεχώρλοϑαι. ἡ ἢ ἡμετέρφι πιδιτομὴ, κἡ τῷ 

βαῆίηκατος λέγω χάφις, ὀϑωδύυγον ἔχει τίω ἰαπτείλν, ἃ μυρίων ἀγαθῶν ποοέξονος ς 
γίνεται ἡμῖν οὐ τῆς τῷ πγϑύματος ἡμᾶς ἐμπίπλησι χαελτος 3 "Ὁ οὐδὲ ὡρισμένον ἔχει 

' Πρ ρν νιν τ τς 3, Νν, ! νιν» 4 
χφΘ9ν, χφιθτυπτερ ὠχῴ, αλῇᾶ ἐξες! Ὁ) οὐ ἀώρῳ ἡλικία, Χ) ἡ μ(Εσῃ, χα! ον αὐτῷ τῶ γραᾳ 

ἀνουϑμὸν ἧψα, ̓ (ὠτίων δέξαεϑαι τίω αἰ χειροποίντον αἰδοτομέι Ὁ» ἢ οὔκ ἐς! ππύνον 
-“" ».» ε " ᾽ ! ᾿ 3 ᾿ Ι 

σἰποίειγαι , αλᾺ αἰμδοτημάτων φορτία Φτοθόοϑοι, , χαὶ ἮΜ οὐ πϑυτὶ γοόνῳ πλημ,- 

μελημοίτων ἢ συγχωρηήσιν δὑρέοϑαι. ἐπειδὴ "ὃ Εἶδε ὁ φιλοίν,ϑοφ πος Θεὸς “ αἰεϑς- τὸ 
γείας ὙΌΣ τίω αἰ φρροολίω, Ἷ ὅτι ὀρΐαντω γοσοιτες μμεγοίλης δεόμοθου τὴς ἰατρείας, Ἂ 

ἀφύίτα “ἧς φιλαν,ϑοφπίας, οἰκονομκων τίω ἡμετέροιν σωτηρίδμ ἐχαρίσατο ἡμῖν τίω 

δζρα τῆς τῷ λουΐδγό τὴς παλιγίενεσίας " ἀμα βρνησιν, να, “δυτοϑένϑμοι 7 παλφιὸν δ, ϑο 5 .. χιόμι 
πιν, τατές! ζαα πνξάξεις ζι πονηροὶς, ἡ ὐδυσαίμϑμοι ῷ γέον, ἔχὶ Ὁ τῆς Ὅιρετῆς -: “ 

δὸν βαδιξωμϑν. δλλαὶ αρακαλώ, μ᾽ ἿΜ αἰγνωμόνων, ἿΜ λμαιἀϑύτων χείρρες Ἄνω. 2] 

μεϑεο Ἰσϑαίων. ὠκεῖνοι δὲ νὸν δεηθλϑμοι τὸ σημεφον τῶτο τῆς αὐξατομὴς, ΕἾ χὰ ἱκουΐω 
ἀσφαλ εἰϑν τατϑϑς Ω μηκέτι (μμανα μίγνυοϑει Οἷς ἔθνεσι κ τὸς κϑινωνίας λόηϑν, 
κὸ Κ᾿ τίω ἀσέξειλν πολλάκις ἡ αὐτδ καἰ χρέδαλλον χαὶ κι χυρηκόντισοαν αἰγνώμονες 
»(γϑνότες, δὶ ἡμᾷς ὡπαξ δεγόνϑμοι τίωυ δα τῷ βατῆϊίσματος αὐθετομζω, μεπὰ 
ἀσφαλείας ζᾷ καθ᾽ ἑαυςδν οἰκονομιήσωνϑιυ, α λέγω ἵνα μιὴ ((μιωαναμεγνυὼ ἄθα τοῖς 9 
ἔογεσιν, Δλ να ἔχὶ τῆς οἰκείας δρέτης μϑροντες, ὠκείνοις ((μυαναμὶγνύμϑρμοι ἐλ- 
κωρμδῳ αὐςδν Εἰς τίωυ θ)σέξειαν,ὶ θὰ τὴς ΟΜ ἀἰὐγαθων ἔργων πολιτείας, διδιωωσκαλί- 
ας ἀδοιῖς κἰασύθασις γινώμεϑον, δζρα γδ} τῦτο ἢ ὁ κοινὸς πότων δεασότης (ἀωοχω- 
ρήσεν ἀὐαμεμίηδαι ὦ ὥν' πονηρ9ις ᾧ ὧν ἀγαϑοις, αὶ (ὧν' ϑυσεζεῖς χαὶ “ἦν ἀσεξεῖς, ἵγα, 

(ᾧ ποιηροὶ κερδυουίγωσιν σον αἰγαβών, κὸ (ὦ ὦ ἀσεζεία, ἔτι κρυτεηθαϑιοι χειρριγώ- 14 

οώνται ωρὸς τίω ϑὐσέξειων. Οὐδ τὸ ὅτω τῳ Θεῷ ἰδεασούδωτον ὡς σωτηρία, ψυχῆς. 
μή ζίνωυ ἀμελοΐν, χοδακαλωῖ, μήτε ἑαυταῖν, μήτε ΝΜ πλησίον᾽ ἑαυ δ᾽ υϑ,, Ἰὲ 
ὅτω λάλιπωμϑν ἐν Φρετῇ, ὡςε ἡ σιγώντων ἡμδν ἱχανζωὺ ἔγεν διδασκαλίδν (ὧἄὄν Εἰς 

ἡμᾶς ὁρωνίᾷς. ὥσσερ δδιυ οναρετοιόντες ζοὶ μέγιςα ᾧ αι κερδϑμούνϑμ, ἡ (ὧν ἀπί- 
φους ὠφελήσομϑρμ, ὅτως, Εἰ ῥαϑυμήσαι νϑμ,αὶ ἀὐὶ πολλίω εἰ αυυφησόμοθει τίου κό- 19 
λασιν, ἃ ἑτέρϑις σκλυδοίλου κ᾿ ασύϑασις δνυσύᾷβα. καθούπερ )ὸ τίω ρετίω μετίόγο 

τις διπλῆ δ μιοϑὺ οὐρὰ τὸ Θεοῦ χαρτεϑθα, ξι πῇ ὧν ἐν ζυυτίω μετίωϑρ, ἡ 

αἰ ὧν ζῶν πλησίον ἐφελχώμεθα, Εἰς τἰω τῆς Φροτῆς κοινωνίαν " “" αὐτὸν διὴ ζ2- 

πον καὶ χὶ τῆς κακίας, ἐχ αν ὧν ἡ τήχᾳ νϑν κλαζόμιϑοι μόνον αὐλλ᾽ καρ ὧν χα 

ἑτέροις ὑποσκελίζομϑρ. αἰλλαὶ μὴ Ἄροιτο ἢ νι θα τινα (ωιόντων Οιούτοι δνέαϊ, κ 
Ὅλα πόυζας ἡμῶς ποϑς ὀικοδὺμέυυ “ἿΜ' ὁρώντων δ᾽ ἑαυ βίον ἰϑιωειν,ἥα δυωυνϑώμϑυ 
μα πῆ ρισίας φῆναι ἔπι ἢ Οήματος ᾧ Χοις ,ὺ  φσοῤρήτων ἐκεήων ἀὐγαθών ἀξιωδ"- 
γα!, ὧν ϑροιτο πλμζῳς ἡμᾶς Ἰθπτυχεῖν, χαειτι ἡ φιλον,ϑοϑνπία τῷ κυρλου ἡ δ} 1»- 
σα Χοικυό, μεθ᾽ ὅ τῳ πατοὶ ἡ δύξα, αἰμο. τῷ ἀἰγίῳ πνθύμοιτι, νιῶ καὶ ἀεὶ ὁ ἐἰς (ὧν αἰώ- 
νας ' αἰωγων. Αμιζω. 49 

Λόγ. 



μὰ! 

ΓΕΝΕΈΣΙΜ, δλογ. μία. ἘΣ 

Διγ. μα. ὨὩΦΘΗ ΔῈ Ο ΘΕΟΣ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΠΡΟΣ 

τὴ δρυὶ τῇ Μαμίρη, χκϑηϑμου αἰστῷ ἐχὲ τὴς ϑύρ9ι; τὴς σκηνὴς αὐταΐ 

μεσημξρλας. 

ΣῈ Κιά αὶ αἰαδύ ὕομα, σήμερον πσδϑε: τίω τῆς διδωσκαλίας δξήγησι. 

ζ8 ὁτὸρ Ν᾿ νοήσω, στι καθ᾽ ἑ ἐχατν ἡμέροιν ἡμδϑῇ" ὑηγούντων, αθαι- 

ν. γουντῶν, “Οχθϑώτων ὑμῶν Ὁ ̓πνϑυματικὴν ζωυτην ἑσίασιν, πολλοὶ 

: 7 ἐγταῦϑοι ὐϑαλμονδύων ἡ μετεχόντων ὃ ηγὰματικὴς ζεύτης 

διδασκαλίας, ὁ τῆς φειντῆς αὶ Φφοξερᾷς τραπέζης, ἔχι (ὶ ἵπαι- 

ΦΦΟΘα Βὴ δρομίας διημερθύουσι, κα) οὐ ἀύζις πλέον ἰσὸ τῆς ἡμετέρας 
αλόναι απουδῆρ δλλαὶ χαϑοίας (μωνϑεία, τινὶ δουλϑύοντες, ἐπειδϑμὺ νϑύσῃ μόνον ὁ 
αἰ θθοολος, αὐτόμᾳτοι ασϑύδουσιν ἐχὶ (αὶ φθάνοι ὀκῴα λίαπζα, χα ̓ἑαυεΐν ἐ ἐκόνε- 
τερτοῖς δικτύοις ̓αἰσανθαλλασι τῷ πονηρ9 δαίμονος, ᾧ ὅτεὴ ἡμετέρᾳ νουθεσία, ὅτε ἡ 

13 πεῖρα αὑτὴ, ὃ Ὁ ἀἰγόγητον τῆς ὁκᾷ ἰδ τευ ς, διδοισκαλίας ὐὗοῖς ( χσοϑασις γέλϑνε, 
ποία, λϑιτον προθυμίᾳ (ὰ τῆς διδϑωσκαλίας ποήσομα καθ Ἂς αὐδρας οὐδ κερδανειν 

βαλουλέους ἐχ}Μ πῇ ἡ λεγρμϑμων: ἐ ἐπεὶ ἢ γηπονος,ὀἐπειδοὰ, ἴδῃ πω πόγος πολ- 

λοι ὁ ζωλαιπωρίας ἃ ἀδρνον γυομδώζω τίω γώω, ᾧ Οὗ ἀξίου ΨΜ πύνων τίω α ἐμοίρην 
παρεχομϑδμζευ, ὀκφηρζτερηθ γένεται αἰ τίοῦ Μ᾽ απερμαΐτων χαταξολζω ὼ Οκ ἔτι (8: 

20 τὸ τὴς αὐτῆς αροϑϑυμίας" τῆς γεωργίας χαϑούτ]εται " ο ὸ ἰαΐζος δνἐπειδὸρ ἴδῃ τ' ἄρβω- 

σον μὴ ἡ ποιϑομϑνον εἰντι τοῖς τοῖς Ὀηιπέγμασιν, λα τέμνὸ νόσον αὖξεν καθ᾽ ἐ ἐχαάφην Ἐἔλττης 
δεύοντα, πολλαΐίχις ἀφίησιν «να πομέῖναι τῇ νόσῳ, ἵνα, αὐτὴ ἡ πεῖροι διδιώσκαλος ἀὐτῳ 

ὄἔύέντ Ῥ συμιφερθντων᾽ ᾧ (ὦ πὲ μοϑήματα ἢ «ἄν παίϑως ὀκπαιδεύοντες, ἐπειδαν 
ἰδωσιζῷ παοϑτερρ, ὐποτηυογία, ὁ Ἐ μνήμων μὲ ἤδη δυλώτων Ἰποξλλονζᾳε, “πολο 

35 λαχις Ἰλφρέφουσι τίωυ ῥᾳϑυμίὸν δίθρλούρϑμοι, ὃ πρός, απουδέω πλείονα, ἐπόμώ- 

γϑντέρ. ΔΛ ὁ δ γηπονο Εἰκότως ὀκρηρότερος γένεται, ἘΦ οἵδον σειζᾳ τῆς σᾧ- 
μίας ἀυτῳ ξχιτείνεται, ὑτὸμ ἡ ΄' “μϑ πόνον αὶ τίω δαπόμίωυ αὐσρομϑδέν, κι ἡ καρπῶν αἰ- 
πορερῆται᾽ ὶ ἰαί63ς5 οὐκ αἰπεικότως καταλείπει: πολλάκις (Ὁ ἀἱ ἀβῥωςον (σώμα) 
ὅθ πὸ λιεαπευόμδωοι, ἡ δχοὼ τούτο ἀφίησι, ἥα ἡ τῆς ὀδγυυης Ἐχίτασις πἰθασκθυασῃ 

10 Εἰς αὐϑησιν τῆς νόσου ἐλϑεῖν, καὶ » “τω ἰατρείαν κατοιδέξαοϑαι) καὶ ὁ ΡΨ παίδων 

διδάσκαλος δ ὃ ἀτελές τῆς ἡλικίας συμφερόντως πολλάκις ἴᾷὰς πληγαςέπθρω- 

τείνεται τοῖς πτοσίν. δ ἡμεῖς σήμερϑν τύτος ἀπόντας αὐ αλλόρλνοι πο Ῥασκέ- 

αζόμεϑα σα τϑακὴν φιλοφοργίαν αἷϑὸ (ἄν ἐπ]ωκόζις Ὡπιδείξαιϑαι, χαὶ διδωξαι 

᾿ αἱ αὐν ὅτι, Εἰ Ἰπμδύοιον [ὦ] τῇ τῇ αὖ Τὴ ἡραλυμίᾳ, τοῦτο αὑτὸ ὁ μείζονος ἀὐζις κατα- 

15 χρίσεως αἰ σσόϑεσις ἔςα!ι. ὁ μϑμ ΣΡ γηπόνος κῷ τῆς αὐτῆς τσρϑϑυμίας καταβαλλᾷ 
ᾳ αέρματα, τίω ϑαπλμίωυ οὐνοονν τί Εἰκῇ αὶ μιαύτίωυ ἡδὴ γελυνεδῥδωυ ἡ ἡμεῖς δ 
ζωτης αἰπταλλαγησῦ ἴα τὶ τὴς ἀγωνίας. κα γὰ κρυτοιξαλόντες Ὁ Τ' ἀσύρϑν' τῦτων τὸν 
πυϑυματικὸν, ἀρὰ τ ̓ ῥαθυμίον ἫὟῊ ἀκουόντων ῷ ΚΑΡΠῸΝ ν μυηδεηῤϑα, ἡ ἡμῖν ἀπηρτισ- 

μδέορὸ ὁ μιιαϑὸς ἐ ἔξαι. ῶ ὙῸ ἐμπιφευ)εν “Ξργύειον κρυτεξαλομδμ, κα ὺ χω ηπταρθὲν πα.» 
40 οὶ ἃ δδεαυύτυ ἐ ἐἰς θρχϑν ἡγούχϑινϑιν. λοιπὸν τοῖς αἰχηχϑόσιν ὁ λό ωρὸς ὀκφνόν 5:1 τ' μέλ-- 
λωτα μ᾽ τόκων ἐπα ν τὰ" κριτοξαλλόμυϑμα. δ λ νὶ ὅτ σοπϑιϑι, ὅτι κὶ ἡμεῖς ὡυτὸς 

ἐσμὲν Φ ζημίας ἡ φςε ἑαυΐδ πεπληρωχαιμεν,αρλχαὶ ̓υλϑιῖθα καὶ χὺ ὑμῶρ πολλὴν Φχαταλη- 

λντων ᾿ραγλατείαν ποιήσουαἷι, ἥ ἐγώ μή τῇ ἡ μωρία, ὀκείνη ὑπϑϑβέωοι ὅθι, ἐᾧ 
Θμεγίοί, ἴοι 1. Ες53 αὐ ἐμεινέν 



ΨΙ 

Ματῇ.κι.Ἀ. 
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εὐ συέμεινεν ὐκᾷνος ὁ Ὁ παίλάαντον κουτουγωσεις, ν χω δεασοτίκὸν Ὥργύθμον υ μόνον τ πος 

λυπλασιαΐσοις, διλαὶ καὶ κατορύξας. τοιοῦτοί Εἰσιν (ὦ) (ὃ λθγϑν τὴς διϑασκαλίας δε. 
αχόνϑροι (τεώλαντον ὙῈ ϑργύρλον τῦτο καλῷ) ᾧ καὶ ατουδάξοντες κουρποφφορήσοι καὶ 

πολλζως τέω πτραγματείδμ ποιήσοιοϑα!. Δλλ᾽ ἴσως Εἴποι Ὡς δ τίου ροχξολιω 
᾿ ζω τίυϊ πίω δ τα λάντων πὐδὶ Μ' διδωσκώλων Εἰρῆοϑαι. καγὼ τῶτέ φημι. δλλὴῪ 

ῖατθ, κα,1δ. 

ἐδὼ ἐπέλθωμϑμ αὐτίω ἰχριξώς, Εἴσεοϑε τι (ὦ δὴ διδώσκαλοι τὴς κωταζολὴς μόνον 

ὑστά)θωωοι τυγχόῥασιν' ὑμάς δ 9 μόνον τὴς φυλακῆς ἿΜ κουτουιληϑέντων, δλλα αὶ τὴς 

πραγμάτεας. τ ἵνα μάϑης, ἀγαγχαίον αὐτέου Εἰς μέσον αἰγαγᾷν. Οἰκοδεασότης 

φίς, φησιν, ἰποδυρδέκαιλεσε (ὃν ἰδίους δούλοις, καὶ ἔδωχεν ᾧ ὦ πέντε ζῴλαντα, ᾧ δὲ 
δὼ, ῷ ̓ Ἢ μ' ἢ γαόνον τὐραγμορϑμου ἐὐτύ ἤλθϑον ὦ δούλοι" δ) ὁ το πέντε τάλαν. ῖο 

τῷ λαξων τασϑόσῆλϑᾳ λέγων,κύρλε, πέντε τλαντα μοι ἔδωχας, ἰδὲ, ἀλλα πέντε τάλον-- 

το ὀκέρδυσο ἐπ᾽ αὐζις. πολλὴ τῷ ὀικέτι ἡ θϑὐγγωμοζμώη, δα Μιλὴς ἡ τῇ δεασότα φι- 
λαν,ϑονπίω. σἰ ) 5 φησιν; 8) δυόλε ἀγαϑὲ ἡ πιςὲ, ὑχὶ ὀλίγα ἧς πιφὸς, Ἐχὶ πολ.- 
λαΐνσεκαταφξήσω. ΕἸσελῦς Εἰς τίω χαροὶν τῷ κυεἰν σα. ἐπειδιή, φησι, πολλζω ἐ.- 
δειξας εἰν τοῖς "δὴ πιςευϑεῖσι τίω θὐγνωμοζζεωώζωυ, ὠξιος Ε ἰὴ πλείονα ἐγχειρλαϑέωαι. ις 

κσοϑσῆήλϑε ὃ ὁ ὁ τὰ ϑύο ταλϑυζῳ Εἰληφὼς λέγων, ἐχί δύο τὠλοιντο μοι ηϑρέδωχας; 
ἰδὲ, ἀλλα δύο τάλαντω ὠκέρδησα ἐπ᾽ βιύοις. πολλὴ ᾧ τότευ πἰϑὸ τὰ δεασοτιχὰ “χοἡ- 

ματα θγοια. δ 9 καὶ δ[" αὐτῶν αξιόται τῳ πυδοτέρῳ. τίνος ἔγεκεν δύο πυιδϑσενεγχων 
πίλοντα τῆς αυτὴς κείνῳ τῷ τὰ πέντε τγοϑσοωγανοντι ἀξιθ.) ἐυγοφαείας ̓  Εἰκότως, 
τὸν 75 πλεονάσμον καὶ τίου ἐλφήωσιν ἐχ ἡ τῶῦτυ ἀσουδοὴ, συ ἡ κείνου ραϑυμία, 1ο 
πεποίηκεν, δλλ ἡ Τὴν ἐμισιφευϑέντων ποσότης. σὰ μϑμτοι τὴς ατουδῆς ἶσα καὶ οἱδὸὶ τῃ- 

τοὶ γον ὀκείνν " Εἰσήνεκται. δζρα τ καὶ τὴς αἰμοιζης τῆς αὐτὴς αἰπήλουσειν. λ΄ λμνίν 
ὁξτερος σϑεὲν ζοιῶτον διεπσοαξαυ». δλλα τί; πσοϑσῆλϑε λέγων, ἔγνων σε οἷι σκληρθς 
ἐἰ αὔϑρωπος, ϑεράξων σπου Οὐκ ἐαπειρφις, ἢ ( μυαΐγων ὅϑον αὶ διεσχϑρπισας. (ᾧὶ φοζηϑεὶς, 
ἀπελθὼν ἔκρυψα Ὁ τάλαντον ἐν τῇ γὴ ἰδου, ἔχεις Ὁ σόν ὦ κακία ὀικέτα᾽ ὦ ἀὐγνωμοσύγης 25 
ὑτρξολή, αὶ μόνον ὅτι σὐοὲν Εἰργάσωτ Ἐχὶ ἢ δοθέντι αὐτῷ τωλούτω, αἰλλ᾿ στι ᾧ δὐτὶ 

ταλογτο χατηχϑθλαν τσοϑσήνεγκε. τοι ὅτον ))Ὲ 9 ἡ πονηθία. σχϑτοῖ ἴον λογισμὸν,  χτὶ 
κρημναΐν ποιᾷ φέρεαϑαι Ὧν ἁπιαϊξ τῆς ἐυϑείας ὠκτραπέντο ὁδυδ, ζωῦτα ὥπαντα «ἰδὲ 
Τῇ διδασκαίλων Εἴρηται, ὦφε μὴ ̓δἰσποκρύπήεοϑαι ζὶ ἐμπιφευθότα, ἀλλα κ(θ' πάσης 
εἰσουδῆς πο ατιϑέγαι τοῖς μαϑητόυομϑμοις. ἀλλ᾽ ἶκϑυε λοιπὸν ̓  αἰ γαπτητὲ ̓  ἐκ τῆς 10 

πῦδϑς ὠκῷον ἀγανακτήσεως, ὅπως καὶ (Ὁ) μια ϑητϑυόμϑμοι απ εὐθεώοι γίνονται, ἃ Οὐκ 

ὠκῴνα μόνον ἀπτατοιοῦται τοὶ κουτω ληθέντου, αἰλλαὶ ὁ (Τ᾽ τῷ ὕόκου τί μέγοδὸν κἰπσο- 
ὑϑύασι. σἱ δὲζυ φησι αὐτο αὐΐον ὁ δεασύτης ; πογηρὲ δοῦλε. φοξεροὲ ἡ αἰγανακτησις, 
ἱχαψὴ χαταστλιηξαι ἡ ὠπειλή, Εἰ ἤδεις, Φησιν, οἷν ϑεοίξω ὅπου ΟΥ̓Χ ἔασειροι,ὼ (ἰωάγω 

ὅπου ὶ διεσχϑρπισαι, δι σε χαιτολιῷν Ὁ “Σογύολόν μια Ὠτὶ (ἦν τραπεζίζας ὃ ἐγὼ ἐλ-- 19 
᾿ θὰν μ(τ Ὄχου ἀπήτησα ὁ αὐ, ὔργύολον λέγων τα λόγια τὰ τίμια, παπεζίζι δὲ 
ὑμάςκαλώ (ἄν «ἰσποδεχονϑῥοις. σὺν (ὦ ζω, φυσι, χατου δ φν μόνον, ἐμὸν ἢ ἑωὼ Ὁ 4» 

ὠκείνων ἀποατήσαι, μὴ μόνον τοὶ χριταξ ληθέντου, αἰλλαὶ ἡ τὸν τ τῦτων τόχϑν. ὀρϑυτε, 

εἰγαπηζι, πώςπολιξ ὁ Φόξος τῶν Εἰρηνϑμων. ᾧἰ δὺ δίωυ ΕἼποιεν Ὧ ὁ τὴς φυλακῆς 

τῶν κατα(ληθώντων αἰ μελοιώῦτες, ὅτὸμ αὶ 1 τ τϑτων πτόχον μεθοδυίωνται ; χαὶ ὁρᾳ 40 

φιλαν,ϑ 69: πίον δεασύτα. Ἐχὶ Δ τῶν γδημοίτων Ἵ αἰοϑητῶν ἀπηοῤρέσε " τὸ τόκον 
Ἄθμίιαγειν σίνος ἕνεκεν κὶ δρὲ τί, οἷι ἐχάτερος αὐτῶν πολλυὴν ἐντεῦθεν ὑπορδμει Ἔ βλάῶιν. 
τ ὃ ἡποΐᾳ, ἸὨηπτείξες), ὁ ἢ μ(Υ Τ πλεονασμα ἢ χοημοίτων ὰ αἱ ἰδοτημαΐτων πλῆ- 

) 9 

χὴν 



ΓΕΝΕΣΙΝ, λογ. μα. 331 χοῦ. Ιη. 

φης ἑαυτῷ  Ἰβεισώρθύει. δα τῦτο δ ΞΟΧΝ ὃ κ ασόϑοιμίων ἴσδαιοις ζοῖς παχὺ τΈρ9. 
κειϑέύοις ζω τω τέωυ οὐτολίωδο αὐνομοϑέτησε λέγων , Οὐκ ὠκτοκιᾷς τῷ αδάφῳ Δώτιχγ. ι85 

σϑ ὃ τῶ πλησίον συ. ποίας δχυ δ Εἶω Ὡὐπολογία ἄξιοι, ὩΣ Χ, Ἷ Ισδαίων ὠμύτερϑι 

γνομδνοι,: χη τ. τίω χαδαν χα τίω τοσαύτίωυ ρα τὸ ἀδεατῦτυ φιλαν,ϑοσπίλυ 

; τῶν ὧν τῷ γόμῳ ἐλα' ἰῆοις θύφασχθιϑμφ!, μάλλον δὲ χαὶ χείορις ; ἔχὶ μϑ' τοὶ τῶν 

ἡ πρῦυμαιτικδίν αὐτὸς αὐπαατεῖν ἐν ὑπ ορεῖται ὗν" τόχϑις. δῶ τἱ ; Ὧΐ' ἐπ’ εὐγδωτί-- 

μ τοῖς αἰάγηστοῖς δθήμασιν ὧπ' δὲν ὁ πόκος ὁ ὁ πνθυ μιατικός. ὀχ μϑῃ Ὁ} ὁ ὁ μι990.- 

Σϑεὶς Εἰς ἐρατίω πενίαν αὐ ϑοόον καταφέρεται ᾿ ον (2 δῈ ὁ  κιεϑοδεί ὀνδμος, 

στὸν “πολλζω ἐυγνωμοζ μύϊωυ ὦ Ἐχιδείξητα, ὅσῳ ωὐ “πἈείονα, πτόκϑν Ε ἰσενέγκῃ, 

τού σύτω ϑαψιλεσέφαι ὀἰπολϑὺᾳ τὴς ἀνωϑεν αἰμοιζης. ἐκοίφος ζοίνεω ὑμιαὶ, α γαπητοὶ, 
ἐπειδὰν καταξαλλωμῖν ἡμῴς ὦ ἐμιπιφευλώντο, διπλοιν ὀφείλει ῷ πόνον καὶ τίωυ α.. 

γονπνίον, Ὀβειδείκνυοϑαι, ῷ μϑμ τῆς φυλακῆς ἿΜ κατοιξληθέντων, ὧν ὠφε παγια ζτα 

μένειν ̓ ᾧ: ἢ τῆς ἐργασίας, ὧςε ὃ ἐτέρφις μετοιδεδὸναι, χα πολλοῖς ἐχὶ τίω τῆς Ὄρετι. ς 

ὁδὸν χειοαγωγᾷ, ἵ ἵγαι διπλῇ πόλι ὑμῖν ζω κέρδος αὐξηται, αὐ τε τῆς οἰκείας σωτη;- 
τῷ οίας, τα τε τὴς Τἶν᾽ ἄλλων ὠφελείας. ἐαγ ΣᾺ τῦτο ποιῆτε, ᾿ὴ ἡμιαις κακαθίοις 

᾿μράν ὑπ οδείξετε (Μακαίοιος Ὑ)}, Φησιν,ὁ λέγων Εἰς ὦτα αἰχϑυότων) χα! ᾿ οθασκυατσε- Σωρικοβ, 

᾿ τε δαψιλεζέρανυ υμιν ἴν φὐδατιδέναι τίω πρϑυμιαιτιχὴν (τί πφαπεζὰν. μ᾽ ̓Ὀῥιω 

ἐμελῆτε ΤΜ)αδελφών τῷ τῶν ὑμετέρων, μυδὲ τὰ ἐχαθ᾽ ἑαυςζῶν' μόνον σχοπῆτε, ΔΛ ἔκάφος 

ασευδαιζέτω. ᾧ σπλυσίοι ὄξαρπαζεν ̓  τῶ ὀίμρόλου Φαβυγίος, ν υ αὐρανόμων ἐ ἐ- 

ὑυδαὶ 20 χείγων λεαμαίτων » Ὁ εἰς τίου ὀκκλησίαν ἐπλμαγατέ,᾿ ̓δεικψιώτα αὐ » Α΄ πολλὴς ἢ 

Ἐχτοικείας καὶ ὺ τὴς Ὡρᾳότητο, ἢ τὴς λύμης Υ Ῥλυαρουλεω, κ ΩΝ ὠνζῦϑα ἀγαθῶν δ 
μέγεδο. ὺ μὴ μόνον ἁπαξ ὃ δυύτερον τῶτο ποιῆτε, δυλαὶ κα ϑανεχώς. καν ἡ γὺ σή σήμμε-- 
οϑν μὴ πείθηται ζοῖς Ων συ ἡ λογθμϑύοις, τῇ ἢ ἑξῆς πει-ϑήσεται κἀν μὴ τὴ Ἢ ἐξῇ, παῖ- 
λὴ ὁραὺν στ Ἐλικείωϑμοι, ἰσως οὐντραπτήσεται, κ᾿ αἰδεαϑείς σα Υ̓ κηδεμωνίλυ,οἰπεφήσεται τ 

᾿ς βλαπῆοντων. κα ὡ μηδέποτε λέγε, ὅτ Ὁ ὁ ὠπαξὺ ὺ δυύτερον κα τείΐτον ὸ πολλάκις Εἶπον, ὁ 
ογοὶν ἥνυσου. μὴ παύση λέγων. ὅσ νὰ δὺ ἔχημδῥης, τοσώτῳ σῷ καὶ ὁ ὁ μιιοϑὸς ἀλξετωι 
ἔχ ἐρᾷτε πύσης δ΄τολάνορμδρ μακρο)υμίας τὰ τῷ δμο ὁλων Θεού, ὼ πῶς καθ᾿ ἐκά- 

φην ἡμέρφιν πὐδαχούομϑῃ ἐντῳ δὝω πρυταγματων, ὺ Οοἕκ αἰφίξαται τῆς σἰεὶήμάς 
μηδεμία, δλλα ὍΣΟΣ κα ὁ ἑαοῆ: πόρτα χορ γ4, 4" ἥλιον αὐατέλλων, τοις ὕοτοις ; δὲ-: 

30 δους, τὰ ἀλλα πελύτο; 1: αὐτὸν διὴ Ὅπο αὶ ἡμᾷς αὐδὲ τοις ἀδελφοις τὸς ἡμετέρφες 

πολλίω ποιω μέθαι τίω ασουδύω, κ) ὁ λὐτιταήώμεϑα ᾧ πονηρῷ δαίμονι ὀκείνῳ, ἵναι ἀ;- 

κύρᾳι αὐτεῖ ποιώμϑρ τὰ μηχανήματα, "ἐαν Ὁ ἔχασε οὐζϑα ((μοιοντωνὲ ἕνα, χέρ- 
δᾶγαι διιυηϑῆ, οὐνόησον ὅπως μὴν ἢ Ἶ ὠκκλησίω ὄχι τῶ πλήθει δ οἱ οἰκείων πέκρων 
πολλίω δέξεται τίωυ ϑὐφροσιωΐω, σι ὃ αἰ σξολος καται μευ ϑήσεται ὁρῶν Εἰκῇ καὶ 

45 μαΐτίων αὐτὸ ζᾳ ϑίκτυα, τεταρδία. ἐαὶ ᾿γὸ σῷτο ποιῆτε, αἰχούσιεϑε κα ἡ ὑμεῖς χν δ αἰω ἡ- 

μέραν ὠκείνω, 8) δοῦλε ἀγα κα ἢ πιφέ. Ἰλὶὸ ὀλίγα ἧς πιφὸς, ἔχ πολλῶν σε χατοιφή- 
σω. Δλλ ΤΙ μδὲ τῦτο ποιήσετε, σφόδρα. πέπεισμαι. ὁραῖ Ὑ» ὑμαῖν ἢ ᾧῷ πρόσωπα, 
Ὁ ὃ σοχάξομσι ὃ σπῶς μεθ᾽ ἡδὸνὴς ἐδέζαοϑε τίοὐ αἰδήμων γουϑεσίδ, αὶ δζρα τῶτο ἐλπίζω 

ὁ τα  χϑ ὑμῶν Θἰσενθηήσεοθαι. δ 9 τίου υδὺ ἰδέ τότε πο δαίνεσιν ονζϑω ςήσω--: 

40 μδμ᾽ αὔἶϑα ϑήσομϑν ὃ ὃ ὑμῖν πίω ὔἸωχίω ἡμκῶν καὶ Ὄ ϑύτελη πάπεζου, ἵ ἵγα, τὴς (μήλοις 

Ἀπολρύσοιντες διδασκαλίας ὅτως οἴκαδε ἐπθμέλιϑητε. ἀβαγκαίον γὰρ ( ᾧ σήμερϑν 

ὁ πατριαῤγέων Αὐοααὶμ Εἰς μέσον ἀγαγᾧ,, ἵνα, μαΐϑεγτο οἵας ἐδέξατο τῆς φιλοξε- 

Ἰίας Ὡδὰ τῷ Θοού ζι ἀμοιξας. 

ἶφι 



κεν, αν 332 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἹΣ ΤῊΝ 

: (245 δὲ αὐτῶ; φησιν, ὁ Θεὸς πσοϑς τῇ δρυὴὶ τῇ Μαμζρῆ, κοιιϑημδῥου ἀὐτν (χὶ 
τῆς θύρας “' σκηνῆς αἱντοϊ μεσημξρίας. 

Ἐχαφον ἫΜ ῥημματων μα α᾽ (ζείας ετάσωμδ, κ᾿) αὐαγῆνξωμδυ ὲ ϑηστυρὲν, χαὶ 

ἰπύωτω 1 ἐναποκείωϑρον ΔΝ, ὯΝ [ γιοῦ} κατα μαίϑωρϑυ. ὠφϑη Ἁ αὐτῷ, φησίν, Θε- 

ἐς. ὥνος ἕνεκεν ὕϊτως ἥρξατο, ὠ φϑη ὃ αὐτῷ δ Θεός; ὅρα δεασύτε φιλαν,ϑο»πίδν, καὶ ς 
σχϑπει μοι οἰκέτο ϑὐγγωμοσιώζεν. ὯΝ ρὸν» τοῖς πσοϑλαίξούσιν ὀφϑεὶς «τῳ μ'' ἢ 

ὙὟΨὋἪαὔχλων αἰπόρτων ἡ Ὁ αἰϑὲ τὴς αὐδετομὴς αὐτῳΐ ἐγτολίω διετάξατο, ὁ ὅ ϑαωμα- 
σὸς ὅτος ἀεὶ τὰ κοῦραὶ τὸ Θεοδχελθυόνϑμα, Εἰς ἔργον ἐλθῷν ασεύδων, θύϑέως συυὶὶ 
τυχὸν αὐαι(ξαιλλόμϑρος αὑτὸς τέ αἰϑεετέμνετο, μεὰ τῷ Θεού. “δλςαρϑὲν πληρῶν, ἡ 

δ Ἰσμαήλ περλέτεμεὺ τὸς οἰκολμᾷς ὠπόμτας, ἡ ἔδειξεν αἰντῷ τίωὐ πολλ ζω αἰ συια- τὸ 
κοήν, πείλιν αὐτῷ ὁ φιλόδωρος ] (λιφαίνεται. τοῖδτος ΝᾺ ὁ δεασϑτης ὁἡμάτερος. ἐ- 
πειδολ ζοῖς ἤδη φθοίσασιν ϑὐγγωμονας ϑηνονϑμους ἴδνῃ, Ἐχιδουψιλθύεται  φὐέποτε 

ἵξαται “ὃ θϑεργισίας, αμφξόνϑμος Ἐ ὑπακουόντων ϑυγρωμοσιωώζω. δια ὅτο δζυ Ὁ) Ὁ 
ὑπήκυσέ, φησι, παίλιν ὠφ,ϑη αὐτῷ, ζωυτης ζύνω ἐνεκα ὃ αἰτίας ὅτως ὕρξατο ὁ μακαί- 
δος Μωυσῆς λέγων, ὠφ.ϑη ὃ αὑτωῖ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυὺ τῇ Μαμίρη, χαϑημϑύα ἀὐτϑ τς 

Ἐχὶ δϑύσοις Ὁ σκηνὴς αὐτο μεσημεθρίας. σκόπει μοι εἰγζωῦϑο, Ἔ διχαίν τίω Ὁιρετίω, 

καιϑημϑέν, φησὶν, (τὶ “ σκηνῆς. ὅτως ὑρχϑν ἐποιεῖτο Ἔ φιλοξενίλν,, ὡς μηδὲ λὐασέ οι 
ἑτέρῳ τινὶ ἢ πσοϑσηκόντων Ἐχιτφέψαι Ἐ τϑτων ϑήρϑ "λα πομακοσίως δέκα, ἡ ὀκτὼ 

οἰκϑγένεῖς ἔχων, δθιϑοφπος «ογεσξύτης, κα! Εἰς βαθὺ γῆρας ἐλόσος ( ἑκατοντοιέτης 

ὃ ἐτύγχὸμε) «ρῇθρὶ τίω ϑύραν ἐκαϑέζετο. ὶ Οὗὐνῇ ἐξ τῦτο ἔργϑν ἐποιῴτο, ᾧ συν ὃ 19 
γῆρφις «ὐτῳ χώλυμα ἐΐμετο, συϊϑὲ “τὴς οἰκείας ὀμαγταιύσεως ζω, σγ δ ἔσω ̓ ἐχὶ ὃ κλίνης 
᾿ἀω αἰακείνϑμος δλλαὶ αρῬῳ τίω θύραν ὠκαϑέξετοιἔτερϑι "πολλάκις ὦ μόνον ζοωτίω 
εὶ ποιοιεῦτοι τω απουδω, δυλαὶ ᾧ ὦ ἐναντίον, χαὶ ἐκκλίνειν Ἐχιχωρούσι ΥΜ Ἐχιδη» 
μοιώτων ζᾳἐ (ὠυτυχίας, ὡς αὖ μὴ καὶ λοντες «ϑαγχαοϑεῖεν εἰ πϑοδέξαοϑαι. Δλλ᾽ ἐχ ὁ 
δίκαιος" (ὅτ, ὄνλα χορ αὶ τίου ϑύραιν τὴς σκηνῆς ὀχαϑέδετο μεσημορίας. πτο γδ} 1 ζω 

ἡ πολλὴ τῆς φιλοξενίας ἸἘχίτασις, [. τῆς Φρετῆς τῷ δικαίου ἢ Αἰ ΡΟολή, σπι ᾧ μι- 

σημξρίῳ πἶτοδιεκυρἥετο. Εἰκότως. Τ)Φ ἥδει ζἄν' ὁδοιπορᾷν ὀϑαγκαιζομέ- 
νος κρυτ᾽ κάνον Τ᾿ χαιοϑν μοίλιξα δεομθῥους πολλὴς τῆς ϑερριπείας, ὀχ τούτο ὡς ἔχι- 
τήδειον χαιοθν ταῶον δξελέγετο, ἡ χαιϑήμϑυος ἐϑήρφι (ἦν' παρλόνζῳα, ὀικείλυ ὀμαίπαυ- 
σιν κρίγων τίω ΨὝ᾽ ὁδυτων ϑερρισπείδλν, τ ςἄν' αἰ πυὸ τῷ καύσωνος φλεγϑμένοις αὐ συ τίω ο . 

σκέπην Εἰσεώγην ἐασούϑαζεν, αὶ ϑεεργαζόμϑμος «δὺ παριόνζω, οὐδὲ ξετάζων Εἰ 
γνώριμοι, ἢ ἀγνώρλφοι Εἶεν (τῷτο γὸ νὶ Φφιλοξενία ὃ (αὶ τοιαῦτα αὖϑες γαζεοϑαι!) ἐλ- 
λαοὶ πᾶσι τοῖς παφλούσι τῆς οἰκείας μετεδίδου Φιλοφρρσιώης. ἡ 574 ἡπλωσε τῆς φι- 

 λοξενίας τίου σειγώύζωυ, χατηξιωϑη ᾧ ΔΜ ὁλὼν δεασ τίου “ἰστυδέξαοϑαι μ᾽ ἿὮὩΜ 

86,..γ.4. αἀἰγέλων. (ρὲ τοτοκ Παῦλος ἔλεγε, Τῆς φιλοξενίας μὴ Ὠχιλοανθαγεοϑε. δῴρ ζωω- γς 
τὴς ὙῈ» ἐλαϑὸν τίνες ξενίσαντες αἰγίξλοες, τὸν πυτοκαρ γίω ποντως αγεῆόμϑμνος. δὲ 

Ματϑ, κε, με, αὗτο ἡ ὁ Χοιςὸς ἔλελῳ, Οἷς ἐν δέξη.) ἐγα τϑτων ἊΨ ἐλαιχίςων Ἐχὶ τῷ ὀγόμ(φιτί μου, 

ἐμὲ δέχεται. αἰκούωμϑμ, αἰγατητοὶ, ἢ μηδέποτε «ἰδεργαζω ἄθω, ηἰς,ὁ ποϑων. Εἰ δ 

τὸτο αἰδεοιργείσουτο ὁ πιυτοίουῥγης, ἴσως αν διήμζοτον. ΔΛ ἔγνω,φησὶ, ἿΜ αἶδα- 
ἌἌνονϑύων τίω ἀξίλν, πόθεν δῆλον! ἡ ὅχ ὅτω ϑοιυμιαιφὸν ἐν ἦν ὃ τὴς φιλοξενίας αὐν-- 49 
τῷ, ὡς γι, ὅτε αἰγνοοὖν τίγες (Ὁ) τροαλμόμνϑνοι, μ(' τοσεαωύτης ασοϑϑυμίας καὶ τρεῖς 
κατ όσεισι, χαϑούπερ ὀικέτης διεασύταις, μογογαχὶ δισμὼ δζᾳ ΚνῊ] λόγων ὐὐζις αἰξιξλ- 

λων, ἢ ἱκεσίλν προ) αὐςᾷν ποιύρϑρος, ὧξε μὴ αἰγαγνθῦσοι, μηδὲ ξημία. τῇ μογίφῃ κἶϑι- , ἐφ. 
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ζαλῷ,. ἤδει γδρ ὅπερ ἐτραῆσε" δζρὶ τῶτο ᾧ μ᾽ πολλῆς ϑερμότητος τέων οὐντεύλον 
ὀκαρποῦτο αἰωουσίαν. ΕΝ αἰκϑύσωμϑν ἀὐτῦ τ συγγραφέως “ἦν ρ ῥημιαίτων, ἵν Εἰ- 

δῆς ὧν βαϑυτάτῳ γήρα μαζουσαν καϑϑϑυμίαν, καὶ (ὃ γέενντα γεαίζοντα Καὶ μόνον. 

ουχὶ ἰαξοαρὰ γνόμϑμον, χαὶ νομίζοντα ϑησασ ον ϑυρηκέϊαι τῶν ὐδαλνοδῥων τίω! 
4 παρφυσίδν. 

ν ΑἸαδλέψψας χὰ φησι, τοῖς ὀφθαλμοῖς Εἶδε, καὶ ἰδοὺ τρεῖς λύδρος Ε..-. 

φήκεισαν ἐπυγω αὐτῷ; χαὶ ἰδὼν τοδοσέδρανϑμ Εἷς (ἀωαὐτησιν ἀύζις ὡἰσπὸ τῆς ϑύρᾳς ὃ 

σκηνῆς 
Τρέχει ἡ Ἰααταιὸ 9 γέρων. Εἶδε ἣ τίω ἡίεαν, ἡ δ να, τὴς αἰ αϑενείας λόγϑν ποιη-: 

1ο σείμϑμος ἐχὶ τίω ἄγραν ἔδραμα. καὶ οέκ ὠκάΐλεσεν οικέζοι,, οἕκ ἐπέταξε παιδὶ, ἐ- 

δὲ βάναυσον, σοὶ ῥαλυμον ἐπεδείξαιτοβνλώ δὶ ἑαυτοῦ ἐδραμιε μονονοχὶ λέγων, μέ- 
γας ϑηστυρϑς, μμεγαίλη πραγματεία" "δὲ ἑαυ Ψ ζω τίω ὀφείλω ἐμμιπορδύσοιοϑαι, μή 

αἰλδραμῃ με Ὁ τυσῖτο κέρδος. ἡ ζωτο, ἐποίει ὁ δίκαιος, αὐ, ϑοφποὺς αἰγνωζε ὁ ὁδὲ-- 

ζς μμίζων “ἐαποδέχεοϑαι. μιαλώρϑῳ,, ἀ ζηλωσωρϑῳ τῷ δικα)ου τίων “ρετέω. ἐδὺ 

: γῈ ὅτω ποιώίμϑιυ, Εἰκόςῷ ἡ ἡμᾶς ποτε ἐπιτυχεῖν ἢ ζιαύτης ϑηρας, μαλλον: ἢ Ὁ «εἰ 

Ὀππιτυγχόμομϑι, Εἰβυλοίᾶθα. δζῳ “Δ γ} τούτο ὁ Φιλοῖν,ϑ69:πὸς δεασύτης, ἵνα μιή 

ἀχγαδιδν πτϑ»9 τω τοιαύ τέων Φιλοφφροσιωύζευ, μηδὲ αὐἰξαργαζω ας (ὄν: παοιλογζᾳς, 

φησίν, Ος ν᾽ ᾿ δέξηται ὃ ἕνα, πἷν ἐ ἐλαλίξων τύτων ω τωΐς ἐμῷ ὀνόματί, ἐμὲ ὶ δέχεται. μὴ 

, ζίω πεῖς τίωω δὐτέλειαν τῷ παρϑντος 2 μηδὲ ὀξευτελίσῃν αὐτὸν ὧν ΔΜ ὸ ὁρωμέ- 

Ἰογωρδλλ᾽ οὐνόησον ὅτι () δεασοτίω αἰσσοδέχῃ ῷ σὸν δορὐ τύτυ. στὸμ Ὑ ὅζῳ Ω αὐτιὴ 
ὅκα τω Εἰς ὠκνον ϑερφιπείδν Ἰηπδείξη, ὡσανεὶ ̓ ὠκήϑον αὐ οδεέξάρϑρος, δὶ ὅτω λή- 
ἡι(λμιοϑό. καὶ ῥαλυμος Ούιω ἢ ἡ ὁ ἡμελημδίος ὁ τὐδὰ οἵ σῷ φΦιλοφρϑσιώης Ὥστ. 

λαύων, μηδεῖᾳ σοι λθη9ς τὐτῃ ἔξω. αὐπηρτισμένος γρσοι ὃ ὁ μίαϑος δὸϑήσεται, δζρ Ὁ 
Εἰς(() δεαυδτέων πιμέω αὖτο ποιοιωῶτι, ᾧ ζηλοιοστι τῷ τ πατεμανβχου τῦτεν τίω ὡ. 

" μέτίω. ὁ ἰδω;, φησι, πσξησέδρα δ ἐ ἐς (ἐμυλύτησιν ἀὐδζις ὩΠΟ ϑύρᾳρ τὺ σκηνὴ. κϑ- 
λώιὶ ̓ Ω «αϑλδέδραμε πξόσκειται, ἵα μαΐθης δ᾽ 0ΤῚ ὡς ἀγνοτες παιρήεσαιι, χαὶ σύκ ὦ 

αὐτόμαπι ἦλλον Ἐχὶ τίω σκηνξω. δὰ τοῦτο ἵνα Γ ̓ 4 Φύγῃ αὐτὸν ὧ πρθυμιαϊοκνν 
τῦτο κέρδος, ὁ ο γεγηροικῶς, ο " πεπολιώμδῥος, 0  ἐχᾳτονταέτης παδϑφρέχει, ἀ ὄρ υ Ὁ 606. 

μου Τ᾽ πσοϑϑυμίαν Ἐχιδείκγυται. 
19 Καὶ ϑεασαίμϑμος πασδϑσεκιώύησεγ Ὁ ΧῚ τίω ,γάῦ, 3. Καὶ Εἶπε, κύριο, Εἰ ἄρα θὲ- 

ὧὰ χάον ογαγτίον σῳ, μὴ ̓ πϑρέλθη ῷ παίϑαισου. 4. Ληφιϑήτω δὴ ὕδωρ χα γι-Ὁ 

ψαάτωσω ὧδ πόδως ὑμών, καῇ ᾿ καταψύξατε - αὐ ὃ δένδρον, ς Καὶ λήψομαι 
ἄρτον, καὶ Φαΐγεοϑε, χα! μετὰ τῦτο παρελύύσεοϑε, ῷ Εἴνεκεν ἐξεκλίνατε πος ῷ παί- 

δὰ ὑμῶν. 

35 Πολλὴ ΩΣ δικαία ῥημούτων ἡ  χὐυβοολή, σ᾽ ὌΝ ὅτί αὐ δέξατο, ϑοίμαι Ὅσῶτον τὴς 

πολ υμίας, δλλ ὁ τι Ὁσοιύτης απουδς, ὰ ὅτε ποῖς δ ἑαυτῷ ἡλικίαν ἀπιδὼν, 
ὅτε χρλς εἶν παριόντας (ἴσως Ὁ» νέοι ἡνὲς αὐτῷ κατεφαίνοντο) ουδὲ νομίσας ρκῷ 
τίω ΠΟΧΩΙ λόγων μόνον καοοζξ)πήντσθοσεκιιησέ φασιν, Ἐχὶ τῶν γώυ, μονογειχ κα- 

λιχετόθων, καὶ ὺ στφοδραν τίου ̓αὔϑβκλοσιν πυζσείγων, ἵγα μή ἱἐνομμιοϑοῇ αἰπλαῖς ἀφοσιώ.- 

40 σι  ππρλτζέπεοϑαι. ΟΥ̓ δὴ τῦτο ὶ ἡϑεία »βαφὴ ϑελωύσσαι τῷ ν δικα!α τίω πολλ ζω ὦ 

ἄφατον δ ρετέωυ, φησι, πσοϑτεκώύνησεν ἐχὶ τίω γζω, καὶ ᾿ αἱ οἱ τῷ λήματος, ὶ δ, Μ 
ῥημάτων πολλίωὶ ὃ ᾿λερμότητα Ἐχιδεικψύμϑμος, πολλέων τίω ζυ πεινοφρρσεωύζευ, μεεγί- 

τὴν τίω φιλοξενίδν, ἀφώτον τίω κηδεμονίαν. ἡ παοϑσκικυήσας, φησὶν, Εἶπε κύρμέ, 

ζζ. 

ι Ματβ, κϑ, μ0. 
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Εἰ ἀδᾳ βδρον χαθιν οὐγαντίον σῳ, μὴ παρέλθης (ὃ παϊδω σῳ. τί δῤ τίς κατ ἀξίλυ 

Εἴποι τῷ δικαία τύτε; ἡ πῶς ὁν τὶς αὐτὸν μυνθάοις φύ μασιν ἐγκωμιώσειε; ῶ μϑὲ δ 

Εἰπᾷ,κύριε, Μ᾽ ἐγχωρϑιωώτων 221 3 λέγφ,Εἰάραᾳ ϑῦρον χάδι ονλμτίον συ, πῇ- 

τος! ὦ εἰραδοξον. χάφνν, φησὶ, δίδως, αὶ λαιμξαγῴς. ζοιοῦτον "ὃ ἀλυθώς ἡ φιλο. 
Σεγία. μᾶλλον λαμῦθανά, ἢ δίδωσιν ὁ μῶ' ποροϑυμίας " αὐπίω ἐχιδεικνύνϑμος. δνλαὶ ς χιπίᾳ, 

μηδεὶς δὝἕὥϑἝζωστα ἀἰκϑυόγτων αἰχυυτεμγέοϑω τϑ διχαίου ̓  Ὄρετζω ̓ χα] νομιζέτω δ 

Εἰδως τγες ᾧ πι Ρατιγϑνότες, ζοῦτα ἐφϑεέήετο. συτὲ δ᾽ ἂν ,καϑως ᾧ πολλαχις Εἰ. 

ΡἤΤα,, μέγα ᾧι σῷ ἡν, Εἰ Εἰδὼς ζωῦτα ἔλεν λα θαυ μκαφον ὲ τ σαϑυξον ψπ 

ἔσιν, ὅτι ὡς δ, ϑοόποις πυρφϑσφερόμϑμος, ζοιαῦτοι ἐφθέηετο βήματω. Ὁ 5 λέγειν, κύ. 
εμέ, ἴσως δζρὶ ὃ ὟΨΜ'ωόγτων ἀυτῳ φαήεοϑαι Ὠγχιδοξότερον() ἐνα,ασοθς ἐκένον πο. το 
τενόμνϑρος τίωὐ χρ δ αίκλοισιν ποιξται, ἡ «στοῶν χϑνοποιᾷ 1" λόχϑν, χαί φησι, λυφϑήτω 

δὴ ὕδωρ, ἢ νιψατωσαν ὧν πόδας ὑμῶν᾽ ἡ πολιν, καταψύξατε ,ἰσυὺ δένδρον, χαὶ 

φατεϑε ἀρτον,ὶ μτ τῶν χρελθύσεοϑε, ὃ Ε νεκεν ξεκλίνατε πσοὺς (ὃ παῖδα ὑμϑν. 
ὁρᾷς πῶς οὐκ Εἰδὼς τίνες Εἰσὶ, καϑούπερ ἀν ,ϑοόποις αἰ αλελόμϑδμος παρλθσιν, ὅτω 
χϑιγὴν τσοϑς αὐςᾶν' ποιεῖται τίω τσ» 65πὴν, ἡ ὡπαξ ἡὶ δεύτερον παῖδα, ἑαυτὸν αὐ»-- 15 

ΑΜ" χαλών. αὶ ὅρα πώς ὶ ασοϑλέγει τὴς τραπέζης αὐτοὶ θὐτέλειθν. ληφϑήτω δὴ λόπρ 
ὕδωρ, φησὶ, ἡ γι ψαίτωσοιν (ἦν' πόδως ὑμιών,ὺ χατωψύξατε κί ασὸ ὦ δένδρον. ἐγ ΝΝ 

φησι, κεκμήχατε, ᾿ πολιω ᾧ καύσωνα αἰπσεμείνατε ) ΟΕ. τῦτο ἀξιώ μὴ παρέλ- 

θζ ᾧ παῖϑω ὑμῶν. μὰ "ὃ μέγα τί ὅθι Ὁ ΕΒ ἐμοῦ γινόνϑμον; ὑδὼρ ἔχω αἰϑαοαν 
μόνον αἰ Ὁ νιψαρϑμοις,κ «σὸ ὃ δένδρον 4 πολιω ὑμάς καί ματον ἰποϑέαϑαι, Εἴ- 10 
τα τῆς τραπέζης λέτε τίω ἰδέθν. μὴ νομίσοτο πολυτελές ὅι χρλοκιϑήσειν ὑμῶν, ἡ κα- 
ρυκευμμαίτων ποικιλίαν, ἡ ὄψων Αἱ φιφοροίν. ἄρτον Φαΐγεοϑε,  ᾿ παρελεύσεοϑε, αὶ Εὐνο- “ἢ 
χεν ὀξεκλιίναωτε τ ἐς ᾧ σα! διᾳ, υμών. Εἶδες πῶς δζαφόροις κἔγρηται (ποις, βυλό- 

αϑρος δυσωπῆσοι (ὦν" " παρόντας, ἡ Δ᾽ ὁ τῷ ογήματος, ὃ δζρ ΟΜ ρημοίτων, χαὶ δζῳ ὕω 
πόμτων Ὠχιασαΐσαοϑαι αὐτᾶν' ϑέλων. ωρώτοι υδὲ ὙΣ, φησι, προ ϑσεκιώησεν, Εἶτα κυ- "5 

εἰους καλῷ, ὁ ἑαυτὸν παῖδα, Εἶτα λέγή Ὁ μέλλον αἰ πυ’ αὐτὸ ϑμέοϑαι Εἰς αὐῶν, 
ἐξβντελίζων ᾧ δες οὐδὲν μέγα δ᾽. ὕδωρ γ, Φησι, ὃ πᾶσι ὀνειμϑιον ἔχω ζ) ῃ 
Εἰς (ἔυ' πόδιας ὑμών, ὼ εὐρτον, ὁ τίου “Ὅστὸ τὴς δρυὸς σκέγτην. (κ᾽ δὴ ὄξθυτελίσητε μ 

τίωυ σκηνζωῦ, μὴ ὑπ ίϑητε μὰ Ὁ γήφοις, μὴ ὀϑανθύσωτε πσοὶς τίω ἐμ οἰ δάκληνῦς 
σιν. οἶδα ὅσην αἰ πεμείνωτε ᾳ λαιπωοίδμ, φοχάζομαι τῷ καύσωνος τίω φλόγα, δια 10 

τϑτο αὐεϑηναι μικρὸν ὑμᾶς βόλομαι. ποῖος πατὴρ φιλότορχος τσ ϑς παῖδα τοστιύτίω 
δν ἐπεδείξατο φιλοφροσιωζω, ὅσην «ὅυτ ασοὶς οἶν' ἀγνώτας ᾧ ξένους, καὶ δια μύλον 
αὐτῷ “τέως γνωρίμους ΔΛ ἐν ΛΙΩ᾽ ἀπουδος ασοϑσῆλϑο καὶ πολλού τῷ ζγυ, ἐπέτυ- 

χε τῆς ἀγρας, ἢ τίωυ ϑήροιν Εἴσω Ψ) δυκτύων λαῷ ἠδυυνή θη. 
Καὶ Εἶπαν, φησιν, ἴτω" ποιήσομϑμ, καϑαὶ Θἴρνχας. 
Ανεζωπύρησιν ὁ ωρεσξύτης. ἐν χερσί, φησιν, ἔχω 4 ϑ»σαυρὸν, τοῦ πλούτν ἐ- 

πελαξομόωυν, ἐπελαϑόμον λοιπὸν τῷ γήρφες. τ ὅρϑι αὖντὸν πτίνυ γδμωγύνϑμον ᾧ αράγ- 
ματί, κ᾿ μογονειχὲ σχιρτώντοι, δ; χαϑυύπερ μυρία αἀἰγαϑοίον ζαῖς χερσὶν Ἐχιφερθμε- 
γον, ὅτως ἡδὺ νϑμον. 

6 Καὶ ἔασευσεν ΑἸξρρκαίμι, φησιν, ἸἘχὴ τίω σκηνίω. 49 
. . Ὁ γκὰν ! ᾿ , ! "4 3 ΝΝ ᾿ (δασερ νίκα. Ἰηχὶ πίω ϑήραν αὐπταῖν ἐπείγωτο, ἐμήνυσεν αἰτοῦ (2) “τόνον χα! 

τἕω παρλϑυμίορ καὶ ϑεία, γραφὴ, Εἰπούσω,,, πτοϑσέδρα νϑμ Εἰς ((μωάγτησιν ὠδῖς" 
ὅτω χαὶ γιο ἐπτειδιὴ Εἶδε ὧν ὀύδρας, καὶ χαιτώρϑωσεν ὁπερ ἐπεθύμει, Ποτὲ ὅτως ἴσης 

“ 

75 Ἀσία 
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σι τί πσθ) λυμίαν, αἰλλα δερμότερρι παλιν ὕληδείωνυσι Φὲ ἔρωτοι. οὐ οὶ ἡ ἐν"! 

σφαλέίαι γέγϑν, Ἄριστον ῥαϑυμότερρρ καπέτη, δ᾽ ΟπῈρ πολλάκις ἡμεῖς ὑπτοοιδίορδν, καὶ 

ἅ τίω ΩΣ γίως οὐίοτε πολλὴν Ἐχιλεικγύκῖθα, τίω «σουϑδέω, ἐπειδὸμ 5 "5 “ ΩΣ 

μκτ οὐτὸς λνώκβα, 94) 1 ἴσον πόνον Εἰσφέρφιϑμ" Σλλ᾿ δὰ ὁ ὁ δίχαιος «ν, δυλαὶ τί; 
; πάλιν ασεύδει ἐπείγεται Φ τρέχει ἢ γεγηρϑικῶς 

Ἐπὶ τίων" σκηγζωὼ (δός Σαῤρὸν, καὶ Εἶπεν αὐτῇ, ασεύσον χα φύρρφισον τοί μέτεα 

σιμιδώλεωφ. 
Σ χόπει πῶς ὼ τίω Σαρῥὰμ, χϑινωνὸν λαιμθανει τῇ Τῆς οϑϑεκε, αὐ πῶς: αὑτίω ὄξεπαί. 

δευσε εζηλθωῦ αὐτο τ ϑρε ἐτίω. Ἂ ὃ γὺ κἀκείνην παρορμᾷ Μη ἰβῥαϑύμως τῇ χρίᾳ αϑσ- 

10 ἐλϑεῖν, λα απεῦσον, Φηῃσι. Τῆς μεγάλη ἐπετύχομϑῳ ποραγμαπείας" μὴ Ὁὐἰσολέ- 

συμ ῷ ϑησασρὸν, δλλλαὶ ἀσεῦσον κὶ Φύρρισον τεία, μέτρῳ σεμιδούλεως. ὕΡΤὴ τὴ 

ἐνναθικτρδομασν ζὸ μέγεθος, ἐξέλετο κομωνὸν ἫἋ μιοϑῶν λάμβαμεν καὶ ΝΜ ὀύτι.- 

δόσεων [δ]τω ̓ βίου δνομδύξευ αὐτο κοινωνόν. δχατί ΝᾺ Εἰπέ μοι, Ὁ συ εεγὶ ἤν σταιδι-. 

σκωΐν τῷ το ἐπέταξεν, ὠλλαὶ τῇ ἤγαναμιὶ τῇ ἡ πσξϑθεξηκηα: ; οὐνενήχοντοι »δ [χ.}} ἐπύϊ. 
. χόνο ὅσοι καὶ Οὔκ λὐλυθρει ἡ ̓ Σαῤῥα ποὺς Ω ὕχίταγμα, 6 αἰλλὰὶ τίου ἴσην » ῥα αὐτὶ αδξ)- 
θυμίαν Εἰσφέρει. αἰκϑυέτωσοων αἰδρες, αἰκουέτωσοαν γυνάρκες ̓ λύδρες ἃ ὥω, ἕνα ὅτω 

(ἰξέαυτών (ἰιωοίκους ὀκπαιδεύωσι, ὀπειδὰν πρβυματικὸν τι κέρδος παρεμεπέσῃ, μὴ 

γέ των ὀικσταῖν τούτο πληρϑιωῦ, ἀλλα δ[ ἑαυτῶν ὡπόμτα αἰ ϑυραῆεοϑει᾽ γέ: 

ἄκες ἢ, ἥα, ασιϑύδωσι κοινωνῷ, τοῖς λύδράσι ὙΜ Οιότων χατορθώματῶν, ὦ μὴ ἐπαιο. 

1ογώνται τί φιλρξοίαν, κα Ὄ τ ἐις τά τος ϑεραπείαν, αἰλλαὶ μιμείοϑωσαν τίω Σαρ λυ, 

φρεσξύτιν, τίω εἰν ἡλικίᾳ Οιαύτη πογᾷν καταδεχομδμών, ᾧ πὸ ΤΨΜ παιδισκαὶν ἔργα 

ἴχιπιλῷ. αλλ διδω στι στ ἶδὶς αὐέξεται μεν γμϑι λεγθυϑύων. νοῦ γλυ ἡμῖν αὐτὶ 
οναγηίας ὀκείῃ “πϑρτες βαδζενέ ἐπείγονται, αὶ ὁ πολλὴν ἡβλακεία ταὶς γωιυαιξὶ, κὶ Χ ἡ, ασῦ- 

δὴ πρὸς (ὃ κό κόσμον ΟΝ ἱματίων, αὶ πὸὶ χρυσία, ̓  τοὶ ἐ φὐξεδίῤῥαμαι, κ ὁ " ἔξωϑθην» καλο 

Ἢ λωπισμὸν, ἡ τῆς ψυχὴ οὐδ μία παδόνιια. ἡ συὶὲ Παῦλος αὐνῃδὃἕἌλ κρυληιψάται βορδ Ὁ 

» λέγων, Μὴ ὦ πλέγμασιν, ̓  χρυσῷ, ἢ " εδργαρίταις, ἢ Ἵ ἱματισμῳ ᾧ πολυτελᾷ, ὃ τίω 

ϑραιομήκη Φυτίω ψυχώω, πῶς Οὐκ ογόμισεν αλογρον ἡ απ ζἢ μέ μέλθα τότυ (ὃ λόγον 
ποιήσαοϑαι, ἃ" ἐχὶ ἐμπλογμώτων φἰθανέσαι᾽ Εἰκότως. πάσα χὰ αὐτοῦ ἡ ἀσου-. 
δη αἰεὶ τίω τὴς ψυγὴς Ἐλημέλειαν ζώ. ἐπεὶ δ διδὲν, ὁτι ζωῶτα μαίλιςαι, τῆς φυγὴς 

07 ὄλεϑρϑι ἐργαζεται, δ τῦτο σον παρητήσωτο ω σρελσηχόγτῶν Εἰς διδωσκα.. 

λίαν ταις ζωῦτα νοσώσοις. αἰλλαί Φησιν, ἐν βέλει κρσμ , δ ̓ἀληδη σμϑ κόσμον, ὃν 

πρέπει γιωαιξὶν Δἰσεβέσι, τς ζ ἀγαλοῖς ἐΡ79ι: "ϑομοῦ. (ὐ τὸς ψυχῆς ὁ κόσμος, οὗ: 
Οὐεῖι μἰαν ΌΤΙ ' ἐξωϑεν καταγνωσιι δέχεται, τῦτον Οὐδεὶς ̓ ὐπυσυλῆσαι δυιυήσετω, 

ἐγ οὺ ἀλώτος αϑῴει διζιωεχῶς. στὸ γὼ ὅ κόσμου τότα τῷ ᾧ ἔξωνεν μυρία τίκτεται κου- 

35 καὶ Ἂ ὺ πω λέγω Τ ὑζυ ψυχῖς λύμην, ὀντεῦϑον Φυομδύην ἀλαζονείαν, ὃ τ ὑροίαν͵ ὁ ν᾿ 

χῳ ΧΩ πλησίον τοῦ Φορνήμκατος τω Ὡὐπύνοιδι, τῆς ευχθοτ τίω Δἰϑφ)οὸ, τα ὴ η- 

δογών, ταῦ αἱ αἰτόπων Φὲ ἐσμκόν' αὐλλ᾿ στι κ᾿) αλωτὸς ὁ κόσμος ὧν Ὁ. ὶ ὀικετῶν χακϑυργέίαιρ, 

α, Τα, β. θ, 

ὠ λικώ) ἐφόδῳ, ἀσωκφάυτων Ἰηπξουλοῖς. κὸ μνεία, ὀὐτις ϑὕοϑι ἐντεῦλεν Φυόμε- 

να χαχα ὃ ἀηδίας διηνεχαῖς. ἄλλ᾽ ἔχ ἡ ᾿ Σαβα Οιαύτη᾽ αλλ "(ὃ ἀληϑὴ κόσμον ὠκέ- 
ὰ ΚΤήτο, δὶ αὶ ἀξία τὰ πατϑα ἀρηϑυ " χ ἡ κρϑοιπερ ὀκᾷος ἢ ἐασευσε καὶ Ι ὅχὶ τω σκηγευ 

ἐδραμϑυ, ὕνω ἃ οὐκείνν μῷ ααουδὴς Ὁ ἐχιτα,ϑὲν ἐπλύήρρυ, ὡ ἐφυρᾳ χοία, μέτρα σι-- 

μι δζλεως, 3" τὸ ἡξεῖς ἡσω" ὦ τὐϑαγελθνοτες, πϑάᾳ μέτρα ὠκέλευσε Φυρφι θῆναι, 

ὧς λεσῆον φθεύσαι «δι ζῶν: ἀρτές. 

Καὶ 
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7 Καϊ τῦτο αἰαταξαϑρμος ἐξ ζ βούς πάλιν αὐτὸς ἐδραμδν, 
« Σ) γέροντος γεύτης, δὴ ψυχὰς χίνος. πέχει Ἐχὶ ζς βούς, ἡ (ύχ αἰφίησί τγα, δὲ 

ὀικεῦμ ἀπελϑεν, δ πόμτων δεικγες τοῖς τοὐοαγε,ϑνόσιν ᾽ ὅσης ἡδονῆς ἐπληρω θη, ὸ 

ὅπως μέγα τί ἡγεῖται τίω αὐτῶν παρφϑυσίαν, χαὶ οτί ϑηστουρθν Εἶναι ὃ δΑγμα 

νομίζ4, 4 

Καὶ ἐλαξέ, φησι, μοοαίρλον ἁπαλοὶ χαλόν. 
Αὐτὸς δὶ ἑαυτοῦ Ὁ ὠκλογά ἐποιήσωτο, καὶ Ὁ χαλλιφον δ᾽ ὄγτὼν λφίξων δίδωσι τῷ 

“παι δὲ καάκένον κουτεπείγ ων μὴ μϑιηυσαιναἰλλα πολλὴν Ὑ' αὐουδέω Ὠχιδιείξασί,. σχόωᾳ 
πῶς πόύντα μα ζάχους, μα πσοϑϑυμίας ζοάσης, μ(Τ ἱλοαίοϑτητος, μζτ' χαρϑιςν μσ' 
πολλῆς Ὁ θυμηδίας “νὉ. τὸ 

Καὶ ἐτάχεων ὁ παὶς τούτο ποιῆσοι, φησι. 

Καϊ ἰδυ ζτως ἡρεμῴ ὁ γέρων, αἰλλαὶ πάλν ἐν τάξά ὑπηρε]ν ἴξαται, ὶ λαίδων βότυρον 
αὶ γάλα ἢ τὸ μοοαύϑλον, ἐποίμσε,ρ ϑηχαν ὠύζῖς, αὑτὸς δὲ ἑαυῦ πανγτα ποιᾷ ὃ ὠἰραᾳ- 
αἰ ϑησι,ὶ ἐδὲ αἴξιον ἑαυ τὶν εἰγόμισε ὃ συϊιᾳϑεοϑέοναι αὐδοις, δλλ᾿ ὠκείνων ἐαϑιόντων χθ4- 
φήχει αὑτὸς ὑπὸ Ὁ δένδρον. ὦ φιλοξενίας μέγεϑος, ὦ τευπειγοφ οφ((ιης ὑπϑρξολὴ, ὦ φι- τ’ 
λοϑέν γνωμως ἔχίτοτις. “πἰδάφήκει ὁ ὀκοιτογταότης ΟΦ ὁν,ϑοφπος ἐοϑιόντων αἰτοῦ. 

ἐμοὶ δυκᾷ αἰ πὸ τῷ πύθου πολλϑ καὶ τὴς πυδϑθυμίας, ὶ τῆς αοϑενείας ἀψώτερον αὐτὸ 
αὖτε γε μλαϑαι, χ ἰχεὼ τίνα σϑ9σ λοι. Εἴωϑε »ὺ πολλάχις ἡ τὴς ψυχῆς κδοϑυ- 

μία, ἐπειδυν ἐῤρωμϑμη ἡ, γικᾶν τῷ σώματος τίω αἰοϑένειδν. Εἷςήκει τοίνευ ὁπατοιαάρ- 

χιφ, καϑω τῶν ὀικέτης, μεγίφην τιμέω ζὠτίω ἡγούμϑρμος, τῷ κουταϊξιωϑίωαι αὐτσηρε-ὶο 

πήσοοσαι τοῖς ϑλοῦσι, ἢ (ὃ ἐἰπὸ τὰς ὁδουπορίας καί ματον αὑτῶν χρλομμυϑήσαεϑαι. 
Εἶδες ὁσν τῷ δικαία Φιλοξενία. μὴ 2} δὴ τῶτο σκόπει, ὅτι ἄρτοις πϑρέϑηχε καὶ ὃ μο- 

ἴθλον, δον ὀκάνο λογίδᾳ, αἶϑ' ὅσης τιμῆς, κἴ ὅσης ταπενοφροζιοωύης ζοὶ τὴς φιλοξε- 

γίας ἐπεδείκγυτο᾽ καὶ καϑοναῆο (ὦ πολλοὶ, καὶ ποιήσωσί ποτέ τί τοιούτον, μέγα φοφϑνοῦσι 

καὶ ἦι  ποδυηϑέντων, αὶ πολλαΐχις ὸ ιὑχυβορώσιν αὐτῶν αἱ αὶ τίω φθείσεισαν Εἰς 19 
αὐτῶν ϑεροπείλν. πϑτο ἢ ὁ μοιὸν 591 τῷ τίνα ἐκ “δι χειρων ὥπϑυτα ῥίψαι (α συλλε-. 

"μῷᾳ. ὁ)» μ᾿ Ὡυτονοίας τὶ ἐργαζόμϑμος, καὶ ὅτω ποιῶν ὡς ϑρέχων μᾶλλον ἡ λϑμι- 
Θ μων, Οὐκ οἶδὲν ὁ ρα ἐτα!. αἰ δ τῶ Ὡστολλυσι ἡ ᾧῷ ὧκ ττν μιοϑον." δ λ᾽ »ἱἤᾳ 

ὗν Εἰδὼς οτν Εἰργάξον, δὶ ΔΜ γινονϑύων αἰπόμτων ἐδείκψυ τὴς ψυχὸς τίωὐ χσο- ὅθ᾽ 
θυμίδμ. καὶ δ), μετὰ δὰ ψιλείας ἢ πολλῆς τῆς ἱλαρϑτητος ἔασειρε πίω φιλοξενίαν, 19 
τὐϑαχοῆμα δαψιλῷ τὴ γειοὰ ζῳ δράγματα ἐδέχετο. ὯΝ .)}} ἀπόρμτα τὰ χ: ἐ- 
αὐἱ ἐπλήρωσε, ἡ σὐοδν᾽ ἐγκατέλειπεν, δλλαὶ τέλος ἐλαίε τὰ τὴς φιλοξενίας, ἡ ἐδείδϑη. 0. ὦ, 

“ ιν. ᾿ ᾳ “τ Ν ““Ἅ͵,ν!ᾳ ν ὦ) » ᾿ »ἣν 
τῷ δίχα) ἢ ΦΡΕΏΙ, τότε Ἄριττον, ἵνα, μιϑὴ ο δίχᾳιος οἰων ὀπετύγε, τ ὁσῶν «υτῳ ἿΨ ἀγά- νν; 

ων αἰτία, γε μητω ̓  τὴς φιλοξενίας αἰπσύθεσις, ὀκκαλυύτηει ἑαυτὴν δ το λοουλμόμϑρος, .. ὧν 

ὦ κτὶ μιαρὸν αἰ ποοδεύωυσι τῷ δικαίῳ τὴς οἰκείας δυυναίμεως Ὁ μέγεϑος. ἰδὼν)» αὐτὸν 15 "Ὰν 
πϑεςῶζα ποῖϑα τίω δριῶ, αὶ δὶ τὸς ςαίσεως τίω πολλίω τιμιζω, ὶ τίω ϑερριπείαν 
Ἐχιδεικψύμϑμον, φησι πσοϑς αὑτὸν ᾿ ποῦ Σ αῤρα ἡ γωωνὴ σν ; θύϑέως δζρε τῆς ἐρωτήστως 

παρήμξεν αὐτῶ, δεικμες ὡς ἐχ ὁ τυχὼν ἘθῚν ὁ χρατεγθνώς, Εἶνε ἡ ὁ γωναριὸς ἀἰὐτν τ 
“ὐξϑσηγϑοίθῳ ἡπίςαιτο. ὁ δὲ φησιν, ἰδοὺ ον τῇ σκηνῇ. καὶ ἐπεὶ ἔμελλε λοιπὸν, ὡς Θέ 
ὀρ, κατ τοφεῖοιῖο αὐτῷ τοὶ ὑπο φύσιν, Ὁ}. ὅτο ᾧ τῷ Εἰπεῖν τέως πσροσνγϑοίαν τῆ 49 
Σαρρας ἐσήμμαψέν, ὅτι ΑΡ ὁ, ϑόφπον ὅθην ὁ Εἰς τίου σκηνζω ἀντν" κριτοι θείς, 

10 Ἐπὸμ τρέφων γ5), φησιν, ἥξω ποὺς σέ χτὶ (δ χαιοῦν τον Εἰς ὥρας, κὶ ἐξέ 
ἐὸν Σαῤῥα ἡ γωνήσῳ. ΝΣ " 

1ϑοὺ 
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Ἰδοὺ τῆς φιλοξενίας. ὦ καρποὶ, ἰδοὺ τὴς ασοολυμίας τὴς φχετετοιμδῥης ὁ μίοϑὺς» 

ἰδοὺ δα και μιαύτων ΤΊΣ, Σαρρας αἱ ὠμοίξαι. 
Εχείνη δέ, Φυσιν, ἤκουσε πρδοὶ τέων ϑύραν τῆς σκηνὰς ἐφώσαι ὑπιεϑεν, ιν Κα ᾧ. 

το ὐχούσεισει ἐγέλασε χαθ᾽ ἑαυτίω λέγϑυσα᾽ δυπω μϑ} ΓΝ γύχϑνεν ἕως τῷ νιον" ὁ δὲ χιό- 

4 οκός μϑυ «ρεσζυτης. 

Καὶ ἥ γα ππυλογήσηται ἡ δία γραφὴ Ρ τῇ τῆς Σαρρῥας, πορολφ(ούσα ἐ ἐπεση- 
εἰ 

απο, ὃ 
μἰφ ι Αδρκαμι 5 Σάῤῥα παολξεξηκότες ἡμερών, 

Κα ουδὶ μέρι τὐτα ἔτη, διαί φησιν, 
ιο ἘΕξέλιπεϑ Σαβρᾳ γέφο, (ὰκ γοειναρκάα. 

Ἐξηραμρδρη ζωὴ, φησιν, ἡ πηγή, τετύφλωτο ὃ ὀὐφλευλμὸς, αὐτὸ ὦ ἐργαφήφλον ἐῶ 
πεπηρωμῦμον. δὲ ὃ ,ἀφορσαι. “αοϑἧς Ὅτι ἡ ̓Σαΐρα τεὸς ῥαυτέω ἐλογίζετο τίωὐ πὸ 

ἑαυτῆς ἡλικίδν,τὸ τε γήραι, τὸ πατριάρχου. Σλ᾽ κείνης τ δ τἰω σκηνίω τα λο- 

γζομδύη, ὁζῳ ἀπόῤῥητα τῆς Δ(ανοίας ὕχιφαιμϑνος δῴξαι βυλόμϑιος ᾧ τῆς ὀϊκείας 

γ4 διωαΐμεως τίω χὐυβοολεω, ἡ Ὄ οἷ, οὐδὸ αὐτῶν λοαινθείγει τοῤρήτων, 

11 Φησὶ πος τὸν Ατ ὁ ἐραμ᾽ αἰ ὅτι ἐγέλφσε Σαῤῥαο (Σ᾿ ἑαυτῇ ἢ λέχϑυσα, αἱ αἰρφί γε 

ἐἰληϑαῖς τέξομαι " ἐγὼ δὲ γεγήφοικοι. 
Ταῦτα γὰρ ὠκείνη οὖν ἑαυτῇ ἐλογίζετο. 
14 Μὴ ἀδεινατέ, φησι, πρνοἱ τῷ Θεῷ ῥῆμα ; 

1. ἴἰδὸυ φδνερώς ὶ ἑαυτὺν ἀξεκαλυψι. οὔκ ἦξε, φησὶν, δι τῇ Τῆς Φύσεως ὧν δεαυύτης᾽ παγε 

τα διωύα μαι, ἀπὸ ω βυληϑαΐ; ἡ τίω μχρωλεῖσαι μητρὸν  ζωοχϑνῆσοι Ἰππτηδεῖ- 

ὀνχᾳτασκβ)άσαι ; μη ̓ ἀδιμυατί, φησιν, αἰδυυματον τί τῴθεφι ἐχὶ παρα ποιώ , χα 

μιτασκίυάζω: Ἢ ὄχι (ζωῆς καὶ Χ, χγατν ὀξυσίδν Ἔχω: μῶ ̓αδωωωτε ἱ αὐ δὰ ὃ Θεῷ πὸῤ 

βμανϑ φλείσεις ὑπσερβμέων δή πτϑτο: μὴ ἐγχωρεῖ" τὸ παρ ἐμοί ρ ρηλὼ μη] Εἰς ἔργϑν 

ἃς ἐλϑῷ: ; ἀχυε τοίνευ, ΟΤΙ, 

ς Εἰς τὸν χριοϑν ὅτον αἰαφρέψω εὶς σὲ Εἰς ὥρας, δὲ ἔσται τῇ ἢ Σαῤβαὺ ὑός. 
Ἐπειδϑύ, Φυσιν, αἰαφρέψω κυ ΚΡ τὸν κΉΟν ν τϑζον, τότε γνώσεται ζῶ τ} “οξαγμιί- 

τῶν ἡ Σαβα, ὃ ὅτι ὅτε Ὁ γῆ γέρας αὐτῆς χώλυμρι “νήσιται, ἅτε ἡ φείρωσις " διλαὶ Ὁ βγη: 
μὲ ἐμὸν ἀαθκζατον ἐξα! ; χα ὁ τύχης αὐτίωω διδαξει τῶν αἷς ἐμοῦ ῥηλώτων τίω 

40 διώαμα. Εἶτα ὀκείνη ἀἰχούσοισω, στί ὅτε (ὶ ἐν τῇ Δἰσνοίᾳ αὐτῆς κιγηϑέγτω ὃ λαῆν 

τὸ παρϑντο, 
15 Ἡ ρνήσα;» λέγθυσοι, οὕς ἐγέλᾳσοι, 
σ "Ὁ φόζος χα τέσεισεν αὐτῆς τέρμ ὀχανοιὸν. δὲ τῷτο τῇ Ἰϑυεία αὑτῆς ἡ γα: 

᾿ φὴ ὃ πὸῦ λογεζομθδϑη φησὶν, ἐφοίν, ὃ γὉ. ΣᾺ ὁ πατξιαργις φησὶ τσθϑς αὐτίω, 

45 ὅχὶ, δλλαὶ ἐ ἐγέλασα. μὴ νομίσῃ, φησίν, Εἰ καὶ ὧν  δάμνοίαι ζωώτα ἐδγλώσω, ῷ ΣΧ. 
λεληῦος γέλωτα ἐποιήσω, ὅτι τῷ ὁ αἰονἡνοιδιμὲ Ἐδυώωμι λαθῷ Εἶχες. μὴ τοίνειυ 

Ὥριοὺ ὡ γογϑνὸς,μυηδὲ ποϑϑεϑήκην ἐργαίζου τ ἀδδτηκοατ. μεγάλφᾳ ΡΥ ἡμᾶς σή-- 

((6 69) 395 δέξεται αἰγαϑοὶ, τὴς φιλοξονίας ἡ ἡμῖν τύτων πομτὼν αἰτίας γανονϑης. 
Τϑτν ἀπόμτες μεεμησω ἔβα, κα Χ Ὁσαυτίω ἷθὲ τίω φιλοξενίαν Τὶ ᾿απουδέω ποιω.. 

40 μέλει, ἔχ ἥα ν᾽ (χικήρων “τ ὅτων φλαιοημδῥων λαξω ϑυ τίω αὐτίδοσιν μόνον, δλλ᾽ 
ὕα » ὸ ΤΜ αὐϑιαναίτων ἀγαθών τίω ἰσύλφαυσιν ἑαύζις οἰπογαϊῖθα. ἐδ 7» τίτο ποιῶ- 

βϑυ,γπτοδέξο θα καὶ ὦ ἡμᾷ: ς ογζλε ῷ Χοιτὸν,κ αὑπτουδέξεται ὶ Ὁ ἡκκας αὐτὸς εὖ ζαῖς 
Μοναῖς ὑκείναις ζαιῖς ἡτοιμαημένως ζς ἀγαπῶσιν αὐτὸν, ὺ αἰκουσόμεθα, τὴν ἁὐυτν, 

ΟΠ γί, τοπ], 1. ΕΕ Αὐτε 

ΗΘΙΚΟΝ 

Φ΄ 
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Δότε (ᾧ δὐλογημδύοι ἢ παΐθος μϑ,κδοιρϑνομΐσοτε Ἢ ἡτοιμμασμέγζω ὑμῖν βασιλεί- 

ἂν τὸ καταζολῆς κύσχαν. τίνος ἕγεχέν ἀ δα τί ; ἐπείνασοι Ν ᾽ ᾧ ἐδώκατε μι Φα, 
5 κἱ 2 ! ! ς "᾽΄ Π Ι ! . 3 “κ» 

γάν᾽ ἐδίψησε, ᾧ ἐποτίσωτέ με᾿ ξένος ἡ μιζων, ἡὶ (ωηγαγοτέ μιθ᾽ ἐν φυλακῇ, ὦ ἐπε- 
σχέψαοϑέμε. τί τότων ὀμεπαηθέφερον ;ὶ μὴ γὃ ἐπέτωξεν ἡμῖν αὐθκεργοίζεοϑαι χαὶ 
πολυκοραγμονᾷν ὥν "ϑν ἡμ γ μέλλοντος ϑιηρασγά)εοϑαι ἐσὺ Ὡ στίυτϑ, φησιν, ἔχι.. φ 

δεῖξαι, καὶ ϑὐτελής ἡ, κἂν αἰπερριμιμδύος χτ' ὃ φαμόμϑνον. ζωῦτα »Ὰ μάλιςα ἐγὼ 
οἰκειξμαι οἱ Εἰς τύτος γνόνϑμα, ὀχρὰ τῦτο ασϑλσέϑηκεν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσουτε ἐνὶ ΠΥ 
ἀδελφών μυ “Ψ ἐλαχίςων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. μυὴ ϑυὴ το ϑαγχωρώμϑν, ἀγαπητοὶ, ζοσΐ-. 
τὸν ἐὰν κέρδος, διλλαὶ καιθ᾽ ἐκοίφην ἡμέρφιν ποϑήσωϑῳ τίω Φιλοξωίδν. ὁ δ δεαούτης 
ποδοϑυμίας δου ψίλειδν, αὶ βρωμαΐτων ὄγκον ἀπτατῷ, εἰ τράπεζαν πολυτελῆ, δυλα κ9 
γνωμέωυ ἱλαροὶ, δὶ θεραπείαν αστλαῖς τίου δα ΝΜ ρημοώτων μένον, δλλα τω ὸἰπὸ 
χαρδίας ᾧ Εἰλικρινοιξ τ] ανοίας ἀγαίπτν. δζρ ὅτο χα τις σοφὸς ἔλεγε, Κρῴοσον λόγϑε, 
ἢ δύσις. πολλαΐκις δ λόγου ϑερᾳπτεία στλιέον τὴς δόσεως αὐεκιτήσατο Τ- δεόνϑμον. ταῦτα 
Εἰδῦτες μηδέποτε δυοεραίνωϑμ ποὺς ὧν ασολσιοντος, δολ ὁν νϑὺ δυνηϑῶμδμ πα- 

ἐαμυθῴαϑου αὐ δἕ! Σὲ πενίαν, τῦτο ποιῶ ϑμ μ(δ' χα οϑις ᾧ πολλύις τὴς θὐφροσιώης, ἐχ κα 
ὡς παρέγρντες,δλλ᾽ ὡς ζὰ μέγιςα χερδαψοντες "Εἰ μὴ δγωω θα, μὴ παχιμὼ θα, 

ποὺς αὐντοιφ᾽ αἰλλαὶ κἀν τω δζρὰ Ὁ λόγϑυ ϑεροπείαν παρέχωμδν , ἃ τ Ἐλιεικείας 

ἀὐζις πὐποχρνω κἴθα. τίνος Ν᾽ ἐγεχεν πραχέως αὑτῷ ποδϑσφέρη ; μὴ Ν ὁμωγκοίζει; 

μὴ »ὺ βιάζεται: ὠξιοῖ, ἱκετϑύει, τ Ραικαλᾷ᾽ ὁ 5, ζαῶτα ποιὼν ἐχ ὑδρεως ἄξιος. τἰ 

λέγω ἀξιοῖ, ἡ τὐϑακαλζι μυεία [ ὀκδυσωπῷ, μνεία] ἐπτύχεται, ὶ πϑύτα ζρυῦτα 10 
ποιεῖ ΟΡ ἐνὸς ὀξολού, ἡ συ οῖξ τῦτον ποι βῖθα,. ἡ ποίας ἐν τύγωμϑν συϊγώμμης, ποΐ- 
ἐν ὃ οοίημϑρ Ὡἰπολογίόιν, δὶ νϑὲ ὕὅτω καθ᾽ ἐκοίσην ἡμέραν δανιλὺὴ τρώπεξζον “Ὥρα. 

τιϑέυϑμοι, ᾧ πολλαίχις ἢ τίω χοείδν αὑπύρθαψνοντες, ὠκείνοις ἢ μηδὲ τὸ τυηόντος με- 
ταδιδὸντες, ὶ ζαῦτα μνοία αἰναϑοὶ δζα τύότυ κομιξόρϑροι; αἰλλ᾽ ὦ τὴς πολλὴς βαϑυ- 
(ἰας᾽ ὅσον κέρδὸς πσοϑ)έμεϑα ἐκ ἿΜ ἡμετέρων χερῶν,ὼ τω ἰαυύϑεσιν “τὴς σωτηρίας 15 
ἡμῶν Ὁ τὐραὶ τοῦ Θεοδήμιν τ δκλα)εῖσαν Ὁποπεμπομεϑου, Οὐ οὐνοοιίτες α Τῆς 
πἰρετὴς ζώτης Ἔ κορυφζωυ, ἰ δἶν᾽ ϑιδονϑῥων ὃ βὐτελὲς, 9 ὐπὸ Μ᾽ Οὐήτων ἀμοα 
(ὠνἰχυρξολξώό, ἀλλα πόὐτα ζοῖς κιζωτίοις εἐγαποκλείονϑμ, αὶ Ὁ μϑὺ γθυσίον αὐ 

τὸ ἰα δωπόμάοϑαι συγχωρῶνϑμ, μᾶλλον ὃ ζαῖς “Μ᾽ κλιετθὼν χερσὶ πσοϑτίθεμδρ᾽ ῷ 
Ὁ ἱμαίτια ζὶ ποικίλοι, «ἰπυὸ τῷ σητὸς ὀμαλίσκεοϑαι ἀφίονϑν, χαὶ σέκ αὐεηϑμέϑαι 39 
απλῶς κείνϑρα, δεόντως οἰκονομῆσαι, ἵνα παλιν ἡμῶν οἰ αφυλοίῆηται δχορὺ τύτων, χαὶ 

ΜΠ  ποῤρήτων ἀγαθῶν ἀξιωθῆναι διυνηγώμνϑμ᾽ ὧν ἥμοιτο πόρτας ἡμᾶς ἐχιτυ γεν 
χάριτι χαὶ φιλαν,ϑε»πία τῷ κυρίου ἡμῶν Ἰησού Χουζοῦ μεθ᾿ ὃ ᾧ πωτοὶ ἡ δύξα, ἁμα 

τῳ αγίῳ πνϑύμοτι, γωῶ ἢ αἰεἰρὸ Εἰς τοις αἰῶνας αἰώνων. Αμέώωυ. 

Λογ. μβ ἘΞΑΝΑΣΤΑΝΤΕΣ ΔῈ ΟἹ ΑΝΔΡῈΣ ἘΠΕ-᾿ 
βλοψαν Ἐχὴ πορόσωπον Σοδόμων καὶ Γομόρῥας. 

ΣΈΡΟΒΙ Μαϑονϑρ ἐκ Δ θὲς ὀμεγνωσμένων, ἀγαπυτοὶ, τίω χἰπύρθο- 
9.5 λίω τὴς τῷ διχαία φιλοξενίας. φέρε ἡ σήμερον τὰ ἑξῆς ἐπελ- 

φύντες, πάλιν κοιταμαίϑωμϑρ τῷ πατϑιαῤχου ζὴ φιλόφορο»ν ᾧ 40 

συμπαϑές. ἐχῴσην ΣΡ ὟΜ“Φροτῶν μεθ᾽ αἰ πυρθολὴς ἢ δίκαιος 

ὅτος ὀκέκτητο. σὲ ΣΡ μόνον φιλόφορης, Ουτνὲ φιλόξενορην 
ἢ συμπαϑὲς, ἰλλα αὶ ζὶ ὠλλας “ξἰρετὰς ἁπάσας μ(' ϑανι- 

λείας 



'αὶ 

ΓΕΝΕΣΙΝ λογιμβ, 339 
.Ν ε ΝΕ ,ἃ Ἁ , Ὶ 

ες λείας ἐπεδείκνυτο. ἀὔ τε γὸ αὐ πσομονίου δέη (χιδείξαοϑαι, δϑρήσεις αὐτὸν Εἰς αὐ τέων 
ἃ υφίω ὀμαξεζηκότω᾽ αὐ τε ζωπεμοῷ οφσιύπω, πάλιν ὁ γι σον! τίων ἀκραν Ὁ Ι ΕΞ. .Ξ.Ψᾳ “ ὧδ εν ᾿ " “δὰ οφιοῦται, δύνα πὸῤ πις αἰαύρ ἐκοντίζογτα καὶ πείςῖν ἔχιδειξα ι "νὰ ωτ “- 

τῷ τ τς μάλλον ϑύρεϑήσεται ἄλλων αὐπόμτων δὐδυκιιίϑν. καλου τὴν γ ἐι κω) τίς ἐμ 

» ψυμεθινὴ τότο ψυχϑ,ζα διάφοροι ὃ ἀροῦ χοώματα ἐὸν ἑαυτῇ δεικνύσσοι. ποία δζω 
,7ὔ ν᾿ ἰπολογέα ὁ τὸν ἑνὸς δύ, ϑοϑόπου πείσεις ζι "δἰρετοὶς οὖν ἑαυῷ ἡμῖν ὑπολείπεται λοιπὸ) Ὁ σολογία, τὸν ἐγὸς ἐν, ϑόϑόπου παστς αι δγρῖ Σ 

αἷξιφέρρντος, ἡμες ὅτως ἔρημοι τυϊγανωμιεν,ὡς μκαδεμίαν ἀρεῖ βύλεοῦ, κατορϑοιῶ 
“κὸν ποδα τὸ μὴ δυυΐαοϑαι, ἀλλὰ πεῖρα Ὁ μὴ βόλεοϑαι ἔρημοι πότων ἐσμὲν 
πα ἸΚῊ  ΠΥ ΨΎΦΥΨΑΥ ΜΈΡΗ ἐγελῶρ σαφλς δαθδεζιο τοῦλος δ όμωνυς ἐμὴ ἀρ οφλέμποζα οἰ ἀρε- το τῇ. ἡ αὑτὸ γὸ τῦτο, πᾷ τατειαρχέω καὶ τς τὴς χά θτος, ΓᾺ ἐνόμιο γε 
ηϑνότω, ὀΐκθϑεν ὦ Ὥσιθ τῆς ὧν τῇ φύσει κειμδμης γφώσεως εἰς τοσάτον μιδΐξον Θηρ ΤῊ ω ,- 
ϑεὴ, πάσης ἡμᾶς δατολογίας Ὡὐπρερησαι διωυησεται. αλλ ἰσως ἐρφυσι τίνες, ὁτι πὸ Ὡς 

ἀπέλαυσε τὴς ρα τὸ Θὲεδ κηδεμονίας 0 Δνήρ, » πολλξωυ ἐπεδείξατο τίω ὥξι αὑς- 

δ ασοϑνοιὰν ὁ ὁλων Θεός. γα), ὁμολογῶ" δλ ὠκᾷνο σχϑττΈ!, ΟΤΊ Χ) αὐτὸς χα ζω ἑαυ 

5 ἐπεδείκψυτο, Χ) ΟΝ τὅτο κ᾿ τῶν τραὰ τὸ δεαυυτῦ ἀπ λθυε. μ" τοίνο ττο μόνον 

ὁρϑ, ἀλλαὶ καθ᾿ ἕκαφον ὀζετάζων κατα μδροινε, πῶς πσξότερον τῆς οικείας ἜΡΕΤΩ 
ὦ πᾶσι τίω βαΐσανον παδεορικώς, ὅτως ἠξιούτο τὴς τὰ 5 Θεῦ συμμαιίας, αὶ ζαιυν- 

τῷ πολλαχις ὑμὴν ἐδείξαρϑυ, ἡνίκα τὰ κῦ τίω μετοίφαισιν ἶντϑ τω ὧκ γῆς τῆς παπφῳ-- 

ας ἐποιῴτο, ὅπως ΟΣ εἰὲ οἰπὸ παδϑοϑνων απίρ ματα βὐσεξείας ϑυϊξαιμδιος, οἰ Κ99.0ν χαὶ κ᾿ 

το ἑαυ πολὺ τὸ Φιλθθτον ἐπεδείκψυτο, χὰ) ἀνϑέσπος ἀρτ τὴς Χαλδαίας μετα ςεις, 

αἰ φρόον κελθυόνϑμος τίω αἰλλοτοίαν τῆς οἰκείας αὐτουλλαξαοϑαι, σύ ονεδοίασει, ἐκ 
ὀϑεδαίλλετο, αἰλλ᾽ θύϑέως ἐπλήρον τὸ Ὀδαταρθὶν, σ᾽ ἴντα Οἕκ Εἰδὼς ὁποὺ φήσεται 

ὠτῴζᾳ τῆς πλάνης, καὶ ἔασευδε χαὶ ἠπείγετο ὡς ὠμολογηνδίοις, τοῖς αἰδολλοις, τὸ 
ΤΘε “υϑόσαγμα πόϑτων πσοφτιμότερϑν ηγϑύμδμος. Εἴδες πὺς ἥξ Ὥρας καὶ ἐκ 

': πυδϑοιμίων ζᾷ “τονὲ ἑαυτοῦ Εἰσέφερε, χαὶ ἀχὸ τοῦτο Ὁ ῳ αὐϑα τοῦ Θεοῦ καιθ ἐκθύτην 

ὁκαρπτούτο μ(τ' πτολλὴς τῆς δωνιλείας. τὸν αὐτὸ δ θόπον ᾧ ἡμαθ, ἀγαπητοί, Εἰ 
βυλοίθα ὃ ἀγωϑον οἰπολαύειν ἐωυοίας, ζυλωσωμϑῳ Τὶ πατειαυρχίωυ, ὃ μὴ αγαδυω- 

. θα “δὸς τίω Φιρετίω, αλλ ἑκαίξην Ὡπολθίθόντερ, τὼ (υτίω κῷ ανουδὴς τὴ 

περχω ἄθα͵ ὡς “Τ᾿ αἰκλί μετὸν ἐκκᾷϑον ὀφϑόμμον ἐπιασασοιοϑαι! τξϑς τὰ ἀμοιρης δύ τί. 

40 δὺσιν. ὁ Ν᾽ ῳ Ὄσπορρυτα Ὁ διρινοίας ἡμδῇ ἐλπφα ϑμος, ἐπειδοὶν ἰδ υγίη γγώμην ὅδ. 

κφυμδψους͵ αὶ ππϑϑς εἶν" δ ΟΡΕΡ αἰ γώνας Ὁποδυεαῖ, ἐαπουδοικόζας, πα γεοῖμα ὶ Έ 
ΠῚ ἑαυτοῦ παρέχει ῥοπήν, ὁμοῦ ὼ «ἦν' πόνοις ἡμω ἸὨθπικουφίζων, τῇ τὸ αἰαλενός Τῆς γ- 

μετέρρις Φύσεως ἐχιρρωννις, αὶ δωναλάς Φξάμοιξζας ἀθρ γῶν. καὶ ἔπ μ»ϑὲὶ ὕμολυμ- 

πιαχδυ αἰγώνων Οζκ αὖ ποτε ὄὕρφις τί τοιοῦτον γινόνθμον᾽" αὐλλ᾽ ἔτηχεν ὁ παιδυτοίςης, 

39 ϑεατής μόνον γυνόνϑιυος Μ᾽ αὐγωνιζουϑμων, αὶ συ σνὲν ἕτερον σιυεισενεγκῇ διωυαρδμορ,δννα 
ὀύώρϑμων τίμὶ νίκην δμέιϑαι᾿ ὁ 5, δεασύτης ὁ ἡμέτερος ἐχ ὅτως, ὅλα ῥ((μωαγωνίζε- 
τῶ, ἴρρι ὀρέγει, ὁ ((ἱμεφα πόηεται, καὶ μογογουχὶ πλυταχολον τὸν ἀντίπαλον υπο-- 

τιταγιλένον ἡμῖν πο ροιδίδωσι, χαὶ πλώτα πποιᾷ χαὶ πραγματεύεται, σε δουνηνδηναι 
ἡμᾶς κατουγωνίσαοϑαι, χαὶ πτζε νίκην ὠρφιεϑαι, ἵνα τὸν αὐμιφιφοιντίνον φεφάνον ἐγιϑὴ τῇ 

409 ἡμετέρα χεφάλῃ . Σ τέφάνον νὰ, Φυσι, λϑράτων δέξῃ σηχορυφη . ἈΚ) ον Μ τοι ὀλυμίο 

πιαχοὶς Ἰοΐρις αἰ γῶσιν ὁ ξέφολμος μ(τ' Ἐνίκην δὲν ἕτερϑν ὅδ!ν," φύλλα δαιφνηρ, ἡ κρότος 
ἡ βοὴ Ὡρὰ τὸ δήμου γινομϑμὴ, ὧπερ πόμτα, τὴς ἑασέρφις χα τουλαξύσης, ρτι μοι 

δαννη καὶ ἀπώλετο᾽ ὁ ἰῷ τῆς δρετῆς ἡ ταῖν ζωύτης ἱδρώτων φέφδινος Ουτὲν αἱ- 
ΤΟ γίοἵῖ, τοηλ. 1. Ἐβ- Δϑητον 

Πῳ. «.3. 



χες. Ιή, 

ΔΛυκ.. 9, 

340 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

«Ή ΤΟΥ ἔχει; συσὶ [ὦ] πτἰαίοδι τύπῳ συϊιαταλυόμϑιον, αἰλλαὶ διηνεκεῖς, αἰϑανατος, «- 

“πασι τοῖς αἰείσι συμιπαρεκτεινομδι ος. κἡ» ὁ δὴ πίνος πσοῖς χοῦν βροχχιώ, ἡ) χαρ 

πῦνων ἀμοιξὴ τέλος Οὔκ ὀιδὲν, ον ΘΕ ἴχει τωδγρύνῳ, συσὲ μαραίνεται ὦ ἵνα μάϑητε, 

ἰδοὺ πέσαι ἔτη διελήίλυϑε, ὁ πόσαι ϑμεαὶ, ἐἰξ καὶ πατδίαῤγις «ὅν γέχονε᾽ ὦ ὡς «ξἰς καὶ 
σέμερον ὅτ δκλοίμπουσιν " ἐντεῖ (Ὁ 'ὰῷ τὴς τρετῆς ςέφόροι, ᾧ μέχρι τῆς σίωυ-- 5. χιαλῃ 

“πλείας αὐτὴς παᾶσι τοῖς 8) φρϑνοῦσι διδασκαλίας κἰ πσόϑεσις γίνεται. ἐστεὶ δίζυ τοιαύτη 

πῷ διχίου τούτου ἡ δρετὴ, Εἰς ζῆλον τότου διεγερθώμϑν, χαὶ ὀνψὲ χϑιωῶ στοτε ἢ 
ὀκείαν Ἐχιγνέντες θύϑμειδν, τὸν πατοιωυρχέω μιμησώμεθαι, χαὶ ἐννοιδ τίνα. λοί- 
ξωμϑυ τῆς σωτηοίας τὴς ἡμετέροις, χαὶ πολλζω δχιμέλφαν ποιωμεϑα, ὦσε μη ὃ σῶ- 

μιὰ μένον ὑχιαλνάν, δυο κα τῆς ψυχὸς τὰ διρηφορᾳ νοσήματα ἰατοθύφ. ἐδὼ νὰ  βαλω- το 

δα νήφᾳῳν καὶ ἐγουνγορέναι, ΛΜ τῷ σώματος πατῶν θύκολότερον τοὶ τὴς ψυχὰς ἰάσόμεϑαι 

γοση ματα. οἷον ὙΡ̓ δὺ ογοχλῆ ἡμῖν παΐϑος, ἐὸμ ἐθέλωμϑμ θυσεζὴ λογισμὸν αὐαλᾳ- 

(ᾧ, ᾧ Ὁ κριτήφιον τὴς Φοδεραις ἐχείνης ἡμέροις, ἢ μιὴ πσϑϑς ἢ παρθὸν ἡδὺ αἰπτιδὲῖν, 
δλλα! τέο μετοὶ ἴζωυτα ὀδουύζω ἐγϊνομϑέζω ἡμῖν, οὐδ οῦμα αἰφίπηαται ἡ πο πη δια. 

πῆς ἡμετέρας ἀυχαφ. μὴ τοίνιω βαϑυμφνϑιν, ὄνον Εἰδότες ὅτι αἰγῶν 6641, ἡ παλαί- τ 
σματα, ὶ δᾧ Ἴ ατεταςῖσαι ασϑϑς τίω μοίχζων καθ᾽ ὀκοΐφην ἡμέρφιν, ἡ δέ" Ὁ λογισμὸν 
ἰκμαΐζογτα ἢ νέαρϑν ἔγῳ μϑμ, ἵνα τὴς ἀύωϑω συμμαχίας δι'πολαύοντες, Ὁ πονηροὐ τό- 
τα ιδηείν, τῷ ἔχις έλε λέγω τὴς σωτηρίας τῆς ἡμετέρρις,, τί) κεφόηζω ( μυτοίψαι 

διιυνδώ θυ. αὐτὸς ΝΣ ἡμῖν ὁ διαπύτης ἐπήϑηται λέγων, 1δὸυ δέδωχᾳ ὑμῶν ζωσιὸν 

πατῴ; ἐπόμω ὄφεων καὶ σχορπίων, ὁ δχὶ πάσειν τίω δευύα μιν τῷ " ἐξϑροδ, νήφωχϑυ ζί.-. 2ο χε αι 

γίω, κυρακαλώ, Ψακατ' ἴχνος τ πατοίάρχου τότε τίω Ὡιρετίωυ μετιόντες, Τὴν αὑ.-- 

ἐκείνῳ φεφδύων αἰξιωιϑίοναι δευνηδώμϑμ, ὦ Εἰς «ὄν τύνν κατὸμτῆσαι κόλποις, 

ΡΥ ̓φᾳι φυγεῖν τέω εἰν τὴ γεέννη κόλοισιν, ΤἢΜ ϑστορρήτων ἐκείνων ἀγαϑον ἀξιωϑίῶαι. 

δλλ᾽ νὰ πλείονα δηλο ον] ὑμῖν ἐργαζω θα, ὸ κυδὸς τίω Ὁ διχον τῦτ μίμησιν ὑ- ; 

μᾶς διογείξωμϑμ, Φέρεπαάλιν ἐκ τῆς "χατ᾽ αὑτὸν ἱφξορίας δ λρϑώμδν πσθϑς τίω 25 ΔΝ 
ὑμετέραν ἐγαπέω, ἐπελθόντες ΔΜ ἐξας τίου ἀκολουϑίαν. ΩΦ γῈ τίω δα ψιλὴ 4ι- 

λοξεονίαν ἐκείγζωυ, ν τῇ ποιότητι ἢ ποσύτητι μ᾽ ἐδεσμαίτων κρανονϑμίωυ, δλλα τῇ τὧϑ9- 

θυμίᾳ, Ὁ δουψιλὲς τῆς γνώμης δύξαμϑμος χροα γοὴ μα τὴς φιλοξενίας ζᾳς αἱ μοιδαὶς 
ἐλαρίσαε ἡ μαθων τἰς τε ίηο τὐδατεοννὼς, πύση ἡτότυ διωύωμις, μέλλουσιν κῴ- 

ὃν χὶ τίω Σοδὸμὼν κατοιςροφζω ὁρμᾶν ἠκολούθησεν ὁ πατοιαρχνς συμηυδοπεέμ- 10 

“πων, Φησί. ὁρᾳ δεαπύτα φιλο, ϑο πίων, οσῃ, συγκατοαί(αΐσει χέγθηται, ὁμιὸ ἡ τίω 

Εἰς ὧν δίκαν τμέω δεικγες, ἡ ἐκκαλύνψαι βύλθνϑνος Φρετὴν Ὁ οἰγαπτοκεινϑμζω 

εἰτεπῇ ψυχῇ. 
16 Ἐξλυαςαγτς, Φησίν, ᾧ αὐϑρές καπολεναν Ἐχὶ πσόόσωπον Σοδομών χα 

Γομόρρας, 43 

Τοις ἀηέλοις Φησίν, εγνζωθϑα μϑὺ γδὺὶ ἐν τῇ σκηνῇ τῷ ΑἸ ϑραὶμ ἡ (Ὁ ἀήελοι 
καὶ ὁ τότων δεασύτης χτ' τάυτον ὠφϑησαν ᾿ λοιπὸν Ὁ (ὦ) κϑὲ ὡς αὐτηρέται αἰπεζέλ- 

λοντο ὕχὶ τὴν χαταςροφίι ταὖν πέλεων ὠκείνων, ὁ δὲ ἔνϑμε, καϑοίαῇΡ φίλος φίλῳ, 
μιγοναγὶ χενολοχϑύμνϑμος τῳ δικαίῳ, ἀ πῦρ ἔμελλε ποιᾷν. ἀὐπελϑύντων ζούνιωυ ὠκείνων 

17 Εἶπέ, φησιν, ὁκύφμος᾿ ϑ μὴ κρύψω ἐγὼ Ὄσῦ Αζρραμ τῷ παιδὸς μέν, ὼ ἐγὼ 49 

ποιώ. 
πὰ ᾿ ““ς .} .“ 

Μεγίφη ἃ Θεϑ ἡ συϊκαταξασις, πόρτα λῶν ἐπί αινοσο η ἐἰς 1" δίκαιον τιμή ρα “- 

Ὁ} πῶς χσρϑς αὑτὸν ὄζοι λέτειται, ὡσοιγεὶ δ .965πὸς αὐ ,ϑεοστῳ “αλεξόνϑμος,δεκ 
; 

γί 



ΓΕΝΕΣΙΝ, Δογ. μβ. 341 

γι ἡμῖν σὴς Ὁ) εὐγαρέτοι ὠξιοιῶται τῆς ρα τῷ Θεΐ τιμῆς. καὶ ἵω μὴ γομιίσης τὴς 

Θεού μόνον Εἶω ἀγαϑότητο; σὴν τοστού τίου Εἰς τὸν δίνᾳιον τιμζω, ὁρᾷ πῶς ἡ εἴα, 

»ζαφὴ διδούσκει ἡμᾶς, ὁΤί αὑτὺς ἑαυτῶ Φύτης τὴς τιμῆς αἴῆιος κατέφη, πολλὺς Ῥ 

αἰ σ'ἀκοὴς τοῖς το οοὶ τῷ Θεῦ πείϑόνϑνος ἐπητπίγμασι. Εἦ πὼν γ5, ὁ μὴ κρύψω ἀἰ- 
; πὶ Αὐρμαμιτῦ παιδὸς μου, ἃ ἐγὼ ποιῶ, σέκ θύϑέως λέγει Ὁ μέλλον ἔσεονν. ἀκόλυϑον 

γμρήησδχ.. »δρίω ἐπαγωγῷ ἢ Εἰπεῖν, οἷι μέλλει τὰ Σόδὺ μα" ἐμπιωράν. διλ᾽ ἀξιον μηδὲ ἐκᾷ. 
νοτΡαδραμεῖν᾽ συσὲ γ συλλαρίω Οὐδ χερφιίαν αὐ ατρέχαν ΟΝ ΤΜ ἐν τὴ λεία, 
γραφὴ κεινῦῥων. πόσης )5}} οἴει τιμῆς Εἶναι ᾧ τὰν αὐτὸ λέγεν, Αξρχαμι ἅ ται-- 

δὺς μι, πίσου Φίλίξου, πόσης δ(ριϑέσεως ; πτϑτο Ὁ μώλιςα δείκνυσι Ὁ ὀαίρετον ν δ 

τὸ ἐς τὸν δίκαιον τιμυζω), εἶτω σαἷρ ἐλεγϑν, ἐνπων εἰ μὴ κρύψω, οὐκ ϑύϑέως ἐπάγει τὸ γι-- 
ἡίαδων- γέυϑμον,διλλ αὶ τί; ἵνα, μαϑωμϑν ὅτι σῴκ απλεύς φυϊνὲ ἐικη τοσαύ τίου αἰθὰ αὐτὸν" δείκ.- 
- γυται τίω κηδεμονίαν, φησίν ̓ . 

18 Αὐρμαιῖ γινόυϑμος ἔνα ἐἰς ἔϑγος μέγα καὶ πολὺ), καὶ ἐγδυλογηδήσονται εἰν εὦ-: 
μυπζη τω πόρτα ζᾳ ἐϑϑνη τὴς γῆς. 19 Ηδὲν ὙΔΡ 911. ( μωτάοσει τοῖς υοῖς αἰὐτι, ἡ τω οἴ- 

15 κῳ αὐτί μετ᾽ αὐτὸν. ὃ φυλοίξασι ζοᾷ ὁδουὲ κυνεἰἷσ τῷ Θεϑ, ποιᾷν δικαιο( μώύζωυ ὰ κοίσιν, 

ὅπως δ. ἐπαγάγῃ κύσμος ἐχὶ Αφρακαῖμι πόρτα, ὦ ἐλοίλησε πυδὸς αὑτὸν. 
Ωὐ τῆς τῷ δεασότε φιλαν,ϑοφπίας “πὸ μέγεθος. ὯΝ μέλλᾳ μετὸὼ ζαῦτο, ἐπαί.- 

γεν τὰ χατοὶ τίω χαταςροφζω Σοδόμων, τατϑολαῦων γὼ τὐ δαϑαῤῥιώει τὸν πα- 

τοιώριγξων , ὁμοῦ χα! τίου μεγίςην δ) λογίαν αὐτο ἐπαγίελλόνϑμος, χαὶ ὅτι Εἰς 

ἐο πλῆθος ἔξαι μέγα,,ὼ δὲδεούσκων αὖ τὸν ὅτι αἰμοιοζωὐ ζιτίω λομόλμει τὴς Φιλοθέα αὐν- 
τοῦ γνώ μιης. «ἰγνόησον Ὁ) ὁσὴ ὅθ ὴν ἡ τῷ πωτειουβχου Φιρετὴ, Ἄτὸμ ὁ Θεὸς λέγῃ, δεῖν 
γὸ ὅτι (ιωΐζρίοσει τοῖς εοῖς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτὸν, ᾧ φυλαίξουσι Κρ ὁδους κυφίου. “πολλὴ τὴς 
Ὡρετήςη δχίτωσις. ὁ ὙδΡ μόνον ὑχὺρ ὧν αὑτὸς μέτεισι τοῦ δ ρετίω, ζις ἀμοιβάς 

δέχεται, δλλα καὶ τῶ ὧν διεζῴξατο τοῖς ἐϊζ ἀτϑ, τρηϑείσι, ϑωνιλούς αξιούται τῆς 
ἐς ὀῤτιδόσεως " Εἰκότως. αὐτὸς 5} λοιπὸν ὥπασι ϑιδασκωλος γέχονεν. ὁ 6 Ὁ Θρ- 

γω χα ζῷ πσδλοίμια χο ϑφιοχωὶ, ἕξ ὸ ἊΨ μ᾿ ζωῦτα γνονϑμων. ὠϊτίος ὁ Εἴη. χαὶ 

ὅρα, τῷ δεαυύτου τίωὐ αἰγαϑύτητα.. αὶ μόνον "ὑπο τὴς εν τω χϑρελϑόντι ἰρετῆς αἰ μεί. 

(ετα (() δίκαιον, διλλαὶ χα! αἰ τὴς μϑηούσης. ἤδειν ὙΝ, φησιν, 67| ((ἰωτάσσει τοῖς ἡ-- 
οἷς ἀὐτύ, ἐπτειδιή, φησι, ταστολ γινώσκω “τῷ δικαίου τίω γνωμέωυ, δχοὶ πο πσϑολαμξαγω 

30 ταῖς αἰ μοιξςς. ὁϊδὲ "Ὁ Ὁ -Ὡισόββητω “Μ δζανοιωῖν ἡ μι, καὶ στὸ ϑεαίσηται ζε δίοντα 
βυύλβυονϑροις, κἡὸ ὑγίη τίω γνωμέων ξχηδεικγυμϑβους, ᾿ γεῖρφι ὁρέγά χαὶ παστοῦ Μ πῦ- 

γῶν αἱ μείξεται, ἀσϑΆ9υμοτέρφες ζοιύτη κατασκέυαϊζων. ἢ τῶτο δῤ δύροις δχὶ Τῇ δὲχα]-- 
ὧν απόμτων γνόμϑμογ. Εἰδὼς γὰ τῆς δ ,ϑοσπίης φύσεως τω αἰοϑένειαν, ὦφε μὲ 

ἀπαηϑρόῦσοι «τοϑςζῳ δυδρὴ, μεταξὺ ὙΜῈὋ πόνων “πολλάκις τίω 4» Α αὐτί λη- 

ἀνηναι, 4ς ψι αὶ (οἰς αὐμοίξαῖς χρέχει, ὡςε ὶ ταὖν πόνων Ὠχιχουφίσοι, ἡ τω ὁρμάιὦ" ἔχιϑη.-: 
"αι. ἡδὲὶν »Σῥ, φησιν, Τί σιωΐζῴσσει τοῖς οις αὐτο; κ᾿ φυλόΐξουσι (ὲ ὁδὸις κυοίου. φ 

μοιον αἰ αὐτῷ ασοολέγαι ὅτι σιουτάοσει ᾽ δλλαὶ χὶ ταδὶ τῶν ων αἰστῦ, ὁΤί φυλάξασι 

Οκύδοις κυρίου, (᾽πιάκ, (δ ΙἸακὼς ἰννΠόνϑμος. (ας ὁδοις κυρά, τῦτ' ἐςι (ὰ 

“δὺςάγματα, (ἐς ἐντολόίς. ποιᾷν Ὁ}, φυσι, διχαηοσιιύδευ ἢ κρίσιν ̓ μηδὲν τῷ δια 

40 συϑϑτιμάν, ἐκτὸς γεαϑαι παίσης αἰδικίας . τοῦτο Ν ἡ μεγίτη Φρετὴ , δγρό τοι Τότο 

ποῤΐᾳ Εἰς ἔρονν ἐκ(ήσεται, ὅσα ἐλοίλησε κύρμλος πσδὲς αὐτὸν. δια! Ὁ καὶ ἕτερϑν τί 
δὴ νὴ αμήϊειϑαι αὐτὸν «σ᾽ τῷ λέγειν, Αρραν 5. γυόνϑμος Εἰς ἔϑγος μέγα ἢ πολυ, αὐ- 

πῆ, ΤΌ, σὺ (ζ οτίω Φοετίω ἐλόνϑμος, Ἶ ὸ τέρμ κι πσ'ακοίω ὑχηδεικψύνϑμος, ἐἰς ἔϑνος 
Οεγίοιτ, τοτλ, ας ΕΓ3 μέγα 
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Ματῆζια, 

3.4: ΧΡΎΥΎΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

μένα ᾧὶ πολὺ ϑμήσν" (ὦ 5 αὔδανομοι ὅτοι (Ὁ τὶ τω τοῖν Σοδόμων χώραν ὀικοιῶς 
τος αἰφϑδριαϑήσοντα! . ὥασερ δ ἡ ἀρετὴ σωτηρίας νἐπυυ)εσις γίνεται τοῖς ζω τίω με- 

πιούσιν, ἅτως ἡ πονηθία ἀφϑνισμοῦ αἰτία κοϑίζαται. Εἶτα ὍΝ ἡ οἱ] α τῆς θύλογί- 

ας αὶ δζρα ΟὟἢΨΜΦεέπαίνων Εἷς πλείονα, ππρησίαν ἤγαγε τὴν δίχαιον, ἀρέται τῆς αἰ ανοϑέσε- 

ὡς, χϑῇ φυσι, : 
20 Κεαυγὴ Σ͵οδῦμων ἡ Γομόῤῥρας πεπλήθεωται ποδὸς μὲ, ᾧ αἱ αἰρδοτίαι αὐνδὲ 

! ! , φν Ὁ} ᾽ Αλ νιν» ῃ 19 
μεγάλοι σφόδρα. γι Καπιζας δ ὑο μι, ἐἰκν Ὁ κραυγϑὺ αὐτῶν τίω ἐρη9.- 

μϑύζω πσδὲὸς μὲ σιωστελούνται ᾽ ἐἰ ὃ μὴ, ἵνα γνώ, 
Φοξεροὶ (οὶ ἐιρηυϑύα. κραυγὴ Σοδύμων, φησὶ, ἢ Γομόῤῥας. χαὶ τοι χαὶ ἑτέραι πόλεις 

αἵ αὐδῇ ἠφόμίαϑησον, δ ΚΦ) αὑταιήσαν πἰδιφδυεςέρφι, πότων ἐμψημόνθυσεν. πε- 4, 
σλύήσιωυται ασϑϑς μὲ, ἡ αἱ αἰ μδδτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα. ὄροι τῶν χακϑὼ τίω 

ἔχίτασιν. « μόνον πολὺ τὸ πλπ)ος τῆς χρᾷυ γῆς, δυλά χα τῆς ἀδικίας, τὸ δ κραυγὴ 

Σοδόμων ἡ Γομόῤῥας πεπλήϑιωται δι μ 61 σημαίνειν, ὅτι μῷ τῆς  Ῥανομίας κείνης 
τῆς ἀφάτου χαὶ πείσης συήνωμης ἀἰπεφερημϑῥκς, ἢ ἑτέροις οἰδικίας πολλαῖς ἐπεδείς. 
γιτο, (ὦ) δυυνατώτερϑι κατεζανιςτίνϑμοι τῶν αἰοϑενεφέρων, (ὦ πὰ ὅσιοι τοῖν πενήτων, ις 
δὶ μόνον ζρήιων φησὶ, πολὺ τῆς χραυγὴς ὃ παῖϑος ἑω,, διλαὶ αὶ αἱ αἰ μδιοτίαι αὐτῶν ἐχ αἱ 
τυχούσαί Εἦσν, ἀλλα αὶ μεγαΐλαι, ὁ σφοδρὰ μεγάλαι. ξένον γὃ πον χρδανομίας 
ἐππενόνσοιν, ἢ αἰλλοκότους καὶ αἰϑεσμους Μ᾽ μίξεων νόμους ἐφεῦρον, ὁ Ὀσαύτη τὰς χακίας 
ἡ φοροὶ, ὡς ὡπλνίᾳς τῆς λύμης λὐαπληαϑῆναι πάσης, καὶ μιηδεμίδμ λφιττὸν δίϑρϑω- 
σιν αὐςἄν: Ὠηπδέχεοϑαι, ἀλλ᾽ ἀὐφδνισμοῦ δείοϑαι πϑμτελοις. σε Σἰαγτρείλν λρι-- 29 

πον Ἰχιδύχεται ζὰ τότων παιϑη αὐΐατω γεγονότα. Εἶτα παιδούων ὦπασαν δ ν,39.- 
“πων τίω φύσιν,κὰν μεγαῖλαι ἢ σφέδρα (αὶ αἰμδοτήματω καὶ ὠμολογηυδύα,, μυὴ πσοὅτε- 
οον (αὶ ψίφοις ὠκφέρειν, ωρὶν δ εγουργεῖς διτοδείξᾳς ιϑωνταὶ, φυσι, καταξας 0ψ0- 
μ44, Εἰκν' τίω χρμυγάὼ αὐτῶν ((μυτελοιώται τίω ἐρχομδεζου σοὺς μὲ᾿ Εἰ δὲ μὲ, 
ἵα γνώ, αἰ βόλετω τῆς λέξεωςτὶ συϊιβᾳτάξασις ; καταῦαςς, φησιν, ὄψομίοι. τῦποὺ Ν᾽ "4 

ὧκ τὸπῈ μεταξα γᾷ ὁ Ῥμολων Θεός; ἐχὲ, μονὴ Ἄμοιτο. αὶ ττο λέγει, δλλ᾿ ὅπερ πολλάκις 
ἔφίων, τῇ παιχύτητι τῆς λέξεως ἡμᾶς πουδεύσαι βϑλιεται, ὅτι δεῖ πολλὴ τῇ αἰχριξεία 
χε θλοϑο, χαὶ μήτε Ὄστῦ ἀἰκοὺς καταδικαζειν κἄν ἡμδοτηκόζμ, μήτε ὀμέυ ἀ. 
»ποδείξεως (αὶ ψήφοις ἐκφέρεν. ἀἰκούωμϑμ ζῶτω ὧπϑρωτες. ὃ δ᾿ μόνον οἱ Τ' δικφιςἸκὼ 

εϑρόνον ἐπέχοντες, τῦτον το α φυλοίηεοῖ, ὀφείλουσι (() νόμον, δυλαὶ χαὶ ἡ δ ἔχαφος γο 
μηδέποτε “διτὸ ψιλῆς αἰ σθολῆς κατακρίνψῳ (() πλησίον. ΟΥ̓ "ὃ τῶτο ἡ μ᾿ ζω»- 
χαὸ μανοίθλος ὅτος Μωύσις εὐγηχούμϑμος αοὸ τῷ πνγθύματος " χέλήγίειλε λέγων, 

Ακοϊζω ματαιὰν μυὴ τὐραδέξῃ. ὶὶ ὁ μακοίθλος ὃ Παῦλος γράφων ἐξόθα,, Σιυὶ 5. τἰ κρί- 
γής (ὃ ἀδελφὼ συν ὁ Χολφος ὃ [αταοσύϑμος Ος μιαϑηταὶς,ὺ διδοίσκων ἢν 15- 

δαίων ὃ πλῆϑος, (ὃν γραμματίας αὐ Δ καὶ φαολσαίοις, ἔλεγε, Μή κρίνητε, ἵνα μι 44 
κρίῆττε. {2.5}, φησι, τσο 9 χαιοφὐ «ρπαζεις τ τῷ δικα κοῦ ἀξίωμα; τί πσοολαιμθά- 
νὴ τίω ἡμέραν ὠὐκείνζωυ τίου φοξεραν ; βέλει κριτὴς {η; σαυτῷ γίνν, κὶ ΟὝΨ σοι πε- 

πλημμελημένων. Τυνὲὶς ὁ κωλύων. ὅτω ὙῈ ὶ ζὰ ἡμδότημδία σοι δίϑρθωσῃ, καὶ ὅ- 
δυμίδν ἐκ τῷ ποραγματος ἰσυςήσῃ βλαξίω. ἐδ ὃ ἃ κ στυτον καταλιπωνἐ- 

τέξϑες καϑέζη κρίγων, μείζογω σευ ᾳᾷ φορτία ἿΜ αἰμοτημάτων συλλέγων Οἵκ 49 

αἰοϑτίνη. δὲ δ, πο" δα καλῶ, φϑυγωμϑυ πόρτὴ ὃ καταδιχάζεν «(ὧν πλησίον. Εἰ Ν᾿ 

ὺ τὸς ὀξουσίας τὴς δικοιςικῆς ὁ μετέ 'γεῖς, δλλὰ τῇ γνώμη κατόκρινας, τὺ αὑσν εὐθιουον 
ῶ ἀμ τήματ πεποίηκας οὐ μίαν ἀπόδειξιν δεξάμϑμος, ὄϑλαὶ πολλάκις ο αἰσοι- 

ψίας 

χιπίν 



ΓΕΝΕΣΙΝ, ᾿Δλογιμβ, 343 κῷ. αἱ: 

Μιᾷ ϑζαβολὴς ψιλῆς. δ ᾺΡ. τϑτο ὁ μιφιιαίσλος Δαζὶ Δ έζ)α λέγων, Το κα.- ζαλ, ριδ, 

πιλοαλοιώῶτα λο,ϑ ρα τῷ πλησίον αἰστι;, πτῦτοι ἐϊξεδίωκον. Εἶδες Φρετὴς ἱτροολζυ, 

ἐ μόγον παρεδέχετο αὑτὸς ζα λεγόμϑμα, ἀλλαὶ ᾧ ἀπήλφιωε Φ τὸ ἀδελφὰ χϑίτα.-- 
λάλᾷ βυλόνϑρμον. ἐδὼ (ίνιω βαλωώμεϑα καὶ ἡμᾷς ἐλαῆοιω τὰ ἑαυτοῖς ἐπ] αισμένα, ὅ-- 

4 πμάλιςα πόμτων φυλαπωώμεδω, μήτε καταψηφίζειϑει τῆν ἀδλφων Ῥμημετέ- 

ΡΩΝ, μήέτεζἄν᾽ κωτώλαλῷν Ἐχτχειρφεῶτας παφόσιειϑαι, μιαλλον Ἀκν (ὺ προφήτίω 

ἐπελαύνῳν αὶ πλύτη δι'ποςρέφεο. ὅτὸ οἶα! ὃ (ὃ αὐρϑφήτίιωυ Μωῦσῆν δηλοιῶ 

δ(α τῷ λέγήν, ἀκοίου καταιὰν μὴ πὐρδαδίξη. δχρότοι ὅτο ἡ νιῶ ὁ ὌΜ Ὅλων δεασότης 
Ὀσαύτη παχύτητι λέξεως ἐγοήσατο πασϑϑς ὠφέλειαν “Ψ' τροχῶν χα! Φησι, 

ιοκαταζας ὀψομφ,. τί 5 ; γκ ἠπίςατο, (έκ ἤϑει ω αἰέγεϑυς μα τημοΐτων; ζύκ 

ἐγύωσκε ῶ αἰδιόρϑωτον ἫΜ ἐγηαισμένων : αλλ ὥασερ ὐπρλϑγίδιν ἠμα; (μωτιϑεὶς ζὶς 

μ᾿ ζῶτα αὐαμαειύτως ἐγκαλεῖν βελονϑμοις, ὦ δεικγις αὐδὴν ῶ αχαϑεκτον, ἡ) τίω 

πολλίιω ασενιν τὴς “διρετῆς, ἰρατεύτῃ κέχρηται τὴ μαχροϑυμίᾳ. ταχαῦ καὶ δχρν τῷτο 
μόνον, δ᾿ ὥξε αὶ ᾧῷ διχαίῳ ἀφορμάς δέν δεῖξαι τὴς γνώμης αἰντοῖ ὦ συμπα- 

15 δίς χα! Ὁ Φιλόφορλϑν. 
2» ΟἹ μϑὲ δῶν ἀγίελοι, καϑοίπερ ἔφϑην Εἰπὸν, ἀπῆλϑον Εἰς Σόδομα" 65 

πατόκαῤχης Εἰἰξήκει ἐγόυτίον κυοία. 2:3 Καὶ ἐγίίσας, φησίν, Αδρᾳαμ Εἶπε, μὴ | 

[μμυαπολέσης δίχαιον μ(τ' ἀσεβῶς, ᾧ ἔςαι ὁ δίχαιος ὡς ὁ ἀσεζής ; , 
Ωἔ τῆς τῷ δικαία παρρησίας, μάλλον ὃ ὡ Μυχὴς συμπαϑεια ὅπως Τῇ τῆς συμιπα.-- 

τοϑείας μέθῃ χαρωϑεὶς συ τὶ ὁ λέγή ((μυΐησι. ἢ δειψύσσο ἡ )εία, γραφὴ οτι κ᾽ φόξα πολ- 
λοδ ἡ μι τίω ἱκεσίαν ποιξται, φησιν" ἐγίσας Αξρμαὶμ Εἶπε, μὴ ((μωπολέσης 

δίκαιον μ(' ἀσεξῶς ; τί ποιεῖς, ὦ μακαοχεπατοκαῤχα ν τὴς τὐ θυ σῷ διῴτωι πο οουχλνή- 
σεως ὁ δεασότηξ, ὧςε μὴ τῦτο ποιῆσαι ; ἀλλαὶ μυὴ τῶτο νοήσωρϑμ. συϊδὲ γ,)} ὡς τοῦ 
διασότα τῶτο ποιεῖν μέλλοντος [τῦπ ] λέγά [ αὐτὸς,] αλλ ΡΝ ἐξ οὐϑείας δ κα ἐ- 

ὃς διλφιδοιω Εἰπεῖν οὐκ ἐθαῤρει,κϑινζοῦ Αἱ αἰπόῥτων ποιεῖται τίου ἱκεσίαν, θυλόμϑμος 

ΚΜ άλλων ἡ τῶτο Ὁ. ασῶσαι, (Τ᾿ τύτο καὶ (ἦν ἀλλοὺς δξωρπασαι. ᾧ ἄρχεται 
τὴς οὐ δακλήσεως, καὶ φησιν" 

24. Ελὺ ὦσι ν' δίχαιοι εἰν τῇ πόλᾷ, ᾿ἐἰπολέσεις αὐτός, σκ ὀμήσεις ὥπλμτα Τ᾿ τό. | 
πον ἕνεκεν δ ν' δικαίων, ἐδ ὦσιν οὖν ἀυτῇ, τ25. Μηδοωριώς, καὶ ποιήσεις Ὁ βῆμα ὅτο, ; 

19 τῷ ̓ποκῖφναι δίχαιον μ(Τ' αἰσεθῦς, κὶ ἔσαιο δίχᾳιος ὡς ὁ ἀσεζής, μηϑωρμιαΐς, ὁ χρίνων 
πάσειν τίωὶ γέω καὶ ποιισεις κρίσιν ; 
δα πῶς καὶ οὖν τῇ ἱκεσίᾳ δείκψυσιν ἀντι τὴς γνώμης ὃ φιλόθεον. καὶ κριταὶ πάσυς 

ὃ γῆς ὁμολογῷ, ἢ αἰξιοῖ μοὴ ((ωυαπολέσοι δίκαιον κ᾿ ἀσεοθῦς, Εἶτα ὁ ἥμερος ᾧ φι- Ν 

λόνϑοφπος Θεὸς ἔγχνθύᾳ τὴ αἰτήσει, χα! φησι, ποιῶ ὅπερ Ε ἴρηχαα, καὶ δέηο κα (υ τίω 
35 ρακλησιν. 

26 Ἐλὺ ϑύρεϑώσι ν' δίχσιοι ὧν τῇ πολή, δὲ ὠκείνους ἀφήσω πόώτοι Τ᾿ τόπον. 
Χαρίξομαὶ, φησι, ζοῖς ν' διχαίοις, ἐδ ϑύρεθῴεν, ιν λοιητῶν τίω σωτηολόν, ὼ πίω αἱ-. 

“Δ 9, 8 ᾽ ᾽ " τ »- Ν᾿ 

ὯΝ , τυ σὴν Εἰς ἔργϑν' ἀγάγω. ἀλλ᾿ ἴδωρμϑῳ Τ᾽ δίχφιον τὅτον, ὅπὼς παρρησίας" ἔχει- 
͵ λαξόνϑμος, αὶ τῷ (Θεού τίωὐ φιλάν,ϑοο πίον Εἰδὼς, παίλιν δυυτέραν αἴτησιν το ϑσοί-- 
40 γή,καὶ φησι. ᾿ 

27 Νιώ ἡρξαίμιζωυ λαλῆσαι πσϑβς τὸν κυολόν μιν ̓  ἐγὼ δέ Εἶμι γὴ ἃ ασοδὸς. Ὁ 
Μὴ νομκίσῃς, φησὶ, δέασοτα, αἰγνγον με ἐμφυτὸν, αἰαϑααίνῳ με ὦ μέζον, καὶ Ὁστωύ. 

τι χέγρλεϑαι τῇ παῤῥησία, οἷδο γδγ ὅτι γῇ Εἰμὲ ᾧ ἀποδὺς. αἰλλ' ὥασερ τῦτο οἶδον 

Ὄ 



; ζζ 34... ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝΕΙ͂Σ ΤῊΝ 
ΝᾺ σαφῶς Ἰεσαι μαι οὕτως συνὲ ἐκάῴνο ἀγνοω, ὅτι πολὺ ζ μιέγελος Τῆς σὴς Φιλδυς 

Ι «ϑεσπία;, αὶ ὅτι πηγαίζεις ον αγαλότητι,  βελᾷ πόρτος δὐϑεύποις σωγναι. ὁ ̓  
ἐχ ὅ μὴ ὄντος οἴδαγαγων, πῶς δθ ποτε νομϑμοις Θἰπφλέσῃς, Εἰ μι πολλὴ ἥ«. 

᾿ αϑρτημοίτων ἤν ἡ" Φοροὶ; δὲ ὃ δέομαι, παλιν ἡ ἀξιώ, 

28 Εδὺ ἐλοῤῆοις ὅἔΨν' ' θὐρελάσι, καὶ Ν μέ ὧσιν ἐν τῇ πύλει δίχᾳιοι, ὶ σώσεις τίου πόλη; ,ἦ 

} χ) Εἶπεν, ἐδὺ δἡρελώσι μέ, μὴ ἢ Ἰπυλέσω, 

τίς ἐν χατ ̓ αξίὰν ᾧῷ ἥμο ὁλῶν Θεὸ ὑμνήσειε τῆς τισουύτης μακροθυμίας ἐ συγ- 

χατοζαίσεως, ἢ ((ὺ δίκαιον μιακοιοίσειε τοσουύτης πὐπολριύσοιντοι πϑρρισίας: ; 

Ἱ 29 Και παροσέγηκέ, φησιν,ἔτ λαλῆσαι, ὼ Εἶπεν᾽ ἐαν  ϑὐρεϑῶσιν ὀχφαί' Με. Εὖ. 

; “πεν, 5 ἰ μὴ Ὀὐπολέσω ἐγέχεν Δ μ' μ. ἴο 
Εἶτ Λοιπὸν ὥαπερ αἰδεοϑεὶς Τῷ ἡ Θεοῦ τίω ἀφατον μϑκροϑυμιίδν ὁ ὁ δίχαιος, καὶ Ν δυδι-: 

Ϊ ὡς μήποτε [α"]" ϑύξῃ αν Θανεη, ἡ πέροι τῷ μέξονυ τίω ἱκεσίλι ποιφοϑαί, Φησι, χῆν 
β 30 Μήτι κυξλέ ἐὸμφ λαλήσω; ἐὸν ̓θυρεϑαῖσυν ὀκᾷ λ΄. ο δ 

Ἐπειδὴ Ε δεν ἕτοιμον τος Φιλανϑεϑ πίον, Οἕο ἔτι κι ̓ μικρὸν καϑυφίησι συν 

; “πέντε διχαοὺς αὐ ρθαλιπώνδνλα ἰ ἱ ἴτω καρ σοίγει' τίωω τὐδαίκλοσιν,χαὶ Φησιν ἡ ἐδὼ δ. τς 

ρέϑω! σιν ὀχ λ', 

Καὶ Εἶπεν, μὴ Ἀπολέσω ἐλ ἑυρω ὁκφλ'. 
Σκόπει πόση πὖ διχαα ἡ ἐυτογία. καιϑο τῆν αὐτὸς μέλλων αὐ εύϑενος τῇ ψήφῳ ": 

γέυϑαι ὃ ὅτῳ πολλίω τίλαται τίωὐ ασουδω ὄξωρπασαι τῆς μελλούσης ἐπαγεὰΐ, τίμω. 

οἰας δ ἡ Σοδομειτο ἔϑνορ, 20 
| 21 Καὶ εὖ τω, ἴηι ἔχω λθλῆσαι ποῦς ᾧ κυ ολογ ἐδώ: ἢ ) ἐυρεθαΐσιν ὀκᾷκ' Ἀ. αι ) οἵ- 

! πεν, μὴ Ὁ πολέσω ἐνόκέν δκ', 

! Παύτα λόγϑν αὐπρύαμει Χ πᾶσαν ἐϊνοιαν καὶ τῷ δεασύτν αἰγαϑύτης, τἰς γὺ ἡδι' Χ} 

ῳ μέσῳ μυρίων χακν φρεφομϑμων, Εἵλοετό ποτε χῳ Μ ὁμοϑ μον Ἅμφο ὀκφέρωνύ.- 

, στυύτη χρίσοιοϑαι συγκχοιταξασει κ᾿ υ φιλαν,ϑεφπίᾳ: τ λ ὃ ὁμῶς 9 ὁ δίχαιος ἕξ ὁ ὁρών ᾧῷ 1 

πλούτων τῇ ΤῊς τα ᾧ Θεοδ φιλθνϑεπίας ὃχ ἵξαιται, λα πάλιν φησί" 

35 Μη ἢ κύριε ἐὰν λαλήσω ἐς ὦπαξ; 
ὦ πειδιὴ γὰρ ἀφατο: ἐδ ἡ μακροθυμία, “9 τῦτο διδοικῶ μὴ ̓  Εἰς αἰγαγαάκτησι 
τίω χατ᾽ ἀυτεϊκινήσειε (ὃ τ Ῥακαλουρλνόφησι μιῆ τι κύφμε; μὴ πυδόπετές τι ποιῶ; 

μὴ ὀἀϑαιογμ υἵζώτι ξχιδείκγυμι: Μὴ κατοιγφώσεως ἀξιο ξβγμα φρναοαβομσι δ 10 
λριλήσω ἔτι Α πάπας, ΤΟ Χ; πολλῆς ὀκείνς αἰγαϑότητος ἔ 6τ| μἰδῳ ἱ ἱκεσίαν δέξαι ΠΣ ἐμοῦ, 

Εαν ἐυρεθαΐσιν ἐκ ἵ, Εἶπι, υ μη  πολέσω ἕνεκεν ΟΜ ἰ, 
Καὶ ),39 τό λαῦξων Εἶπον, ἔτι ἀπαξ λαλήσω, 
Ν 3. Απῆλϑε, φησι, κύρμος, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τῷ Αδρμαν, δ) Αὐρικαϊ με ὑ- | 

πέζρεψω Εἰς ζν ὅποι αὐτνὶ, 49 
Εἴδετε τῷ δέασοτα τίω συγκαταζασι" Οἴδετεπῇ ὕ διχαῖσ τίω Φιλοφοργίδλμ᾽ ἐμά- 

θ.τε ὅσῃ ἡ ἰχώρ! ἫΜ τίω ϑρρετίωυ μματιόντων. ἐδ » θὐρεϑ οί, φησι, δίχαρι, δὲ ὀχεί. 

γοῖς πίισι τίω συγχώρησιν Ἐξ μδρτηρδύων δωρρόμαι. ὅ ἰχαλωςε ἔλεγον, ὁτι τα πθρτα 

ἐλεν, ἕνα μηδεμία κσταλίπηται τοῖς μῷ ̓ζῶτα αγαι (αιυτῶσιν αὐτιλογίας ἀφορμή. 

Εἰσὶ ὙΣΡ πολλοὶ ̓ ΜΝ μεμιγνότων αἰκόλαφον γλώήηαων ἔχοντες, ὁ αἰτιάεϑαι βυλόμϑιοι ᾧ ζι 

λέλθντες, τίνος ἐγέκεν οὐρωρηεϑη ῳ ὶ Σόδομα; Εἰ μαχρολυμίαρ. ἀπήλαυσαν, ἴσως δὰ 
ματονόησειν. ἣν το δείκυσί σοι τῆς χαχίας τίω Ὡζασιν , ὁ ὑτί ον σούτῳ πλήδι 

“πσαύτη ὠώ αψᾶνις Φρετῆρ, ὡς ἑτέρυ κλιυδωνίν τοιότυ δεῖν, οἷν οἷον φρότερϑι υαύσῦι 



ΓΕΝΕΣΙΝ, λυγ. μ, 345 
Ι ! ᾽ ἡ ε ᾽ “ ς ᾽ “ 

“ἴω ἀικουμδμέων. δον ἴδτι “ἰ πυρηκσίς ὅ61 τῷ Θεού, ὡςε μηκέτι τοιχῦ τέων ὀπτενελ τ αι 

τιμωρίαν, δζὼ σῷτο ἐτερϑν ποὺ τιμωρίας ἐπαλγει, ὁμοῦ, κὠκείνοις αἰ ασὸ τίου ἀμω-οί. 

αν ἄγων, κὶ τοῖς ἑξὰὴς ἁπασι διευεκῇ τίω διδασκαλίαν πϑρεγονϑνος. ὅη τ, γὰ» ὀμέττε 
τι κ Ι Ι! ὲ Ι! ὲ οἵ ! ᾽ .““ Ι! Ι 1 τ’ κι! ,. ὦ 

ψαι (ὔν' τὴς Φυσεως γομοὶῖς, ξένας κι ϑανοικοῖς ἐπτεγοήστων μίξῴς, Φοον σ10 ζόνον ((-- 
Ὶ 2 ΝΜ ο.᾽ ι -“ “ 

4 μωρίας ῷ ζῴῳ πο! ἐπήγαγε, δα τίω ἐκείνων το δανομίλυ, ἡ “τῆς γὴς τίω γοαιςξέρος “τή-- 

ρώσας, ὼ καταλιπτῶν " πσοίνη μαι διζευεκές ταῖς μῷ' ζω το δμεώς, ὡςε μὴ! τοῖς αἰδοῖ 
οι ς “2 "Ἢ 3} "“» 2 “΄΄-" ) 

ἔχιχειρεῖν, ἵνα, μιῇ τοῖς ὐὖϑις αὐξεπτέσωσι. ᾧ ἐξες! τῷ βαλομϑρῳ Εἰς «ὄν: τύπτεις ἀφικ- 
νφοϑαι κείνους κὺ ὁρᾶν αὖτίω, ὡς Εἰπῷ, τίω ,»,ἀὼ βοαΐσοιν ᾧ δεικγύσσαν τῆς “ἰ φοίας 

ιν» ν, τὶ ! ) εἰ ᾽ θ ᾿ . .“Ν ! 3 ΄ “ ! 
(ἴλη, κὶ μΩ τοσότων ἐτῶν ριθμον, ὡς ὥϑις ὦ πυθρζω ἐπαλθείσης τῆς τικιθοίας, 
Ν ς- 2 , 7 ἢ 2 -ῳ Ι 2 

ῖ0 ὅτω καταφόυὴς ἡ αἰγαψακτησις δεικγυτοι. δὲ ο, «ὩΡακαλώ, δ ων ΕἼΘ 9 Ι τίω δίκζω ς. 
δ " Ι Ν 2.) ")  φνριο »οΙΣ » . » Ι͂ακ ὅς 

δῷ, ἡμᾷς σωφρϑνιζω θα. Ἀλ ἰσὼς εἴττοι τις αν, τί δίων ; δ γ΄ ἐκῴνοι ὕτως ἐχθλοὶ ϑηφ, 

ὅκ ἐισὶ χαὶ γι πολλοὶ ᾳ αὐτιὰ ἐχείνοις χο οανομοιτες, χαὶ Μὴ κολαζόρϑμοι; γα!. δ "λὰ 
““ .ς-» ᾽ 2 “ « Ἁ ᾽ “Ὧ᾽ Σ 

ἦτ μάλλον πκείονω ἡμῖν Ὁ αἰγωνίλν ἐμιποιῆσαι δυνήσε!). ὅταν γὺ μῦτε ἐκ Ὑ εἰς ἐκείνοις 

συμίεξηκότων σωφρϑνιζω θα, μῦτε Ὥτὸ τὴς μακχροϑγυμίας τῷ Θεοῦ κερδα νωμϑῥ τι, 
: .: ὦν Ν ν ἊΝ» ε .»γ γ 

15 οὐγόησον οἷα, ἡμεῖς Δ[φ δέξεται κόλασις, Ὁ πῦρ Ὁ ἀσζεςον,ὁ σκωληξ ὁ ἀκοίμητος, ἀλ. 
λως ἢ, χαὶ ΤΥ" πολλοὶ οἱσ τίω τῷ Θεοῦ χάον Ε ἰσὶ γεν οὐγάρετοι, Εἰ χαὶ ἡμεῖς ἐκ Ἢ 

ἐ " 4 ͵ ἡ ε Ι! « 

καθ᾿ ἑαυςᾶν' σχϑποιτες, κὴ “δὸς τω ρα)υμίὰν Τ ἡμετέρου ὁρώντες, γομί οὐδ πολ-: 
Ὦ ͵ “" ᾽ » Ἴ,  .2 0 2 3 : 

λίω τ τίω απο τὴς φρετῆς] Δλλ᾽ κῶς Εἰ καὶ λανθοίνουσι, πολλοί Ε ἰσιν ὦ ῷ 
“ ς } 4 ᾿ 

διασότίων δυσωπεῖν δευναῖμδιοι, καϑεύπερ τότε ὁ μακαίθλος πτυτοκοαρ χης, χφ τ} 9 Ὁ 
ν, ἡ 3 ι ι΄ ωΩι Ι! ἢ ᾽ ΄ 14 Ι ) “ς 

10 κείνων ρετίου τζωυ αἰξὸὶ τύτοις μακρο)υμίδῳ ᾿δπειδείκρυται. χαὶ ἵνα, μάθης οτι ἡ ἡ 
» ς “" "» ! 3! 2 , τ ! “»“"ς 

των απ ρησία τὴς μακροθυμίας ἡμῶν πϑϑξενος Ὁ. ,ἀκουσον δ αὐτῆς ζαυτης τῆς ἷ-- 
Ι ! ἢ λ ! .Φ εχῦῦ ! “ » γὼ»  ν“ι 

φρθλας, 1 Φησι 9ς ᾧ πατέκωρ χίω ΟΤΊ ἐὰν ἱ δικα)οὺς ὅυρω, δ“ (μὴ Φστολέσω ζς- 

πόλεις. αὶ τί λέγω ( δικαίους , σεοεὶς θιρέϑη κέ τὴς το ραινομίας ὀκτὸς, Εἰ μὴ μό.- 

γος Λὼτ ὁ δίχαιος, ὃ αἱ τότο δύο ϑυγατέρες. ἡ ὙΣ} γωυυὴ δὲ αὐτὸν ἴσως τέω ἐν τὴ πῦ-- 
15 λειτίμωρλαν ΑΙ φφυχϑύσα, ὕζερον “τίωὐ δίκην ἔδωχε δὲ οἰκείλυν βαϑυμίον. γεουὶ ἢ ΩΝ δ, 

) ἤν λ΄.) [οὦ ᾽ » 

τίω ἄφατον τῷ (ϑεού φιλαν,ϑοφπίδν, 4" ἐπέδωκε ζὰ τὴς θύσεζείας, πολλοὶ ὦ Οὐ 
“ ͵ ΩΣ ᾿] ,} 

μέσαρς ταῖς πϑλέσι λοινϑοίνοντές Εἶσι δυυνώμδνοι ϑυσωπεῖν () (Θεὸν, χαὶ οὖν ὀρεσι χαὶ 
σπηλαίοις ἔτερϑι, χαὶ ἡ ὀλίγων τϑότων ρετὴ τίω δ πολλῶν κακίδω ᾿ὐποχρύνψαι 

διωύαται, Ἐ)ῆ" πολλὴ τὸ δεασότε κἡὶ ἀγαϑύτης, χαὶ πολλαΐχις οἶδε δὶ ὀλίχϑυς διχαίας 
10 πολλοδν γαρίξεοϑαι τίω σωτηοίάν. ᾧ ἡ λέγω δὲ ὀὁλίορις διχαήοις ; πολλαΐχις στὸν μὴ 

βιρεθη ον τῷ παρϑντι (ίῳ δίκαιος, Δ. οὐ τίω 4.7 τετελθυτηκότων δρετζου Τὴν ζωντων 
κήδεται, χα! βοώ λέγων, Ὑαϑράασιαὶ τῆς πέλεως ζωτης δὶ ἐμὲ ἡ αἱ ὁ Διαζὶδι (ὃ διβασοιβλΦ. 
πιίδὼ μου. Εἰ καὶ αὐζί, φησιν, αὐαίξιοι Εεἶσι ἢ σώξεοϑαι, ἢὸ σϑεῖς μίαν αἰφορμέω ε-. 

γρὺτι σωτηρίας, δ ὅπ, ὦ φιλαν,ϑο9"πεύεοϑαι ((ωνϑες ἐμοὶ, ὁ αἷδά δ ἐλοᾷν Εἰ- 

35 μι έτοιμος, καὶ ὄξαρπαζειν “ἽΨ δειναῖν, δὲ ἐμιφτὸν ποιήσω αὶ δὲ (ὃ π᾿αδοί μον Δα(ὶδι 
᾿ ἀασισμὸν" οἷο) ᾿σώτων ἐπ᾽ Ἔ βίου μοταταὶς, (ὅτ ἀἼτίος τὴς σωτηδζας γίνεται. 

τος ὑπὸ ὁ οἰκείας βαϑυμίας πυδλδεδορϑμοις. ἐἰδὲς φιλαν,ϑο»πίλν δεασύτε, πῶς μιὰ 

ὦ ὌρΕΤῇ «] [σλαμπονᾳ;, πῶ; αὐςὦν" ασδο τί ϑησιμὺ αὐγταξίες δεύψυσι πλωτὸς τῷ 

πληλις, ὅζῳ τῦτο ᾧ Παῦλος ἐλεγε᾽ Περλῆλϑον οὖ μηλωταῖς, οὖ αἰγείοις δέρμασιν, 
40 ὑσερφύμϑμοι͵ ϑλιζόνϑρνοι, ᾿τϑυϑυχούρϑρμοι, ὧν σἕκ ζω ἀξιος ὁ κόσμος. ζ δ ἀστας, φη. 

ον, κρῆκης, ὀχ τίου οἰκουμϑμὴν ἁπαταν, Οὐκ αὖ ἐ!η ἰσοςαίσιος τ᾿ ὅτων τῶν ἐν ολίψασι, 

ἤτον καχϑυχίας, τῶν γυμανητευόντων, Μ'ιὐξδάοντων χα ὧψ ασηλαίοις | φλρντων δχρὼ 

(ὥθΘι. ὅτὸμ δὼ ἴδῃς, ἀγαπητὲ, ὀύδρα, θὐτελὲς υϑὺ οὐ μα ἔξωϑνεν “βοαίμδιο, 
Ὥρε 

Β4, τὰ, λζι 



χα. ον. 346 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
Ῥιρετίωυ: Ὁ) ἐγδοϑεν κὐδε(εληρϑύον, μὴ ὁ ἐευτελίσης πτον δ" τὸ Φαρόρδμον, δλλα ὃ 
τὴς ψυχῆς “πλούτον καιταιμιῥλαινε, ᾧ τοῦ ἔνδὸν «ξθεφαύειὰν, χα) τὸτε ὄψει πϑρταχό.- 

δεν τίω ϑρετίω λοϊμπουσαν. Οιοῦτος ἢ ζω ὁ μαχφίφιος Ηλίας μνλωτίω μϑνον εἶ, ) 

Σ᾿ ὃ ὁ τίω πορφυφίδει αὐἰξεβεθληνδύος Αχαας τής ὀκείνου ̓μιηλωτὴς ἐδεῖτο. ξ. Ἶδες 

γιβασι ιζ.α, ἥ᾽ Αγχαας τίω πενίλυ, το ὃ Ἡλίαᾳ (ὃ “λοῦτω. ὅρρι ἡ τὺς διυναϊμεωρ ὃ οσῶν ὦ μέ. ς 

σΌΝ. ἡ ̓ μηλώτη ἐτιύτου (ὁ δἰ θφινον αἰπεχλεισε,, τον ὑεταῦν εἰ ἔσησε τίω Φοραν, ») ̓  γλεῖ. 

οὐαν « ὅ πσολφήτου χαλινὸρ ὄλϑετο τω ἃ φρανῷ, χα) ; δι τοία τὴ ΠΝ μάνα; ἱξὺ ὑετὸς Οἵκ 

ἐλμετο ᾧ ὁτίω αὐλφυργίδαι καὶ ὼ ὦ δζάδημα τὐξικείμϑμος, τὐϑκηει (ῷ παροφφήτίωυ ἔχι.- 
ζυταὖν, καὶ σϑοϊὲν δυνά μϑμος κερδλῦαι ἐκ τὴς σαύτης διιναςείας, δον ὁ ὀρφι δεαχσῦτα 

- φιλανϑενπίδρ. ΩΝ ς Ξ δὲν ἘΚ) ζύλουν λ) πολλῆς λερμότητος, ᾧ πσξηφητίων χιμηλέν-. ιὸ 

| τῶν ̓  τίω μεγάλίω ζυὐτίω τιμωρίαν ἐπαγαιγόντα Κ᾽ πάσης. πῆς γῆς, ὡςε μυὴ χαὶ 

αὐτὸ ἡ ((μυαπτολαύσοι πῇ τὴς ὑιμώφίαι, κ᾿ ὁμοίως: τῇ ἐκείνων πονηδία λαζεοϑαί, Φησί 

γ.,Β6σ.,ἢ, 8, παϑὸς αὑτὸ ̓Ἐ᾽ερϑεὶς ποράνγντι εἰς ̓Σαρετϊα, τῇ τῆς Σιδωνίας. ὁχᾷ γὰ» τελρόμαι γι. 
γαιν χήρα ν Ὁ δ(μτέφῳ σε. ὺ ἀμαςας ἐπορθ..3η. ὁρρτῷ ἰπνθύμιατος ἢ δ χάου, αἰγαπητε. 
ἡ γὺ ἡ ἀϑερὲ ἐς φιλοξοίαν ἡ ἡμῶν ὁ λόγϑς πας κατέληξε, χαὶ σήμερον ἰδοὺ ἡ φιλόξενος Ἴ 
αὑτὴ χῖδϑι ἐὶς τέλος ἡμῶν ἀγάν ῷ λόγϑν, μέλλει. Χ) ἡ παρε γμετό, Φησι, τεῦς τί ον, 

») ρον αὑτίω συλλέχϑυσαν ξύλᾳ, τ φησι χσϑϑς αυτίω᾽ δὺς χω μδερὸ) ὕδωρ, καὶ 
Ι πίομαι. "ἢ αὐτύκουσε, χα! Φήσι σσξϑς αὐτίω παλιν, ποίησόν μοὶ ἐγκρυφίας, χαὶ 

ἠ φα)5, Α51]. ἡ δὲ λοιπὸν ὀκχαλυτήει αὑτῆς τὼ αὐπυβοαλλουσαιν πενίδμ, μῶλον 

Ὶ ᾧ ἄφατον πλούτου. ἡ γὰ} τῆς πενίας Ὀχίτασις ἐδείκνυ Ἡ πλούτου Ὁ μέγεθος. ἡὶ δὲ 1 
Φησῦ, οὔκ ἐς! τῇ ἡ δούλῃ συ, Εἰ ΜΗ ᾿ δραξ αἰὐλθύρου, χαὶ ὀλίγον ἔλαιον -ῳ τῷ: χαμψακῃ, 

ὦ φαγρ θα, ἐγω τέ Ἀ) Ἷ ποι δι α,ὼ Ἰὐπολαινουμέθου, ἐλεψα ζαὲ βέμστα, ὲ ἀδολβιίω 

ὶ ἡνγμωϊκωνα Ὀχχάμψαι, οὐ μία λοιπὸν, Φησιν,έφαι ἐλπίς Φτνείας. ἔχι ϑύρμις 

αἰ "ς υ ϑαιγαΐτυ, πῦτο μόνον ἡμίν “πολέλ εμτόαι ποθὲν ζωὴν, ὃ ο μόλις Ξὐρχέσιι ἐμοὶ ὼ 

; Ὅς παιδίοις. ὑπερ: ἣν μοι δευνάπὸν πεποίηκα "πὸ ὕϑωτος μετέδωχᾳ. δὰ ἥα μαϊως. 1" 
[ μδι αὶ τῆς γα κὸς Ὁ φιλόξενον, καὶ ν τῷ διχαὶν τίιὐ πολλίω πἰεριοίδυ, ὁ ἀκα τἰ γί γνέτω, 

᾿ χε μα) ὁ ασοοφήτι ς πϑμτα μῷ ̓ἀχριξείας, ἵνα ὀκχαλύψῃν ἡμῖν τίω ξιρετίω δ 

γὰρ κὸς, ὁ γὸ Θεὸς ὁ Εἰπὼ, ὅτ οὐτέταιλ μαι γωυαικὶ τύ ἐο ατοέφῳ σε, αὐτὸ 
: ζω ο οἰ ϑ' τῷ “έρφητα οὐνεργών, Ὁ] φησι πσθὸς αὐτίω" ποίησον ἐμοὶ χοοίτον, ᾧ φάτο 
Ἷ 93 μϑ1᾽ Ἂ τότε ΟΙς πέκιοις σῷ. οἰκούοτε γειναῖκες αἱ πλϑτῳ «ὐξεῤβκόμϑμαι, κα 1 Εἰς βν- 1 

᾿ δία ὀμόνητο κατϑμαλίσκασαι τέ οἰκείαν απριυσίλν, ἢ οὐσδ ἐκ ̓“ἰοὼ οἰκείδν στ 

λαύυσι “ολλαΐχις καταδεχόδμαι ὀρολρες δυο πυόϑέοϑει τοῖς δεομϑίοις, ἢ λὐδρί (δι 

οὐγαρέτων δ» ᾧῷ Θεὸν προιϑέῳ. αὕτη ἃ. σαν ε' ἕτερον χεκίημδίη, ἢ τίω δραχα. αὖ ἀ- 

λόύρου, χὶ μεέλλιθσει χῷ, μικρὸν, ὅσον κῦ ΧΟ ἑαυτῆς λογισμῶν, ἣν παίδων ῷ )εγατον 

ὁρᾶν, αἰκϑύσεισοι πὸ ὠρηφήτο,ἢ ὅτι ἐμοὶ έῦτοι ποίησον, καὶ τῦτε σοι χα τοῖς παι- 1} 

δλοις σύ, Οζκ ἐδυσέφανέν, Οὔκ ἠμέλλησει, δλλ ἐποίει Ὁ Ὀλιτορϑὸν, ποιδέύθουσαι πὸῤ- 
ζκημᾶς πυρότιμμᾶν τῆς οἰκείας ὀὐαππεύσεως ἥν" αῷ Θεοῦ δουλφερ, αἡ ἁπλῶς πᾶ- 
Θχτεέχεν (οἱ ζυιαῦτα κέρδο, ὟΝ Εἰδέναι τί πολλὴ ἡ ̓ αυβ τότων ἡμῷ λὐτίδοσις ἐ ἐφα!. 

δρφι 29: (ὐτίω τίου χϑφα, ἀντὶ μιὰς δρακὸς αἰλύύρρυ ὀὀλίρου ἐλαίν πῶς διηνεκῆ 

ὡλωνα “νντήσαιτο. μέγα Σου, ζ πφαφῦγαι ῷ «αολφητίω. Οὐτε ἡ δραὶξ τῷ ὁ ἀλδύρου 49 

Ἐ ἐπέλφηιν, στεῦ ὑκαρυψαχης τὸ ἐλαίσ, πυΐσης Τῆς γῆς λιμῷ φεφλειοομϑῥην. χΑὶ ̓ὃ 

δλὴ λει μαφον κὶ χὺ τὐϑλδυξ ζο, ὅτι στ οὲ μίφϑων ἐδεῖτο λοιπον,δλλ᾽ Εἶεν ἕτοιμον δαηνεκῶρ 

ζ) δ ἀλδυρον ὧπ ἔλαμρον, δ ὅτε γεωργίας ἔγρηζν, δ 1 τῆς ΤΜ βοωὼν ( μυεργίας, ὃ ὅτ ἐπ 
τίρα 

γι Ὅκφ, Τ. (' 

"πὰ 
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ἑτέρας φινὲς χιμελείας, λα δὰ φύσιν ἣν ἰ δῷ ὠπόρμτα συυίξαιγοντα" καὶ τῷ β..- 

σιλέως τῷ ὃ ὅζῴδημα αἰδεκεινϑμου ὧν αἰμηγανίαιδντος, ἢ λιμῷ ϑζαφλειοφύϑμου, ἡ 

ὔδϑι ἡ πενιγθ ἡ πϑύτων ἐφερηνϑδμη, ὄχ (ὃ “σοϑϑφητίω "“πυ’εϑέξατο, οὖν ἑύποοκω 

ἐτύγχὸμε διηνεκεῖ. διὸ τὔτο ἢ ὁ Χριοὺς ἔλονν, Οὐ δεχόνϑμος ασδεφητίοωυ Εἰς γομα 

τ αροφητῷ, μιοϑὸν πσοοφήτν λήψεται. Εἶδες Δϑὲς οἵων ὁ πατϑίαῤγες ἡξιωθη, δαγι.- 
λῇ τίω φιλοξενίαν βχιδειίξω νϑμος τὸ μζθ' πολλὴς τῆς θερμότητος. ὁρᾳ. καὶ γιοῦ φμ- 
πίω τίω Σιδώνιον αὐ ϑρϑον πλϑτον ἀφώτον κἰησαι μένζωυ. ἡ ὟΣ γλώσσω τὸ κσρηφή- 

τὺ τὸ ϑρρνοῦ ζιια ἡνίας ὑχιοούσα , αὕτη τῷ αἰλθίροφυ τίω δρακα πηγαίσοιι ἐποίη- 

σι, χαὶ το ἐλαίου (ὃ καμιψαχην. ζυτίω πόρτες μεμιείαϑωσαν, χαὶ αὐδρές καὶ 

10 γώ ἄγκερ. 4 σιν ν ν . 
ἔγω δ γὺ ἐξυλόμζωυ εἰς τῷ πσοοφήτα ζῆλον ὑμᾶς ἐγαγαγῷ αὶ τῆς Ῥρε- 

γῆς τότε τίω μίμησιν. αὐλλ᾽ ἔχη. τῦτο αἰχίβογκον ὑμῶν δοκεῖ 61) , χα! οι κα κεῖνος 

αὐ ϑοφπος ἦν κ) σοΐρκϑ. κὐϑιέκειτο καϑως ἡμ(ᾷ. ς, ὦ τῆς αὐτῆς ἡμῖν μετεῖγε Φύσεως, 

ἀλλ ὯΝ Ὁ 5) ἑαυτῷ κ᾽ δωιλείας Εἰσήνεγκε ἡ τίω -ὀρετίω Εἵλετο, ἐξιώϑ᾽ 
13 ἡ τῆς ὀἀύωϑῳν χάξατος "ἄλλα πέως κἀν τίοὐ γωναγχᾳ ζιυ τίου μιμησώμεθα, χαὶ τῦτε 

ΚΌ μίκρϑν ἥξονδρ ἡ Ἐχὶ τίω Ὁ ποοφήτα μίμησιν. μιμιησώμεϑοι τοίνιων τίου ζοώ.- 

τῆς φιλοξενίαν, ἡὶ μιηδεὶς λοιπὸν πενίλν ποοϑθαιλλέοσϑω. οἷος γδρ δ ἡ πένης, Οὔκ αὐ 
Εἴ" Φύτης πενέφερος, ἢ πσοϑὲς μίαν ἡμέοφιν μόγον ὠκέζητο (ξφ ζωὴ, χαὶ συ οὲ ὕτως 

ὀκφηργτέοφι γέγονε αὐἰϑὴ τίω τϑ δικαία ἀτησιν,αἰγλα πολλῇ τὴ παϑϑϑυμίᾳ γευσου θη 
λοαχεῖδυ πίω ἀἰμοιζίω ἐκομίσουτο. ζοιαῦτα γῈ} ζα ὠὐοοὶ τ Θεού, ὀῤτὶ μικρῶν ἔθος 

ἀκ μεγάλᾳ δωρέαϑαι. τἰ Ὁ», Εἰπέ μοινοσστον Εἰσήνεγκεν, ὅσον ἐκϑμμίσουτο; ἰλλ᾿ 

ὁ δεαυότης ὁ ἡμέτερος ΄ τῇ ποσύτητί πρϑσέχεν Εἴωϑεν , αλα τῇ δαμιλεία ὃ γνγω-- 

μής, ὁ Ὁσὸ ζιύτης ᾧ τὰ μικχρ οἱ μεγαίλαᾳ γίνεται, ὦ ζῳ μεγαίλαᾳ πολλακις ἐϊξῥυτελί.- 

ζεται, ὁτὸμ μυὴ ἑλαρᾷ τὴ αὐοϑϑυμία, ᾿ξηπτελῆται τοὶ γινόνϑμα. ὅρῳ τϑη χαὶ ἡ χῆροι 
ὃς; ὀκείνη ἡ οὖν τῷ δυαγελίῳ, πολλαΐν πολλαὶ (βαυλόντων οἷν τῷ γαζοφυλαχίω δύο 

λυυῆ)α βαλοῦσα, πόρτας αἰ πυρηκόντισεν , Οὐκ ἐπειδὴ πλείογω “ν᾽ ἀλλωὼν ἔδαλεν, 

ἕω δ στί δωψιλὴ τίωὐ γνωμέωω ἐπεδείξατο. (ὦ) μδὲ “δ άλλοι,φησὶν, ἐκ τῷ ἴ πε- 

Θλοσεύματος εἰὐζις τ» ἐποίοιω᾽ ὡυτη ἢ ἐπόμτα ὡτ ἐκέκ)ηγ» ἔξαλεν. ὅλον “δ 

φ βίον αὑτῆς ἔφορον. καὶ ζιΣ γωυναῆκας μιιμυησώμεϑει (ὦ αἴδγες, αὶ μὴ ἐλοῤῆοις αἰ- 
δ τῶν ὀφϑώμϑυ, δ λλώ ασουδοίζωμδν μὴ μόνον πσοὸς τίω οἰκείλυ δ΄πόλοαυσιν πᾶσαν τίω 

ὅσίϑυ κωτλμαλίσκᾳν, δλλαὶ καὶ ἢ δεομϑῥων πολλζωὶ ποιφας χυδϑνοιαν,ὼ μ᾿ πτοσϑυμίας 
ᾧ φαιδρότητος το ποιεῖν. ὼ γὸ ὁ γεωροός ἐὶς Ὁ γάῦ καταξαίλλων πὸὶ ασέρμφτα, ὅ μ(' 1 

«υγνύτητος Ἧτο ἐργάζε"), δλλα χούρων ὁ γεγηθωὼς ὸ ἡδὺ τῇ ππρόσδυόκία, τοὶ δροίγμλατοι 

λέπεν νομίζων, ὅτως Εἰς Τὶ γάω ἀφίησι τὰ απέρ κοιτου ὁ σύ τοίνεου, αἱ, καπτη τέ, μοὶ τσθϑς 

. 3) τὸν λφ μι ανγοντρι ὅροι μόνον, μηδὲ πσϑϑς τίω δουπϑμέω τίων γινονδῥίωυ, δλλ᾿ εὐνόει τί 

ον μϑῥγβηνὸ ὁρώνϑρος ὁ θα σὺ δεγόνϑρος' ἔτερϑς 3 ὁ τὰ ἐἰς ὠκᾷνον γινόνϑμα ὀϊκει-- 
μδνος, ὁ ἔχ τυχὼν, ΔλᾺ ὁ Μόλων δεασύτης, ὁ ΝΜ αὐπόμτων κύριος, ὁ ἐρφινοῦ καὶ γὴς 

πριηΤὴς᾽ Ὁ) Τὶ ἡ δωυπϑμη αὕτη παρ όσοδὸς οὐ ἃ ῳ μδνον Οὐκ ἐλοῆοὶ συ δ ὀυσίλιν, ὀννια 

Ὁ πλεονάζει μάλλον, ἐαὐ σὺ μ(Τ' πίφεως το ἐργαίζῃ καὶ ἱλαρᾷς τὰς πσοϑϑυμίας. ΕἾ- 

“ὐπὸ 9 χοὰ ἫΝ αἰ γαθών; μετοὸὶ τῆς πσοόσόδου τὸς δἰστὸ τὴς δουπόης ζμυτης γινορϑῥης ὦ 
ἀθως ἥ κότον συγχωρησεώς σοι πσοόξενος ύ, ὃυ συτῆ. αὐ ἡμ σοι ὅδροιτο. Εἰ τοίνωυ 

γι ὅλϑ ζγ. Εἰδέναι πὰ ύϊᾷν τον ἀληϑη πλούτον,ὁ α' Ἐ πλϑτα ἡ Ὁ αμδοτημάτων Ὁ 
! " ) Σ ὟΝ ων . 

β συγχωρησῃ" δ οι 9, οχέ ὡνδμ πὸ ὀγτο ἐἰς χα Ἢ δεηνϑῥων χεῖρρις, δϑαποτείλω- 

μιν 

Ματθ," μά, 

ΗΘΙΚΟΝ 

Δῳ, ΚΑ, γ᾽ 
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μϑν αἱ αὑτα εἷς τὸν ὀυρᾳνὼν, ἐνότο συοὲ κλέηνς, συσὲ ληφῆς, ὀυ Ὀυρωρύχος, Οἵκ ὀϊκετανγ 

καχϑυργία, οὐκ ἀλλο συν λυμήνααϑαι δυνήσεται τὸν πλοῦτον" χ γαέτερον. ῶ δ γω- 
δίον ἐκεῖνο ποΐσης ζιαύτης βλάζης αἱ αγώτερον᾽ ̓μθιου μὴ μετὰ κενοδυξίας ὃ πὸ πειαϊεν, 
λα χῦ τὶν αἰασ' αὐτὸ ἰδιδορῦροις νόμους, ὡςε μὴ ἡ τὸν αὐὐρα ἿΜ αὐ βιεϑπτων ἔπαρον 

κωρπώαιϑαι, δλλαὶ τὸν προσ χϑινοῦ πταὐτων δεασίτῳ, “γα α μιὴ χ) τὴν δαιπλυζω .3 

πομείνωμϑν, αὶ Ἔ κέρδους ἡἰποερηϑϑαδμδν. ὥασερ γὸ παΐσοαις τῶς ἄλλαις Ἐπιξυλαις α α-- 

ναλωζςς δφνο ὁ πλούτνρὑς ὦκει ἱμετουτιλέμδνος ὅζὰ τῆς ἤν στενήτων χειεϑειδυτω κενοδοξίᾳ 

μόνη ὁμαλίσκετωι, Ὁ ὁ δὰ ογζώλα ὁ 9 σής, κ᾽ αὶ ὁσκωληξ κυδῦς τὴν τῆς ἐοϑῆτος “9- 

φϑοραν, Τ' Ττὸ κενοδυξία ὦ ῷ πλούτω ῷ πὸ τῆς ἰλωμο( ὗς συλλέχενϑρῳ. δὲο τδα- 

χαλω μὺ μόνοι ποιωΐμδμ τὐνέλεημο( μωήω, αἰλλα αὶ κα ̓ασφάνείας ζωυτίωυ ἐργαζω- 19 

Αθα ἵνα ωὐτὶ μιαρῶν μεγαΐλαι καρπωσεβα αἰγοϑεὺ, ᾧ ὠντι ἕ Ἐπκνρῶν τὰ ἀφθαρτα, 
ῥ αὐτὶ ἿΜ πσθησκαρων τὰ αἰώνια, ἡ κῷ' πούτων αὐπείγτων ἡ τὴς ἀφέστωρ ..}} αἰ μῦντη- 

μάτων τυχεῖν ς ἡ δυωνηθαΐυϑρ, ἡ ἦν το ῤῥ ταν ἐκείνων ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο πόρζῷς ἡ ἡ- 
μᾶς Ὀππιτυχεῖν γα ὅτι ἡ ᾿ φιλαν,ϑεφπία Ὁ φ κυξὶα ἩμδΕΠΊΡσῦ Χειτού, Δ. ὧν ᾧ" πατοιὴ 

δύξα, ὦ μα τῷ αγίῳ Ἐ πγθύκατι, νω ᾧ «εἰ, ὁ Εἰς ζἂν' αἰώνας ΤΙΜ αἰωγων. Αμμέω. ι ἐν 

Λογ. με ΗΛΘΟΝ ΔῈ ΦΗΣΙΝ Οἱ ΔΥΟ ΑΓΓΕΛΟΙ 
Εἰς Σοδὸμφι ἑασερᾳς. 

Αϑωοῦ λέν ἧς Αὐλυδὸς ἀζγφορα ποιχίλα, τὰ δἀῤϑη ὧν ἑαυς- 10 
ἡ τῷ δ μκρεῴ, ὅτω κὶ ϑεία »θαφὴ ΧΩ δικῶν ὧς ϑρεζα ἡμῖν 'δεῖ- μ ὑὴ 

νυσιν,ὅχ ἵνα καϑατῷρ ἔχι Ὦ αἰϑών τεῦς ὀβεαχὸ μόνον οἰπολαῦ- ' 

σω ὃν “ δὐωδια;, δλλ ἢ ἵγα διινεκὴ ἐντεῦθεν ὠφέλφαν καρπω- 

σω θα ἐκ ἅ “ὃ μένον ἐδεϊξαικῖθα τῇ τῇ χειφι ἱ ζῷ αὐ,ϑη,ὺ μετ᾽ ὀλίγο 

ρῚ ᾿ “Ὁ, αὑτὰ μαρ ανϑέλια Ὁ Ὁ οἰκείαν χαειν ἡμφύρο σεν ̓ὀταῦα, 5 δ ἶχ. ὀυτώς᾽ 15 

αλλ᾽ ἐπειδϑρ δίω ὅς δ Ὁ ἀκοῆς βρέ Τ δικαίων, κ᾿ ᾿ Εἰς (ὧν κόλποις τὴς δζᾳ- 

γοίας ἡμδϑ [ὑζῳ] οὐαποϑώ κἴϑα, δ πϑρτὸς τῷ  χούνου τῆς τύτων ϑυωδιας Ὡπολᾳυ 

ὃ ἰυυαι μέλει, ἐν Ἀλωρϑυ. φ ἐρε δίων, δ 7" τοιαύτη δῇ οὖν τὴ ἡλίᾳ γϑαφῇ κείυδίων α- 

γίων ἡ ̓ ϑθωδια, σήμερον σῷ Λὼτ τίω υωδίὰν κατοιμαίθεμϑυ, ἵγα γ»αίμδν ἀκριξαῖς, 0- 

“πῶς Εἰς ἀχραν' τὴς ΞΡΕΤΙ " τίω τρυφέίω: ἡ "Ὁ πατριαὶ, ἐϑυ (ἰωνσία Ἷ» δίχαιον Τππὶ 19 

λὐήγαιγερὴ κατ᾽ ἴχνος" ̓αὐτεῖ ̓  αὐτὸς Τ᾿ ὀικείαν φιλοξενίαν ὅζο τ “' ἐργῶν Ἰηπδείκψυ )" ΔΛ χῆκ 
ἵνα σαφέτερϑς ὁ λεγϑ: "αν γίνη παι, ἀξίον αὐτῶν τὴς γφαφῆς ἐπακούσοι τῶν ρημάτων. ὼ 

ϊ Ηλὰν δέ, φησιν ΩΦ δύο υ τ λοι Εἰς Σόδόμα ἑἐ ἑασέροις. 

Τύος ἕνέχέν ὁτως γρξατο, ἐλϑιν 5 ὦ δυο πέλοι; ἴ ἡ κῷ τῶ Ἐλιξονωϑίωαι τ 

πατξιάρχο, ὠζλιώςαντων αὐτῶ; 1] »ν, ὁ Ζ ̓ χηδειϑν χα φιλθν,ϑοζπυς Θεὸς τίω Μ΄. 

ὀικείαν αγαλοτητα μιμούνϑμος,, χαὶ στ, αὐϑεθπου τότε ὀφθεὶς πὐρέμδρε τω 

πατριάρχῃ Ἅ06ιλε οέλϑμος , λαϑαίεἷ χᾺς ἠχουσατε, βυλόμδμος ἀπϑνίι "μᾶς 

διδωΐξαι σι τῆς ἑαυτί μοικρολυμείας τῶν ̓χυερρολέω, ἡ τῷ πατειουβρυ ὃ φιλό- 

φορλθν, (( ὃ (ἃ 5 ἀνέλοι ἄρμμησαιν ὑχὶ τὰ Σόδομα, Ὁ ἀκολουϑίλν δγρυτορῦσοι ἡμῖν ἡ λίω 

»φαφὴή γε Φυσιν, ἦλθον 5 (ὦ δύο ἀγίελοι Εἰς Σύδὺ μα ἐασέφαις, Ὁ Ὡπταρθιν πληρώ- 4 

συντές. Ὁ ὅρα ἀκχρίξειδν Ὁ φὐδατύρησιν τῇ τῆς κίας γφαφυς, “πῶς ὸ ῷ Ἰσιθϑν ἡμῖν ἐσ)- 

μάνεχαθ ον παρέλύοντο (ἑασέροις ΝΝ φησι) καὶ Ὄ τίνος ἕνεκεν ᾧῷ χαιρϑν ἐδήλωσε, υἱ 

ὁζρ τί κ τίμ ἐασέραν παρερμοντο; ; ἵνα, πάρος πολλζω ἡμῖν Ἐχίτασιν δείξῃ τῆς τῇ 
Λωτ 



ψδίωῃ, 
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Δὺτ φιλοξενίας κα ϑούστερ Ν᾽ ὁπατοιαῤχης κτ' ἘΦ μεσημθοίας χαιοϑν καϑήυθμος ἐ-- 

πέρ Ἴυς ριον, καὶ ἔργ9ν ἐποιείτο 1 πότων ϑυφανρὴ ἐπέτζεχε, ἡ μ᾽ αὐξεχαρείας ἐς 

ὁδιζῷᾳ ὑπεδέχετο᾽ Φ αὐτὶ Δὴ Ὄγπον ὁ δίχαιος ὥπ,τ, ἡδεῖ κϑικίας ἢ ον Σοδόμοις 

ὀικφιεύτων 1 “πονγηοίδν,ὅδὲ 1: Ὁ ἑασέρᾳς χα οϑν πϑρεπέμπετο, λα: μέρα τῦτα χϑρε- 

ς μϑνειἥπου 'ϑησοιυρ96 τις αὐτῷ χεμπέση, ἢ Τ' Ὅσο" φιλοξενίας χαρπῦν δρέψαον, 

διωηβη. ἐληθως θαυμάσαι δὴ μ᾽ πολλῆς Ὁ αἰ χϑροολῆς Ὁ διχσην τῦτα Ἐ ὌΡρΕΤ, ὅτι 
ὐ μέσῳ Οιὅτων χὐρανόμων αγαςρεφόνϑρος, ὦ μόνον εἰ γέγονε ῥαϑυμότερος, διλλαὶ καὶ πολ-- 

λῷ πλείονα ἢ φρέτίωυ ἐπεδείκγυ]ο,ἡ πλϑτων,ως Εἰπείν,ζτ' κρημψῶν φερονϑμων, δος 

μόνος ἐν Ὅσατῳ πλήϑει τω θύϑεῖδιν ὥδευεν ὁδὸν. “πού γιωῦ εἰσιν Φ λέγοντες, ὅΤΙ δχ οἷ-- 

το ἐγτε οὐ μέσῃ πόλει φρεφόνϑρμον τίνα. Δἰ[ασώσοι τίου -ροτίω δολ᾽ ὀὐαγωρήσεως δὲϊ, ὁ 
γῆς Οὐ Τοῖς δρέσι «(ατείοης, ν υ δυειωατὸν ᾧ οἰκίας τοδϑεςῶτα, χα γιωυάϊκα ἔχοντα, 

αὶ παίδων Ἐχιμελούϑμον κα οἰκετανν, εἰγαρετον ἐῃ ; ὀσοίτωσοιν ζοίνιω (ἠδ δίχαιον τῷ- 

το μ᾿ γωνακὸς ᾧ πεδίων ὸ οἰκε δ" ὁ ὧν πόλει Δ] φίγϑντα, ὦ μεταξυ ζρσώτων πονη-- 
ραν κοδανόμων δία τοίφοντα, ὃ καϑούπερ ασινγηδφι τινὰ οὖν μέσῳ πελοίτει δζρελομ- 

1: ποντοι, καὶ δὶ μένον καὶ σξεννύψϑμον, δαὶ ᾧ λαμιρότερον Ὁ φαΐς δεικψύοντον. χαὶ ζῶτα 
λέγω, ἰ κωλύων πίω ἀἰγαχώρησιν τέ πὸ ΟΜ πόλεων, ᾧ᾿ τέο εἰν τοῖς ὄρεσι  ταῆς ἐ-- 

ρλμέίαις δχετοι(ζω ἀἰπαχϑρόψων, δλλαὶ δεικψες ὁ τί τω βιυλορμδύῳ νήφειν κἡ ἐγχρηχϑρέναι 

Οὐεϊὲν τὕύτων χωλυμα “νύ. ὥασερ ὙῈ (4) βαϑυμῶον καὶ αναπεπ]ωκότα Οὐ καὶ ἔρημος 
ὠφελῆσαι τί δυυύαται (σοἰϊὲ δ ὁ τόπος ὅφ]ν ὁ τέευ δρετίω χατορθεΐν, δΟλ ἡ γγω- 

το μη ᾧ ὁ πος) ὅτω (ὃ νήφοντα, αὶ διεγηγέρνθμον ὅτε ὦ οὖν μέσῃ τὴ πόλει ϑζρατοί-: 

(ῳ κατουολοίχψαι ᾧ, δυγυγήσεται. ᾧ “σ᾽ τοῦτο ἐξαλόμέωυ, χαϑούπερ ᾧ μακαΐθλον 

τῦτον, (δν" εγαρέτους μάλιςα, ον μέσῳ “ν᾽ πόλεων Εἶναι, να χαϑώπερ ζύμη τοῖς ἀλ- 
λοὶς γινόνϑμοι, πολλοις (Εἰς (() οἰκᾷον ζῆλον ἐγαίγωσν. δλλ᾽ δὴν δυαερὲς τῦτοχα- 
ταφαίνοτοιι ἐ1) , καὶ ὀκφνογινέοϑω. χἼορίγει “ὃ λοιπὸν ὃ οὔμα τῷ κόσμου τάτν, ἡ 

᾿ . { Ὶ ’ Ν ᾽ ιν» « γ) ᾽ Ι .-, Ι 
35 βραχύς ο παρων βίος. κα) Εἰ μα νι, ὡς ἘΤῚ ἐντῳ! σκάμμαΐῖι ἐφήχα νθν, Τῇ“ πόνων ὃ 

δρετὴς αψωμέθα, ὁ ζὶ δίκτυα τῆς καιχίας αἰ φύγωρϑυ, ὑξερον μοίτίω αὖ ἑαυ-: 

ὧν' αἰθιασο θα, στε οὐδὲν ὑφελος τὴς μεταγψωσεως. ἕως μϑὲ .Ὲ ὁῤ ὦμδν οὖν τῇ πα- 
οϑύσῃ ζωὴ, δγωυατὸν μεταγνόνζομ, τῷ εἰντεύθεν δἰισύναοϑει κέρδους, ὁ ζῷ ασολτερο. Ἔσ-- 
γψαινϑμοις αὐδοτήματα τὴς τῇ δεασοτα φιλον,ϑοφπίας αἰξιωϑηναι . Εἰ δ πα- 

30 θϑντου χα οϑν ασϑϑιέμϑμοι αἱ ϑρθον παοϑλναρπαοϑείημδμν, μετόμοίσο θυ Δ ὄ πότε, ἐ- 
δεμίδν ἢ) ὁγησιν ὧκ πότου ἐζονϑν. ὦ ἵα μάθης, ἀΐκουε τῷ ἀσολφήπου λέγοντος, Ἐν Ψαλ. τ. δὶ 

ἢ τῶ ἄδῳ τίς ὅξομολογήσεται σοι; καὶ πόλιν, Αδελφὸς αὶ λυτεῦται, λυτρώσεται ὀΐ,. 8.65... Ψαλμη. ζ. 

πος; ὄσυδείς, φησιν, ἔξαι κέ λοιπὸν ὁ ἀξαιοούνϑμος (2) «αὐϑ τ. οἰκείας ῥαθυ μίας ππθ9-- 
δεδομδμον, ὄἄὄτο αὐ ἀδελφὸς ἡ, ὅτε ἐν συγίενης, ὅτε ὃν πατήρ. καὶ τί λέγω ἀδελφὸς 

᾿ ! ᾿ γ] ᾽ Ν ! Δ 4. ! Ἱ ἢ ! 

35 πατῇ καὶ μι τὴρ ; ὅτε αὐὖφι Φ δίκαιοι ϑρρησίὰν πολλίω κεκτηήνδυοι τότε σὺ μ-- 

(αλέοϑει {ι διμινήσονται ἡμῖν, Εἰ ἰνιῶ ῥαϑυμήσαιμνϑν . Ἐδὼ φῇ γδ 6, φησι, Ναΐε καὶ 
Ιως ἡ Αλυλ, ἐοις αὐ δαὶ ϑυγατέροις αὐνδρ[οὠ μὰ δξέλωνται. χαὶ ὅφοι τὴς αἰ- εξ. τϑὸ, 
πειλὴς Ὁ μέγεϑος, δίοις διγαίοις Εἰς μέσον “πϑεήγαλυ. 4. 5.5} ὦτοι κατοὶ χαιοϑὸν ἢ πειλὴς Ὁ μεγεϑος, οίοις διχαίοις Εἰς μέσον ϑρήγαι 69 
ἐτέρρις σωτηείως κ᾿ πυύϑεσις γεγόνασιν (ὁ,τε "ὃ Ναΐε, ἢ φοζερού κλυδωνίῳ ἐκείνα τίω 

40 οἰχϑυρϑρην χαυτειληφότος, κὶ τέων γωναγχαι (ὧν: ἐουᾷ" ἐσωστ' καὶ ὁ Ἰὼθ ὁμοίως τ ἑτέρϑις 
σωτηρίας ὑπόγεσις γείονγε ̓ ὸ ἢ Δλνήλϑ πολλοῖς ὄξηρπασε θανγαϊτῦ, ἡγίκᾳ, ὁ βαβοαρος 

ἐχκῴνος ὑχιζηῖ ζα ὑτὸρ δύ ϑρρπίνην φύσιν τυΐγδῥοντα ὀμελῷν ἐπε χείρει ὧν ΧΚαλδο- 

ὅς καὶ τόν" μαῖχϑες ὁ «ἦν' Γαζαρηνοις) ἵνα μι) νομίσω νϑμ, ὅτι οὖν ᾧ μέλλοντι αἰωδι ἐςαι 
Οἰιγγίοιὶ, τοίην τὸ οΟρς μὰ 



χοῦ ὦ, 

βιΚορ.4... 

Ραυ, 8. φςι 
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2 γα ζοιαῦτα, καὶ Ὁ φναρεέτοι αὶ αἰ ρυσίαν ἔχοντες ζῶν: κα; βαϑυμίας οὐγζυῦϑει δζρ,ϑν- 

ᾳ ἐλ ϑερείσαι τῆς ἐκᾷ Διμωείας δευνήσονται τοι αὐνδμ' ἐχιτηδείοις, δχρὰ τἶῖτο οἷ 
διχαῖας πϑτους “Ῥήγαγν ἡμῖν, ῷ φόζον "ἡμῖν ὀματεινόνϑμος ἡ παιδεύων εἰν Οἷς οἱ. 

χείοις κατορθώμασι μ(Τ' τίωὐ ἀύωδεν γαίφαν (ᾷς ἐλπίδαις τὴς σωτηρίας ἡμκαῦν ἔχειν, ὼ ἶνν 
μῆτε "χὶ κσδϑυϑνων ρέτη μεγάλο Φρονῷ, Εἰ αὐτοὶ εἰ καιχία τυγχαγονδρ ὑγτες, 5 

μήτε ἐπ’ ἀλλῳ Τὶ, δλλ᾽ ἕν τῶτο μόνον «πουδοίζειν, καν ἀσδλοόνοις ὥρϑμ «ἰραρέτους 
ἐληχότες, μίμᾷοϑαι αὐτῶν τἰω φρετίω καὶ Ὁ εὐναγτίον παλιν συμκξαίη, χαὶ φαύ. 

λῶν ὥμϑμ ασδϑοόγων, μὴ νομίζεν ἐκ τῦτα τι τ Ῥαθλάτηεοϑαι, διαὶ πος ὧν ὃ 
τορετῆς πῦνοις ἐπτυποδύεοϑαι. Ουτδὲν »ὺ ἡμῖν ὁκ τ είτο βλοῖζος ἔξαι. ἔκαφος γι 6, ἀξ 
ὧν διε «'ξα;», ζεφανοῦται ἢ κατακρίνεται, χαιθούπτερ ἡ ἢ μαχολος Παῦλος Φησιν, τὸ 

ἵνα κομίσητοι ἔχαςος ζο. δὶ πὰ σώματος πῦθϑς ὡ ἔπσραξεν, ΕἾτι ἀγαθὸν, Εὐἶτε κακὸν, 

χ παλν, (ὗς ὑυποδώσει ἐχοίχ'ῳ χτ' τὰ ὄργα, εἰὐτΥ. ὧπερ ὡπόμτο Εἰδύτες ἡ πᾶσαν βα- 

ϑυμίδυ “δἰτοτιναξαί νϑμοι πολιιὼ τῆς “δγρετὴς ποιησωκἴθα, λθ.ϑν, ᾧ ὡς ἔτι ἐν τωϊσκαίμ.-. 

ματὶ ἐσμεν, πρὶν ἢ Δἰθλυϑηναι ὦ θέα δον, φροντίσωϑμ ἡμιών τῆς σωτηρίας, ἵνα εἰν ῷ 
βοαχεῖ πότῳ γρόνῳ τίω  ιρετίο μετελϑόντες, ὧν ταὶ διηνεκῇ αἰανι μα ζυτης τα 

ἐμοιίζας κομισώκθα. καϑούπερ ἡ ὁ δίκαιος ὅτος ὁ μεταξὺ ΤΟ σύτων πονηρών οἰκϑίν, χαὶ 

Ουἰῖγα ἔχων ζηλϑιοῦτα αὐτο Υ̓ τ-ρετίω λα ἡ πόρτας ὁρῶν χλϑυαίζοντοις, κωμίῳ- 

δοιοῦτοις, δὶ μόνον ὀκψηοϑτέρος Οὐκ ἔϑμετο, δνλιαὶ ἢ ὅτω διέλαμψαν, ὡς καταξιωϑῆ- 
γαι χαὶ αἰέλοις κ' πυοδέξζαοϊ, ὁ πότων ἀρδέον “᾿δστολλυνϑβων αὑτὸς διέφυγε Ὁ ἐπε- 
νεῃϑείσαν δίκην. δλλ ἘΧῚ τω αἰκολουθίδυ τῷ λόχου ἐπθνέλθωμϑν. ἤλϑον δὲ, φησιν, 1 

(ὦ δυο ἀγίελοι Εἰς Σ όδὺμα ἐασέρφις. ὁ χαιοθς μοίλιςα δείκρυσιν ἡμῖν τῷ διχαν τῦτα 
τίω Φρετίωυ τίωὼ αἰπροαλλουσαν Η δτί κ ἑασέροις καιτου λοι ούσης παρένϑμε χα! οὐκ 

ἀφίζατο. ἐλ 5)» ἡδεῖ Ὁ οντδῦθεν αὐταῖ ιυκτό νιον κέρδος, δζρο τϑν Ὠ)πϑυμὼν ἔχι- 
τυχεῖν τα πλϑτυ, πολλὴ τῇ πσοϑσεδ)ία, ἐχέγρη, χαὶ τὴς ἡμέροις πληρωϑείσης Οὔκ 

αἰεχώρει. ζοιούτον γ5} ψυχὴ ζέουσα χαὶ διεγηγερνδύη. ὅτε κι αυὸ και  ἦνος κωλύε- 14 
τῶι τίωυ οἰκείλυ “ρετίωυ ἐχιδείξαοϑαι, αἰλλαὶ κα δὲ αὐνδόΜμ᾽ μώλιςαι ἥΜ' κωλυόντων ἴλτ- 
πλῴον ρεται, ὶ μείζονα. τίω φλόγα τῆς Ἐχιϑυμίας ὀμαΐτῆει. 

Ἰδὼν δύ, φησι, Λώτ ἀὀξαρέςη" ἐγόμτίον ἀΐζις. Χο 
Αἰκουέτωσοιν (ὦ) καὶ πο οοιγινομδέους πολλαίχις, ᾧ χαϑικετδϑονζζ, ᾧ πολλίω τίω ὡδ 

παδϑσεδρίὰν ἐχιδεικγυμϑμους διακρφυόνϑροι, ἢ πολλζωὺ τίω ὠπόὸμ, εοπίον Ἐχηδεικ 10 

γύνϑμοι. δρφι "Ὁ (Ὁ δίκαιον τῶτον, ὅπως σέκ αἰέμεινε οὐ ρολμέοϑει πορϑς αὐτὴν, 

ἀλλα χαϑούπερ ὁ πατόλαῤγχης, Οἕκ Εἰδὼς τίνες ἤσαν ὦ “οὐ δαγεγϑνότες, αλλ ὀδίτοις 

Ὡναὶς αὐτῶν Εἶναι ἰ ασολαιμθαγων, )ιασοέμϑιυος μονονουχὶ ἐσκίρτησε, χαὶ αἰθεχαρὴς 
γέλϑνεν, ὡς ὀχιτυχων “τὴς γήρϑιςγὸ μι οἰ ϑιυδοτων τῷ ασουδοιζομϑμου. 

δῶν γ)Ὁ}, φησίν, ὀξθνέφη Εἰς (ὠόδύτησιν ἀδθῖς, καὶ πσοϑσεκύγησε τῷ πσϑόσώπῳ 15 
Ἐπὶ τίω γώῦ. 

Ηυ)αράφησε τῳ Θεῷ, οτί κατηξίωσιν αὑτὸν κἰ πυοδέξαοῖ, ξβυ παρόν. σκόπει 
ἰυχς Φρετίω, μεγοίλζω θὐεργεσίαν τ δοὶ τὸ Θεοῦ ζωτίω ἡγήσω», ὦ ἐχιτυχεῖν 

ΔῊ λύδρανν, χαὶ “σ' τῆς Εἰς τότος δυξιώσεως (ὃ οἰκεῖον πῦϑον δἰ ποπλυραΐσαι. μή 
“δὴ μοι λέτε, ὅτι ἀγίελϑι ἤσον᾿ αἰλλ᾿ ὠκῴνο λογίζου,στι ὁ δίκαιος (ὅν σουέπω ᾧτο ἠπί- 40 

ςα"», ἀλλ᾽ ὡς οὐ, ϑοφπους αἰγνώτοας παρ» δοίύοντοις «ζασὸ δεχόμϑνος , ὅτω διέκειτο, 

χα Εἶπε, ὁ 

2 [ἰδοὺ κύριοι ὠκκλίνωτε Εἰς ῷ οἷχον τῷ παιδὸς ὑμων, ἡ καταλέσοατε, ἐν- 

[αν 



'ῷ 
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ψαώϑε ὧν πύϑως ὑμών, ὦ ὀρϑρίταωντες ἐπελθύσεοϑε Εἰς τίω ὁδὸν ἡμαδ. 

[κανα τὰ βήματα ζαῦτα τίου εἰγναποκχειμδῥθοιυ “ὀρετίω τὴ τὸ διισίου ψυχὴ ὀκκα- 
λυΐψαι. “ἡ ὃ δῦ τις ἐκπλιαγείη Ὁ ζωπεινοφ ρϑσιώζοω ὑπερξαϊλλουσοιν, 1" θερμότητα, 

ἢ αἰὲ Ἔ φιλοξενίδν ἐπεδείκψυτο; ἰδὺυύ, φησι, κύφλοι ὠκκλιίναντε Εἰς ῷ οἶκον τῷ πῶ,- 

ς δὲς ὑμωΐν. καχείοις κυρίους χαλᾷ») ἑαυτὸν παῖδα αὙΜ ὀνομκοίξει. ἀχϑύσωμϑμ, ἐγα- 

πητοὶ, ΜΝ ῥημάτων τύτων μτΤ' εἰκριξείας, ᾧ “ποι δόξῶμδι καὶ ἡμ4ς Τὰ ὅμοια αἰφωράτ- 

πεαῖ,. ὁ Ἐχίδοξος, ὁ πὐξεφανής, ὁ ἐν ὍὉσαύτῃ αὐθιασία, τυγιχαΐγων,ὁ οἰκοδειαουτης, ὅν" 

ἑδίτας, (ἦν. ξένος, τιὺς ἀγναΐτοις, (ὦν' θὐτολῴς δ᾽ φαγνόνϑμον, (δν" παριόντας, ὥν" ὑ- 
δωμόθεν αὐτῷ πσοϑσήχρντοις κυθλοὺς ὀνομάζει, χαὶ φησιν ὠκκχλίνωτε ἐς “τὸν οἶκον τοῦ 

το ποιδὸευ μι χαταλύσατο. ἐασέρᾳ ὙΟβεφησι,κοιτέλαξε. πείοϑητέ μοι, ὁ πτὸν κοί μ(ᾳ- 

τοῦ τῆς ἡμέροις αρἼοϑιμω ϑήσοιοϑ, ἐς τὸν οἷκον τοῦ πουιδὺς ὑμῦμ καιτοι λύσαντες. μὴ 
25}, φησι, μέγα τι ὑμῖν ἐπατίέλλομφι " νὑψαοὃε ὧν πόδωςυμδτοις αἰ ασὸ τῆς ὁ- 
δοιπορίας κεκ μκόζᾷις, καὶ ὀρθρίσαιντες αἰπελδυσεοῦς τὴν ὁδὸν ὑμδιν. λϑρσοαοε δΐωυ μοὶ 

ζωτίω τὴν γαῖοιν, ὶ μὴ ανανθύσντά μου κατ ϑς τὴν ποὐράκλυσι. 
ις Καὶ Εἶπον, φησιν, ὄχι, ΔΛ οὖ τῇ πλατείᾳ καταλύσομϑμ. 

Καὶ μτ' τοσειύτίωυ χρλδαίκλησι ἰδὼν ἀύξιυς αὐδρϑυονζᾳς οὐκ οὐναρκησεν, οὐκ ἀπίέτη 

τῷ ασουδαζορδῥν, συτὲ ὄπαϑε δι τοιζτον, οἷον ἡμιᾧς πολλαίκις ποιξίνϑρμ᾽ ἡ ἐα ἀΐοφι ποτέ 
για, «αοϑτοέψαοϑει Θαληθείημϑυ, τσ ὃς ὀλίγϑν ὀμόμθύογζῳ ἰδόντες, ἐπεὶ πύϑῳ σϑοίξ 

ϑερμότητι τῶτο ποιϑνϑρ, αἰφιςα ἄθα ᾧ γομίζονδν “Φρχούσαν ἀἰπολογίδν ἔχεν ὦ λέ- 

το γήν, ὅτ| τόγε ἑαυτῶν πεποιύχαμϑρ. τί λέγεις, τι Ὁ σουζο δ πεποίηχας ; αἰπώλεσας τίωὐ 
ϑήραν, διήμδοτες τῷ ϑησωυοού, ὁ ὃ ((εαυτῷ πεποίηχας , Ὅτε ἐὺ ἧς Ὁ σαυτοῦ πεποι- 
ηκώς, Εἰ μὴ ἔβριψας Ὅσο ΤΜ χειρῶν 4δϑησαυρθόν, Εἰ μὴ πϑρέδραμες τίω ἀπρὸμ, 

Εἰ μὴ αἰφοσιώσει τὴ μέ; βημούτων τίω! φιλοξονίαν ἐπεδείξω. Δλλ᾽ ὄχ. ὁ δίκαιος δυ.: 
τς, ἀλλά (ι, ὁρῶν ὀμτίτείγογζα ᾿) Εἰς τίω πλατείδν χαταλῦσοι βελονϑύους ( τῦτο 

5 ὃ ἐποίοιω χὶ πλέον ἐκχαλύψαι τίω ἰρετίω βαλόνϑμοι τῷ διχαν, ᾧ πτοδεῦσαι 

πλρζῳ, ἢ ὅση ἀὐτεϊὴ φιλοξενία) λοιπὸν αὐτὸς Οὐκ ἔἶι αγέχεται χα λόγων τίου χρῖδοί- 
χλῆσιν ποιφοϑο, ἀλλα ϑίαν ἐχιτίϑησι. δζρ, τῶτο καὶ ὁ Κολοὺς ἔλεγε, Βιαςαὶ ἱρπαζεσι 
τω) βασιλείλ “Μ ὠρχναῖν. ἔνθω γὺ οὐ πγϑυμαΐικὸν προύκειται κέρδος, δύχαιοος ἡ α;- 
ναΐγκη καὶ ἡ βία ἐπειρετή. 

40. 3 Καϊκατεζιαίξετο, φνσιν, αὐΐζοις. 
Ἐμοὶ δοχεῖ χαὶ ὠκονζῳς αὐεῶν' ἔλκεν. Εἶτο ὩΦ᾽ Εἶδον (ὃ δίκαιον ἔρχϑν τῦτο 

φδέρϑμον,ᾧ αὶ πσοότερον ἀφιςαίνϑρον͵, ἐὶ μυὴ ὃ ατουδαζόνϑμον ἀὐτω Εἰς ἔρηϑν ἐγάλγϑι, 
Ἐξέκλινδύ, φυσι, πσοὲς αὐτὸν, ὁ Εἰσξλϑον Εἰς οἶκον αὐτο, ὶ ἐποίησεν ἀὐζις πὸ- 

ὦν, ἡὶ ἀζύμους ἔπεψεν ἀδοῖς, ὶ ἔφαγον. 4. Πρὸ τῶ κοιμιηϑίῶαι. 
3 Ἐΐδες αὶ ογζωῦθα Οὐκ εὐ τῇ πολυτελείᾳ τὴς ἐφαπέζης Ὁ φιλοξενίαν δεικψυμδῥίω;, 

αὐλλα ὧν τῇ ϑοψιλεία τῆς γνώμοις. ἐὴ) 7 γὸ ἴδωσιν ὠδοὺς Ε ἰσωυγατεῖν ἐἰς Τ᾽ οἷχον ἰστν; 
δλίως ( τῆς φιλοξενίας ἐπεδείκψυζο ἡ ὠκᾷνος (αὶ ασοἧς Ὁ ϑεροιπείαν αὐτῶν χϑρεσκθυ- 
αζεῦο καὶ τὸ τῆς ἐσμαίσεως χϑὰ εἶχε, ὃ πᾶσαν ἐπεδείκψυζο τιμιζωυ καὶ ϑαρριπείλν ασοϑς ὧν 
πὐδαϑμονδμοις, δύ, ϑροίποις ἀὐζις τινας ὀδίζοις Ε ἦναι γοκκίξων. 

4. Οἱ ὀύδρες τῆς πόλεως (Ὁ Σοδὸμέται αἰϑκεκύκλωσοιν 1 ὀικίαν ,ἰπὸ νεδ νίσχϑυ ἕως 

αρεσξυτέρου, πᾶς ὁ λαὸς ὦμᾳ, 5 Καὶ δξεκαλοιῶτο (ὃ Λὼτ, καὶ ἔλογϑν ασοὸς «ὑν-: 
τ ποῦ Εἰσιν (Ὁ ἀνόρες (Ὁ ἐισελϑόντερ πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ὀϊξαίγατε ἀὐζις αγοϑς ἡ- 
μας γα συγενω θα ὐὔζις. " 

Οβιεγίοιξ, τοτι, ας ος-ν: Μὴ 

Μα79, 4.18 
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Μὴ οπλώς αϑαϑράμωμϑρ, αἰγαπηοὶ, το ἐιρηυϑῥα , Μηδὲ μόνον τότων ἴδωρϑυ 

μωνίαν ̓  πασης συγγνώμης ἀπεφερηυϑμζωυ, αἰλλ᾽ οὐνοήσωμϑυ, πῶς ὁ διίχαι ὃς ὧν μέσῳ 

ζοιϑτων ϑησίων ὕὅτως αἰλλοκότων ὀικϑῦυ, ὅτω διέλαμ εξ Ὁσαύτης Φρετὴς αἰ χυρθολήν 

ἐπεδείξατο ᾿πῶς οὐεγχεῖν ἡδευνή ϑη,ττῶς Οὐχ ἔφυγε σὴν αὐντῦϑι οἴκησιν, πῶς τὴς παϑὲς 

δοιὶ δζκλέξεως διὠείχετο. πῶς, ἐγω λέγω. πσοεάδως ὁ ὅλων δεασότης τὴν κχἰχύβ.-5 
ζαἰλλουσαν αὐτοῖν πονηολδν ᾧκϑνόμησε τὸν διίχαιον τον αὐντόϑι και τοικλσοι Ἶνα, καϑοι.- 

“-ρ᾿ ἰαίξος ἀἴριφος Μ αἰρῥωφη μοαίτων αὐτῶν αὐδιλμέαϑαι δυωγϑη. αὐλλ᾽ ὁρῶν ἀύζις ἀἁ.. 

γίωτα νοσοιοῦζᾳς, ἡ μι» δεμίδν ϑερρπείλυ Ἐχιδέξαοϑαι " βαλονϑμες, σὐυϊὲ ουτως ἐφί. χϑιῳ, 
ςατα!. ποιϑτον ΣΝ ὁ ἰαίξος, καν ἰϑῃ πὸ πεί ϑηγικϑυτα τὴν τέχνίου, θυ παύετω ἴα ἢ 

ἐαυίν, πληρῶν, ἵγα, ἀν ὦ τῷ; “γϑόνῳ τϑερηται, αἰγακτήσαοϑαι διωηϑη Τ χαμνοντα' τὸ 

Εἰ μηδὲν πλέον αἰὐύφ, ἔχη τέω μεγίτιν ἰπολογίομ, ὁτί Οὐδὲν ΟἿ παοσηκόντων Εἷς 
αὐ τὰν ὐρέλιπεν, ὁ δὴ ἢ ἐγζωϑα γεέλρηται. ὁ κι "ὃ δίχαιος “ὅτε Ὀ)χὶ πλέον ϑΐτως αἰε- 

δεύκψυτο πολλζω τίωὐ κευρτερίαρ ἔχιδεικψύμϑμος  κάνοι ἢ ἢ δγρα το ἡσαν πάσης συ. 
γεωκης ὠπεφερηνϑβοι, τί θ μόνον ἐκ ἔληξδν “ χακίας, δλαὶ ὁ μάλλον αὐ Ὲ ἐπέτεναν, 
δόφι ὁ, αὐθιεκυκλωσοίν, φησι, ὀικίδν Ὡσὸ γεθνίσκϑυ ἕως ωρεσζύτα,ὁ λαὸς ἀ μκοι. μεγίξη ιξς 

Ῥ πονηρίας ἡσυμιφωνία, πολλὴ χακίας ἡ Φοροὶ, ἀφατος ὃ “οὐ δανομίας ὴ αἰχυρουλὴ, 

συγνγωςος ἡ Ἐχεχείρησις. σὺ νεθινίσχου, φησίν, ἕως ωρεσζύτε.ν μϑγον ἡ νεότης, φησὶν, ώ 

ἡ ὐδαάνομα ζαῦτα ἔχιζυτῦσα, Ὡλὰ χαὶ (Ὁ «ρεσξύπαῳ τίωὸ ἡλικίδλω, χαὶ πῶ 

ὁ λαὸς ὡμᾳ᾽ ᾧ ὅτε τίωὐ τολμὸν σίου ὀμαιδοὴ ἢ ὀῥαϊθ,όυυτον ζω πίω ἡδοιώτο, ὅτε ἢ 
οὐἰκοίμιητον ὀφϑουλμὲν Εἰς ἔννοιλυ ἐλοίμιξλμον, ὅτε () δίκαιον ἠοίύγογτο, ὅτε ΤᾺ ξένων 19 
γομιξονϑμων, αὶ δὶ τίου τῷ διχᾳίου φιλοξενίαν αὐτόϑι χατοωλυσοίγτων ἐφείδοντο, δὶ 

" ἀἰπηρυθριωμδύως ἢ γυμψῇῆ, ὡς Εἰ πεῖν, τῇ κεφαλῇ ζᾳ τῆς ἀσελγείας ὠκᾷνα βήματα ἵεὲμ, 
λέγοντες τσολσίασι. καὶ καλέσαντες ᾧ δίχαιον ἔλεχϑν “ὧϑϑς αὐτὸν, ποῦ Εἶσιν Ὧ δμ- “ἐκ 

δες (ᾧ εἰσελθόντες πσϑὸς ὑμᾶς ; δξαγαγε αυζᾶν;, ὕα φυήενω θα ἀὐδοῖς. δὲ ζώ- 

τίωυ αὐνἹῶ« οἶμαι τίω Ἐχιυχείρησιν, αὶ τίω τὐῬοίνομον πονηοίδν, ᾧὶ (Ὁ) δίκαιον μέλι : 
τῆς ἑαυέοας γὐσακοιδῆοϑτη, ὦφε μηδενὶ συγχωρῆσαι “Ἷμ' ὁδὶ ἀἰγνοοιδι αὐδέπε- 
σεῖν ταὶς ἐκείνων ποαΐγοις . ἢ ὁ υϑὺ δίκαιος κ᾽ τῆς φιλοξενίας, κῃ ης σωφφρϑσιώης 
τῆς οἰκείας ἐχτδεικγύμδμος τι ἱπβοολζωὺ, ζωυτίω ἐποιεῖτο τω ἀσουδέν)᾽ (ὦ 5 ἐκ 

αἰήέλοις τέως, δλλ᾽ ὡς δ, ϑοόποις ἐνόμιζον, ᾧ ὁ δίκιο, ἡ (Ὁ πἴθανομοι ὀκεῖνοι. 

᾿ σϑτὸ ἐοϑλοντο Εἰς τίω πλατείαν χατουλόύσαι, ἵα πἴδασωσι τῶ διχαίῳ αἰῷορ- 19 

μῶν Ἐχιδείξαοϑαι τίω ἷϑδὶ αὐςἂν φιλοξενίθν, ὁ δείξωσιν αὐτωῖ φζρὲ “Ἷ ἔργων, ὡς 

εἰξίλν μέλλουσιν ὑφίςα αἵ, τίωὐ ἡιμωφίαν, ὅτω τίω πο δοινομίδν μεθ᾿ αἰχυρξολης ἔχις 

δεικψύνϑμοι. ΔΛ ἰδωμὰν λοιπὸν ᾧ ϑιχαισ “ὁ ροτὴς Ὁ μέγεϑος. 
6. Ἐξελϑών, φησι, σϑὸς αὐτῶν πσοϑς ὃ πσοϑϑυρον, Ὁ Κ θύραν πσοοσέωξον, ἔϊ- 

“το Ἀ “σοὸς ΒΛΙΩ͂Σ . 13 

Ορᾳ πῶς δίδοικαν ὁ δίχαιος καὶ τρέμει ΖΡ τὶς ΔΜ ξύων ἀσφωλείας. συ ὲ γ5 ἀ- 

“πλώς Ὁ ϑύραν παφοσέῳξεν ὀπίσω ἀντι, δον Εἰδὼς αὐδῶ πίω μιαψίδμ ᾧ ὃ πλμμ- 
6ϑν, ὁ ὑφορώνϑμος αὖνΨῥ πίω χσοοπέτειαν, Εἶτά φησι πσοὶς αὐῶν, 

ΜΜηδωκιξς ἀδελφοί, 

ΩΣ τῆς πνὸ δικαὶν μακχροϑυμίας, ὦ ζῳπειοφροσιωώης αἰ χυρθολῆς. τῷτο ἐληθῖς Ὁ 
Ὡ ρετὺὴ, ὦ μετ᾽ ἐχτεικείας τοῖς ζοιστοις πυρόσφέρεεϑαι. Οσεονὲὶς ΧΙ γοσοιουτου )ερῳ.- 
σπόίσει βυλόμϑδυος, ἢ (() μαινόνϑμον σωφρϑνίσαι, ϑυμούνϑνος χαὶ κζ' οἰ πονοίας τοῦτ 

“ᾷ, ναπει ἡδιπῶς «ὧν Ὁ Οιαῦτο χρθανομεῖν ϑυλορμϑμοις, ἀδελφους καλῷ, ὠπῶς 
εὐὐδὸ 



χοσὶ μή, 
“' 
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αντὧῶν βυλόυϑμος, καὶ χὴ χαϑικέυο αὐ ῷῦν ᾿ (Ἰιωειδιήσεως, καὶ Χ ̓ ξ ἰποτῆσαι αὐτῶν Ὁ ὄχιχειρά- 

σιωφ' ὃ μιαρϑφ. 

: 7 Μηδαμῶς, φησιν; ἀδελφοί. μὴ ᾿ πονηρθύσνοϑε. 

Μηδέν, φησι, ζριὅτον λογίσηαϑε, μὴ τέο πονηροῖν ζωύτίωυ πραξι ο οὐγοήσητε, μηδὲ 
, Κ φύσι αὐτέων πο ϑαδειγμαπίσετε, (μηδὲ αἰλεσμοις Ἐλπιοήσετε μεέξεις. ΔΛ εἰ ὁβύ- 

λεϑεῷ μϑυίας ὑδλν  οἷτρον τρῖθα μυνϑήσουος, ἐγὼ τῦτο χρρέξω, ὧτε χουφότερογυ - 

εδιΓ ϑυέαι, ὃ τόλμημα. . 
8 Εἰσί βίοις δύο )υγαπίρες, οἱ Οὔ ἔγνωσαν ὀῤδρας. 

Ἐπ, φησὶν, ὠπειρϑί [Εἰσι γοιμικῆς ἃ σωυδσίας νλνέπαφοι τυίχόῥασιν, Ὁ αὐτῇ τῇ ακ- 

τὸ μ᾽ τὴς ἡλικίας Εἰυὶ, ̓λθίμεπουσαι τῇ ὧρα. ζωᾷς ὑμῷ ὠκδὸότοις ϑίδωμε, καὶ ὀγράς άεϑε 

αὐταὶς ὡς Ῥρέσκει ὑμν, λοιξόντες αν, Φησι, πληρώσατε ὑψε Εἰς αὐ ̓  ἀσέλ- 

γήαν, ὦ ἐμιφορήϑητε, τὰς δηπϑυμίας υμῦϑ! δἰ πονηροῖς" 

Μόνον Εἰςὧν ἀὐδρας τύτυς μηδὲν ποιήσητε ὠδέχον, Ὁ ἐἰνεκεν ἐϊσῃλϑον ὑπὸ “ὁ σκέ.- 

πην ἵ δυκδν μου, 

9 Ἐπειδὴ ἐξιασειμιώωυ, φησὶν, ἰυ(δυ ὁ Οἰσήγαγϑν αἰπὸ ἴΩ δυκες μου, ἵνα μὴ ἐμοὶ 
ἴχιγραφῇ ἡ Εἰς αὐςᾶν. γινομϑβμη τ Ῥανομία, καὶ Ὁ ἐγὼ " αὐζις αἱ αἴτιος τὴς ὕθρεως ὥυτης 

ἥμωμαι, [θ᾽ τίτο ΑὩΡ αὐ Ὅν δύο μου »υγαπόρᾳς δίδωμι, ὦφε τούτοις ἐλθ)ε- 

μέσαι ῥμυ ὑμετέρων χερῶν. πῦση Ῥ δικαίου: ἡ ϑηρετη πάσαν ρετίω φιλοξενίας οὐγίκη-- 

σε, πὶ [γα αὐ τίς Εἴποι καστ' ̓άξίαν τὶ τῆς τῷ δικαίῳ τότε Φιλφφροσιωύης, ὃς Οὐ οϊὲ ἢ: 9υ.. 
29 γατέρων φείσαεϑαι ἡ ἡγέογετο, ἥα τίω Εἰς «ὧν ξῴυς τίμιον Ἐχιδεί ἴξηται; ᾧ ἐλῥλαερώ- 

σ τῆς τ δανομίας Δ Σοδομνψδμ ᾧ «ὗν ὦ καὶ ἡ ἀλλυγατίρᾳς ζᾷς ἑαυτοῦ ὀκδίδωσιν, 

ἥα (ἂν ξένοις, τοῖς οδιζαις (παλιν "»» (ἰὠτὲ “λεγ) τοὺς ἐμηδουμόθεν αὐτῷ γνωφίμας 
δξαρπείση, τῇ τῆς δὰ πο δανόμων ὑέρεωρ ἡ ἡμεῖς ἢ  ὁρντερ πολλάχις τοι αἰδελφοις τοις 
ἡμετέροις Εἰς αὐτὸ τῆς αἰσεβείας ῶ βαΐοκ 869», ἡ» λαδὸν Εἰποῖν, κ᾿ «σὸ τίω Φαῤυγί 

14 τὸ δζαθολου γυνομδιύε, Οὐδὲ λόγϑυ μεταδριοῦαι αὐεγϑαῖϑα, σϑ οὶ συμιξαλέῦσαι, γα 

τίω χὰ ΜΝ λόγων αὐ θαίνεσιν Εἰσενεγκχεῖν, χαὶ ἱ ὀξαυρπείσαι τῇ τής καχίας, καὶ τσοϑς Ὁ 

ρετίω χειοαγωγήσαι. ποίδν δι λδίημδυ δ ιπολϑγίαν, τῷ ὦ ̓δικαίο, Μηδὲ ἥὔμου- 
γατέρων, φάσωνϑῥου ἐν τί Εἰς «ἦν ξένοις κηδεμονίαν, ἡ δέν ἢ ὅτως Δὐπλεοῖς 

πίδὲ τοῖς ̓ ἀδελφοις τοῦς ἡμετέροις 5. ἀχενδῥων, καὶ Ὁ πολλαῖχις ᾳῳᾳᾷ ψυχεὰ ὁκᾷ γα, "ῷ 

η0 ὠλογίας γέμοντοι βήματω ̓ αελἸεμδίων' τ γ» Κϑιγὸν ἔχω, φησί, πεῖς αὐτὸν; 

Οὐσδν μοὶ μέλει, σσοὶὲν ργμα ἔχω. τἰ λέγεις ̓ δύϑενπε: ; Ουεἰὲν Χρινὸν ἔχεις 

πυϑϑς αὑτὸν ἀδελφό, σϑ ὅφι" τῆς αὑτῆς σοι μετέχει Φυσεως" ἰαὺῦ (ὃ αὑτὸ ἐπε δε- 
αὐὐτίωυ᾽ πολλαχις 5. ἡ τῆς αὐτῆς μετέχατε πραπεζης, τῆς πγέυμιατικῆς λέγω καὶ 

Φρικίης, Ὁ λέγεις συν κοινὸν ἔχω σσθὴ αὐτὸν , Ὁ δϑηλεώς τ Ῥαπεέχεις, ᾧ οὐχ ὁρέ-- 

᾿ 

χρν. 0. 

45 γε χέῴρᾳ χεινδμῳ: ̓ Ὁ ὁ Ἰσδοήοιρ οὐδ ὀνόμος ποδοσίταῆς μηδὲ ἥμε ἐϑρον τὰ ἰπσζύ- Ἐξ.χγ..., 

γα, παρορᾶν “πετηωκότοι᾽ σὺ ὃ Τ' ἀδελφὸν αὶ τῷ δζοαίξόλου πολλαΐκις τετρωμϑμον ἃ 

κείμϑμον ὁ ὁρῶν, Οὔκ ἔΧ1 Ὁ γῆς, ΔΝ Εἰς ὦ τῆς αμδρτίας βαραθρον, Οὔκ ὀϑαασᾶς δῷ 

Τῆς ᾿ς αὐ δκινέσεως, ἡ τίω γυϑεσίϑμ, Εἰσείγεις τίω δὰ σοίυτῦ, ἡ ὁ απουδαίζεις ἡ ἑτέρας, 

εἰ οἷνντε, Εἷς συμμαχίαν λϑξν, ἵγώ τῆς Φαρυήος τῷ ϑηράου ὦ μέλος ὦ συνόλέυνϑε- 

40 ῥῶσαι διιυνθης,κἡ πρός “ἴω οἰκείαν ,ἐπθμαγαγᾷν δὐγώειαν,να.κα ὦ αὐτὸς, ΕἾ ποτε αξι- 

πέσης, ἢ μη ̓ ἥμοιτο, ζος δικτύοις τῷ ᾧ πονηρ9] δαίμονος κείνου, διωυνθῇς ἔχεν ὧν «- 

βμμεύαι δυυναυϑῥους, κὶ Χ) ἐλθυϑερῶσαι ΡΜ τῷ φόλϑυ μηχανῶν: ; ὅτὼ ἡ Παῦλος διε-- 

γίξρι βυλόνϑμοςΓαλάζς Εἰς τίω Ἢ οἱ οἰκείων μελῶν καϑϑ")οιαν, φησι, Σ 9 πῶ) σίαυ-: 

εγίοι, τοπλ,1ς ΟΡ 3 τὸν 

Ταλ. τ. 
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πὸ, μὴ αὶ σὺ πειρριοϑοης᾽ μονονουχὶ λέγων,ἐθ ἀασυμιπαξῶς καὶ ἀνηλεῶς ποραδγρά μὴς 

δ ἀδελφὼ, ἰσως χαὶ σε" αὐὐοοιπεπ]ωκότοι ἕτερος ἅτω τ ραιδραμίέται. Εἰ Ούιω βε(. γι ἀν 
λει μι παρφῷϑηναι, Εἴποτε αἰδεπέσοις, μῆτε αὐτὸς παοίδοις, δλλαὶ πολλίω Ὠχί. ω 
δειξαι τίω φιλοφοργίαν, ὼ ϑηστεσρϑν ἡγϑύ μέγιτον, ὦ δυνηθῆναι οἱ σσῶσαι ᾧ ἄδελ.. 

Φὸν. συσὲν Ν᾽ στα ἴσον δμοιτ᾽ ἐν ποτε Εἰς Ῥροτὴς Ἅθ)9ν. ἐδ Ὁ εὐνοήσῃς μόνον, ς 

ὅτι (τ ὃν παρορῶς καὶ «οὐ θαιτεέχεις, οἰ πὸ τῷ δεασότα σὰ Ὧοσαύτης ἠξίωται τῆς Τιμῆς, 
ὡς δὲ αὐτὸν μή πο ραιτήσαο δ, ὼ ὦ αἷμα ὠὀκχέειν ὦ ἑαυτοῦ (καθώς καὶ Παῦλός φησι, 

« Κοιημα, Καὶ Ἔἰπολόται ὁ ἀοϑενῶν ἀδελφὸς 6ΧῚ τῇ σὴ γνώσει, δὲ ὃν Χραφὸς αἰπέϑθανον) τονε 

δ αὑτὸν ὁ Χολοὸὲς ἡ ὃ αἦμα ὀξέχεε, τί μέγα ποιήσεις, ἐδ τέων χρϑϑοὶ στωυτῷξ φιλοτορ- 
γίαν δχιδείξη, τῇ διρυ Μ᾽ λόγων ασοϑ'δ5πὴ ὀζριναφήσης κείνϑρον, καὶ πίω αἰτεῖ ψυχίω ιὸ 
βεζατπῆισμκένζω ἴσως καὶ «( πσοξρύχιον γεγενημθμέωεν ὀῥενέγκης ὡκ τῷ ““ς κακίας [υϑρύ, 
αὶ κυ) ραισκθυάσης ἰδιᾷ τῆς Ἔρετης Ὁ φῶς, αὶ μὴ παλινδρομῆσαι Ἐχὶ (δ) τῆς κακίας 

ζοφον Μι μησώμεδα τοίνιω, ωὐρακαλώ, ᾧ δίκαιον τὅτον, ὦ Εἰ δέοι καὶ χίγνδυουὸν να 

ἰπσομδρᾷν τὸ τῷ τίω σωτηρίαν τῷ πλησίον ποραγμματϑυσαοδ,, μηδὲ τῷτοπα.- 
οαιτησώμαϑου. ὁ ὙῸΡ τοιίδτος χίγδγυυος σωτηρλας ἡμῖν «ἰπυύϑεσις γίνεται, ὦ “πολλῆς 15 
“ϑλρησίας “σϑϑξενος. οὐννύησον ὙΣΡ μοὶ (Ὁ δίκαιον τῶτον, ὅπως τσδὸς δίομον ὁλόκλη- 

ον Ὁσαυτίω «ἰδὲ Τὶ χακίλν τίω συμιφωνίλν Ἐχιδειξαίμδμον παρεταξα"»,ὺ μέϊ ἔχι- 

ἐκείας πολλὴς καὶ τί ὀῤδρείαν ἄφατον ἐπεδείκψυ»»,Ε ἰ αὶ σὲ ὅτω χᾳϑικέα ἢ, ἠδυωήϑη 
τῆς ακαϑόζε αὐ! μανίας. κ᾽ γὃ ὰ ῥήματα ἐκῴα,ὺ τίω ἸὨπείκειδν τίω χἰπῷ- 
ξωλλέσαν, ὃ Ὁ μονονεχὶ ζαῖς χερσὶν ὠκδοιωῶαι ὀζρὶ Μ᾽ λόγων ζᾳς θυγατέρας, τί φα-1ο 
σι πσδὸς αὐτὸν; 

9 Απῦςα ὁκέϊ. 
Ω μέϑης αἰ πὐρθολὴ, ὦ χρρμφρϑσιώης Ἐχίτασις. Οιδτον γ καὶ πονηροὶ αὐτὴ χαὶ 

αἰκόλαςος Ὀχιϑυμία ᾿ ἐπειδϑμ «ἰδ εύρηται τῷ λογισμοῦ, ον ἀφίησι ((ιωιδεῖν ὠὐϑὶν 
τοῖν δόντων, ἀλλαὶ καϑούπερ «ἦν σκότῳ χαὶ νυκτομαχίᾳ τινὶ, ὕτως ἀγτλυτο Δ 4- Ὁ 

Ι 
“ραῆετω. 

ΝΝΙ Π 2.“ γς »“» ἕξ" 
Αποςα, φησίν, ὁκᾷ ,. Εἰσηλϑος παξφικῷ,, μην κρίσιν κρίνειν ἡγε οἴω σεκακχώσο- 

μὸν μάλλον, ἢ ἐκείνοις. 
ὥρᾳ πῶς ὑδὲ ὁ δίχαιος ἐχιεικὼς αἰὐοῖς θζκλέτεται, (ὦ) 3) πόσῃ κέχρηνται τλθρασύ- 

«“ ᾽ 6 ! ΠΣ ἽΝ 6 , 4 . ᾽ν» 9 
τῆτι. ὠάσερ ὡκοακγευ)εέντες Ἄθιπον αἰ τῖῦῦ τῷ δγριούλθυ, ἡ ὡς "ὑπο κείνου φραντη- 19 

Ι .“ 7 “" ! } 2. »"»ν Ν 7 

ἡϑύρϑμνοι, ὅτω κατεξαγίςαντωι τῷ διχαίου,, χα φασιν, Εἰσηλι)ὲς παρφικᾷν, μη κρίσιν 
κρίνᾳν ; πα ρϑικόν σέ, φησιν, ἐδυϊξαι μεϑου" μυὴὶ γδ ὸ κρατὸς ἡμιωών κα-τέφης » ὦ ἀγνωμο- 
(μωυς κἱπυῥἭολή. δέον ογτραπῆναι, δέον αἰδεαϑηναι τέω συμζουλ ζω τῷ δικαία, (Ὁ ὃ, 
καϑα (ὦ μανόμϑμοι ᾧ ῷ ἰαΐβ)ν συγκόψαι Ἰηχιχειρφύσιν, ὅτω καὶ ϑτοί, σέ, φυσι, κα- 

Ι “ Ὁ, 2 », ωηι} γ“ςε ! , τ κνῺ] 
κωσομδν μαλλον,, ἡ ὠκεέίνους,. Εἰ μηβδλει, φησιν, ἡσωχάσαι, μμοιϑησῃ ὡς Ουσὲν σοι 14 

πλέον ἔςαι τῆς Εἰς ὀκείνους “ορλςασίας, ἢ τὸ ἐκείνους υδὲ αἰ φφυγεῖν ῷ χιγδυυυὸν, 

σε ὃ τότω αἰδεξληϑῆναι. 

Παρεθιαζον» ἢ τὸν Λωτ σφόδγα. . 
. Ἃ ᾿" ᾿ } “ 

Οἷα ( δίχαιον τῶτον ἢ αἰδρείλυ ἸὨχιδεικψύμενον, ᾧ Τοσυίτῳ πλήθει λύτιτήεοϑαι 
Ἐχιχειρφιῶτα. 40 

12 

Κα ηγίσαν, φυσι, (ἀωτοίωι τίω ϑύρῳιν. 
Ἐπειδοὶ Ὁ μέλλων ὀἰξιέναι ὁ Ὁ τιώτων μανίαν παδεορῶν πσδοσέωξεν αὐτοὶ δπιοϑν 

τίωυ δύρριν, Ο)ς αὐαοόμενοι αρϑὶ ὅτι καὶ γομοι τὴς τῷ δικαίου νέσεως, Οὐκ αὐαοόμενοι (ὦ μιαροὶ ὅτοι  κρἴθαάνομω χαίου ρα "ἢ 
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«υἷν τε ἐζιαζον» ὼ τίω ϑύςα" (τοὶ ψαι ἐπεχείοφιω. δλλ 2. σ᾽ Τρ αι. 

μάτων ἐδεύκψυτο αὶ ἡ Τῷ διγα φρετὴ ἡ ἡ ασρὸς τους ξέγους νομί δουϑύοις κηδεμονία,, ὦ 

"ἰῷ πλύϑους ὠκείνου πϑυΐζος καὶ ὐξὶ τίω κουκίαν συμφωνία, τε λοιπὸν ὠκχαλύσλουσιν 

ἑαυτοιξ ὦ κοραγέφρνοότες. ὦ ὯΦ εἶδον (ὃ δίχαγον πόμζο (αὶ Ὁ ἑαυ πεπληρω- 

ς χότα, τίω ὀνκείδιν Ἐγχιδείκψμωται δυωδα μιν,ὺ ἐπτιμκιύσσι τῳ διχαίῳ χαταδυυναφευομδῥῳ 
αἰ ποῦ τὴς ὠκείνων μϑμίας. 

1ο Ἐκτείνλντες γ,.5), Φησιν, (ὦ ὀύδρες Τα χεῖροις Εἰσεασαίσαντο () Λώτ πσϑϑς 
ἑαυζῶν: [ϑ ἰς ῷ οἶκον, ᾧ τίω θύρφιν τῷ οἴκυ αἰπέκλιεισοιν ΣΙ Τοις δ ὀύδρας τς ὁγ-- 

ζμ Ὡὴ τῆςϑύρας τῷ οἴκου ἐπαϊταξὸν οἰορφισία, διὸ μοιρὸ ἕως μεγάλου, ᾧ πϑρελύ- 
10 ϑησαν ζητοιώτες τίω ϑύραν. 

Ὁρᾷς πῶς τὸ ὁ δίχαιος ὥστ τ ραχοῆμα τῆς Φιλοξενίας κομίζετω (ας αἰ μοιξαὶς,κ οἱ 
πράομοι ὀκᾷνοι ἀξίλυ τίννσι δίκζω. Εἰσεασαίσαντο Ὁ , φησι, 4 Λὼτ εἰς οἷ. 
χον, καὶ τέωὐ ϑύροιν αἰπέκλεεισαν, (βνὴ ὃ ὀύδρας ἐπαταξθν αἰοροισία οἰπὸ μικρῷ ἕως μεγά- 
λου, καὶ πὐδελύϑησοιν ζητοιῶτες τίου  ϑύξαν. γ᾽ ὃ τῆς αἰ σνοίας αὐτῶν ὄμμα πεπή- 

15 ρώτο, δχγὶ τῦτο ἡ τῆς ὁροίσεως Ὁ πὐύφλωσιν «᾿ ανονϑῥουσιν, ἵνα, μαϑωσιν ὡς Οσσὲν αὖ-- 

τῶν ὀφελος δ σω ματικϑίν ὀφϑευλ δ}, ὔμ᾽' τὴς δχᾳνοίας ὀμιμιαύτων πεπηρωνϑῥων. κἡ 
ὯΝ' (ὐμφώνον τὴν κακίθμ ἐπεδείκιιωυτο, ᾧὶ ὅτε (ὦ νέοι, ἴτε (ὦ ὡρεσζῦται αἰπείγοντο 
τὴς πογηροις Ἐχιυχειρήστως, οἰ ϑ τῦτο πόρτες, φησιν, αἰποτυῷλω, δησοιν, ἡ Ἐ μόνον τὴν 

πήρωσιν ἐδέχοντο , λα ᾧ (ᾧ τῆς ἰούος ὠΐδις τῷ ματος διελύετο. ὯΦ Ὁ» ὯΝ 

Ἰοχυολώτερφν μέρς τὴν υγέω ἦσαν δζελελυρδβοι, δρὲ τῦτο ἢ ἡ ματος τὴν ἰχεω 

,δελύθησαν. ἢ (ὦ πσοότερον (μωτοίναι τὴν ϑύραν Ἐχυχειρφεῶτες , ἢ μα πολλῆς 
ἀπειλῆς του ϑιχαίῳ δῥελεοόνϑροι, αἱ, ϑρόον Εἰ ςήκεισον χρραλελυμϑβοι, καὶ πσθ9 Ὁ 
ὀφθαλ δ χειμδύζιυ τὴν ϑύραιν ἐχ ὁρώντες. τότε λοιπὸν αγέπγθυσεν ὁ δίκαιος, ὁρών ἥἴγες 
ἦσαν (ὦ προ γεγϑνότες, ἡὶ ὅτι μεγάλη τίς αὐτῶν καὶ δυυύωμις 681, 

5 ἃν Καὶ γδρεῖπον ασϑθς αὑτὸν (ὦ) ἀὐδρες᾽ ἔς! πἶς σὸι ὧδε γαιμθοθς, ἢ οὶ, ἢ ϑυγα-- 
τίρες, ἡ ἐΐ τίς σοι ἄλλος δὴν ἐν τῇ πόλει; 

δᾳ πῶς τὴς φιλοξενίας ἀμείξοντωι (ὃ δίκαιον, ἡ πὼς αὐτῷ [,σράσαεϑαι βύλον- 

ται ὙΜ οἰκείων πόύτων τὴν σωτηρίου. ἐΐ τίς σοί, φησιν, ἐν τῇ πόλει, ἐΐ τίνος ἀγτέχη, ἐΐ 
τίνα οἶδας ὠρτὸς γεχϑνότα τὴς τύτων χορ φινομίας, 

390. Εξαγαγε ὐκ Ἐ τόπου τῶτυ, 
Καὶ ὧκ τῆς γῆς, ὁ πλιύζᾷς ζους σοι πυδλσήκονζς ἐξα! ατε. 

12. Απόλλυμϑι 2.) ἡμεῖς τὸν τόπον 
Εἶτα δ τίω αἰδίαν ἐπαΐορυσι, διδαίσχοντες τὸν διίχαιον αἰπωτα ΜΙ ἀκριξείαρ' 

Οτι ὑψωϑη, φησίν, ἡ κε αὐγή αὐταὖν εἰνανδίον κυοίν, ἢ ὠπέφειλον ἡμᾶς Ὁ ὀκτεί.- 
42 ἌΡ αὐτύς. 

᾿Ὑϑτο ζω σπερ ἔλεγε τῳ πατϑιάρχε, δι κραυγὴ Σοδὺ ειρενὶ Γομόῤῥας πεπλήϑεω) 
“τοῦς μὲ: ὑψωώϑν, φησὶ ν, ἡ κρᾳυγή αὑτῶν ογαντίον κυρίν. πολὺ Τὴς τ αιομίας αἷν-: 

τῶν ᾧ μέτεϑος. καὶ δχρὰ τῶτο φη4) αὐίωτός τᾶν κἡὶ νέσος, ὁ ὃ σραῦμα Τϑ δε μίλν ϑεραι-- 
πείαν ὕχιδέγεται, αἰπέφειλε κύρλος ἡμῥὸς ὠντείψψαι αὐτέω! τῶτο ἕξιν δἔλετε [] ὁ 

40 μαχῴριος Δαζὶδ, Οὐ ποιωΐν «ὧν: αἰγίέλοις αἰστυ; πγθύματα, ἡὶ τὸς λειτουρηρις ἀὐτϑπυ- 

Θός φλόγα. ΚΦ ἀφανίσαι, φηοὶ, πὐρατέγϑνα νϑὺ πᾶσαν ζει τίωυ τίω παἰξίχωρον 
(χρὴ τὴν πονηοίαν ΟΜ οὐγοικοιωτων ὶ κἡὶ γὴη τὴν Φιμωοίαν δέξεται) ἔξελθε οἰντεῦθον. 
ἴωυτα ἀκούσας ὁ δίκαρς, ἡ μαϑν τὴν αἴῦίαν, δὲ ὡ ωὐ δα γεχϑνασιν ἀὐδρες ΓᾺ Φαμό- 

μϑροι, 

Ψαλ. ιδ., 
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μϑνοι, ἀνε λοι Ἁ τυγχόψοντε φ, ὦ αὐπτηρέται τῷ ὕΜολων Θεού, 
9 ..) ] Ί ᾿ ιν» “σλ 9 ! ; ΝΕ 14. Ἐξῥϑων ἐλοίλησε ασοϑς «ἦν γαιμθροις ἐὐτοτν' ἐιληφοζας ζᾳς )υγατέρᾳς 

εἰτῦ,. 
Καὶ μέω ἀγω ἔλεγε τοῖς κοὐ βανόμοις ὠκείνοις, δτι ἰδοὺ δύο θυγατέρας ἔχῳ, αἥτίνες 

οὖκ ἔγεωστιν ἤγδρας. “πῶς δΐζυ οὐ θώ φησι, τοϑϑς τὸς γαμθροις αὐτο τὸς ἐϊληφό- 5 
ζᾳ Φἀϑυγατέροις αὐτῶ, μυνομίσης οὐγαντία, εἶναι ζωῦτω τοῖς ωρότερον το Ρμοὲ τῷ δι- 

χα ρηϑείσιν. ἔθος γδὰ ὅτο ζω ποῖς παλαιοῖς σατρ9 πολλοῦ ὅ γρόνου (ἃ μνφηςείας ποι- 
εἴωϑαι, ἢ πολλαίχις αὶ ((μυοικῷ) ταῖς μνηφευϑοίσαις, ὦ μι: τοῖς γονεῦσι ὀχουτοίζξειν᾽ διὸ 
γι ὅ61ν ἰδεῖν πολλαχοῦ γινόνϑμον. ἐπεὶ δίζυ ἤδυ, ζῷ τὴς μρηςείας ἐγελθνει » δα ὅτο χαὶ 

γαμροις ὐθις ὁνομμοίζει, χα! Φησι τοι ἐιληφόζῳς ζᾷ4 ϑυγατέροις στ, τῇ γνώμῃ τὸ 

γὺ ἡ τῇ συγκαταϑέσει ἐιληφότες ἦσαιν. 

Καὶ φησιν, αγαΐξητε, ἢ “ξέλθετε ἐκ ὅ τύπου τούτο, δὴ, ὠκποίξει κέοιος τὴν πέλι. 

:ς Ἐδοξε5 γελοιαζειν ογαντίον ἽΜ γαμίρων αὐτοῦ. 
οι πῶς ἐκ τὴς ζύμης Ἔσαν τῆς πονηδϑις οὑτοι,ὼ δ ὅτο βελόμνϑνος ὁ Θείςᾳ. ὦ ἁὐν 

,  Σ Ν ὟΥ “ ιν 2 ἜΝ , » οἱ 
λέως ἐλβυλερωσαι ᾧῷ δίκαιον “τῆς τῦδϑ8ς ὠκείνους συγίενείας, δ ((μμεχωρησεν συσὲ μί- ιξ 

γῆναι εἰὐζις ϑυγατέρας τῷ δίχα, δυλαὶ “σϑϑανήρπασε μ' ζ..} πονηρῶν ἡ τϑτους, 

ἡγα, ἄξελθων ὁ δίχαιος κ᾽ δ ϑυγατέρων δζεφυγῃ τίω πσϑϑς ἐκείνους συγξένειαν. ἀ.- 

χούσοιντες ζρίγευυ ΟΝ τῷ διχαὶα τίω φοξεραν ζιτίω ὠπειλίω, μονογοχὶ διεχλβθία:- 

ζον Χι οὐόμεζον ληρωδίομ ἐῃ ζῷ γὸν αὐτὶ λευόμϑμα. ᾿Υ ὥμως ὁ δίχαιος ζῷ 2 ἐ- 

«ὑπῷ ἐπλήρου, ὦ Ὧν ὦπα ἐμνηςεύσειντο αὐτο Τὶ ϑυγατέρᾳις, ἐδυλή,ϑη ὀξαρ- 18 

παῖσαι αὐςᾷν τὴς ἰιμωοίας. δλλ᾽ ὀκένοι σοὶ ϑτὼς ἡγέοχογηο., δὶ ἐπέρϑμον τῷ οἱ- 

χείῳ ζόπῳ, κὶ ἐμλύλονον λοιπὸν δὲ αὐτῶν “ΨΜ' ἔργων, ὡς ἀσυμφερόντως ἀὐδθις τῷ δι- 

χαίου τίου συμΟαλζωὼ ἀπεπέμι αν». 

Ἡνίκα δέ, φησιν, ὀρθρος ἐλιμε;», ἐπεασούδιαζον (ὦ ἀγελοι ὁ Λὼτ λέφοντες, λμα.- 

«τὶς λαξὲ τίωὐ γωναϊφί συ, ἢ ζὰς δύο ϑυγατέρας ὡς ἔχεις, ἡξξελϑο, ἵν μὴ χα σύ: 
((ἰωαπῦλη ζαῖς αϑομίαις τὴς πόλεως, τό Καὶ ἐταροίηϑησαν. 

Μήμέλλε, φησί. διϊγὸ ἤδη (4) ὄλεθρον τύτοις δ)ιφῆναι. σοζυτὸν δξζυ καὶ τίω γωνώ- 
καὶ συ, ὦ τῶς δύο ϑυγατέρρις αἰ ϑἰσωσον. ἐχεῖνοι δ (Ὁ μὴ ϑελήσαντες πειεϑῆναι σὺ τῇ 
ποῬανέσει, οὐκ Εἰς μακροὶν τῆς οἰπωλείας χϑινωγήσουσι τοῖς Δϑιτοῖς. μὲ τοίνεωυ μέλ- 

λε, ἵνα. μμῇ χαὶ αὑτὸς τὴ οὐπωλεία “Ψ᾽ χολοανόμων τύτων χϑινωνήσης, τὸ ἐταιροίηϑησα! 19 
τα ἀκούσαντες (Ὁ αἰδὲτὸ Λωτ δ γωνάχᾳ ἡ τὰς θυγατέρας. ἐταοίϑησειν, 

ἐμφοθοί, φησι, γέρρνασιν, Εἰς πολλίω δειλίαν χατέφησαν, ἡγωνίασοιν “ ἀπειλίω, δ 
κηδόϑροι ἢ δικαίου (Ὁ ἀγίελοι, ἐχρτησαν, φησι, τῆς χειρϑς αὐτῷ. Οὐκ ἔτι λοιπὸν 

ὡς αἰδὲ λύδρων διε λέγεται καὶ γραφὴ, δλλ ΘΝ μέλλοσιν ἐπώγῳ τίου “μωρίαν, «Κ 
έλοις αὐςδν' ὀνομκοίζει, κα! Φησιν " ΠῚ 

Ἐκχρ τήσουν “τῆς χειρὸς εἰντι, ἡ τῆς “αιρθς τῆς γιωαμκὸς αὐτεῖ, ἡ δΨ χερον τῶν 

θυγατέρων εἰντε, ἐν ῷ φείσααϑαι αἰντοϊ κύριον. 

Παρεϑούρριυδυ αὐςῶν' Αἱ οἱ τὴς αφὴς τὴς χερὸς » ἡ ἐνθύρωσαν αὐτῶν τίω πρθϑ- 
δ μίαν, ἵνῶ μὴ ὁ φόξος Δἰαλύσῃ αὐτῶ; τίω ἰχεώ, χα τῦτο ἐπήγαγον, ἐν τῳ φεί- 

σαοϑαι ἐὐτο κύρλον. ἐπειδιὴ “Σν, Φυσι, σωτήσίας αὐτὸν ἀξιον ἔκραγεν ὀκύρλος, δῷ 4Ὁ 

τῦτο καὶ (Ὁ ἀήελοι βουλόνϑμοι γϑυραΐσεωι αὐτῶν τίω πσοοϑυμίον » τῆς χειρϑς αὖ-- 
Τ᾽ κρατῶσι, 

17 Καὶ ὀξωγαγντες αὐςῶν ἔξω Εὐπθν" σῶζε τίω σεαυτοῦ ψυχζω. μὴ “ν κ΄ σέαύτου ΝΥ 
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ὀλέψης Εἰς ζῷ ὀπίσω ᾿μῇ φ΄ης ω» πάσῃ Τὴ κἰϑοχωώρῳ. εἰς 0699 σώξου, μι ποτο 
συμιανδαληφθῆς. 

Ἐπειδεῖ, Φησί, ἌΘΙΠΤΟῚ ἀπιρλαξαμδὺ σε Τὴν “οὐ ρανόμων τούτων, μμγκέτι τὔξίολεψη 

Εἰς πὶ ὀπίσω, μήότε ϑελήσῃς ἰδεῖν ζὰὶ τύτοις συμξζησόμϑμα,, διλλαὶ ἀσεῦσον καὶ μμᾶχξ ψν 

ς Διο, 1 ἴα Αἱ ἀφυγῷ δωηθης τίω ἐπαηϑμϑρίωυ ζούτοις ἡμμφοίλν. Εἶτα δεδοιχώ; ὁ 

δίφρος, μήποτε ᾳ ἐ δευηθη καταλαζεῖν αὐ πον ἀὐυδὴν ὠφοολοϑέντοω πεν, καὶ Εἰς 

6659 φϑασει ᾽ φυοΐ, 

18 Δέομιϑι κύδμε, 10 ᾿Υ δῦρων ὀπαῖς σῷ ἔλεος οὐγαντίον συ, κ᾽ ἐμεγαίλεωας τίωω 

ϑικαηοσιιύευ σ, ὁ ποιᾷς Εἰς ἐμ τὰ ζμὼ τίω ψυχίω μου" ἐγὼ Ὁ ΣῚ διυυήσο και ὄζασω.- 

το ὅγναι Εἰς Ὁ ὅρος, μὴ χραταλρίθη μεζῷ κακοὶ, Ρ ̓σοθσω. 20. 1δὸυ ἡ πόλις αὕτη 

ἐήύς τῷ ϑ καταφυγῷ {8 ὀκᾷ, ἢ ἥ ἰνώκτα ΤΙΝ ὥκει Τσρρλησο μη, ἃ χη) ζησεται ω ἐψυχί μου. 

Ἐπειδὴ ὦπα, Φησῖν, ὀκείνατε τίω σωτηρίῳ ̓ϑθίσαοϑαὶ ΜΟΙ, αὐαβθαμή δὲ δέ 
πἰω ἰχώω Ἐὸ φεῖσαι τί ἢ ω ὄρρες τρυφέω, πλείονα “δὰ ἐμὲ τ Ὁ φιλαν, δεν πίὰν ἤχι- 

δίξαιϑε οὐ χρυφότερϑν μοι τ καίμαιτον ποιήσουτε κήποτι καταληφϑώ αὗτσο τὴς ἐπα.- 

13 )ϑμδύη ἡιμώείας, ᾧΦ χϑιγωγήσω τῆς δίκης τοῦτοι, αἱ τίω πόλιν Φυτίω τίω σλησίον 

ἀφορίσατέ μοι. Εἰ ἊΝ τ ; ϑὐτελής 51 χαὶ μικροὶ, ὄνλ' ὠκεῖ Γα ασω)εὶς δχυυύσο κϑι 

ὧ ἀσφαλείᾳ ἐπήνωι λοιπῦν. 

21 Κὼ Εἶπεν αὐτῷ" ἰδὸυ ἐλούμασαι συ Ὁ δ σοόσωπον ἢ ἔχι τῳ ρήματι τύτω, ἔ 

Μὴ ̓ καταφρέψαι τίω πόλιν, αὐξὲ ἡ ΓΕ ἐλάλησας. 

ο Ἐδυξαμόω συ τίω ἱκεσίαν, φησὶ, αὶ ποιήσω ἡ τῶτο, ὁ παρέξω σοι τὸ αἰτηϑὰν, χαὶ 
δῷ σὲ χαὶ τὴς πόλεως φείσο και. 22 Σιασεῦσον δὰ οίμυ, ὦ κατάλαιζε ᾧΌ- Ὁ. 

πον, τὸ  σώζ εν" Οὐδὲ “ὦ ποιήσω τί μάχθι τῷ ν᾿ οὐ δχλυέοϑαι σε κά. 

Οὺ ̓ Ψ δυωήσομα!, φυσι, [τῦ} ποίησαι ξάγμα, ἕως τὸ , Εἰσελθῷ σε ὀκή. 

Ἐπειδὴ κπήδομα συ τὴς σωτηρίας, αὐα,νϑνῶ “ποὺ ὠκχεῖ συ ὥφιξιν, χαὶ ὕτετύτοις 
2 ἐπαΐγω τίω ιμωείαν. 

2.0 μλίος ὀξυλθω χὴν γάῦ, ἡ Λὼτ Εἰσηλθεν Εἰς Σιγώρ. 

Πεοὶ τίω τῷ ἡλίου λὐατολίιὸ ἐφϑασε τίω πολιγ᾽ χᾳ) θύϑέως ἐχείνου εὐτὸς τῆς πό- 

λέως ἥνομϑμου, ὅτοι τίω τιμωρίαν ἐδέχονη». 

24 Εδρεξε ΡΝ φησι, κύρμος ὄχὶ Σύδομακ Χ Γόμοῤρα λεῖον ἃ πὸ πὺρ τἰρὰ κυρίου 

30 ὧκ τὸ αὶ ὀρανού, 25 Καὶ κατέφρεψε ας ; πόλεις ζύτος ἀ πᾶσαν τὺ κὐϑέοικον, ὁ 

πλυζκ ὧν κατοιχϑειζας ῳ (αἷς πόλεσι, . πὸρ αὐα-τέλλον εἰν τὴς γῆ. 
Μὴ ξοιζέτω στ, αἰγαπηπὲ, ΜΡ ῥγματων ἢ ̓  (λον. ἰδίωμα "ὃ τὗτο ἔς! τὴς 296.- 

φης, ἢ ἀαψαφόρως ὅτω πολλαίΐχις τίγησι ἴα ἐρήμου" ὃ δα ὄν οὗν ἰδεῖν. «ἔξρεξε 7), 

Φησ, κύσλος λίον αὶ Ὁ πῦρ τὐἰϑὶ κυείου ς ὠχτ ἢ θρανοῦ, ἵνα, ἔπ, ὁΤί κύριος δ ̓Διμωρίαν ἐ ἐ- 

35 πήγαγε, ὧν μόνον (ᾳς πόλεις κατέφρεγψε, αὶ Ὄ πάσαν τίω σύϑάζοικον, κ πόζα τοῖς χα- 

τοικοιωζις, δλλαὶ ἡ λῥαπέλλοντα ὧκ Τῆς γῆς ἠφαΐισεν. ΓΝ 5» Φ (πίω οἱ οἰ-- 

κϑεῶτες αἴϑοφτοι. πολίω τὴς πονηρίας ῷ κοιρπὸν ἐπεδείξλμτο, ὄζᾳ «ἴίτο ᾧ τῆς γῆς, 

φησι, τις χαρ'ποὺς ἐχοῦσοις ἐργοίζομα!, ἵνα, ὦ ὀκείνων αἰφλυιοδύντων αὕτη διηνεκὲς ὑ-- 

πόμγημα ὅσπααι τὰ τοῖς κῷ 'ζωῶτα νεῖ, Ω τῆς οἰκείας ἀχαρπίας. πλύζω διδοίσκει- 
40 σα Τὴν οὐγοικοισοίντων αὐτὴ ἡ πίω πονηοΐόν. Εἰδερὸ ὁσὸν 66 Ἵν Ὡηρετή, αἱ ὉΖΌν χακία, ο πῶς 

ὁ μὴρ δίχαιος ἐσω ϑη, ἀνδρὶ: ἡ ἀξίαν τίω τιμωρίαν ὑδόσαιν τὰς πονηείας. ἡ ὥασερ ὁ δίκσηος 

ἀρ τίω οἰκείλν Φρε: τίω δας ϑυγαιτέρρις διέσωσε, ὁ τὴς πύλεως ὀκείνης τίω κρύτου-- 
φροφίκὦ διεκώλυσεν, ὅτω χαὶ ὅτοι “9. τίοὐ απ οολέω τῆς οἰκείας ποιήρίας δὶ μόνον 

αὑτοὶ 
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εὐτοὶ ἀπώλοντο χαὶ διεφϑαίρησαν, δ ολαὶ αὶ πίω γὴν ἀκορπον Εἰς Ὁ ἑξῆς “»μέοϑαι 

παρεσκβύασαν. 

64 Καὶ ἐπέόλεψω ἡ ἡ γωή, φυσι, Εἰς ὀπίσω, ᾧ ἐγλύετο φήλη αἱ λός. 

Ἐπειοὶ Ὁ Ρ̓ αἰκϑυσοισο αϑὰ "ἍΜ ἀγίέ λων δἰ ατουῆορυϑιον τῷ δικαίῳ, ὥςε μὲ χ᾽: 
“περοέ ν Εἰς αὶ ὀπίσω, δυλαὶ κ(Τ' πολλῆς τῆς ἐπείξοως τ Ὁ ὀϑμαχώρυσιν ποιήσοι , ̓ ΜΝ 
παρηυσεν [«ὖτ|} Χ..} ῥηϑεντῶν, ἡ ὁ τὐδαπελϑὼν σκ ἐφύλαξε, δζρ ἤ τὸ Ὁ οἰκείας βα- 

θυμίας δίδωσι δίκην. 

Αἰλλ᾽ ἡμεῖς ζμῦτοω ἀἰκϑύογτες πολλζω τῆς οἰκείας σωτηρίως τίως κατ γοιὸν ποιησώ- 

κἴθα, ἡ τῆς ἃ ὀκείνων κπἰϑανομίας φυγωμὸν τίω μίμησιν, τοῦ διχαίου τ ῶτυν τίω 

φιλοξενίαν ζηλώσωμθμ,κἡ τίω ἀλλ Ῥρετίω, ἵνά δωιυηλώμδῳ κα ὦ τω ἀνωλον ἀγάδι ι9 

Ἰποκρούστιοϑαι. δὰ ἔβην, Οὐ ἔς! ῶ κῷ ̓ «σουδιὴς υτίω μετίοντα, μὴ πολιω 

οὐτεύνε λυ χϑμίσειεϑαι 1 Ττ' ᾿ϑησαυρϑι. Χ ὺ γὴ, (Ὁ δίκαιοι ὅτοι ὅτω τῆς ὀνωθενρ ῥοπῆς ἠξιωϑη- 
στχν, ὃ ὁ πατοίαρχης ἡ ὁ Δὼτ, αὶ ὃ ὀϑ,ϑούποις νομείξοντορ αὐ πουδέχιοϑαι, κατηξιω, θη. 

στιν Χἡ ὁ αἰπέλοες αἰ τυδέξαοϑαι, κα Ὁ τὸν δν ἐγέλων δεαυυύτίωυ. ἔξες! ὧ ἡμῖν, ἐδ βε- 

λωῦϑα, καὶ α γιοῦ ὠὐτοὸν αὐ πσυδέξαοϑοα. αὑτὸς γ)Ὰ ὅτ ὁ Εἰρνκῶς, 9) δεηόνϑμος ὑμᾶς, 4 
ἐμὲ δέχεται. Οὗυτω Οίνιω τοις ξένοις ἰποδυχώκθβα, ὺ μή πρὸς τίω Ὕῥι Φαμνομέ- 

των θὐτέλειδν αἰπίδωμϑὲ ποτε. οὐίοτε γὸ, ἐ ἐϊ Οιαύτη γνώμῃ (ὰ τῆς φιλοξενίας ὄχιδτι. 

κψυωκῖθα, [ἐ] κατοιξιωϑησύιῶθα αὶ ἡμεῖς ἰρζοιϑτοις εἐανυδέχειζ, λὐδρα ἐς νομιξομί.- 

γυς, ἢ; αγίέλων ὃ. πίω αἦρετέω) μιετιὸν μ᾽ μόνον μὴ ̓αἰξεργαζώ θα μηδὲ πολυπογαί- 

μογαίμδυ, ἵ ἱγώ (κὴ αἰ σεῦϑτωδυ τὸ Κ ϑησασρού. ὁ ἐπεὶ αὶ ὁ μαχάϑλος Παύλος τώτυς τὰς τὸ 
διχαοῖς αἡνῆολϑρος, κα ἡὶ διδασκων ἡ ἡμάρ. πῶς ἐπύτυνον Οιαύτης ὑποδὺχι φυσι, Τῆς φι- 

λοξειίας μὴ Ὀλχιλανϑεύνεοϑε" Δἰσ ζαύτης ΡΝ ἐλαϑὸν τίνες ξενίσαντερ ἀπέλοις. αὗτο 

Ν᾽ αὐςὧν μαιλιξαι λει μαοὺς ὃ μεγάλοις αἰπέδειξεν, τί οἵ Εἰδότες ἀδῷυς, τίω 3κ- 

ἐαπείὰν ἐπεδείκνυτο. ὦ ἡμεῖς ζοίνειυ πίφνιᾧ ϑυλαθεία, τὸ τ πρέάγαα μετίωρϑᾳ, ὃ νά, 

χα! τῷ δισασρο ὕχιτυχεν διιυηλώμδι᾽ ὃ σέροιτο πόρς ἡμᾶς Ὡὐπολαύσαι, Ὰ 9 

ἔτι αὶ ᾿ φιλάν, 865" πίᾳ. τν κυξίου ἡμδυ Ἰησοῦ ΣΧρατοῦ, μεθ᾽ ὃ πω πατοὶν δῦξα͵ ἁμα 

τω ἁγίῳ πγϑυ ματι, νιῶ «εἰ ὁ Εἰς «ἣν' αἰώνας Ὕῥμ αἰώνων. Αμέω. 

Δογ. μᾶ, ὨὩΡΘΡΙΣῈ ΔΕ ΑΒΡΑΑΜ ΤΩ ΠΡΩΙΪῚ ΕἸΣ ΤΟΝ 

“πον, ὃ 6 ἱφήκει ογόυτίον Ὁ Θεού, 9 

᾿9 Κατα τίω Σαμαρείτιν αὐ αυύϑεσις ἱχανοῖς ἡμᾶς »ϑὲς ἐδίδωξε 
ὧν Ὁ Ἧ δεαυύτου τίου ἀφάντον ,μακχροϑυμέδιν, κὶ Ὁ αὐ αλλουσαιν δὶ 

μ᾿ αὐ ̓κηδὲμονίλυ,ὺ ὠκείνης τίω δὐγνωμεσιωύζω. Εἴδετι πὠρῦ- 

᾿ 4 δὼρ ἀἰαϑητὸν ὑδρεύσοιοϑαιι πραγ γενομδέη, ὦ ἐκ τῆφνοητῆς πηγὴ Η 

χᾺ Ὅλα ναί μκτου Ῥρυσορϑρη[ὑπως] οἴκαδε ἐπόμηλϑε, σλη- 
ΠῈΣ 9 ΟἿΣ ρὅσα Ω ἢ δεασὸτΥ ἐρηρδίον Τὸ ὕδωρ, ὃ ἐγὼ ) δώσω, γ. 

γήσιται ωῳ νὰν πηγή. ϑωτι ἀλλορυϑμν ἐ εἰς ζωὴν αἱ αἰώνιον. ἐμιφορηϑείσοι γὃ αὑτῇ ̓  λίας 

ἐκόίνης ὦ πρθυματιχὴς “πηγῆς, δ κατέρν ἐϊσω ζᾳ γαί ματα, δλλ᾿ ὑαρολύξουσαι,ὦ ως ἐμ ᾿ 

στεῖν, ἐκχέει ἡ εἰς ὧν τίω πόλιν οἰκοιώζῳς αὐ δαχελείσνς αὐτὴ ἢ δωρεάς 2 χάρισμα 48 

Χ, κήρυξ ἐλμετο ἃ α, υϑόθο ἡ γκωὴ, ἢ ̓ Σα μδρείτις,κ᾽ αἰλλύφυλος. εἰδετεῦ οσὸν ν᾽ ϑύγνωμο- 

σιν, ἐιδετε δεαυότῳ Φιλσν, ϑερπίδιν,; ὅπως συθγὸς χϑαορῷ, λα, κἂν ον γωιαρ, 

κα οὖ πενία, κὰν δου δήποτε δὗρῃ διεγηγρνϑρζω ἦν νχζωυ καὶ Χ ίυσαν, οἰ δα γοῦμα κ᾿ 

κω 
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"δὴ ἑαυζ᾽ γάοιν ἐπαφίησι. μμεμησωμέϑοι τοίγεω, αϑακαλώ, ὦ ἡμεἧς τίω γων χα 

τ ὙΠ ζωτίω,ὸ μ' πολλῆς κσοϑσογὴς δυχωκοδου ᾳ ρᾷ τῷ πγϑύματο: δ᾽ ̓ἱδάγματα. 

οὐδ γ ἡμέτεροι 81 ζᾳ λεχριϑμα, Ποτὲ οἰκείας γλωῆης φ)εήόμεδα,, ἀρ ἀν 

Εἴπω Ἤ δλλ ἐκ τῆς τῷ δεασὸτι φιλοῦν, 3.9. πίας ὀδηγϑύνϑροι, αἰ ὁ τίωω ὠφέλειλυ 

ς πίω ὑμοτέροιν ὃ τίω ὀικοδὸ μι τῆς τῷ Θεοῦ ὠκκλυσίας, μη τοίνιον σϑϑς ἐμὲ () 
λέρνντα αἰπίδῃς, αἰγαπιητέ, μηδὲ «ποὺς τίω θὐτέλειαν τίω ἐμιζω, διαλ᾽ ὁτί ἴᾳ ποκα 

τῷ δεασύτα δἠεκομίζω, ὃ ασοϑς (ὃ -ϑσοηείλαντα βγω) τίω διρόνοιὰν πεζα ϑῥδιυ, ὅτω 
μ γήνψεως δέχου ζᾳ λεγρβϑμα. ἐπεὶ ὦ οὉ τοῖς αὐ, ϑοφπίνοις πράγμασιν, ἐπειδὺμ} ὁ 

βασιλϑὺς, ὁ Ὁ δῥράδημκα «ἰθεκείμϑμος, γοαίμιμωτα δῥααπέμεψηται, ὁ ὦ ἐχιφερόνϑμος 
ιο ζυτα καθ᾽ ἑαυτὸν υϑ συ εἰεγὸς λόγου ἀξιος τυγχόμει, δι ὠτελής τίς 661, ὦ πολλαχις 

Οὐοὴ χσδλονους ριθμῷν ἔχων, αἰλλ᾽ ἀμώνυμις ὸ δξ ὀμωνύμων᾽ αἰλλ᾿ Φῴο ὠκείνῳ “δόσ-- 

ἔχουσιν ὦ τα δέχεοϑαι μέλλοντες, αὐἰλλαὶ δζρὰ (οὶ τῷ βασιλέως γράμματα πολ-- 

λίω καιϊχείγῳ τμζω πἰποιέμουσι ὃ ᾳ οφαμμάτοι μῷ' πολλού τῷ Φόξε ἢ πολλῆς τῆς 

ἡσυχίας δέχονται. Εἰτοίνωυ ἐκῴνος δμ,ϑοϑπου ἐπα χϑυᾶνος )Ε ἀμματα ; ἡὶ χαρτίω 
13 ἀπλως Ἐχιφερθϑμὸς͵ ὅθην ὅτω αἰδίξλεπΊος, πολλῷ μάδλον ὑμεῖς οὐ Εἴητε δίκαιοι ζὰ 

τἰδὰ τῷ πνϑύματος δὲ ἡ μδμυμὼν πειιφϑώντα λόγια μ(Τ' πολλῆς τὴς πσολσογὰς “ἰ πσο- 
δέχεο ἢ ἵνα τὴς ἐυγγω μοί μεύης πολλίωυ κομίσηοϑε τίω αἰμοιξήγ. ἐαὴ γὸ ἴλη ὁ Μόλων 

διασύτης τὴς ψυχὰς ὑμδμ" τὴν παπολ)υμίαν, ὸ ἡμῖν δουψιλεφέραν χϑρέξει τὴν χορηγίαν 
δι τὴν θικοδὸ μυὴν τὴν ὑμετέρφιν, ὁ ὑμῖν πλείονα δωρήσεται τὴν ( μὐύεσιν, ὥςε (( ουιέγαι 

Ἰοζᾳ λεγόμϑνα. δολψιλὴς γ} ἡ τῇς πνευμαιτος γαολς ὁ Εἰς πόϑζ ὀκχεονϑμὴ συ ένα 

μερισμὸν «ἰπσονϑμει, διλια τὴ δβρνομιῃ μάλλον αὐξέται, χαὶ ὅσῳ ἐν πλείους ὦσιν 
(ὦ ζωτης μετέχοντες , τοσώτω καὶ τὰ Τῆς χάολτος Ἐχὶ πλέον ἐκτείνεται. φέρε 
ἕω, Εἰ δυκᾷ, ᾧ σήμερον τῆς ἀκολουθίας Τὴν τορϑέζωυ ἡμῖν Εἰρηνϑμων Ἐχιλαζώ.- 

μιϑα, κὶ ἴδω ϑρ ὅπου τὸν λόγϑν καιτελύσανϑμ, καὶ ὅ)εν αὐτὴν ϑμαλαῦᾳν σήμερον πσδοσὴ-: 

ὅς χε, πού δέω (ὃ λθλϑν χορ ϑζω τελέσοαντες, ουτω τὸς διδωσκαλίας ἐποιυσεί μεθα, ; ζὰ 

χ τὴ Λώτ ὑμὴν διπορύμϑροι, κἡ τὸν Τὴν Σοδόμων ἐμνῶρησμον, μέχοα πϑτῷ τὸν λόγϑν ἐ- 

μϑλὴ, φήσωμϑμ, ὅπου ὁ δίχαιος Εἰς Ὁ Σιγώρ διεσώθη. ὀῆλιος γὸ ὄξηλϑεν ἐχὶ "τῆς γῆς, φη-- 
σι, Λὼτ Εἰσῆλϑων Εἰς Σ γώ, αὶ τότε ἡ ϑεήλσιτος ὠκείνη ὀργή τοῖς τε οὖν Σοδὸ μοις και-- 

τίλαξε ἡ τῆς γῆς ἴον ἀφδυισμὸν Εἰργαίσατο, ὅτε καὶ ἡ γωυὴ τῷ διχαία ἐχιλαϑονϑύη Μ᾽ 
20 βηλτων θοαὶ μ ἀγγέλων, ἐχιςλέψασω Εἰς αὶ ὀπίσω, ἔλίμετο φήλη αὔλϑς, διϊωυεχές 

“ὑαύμνη μαι πῇς μτ' Οῦτα “νεαὶς τὴς οἰκείας ῥαϑυμίας πἰδεχορδύη. αὐώωυγχαιον ὀϊζυ 
ἀνὰ τὰ ἐξης ἐπελϑονζᾷς μιίχρ οι τίνω δζρελ εηϑύναι ρος τὴν ὑμοτέροιν αἰγάπίω, ἵνα, 

πῶλιν ἰδῆτε ὖ πατριάρχου Ὡ συμπαϑὲς κὴ φιλόφορη9ν, κ᾿ τῷ Θεού τίιὼ αὐϑὸ αὐτὸν 

βύγοιαν. Ὧη Ὁ; 75} τῆς αὐατολὴς τῷ ἡλίσ ϑμομδνης ὁ κα δίχαιος Λώτ Εἰς τίω Σιγὼρ 
35 διεσωνγη (ὦ ὃ (ΑἿΣ ἐϑὺ μαι χατοικοιεῦτες ““ ποὺ τίου δίκδιυ γεγόνασιν, ὁ ποστοιάρχας ὁμοῦ 

καχείνοις ὀμοτείρων τῆς α'πωλείας, ζωὼ δχο᾽ τὴν ὀικείδν αὐ ρονομίδω αὐ εμεινου, ὁ αὖθ 

ἡϑηα, τῷ διχϑὶν στῷοδρα, φροντίζων, ὁρ,ϑ ρίσας, φησὶ καὐϑ εσχόσει ζο," νόμϑδνα. 

27 Ωριϑρισε γδῥ, Φησιν, Αρφιαι με τω πυρὶ Εἰς (ὺ τύπον, 8 Εἰςήχει ἐγόμτίον ἃ 

Θεοί, 28 Κα  ἐπέόλεψῳ Ἐχὶ πτοόσωπον τὴς τὐδρχώρϑυ Σοδόμων, ὦ Εἶδε, ἡ ἰδοὺ 

40 ἀνέδαμε φλὸξ ὡν τῆς γῆς, ὡσεὶ ἐτμὶς καμὼν. 
Εν ὠχείνῳ, φησὶ, πο τόττῳ γεγϑνως, ἔνθα τέω ϑρέλεξιν ατοϑο) δεασοτίω ἐποιή-- 

σοῖο, τίωὐ αἷθὶ ἢ ον Σοδόμοις χοοχκλήσιν, ἑώρα τῆς Φοξερας ὠκείνης “ιφοίας ὑ9 ιν - : ; “ . ε ἢ Ν (αἸλφηρὺ τῷ διχαΐν ἔγεκεν μαϑῷ, ἐπεθύμει ζιϑτον ΣΡ ῊΜγίων Ὁ "ὄνος Φιλόφοργϑν ὁ 
συμπα-- 

τ, . 



κεν}. 
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σύμπαι ϑητιχὸν. ν ἥα διδαξι ἡμᾶς ἡ ϑεία )θαφμ, οι θύϑεως αὐτῷ τῶτεν τίωυ γναΐσιν 
οὐνέϑηχεν ἡ ἃ Ὁ πγϑύματος χαίελν, ἡα Ὁ αὐδό διχαιν φροντίδος ἀπαλλάξῃ, αὑτὸν, Φησιν, 

29 ΕῚ τω ὀχτοίψαι κύ χυξιον ζὶ πόλεις δ αἰξιοίᾳυ,ἐμφψήκϑη ὁ 0 Θεὸς .} Ὁ Αδρααμὶ 

ὀϊξαπέςειλε ὃ Λωτὸ ον μέσῳ τὴς καταφροφῆς. 

Τί ὅφν ὀμνήϑη ὁ Θεὸς τῷ Αἴορκαμ ; Τὴς κ᾽ δακλήσεως ἢ Φησιν , ἧς ἐποιήσα.- 4 

τ λέγων, μη ̓ (ὡὑαπολέσῃς δίχαιον μῷ ̓ ἀἰσεξούς. ἀι δζυ, ἐν Εἴποι ὡς, ΟΥ̓Κ εἰ πίω 

αἴθάνλονι, τὸ πατείαρχου ὁ δίχᾳιος διεσώδη , μὰ ,ὐχὶ ὁ πίω ἰδίαν Πα 

(ιωω ; ; γαὶ » Χαὶ . τίωυ τὐϑάκλησιν τῷ πευτθιαρηου. ὑτὸμ 3 ο πὲ ἑαυταὶ 

( μμεισενέγκωμϑι, καὶ ὼ ἢ ̓ αὐϑα .}} δικαίων ρεσθεία ζ(ῳ μέγιξα ἡμᾶς ὀίνησι. ἐπεὶ ἐν 
ἀδοὶ Μμ ̓ῥαϑυμόμνν, ζώ6: . ᾿ἐλπίϑως τὸς ἡμετέροις (τηοίας ἐ ἐπ᾽ ὀκείνοις μένοις ποιώ.. 1ὸ 

ἅϑα, Ουὐενὲν ἡ ἡμῷ ἔξαι πλέον Οζκ ὯΝ αἰαϑενς (ὦ δίκαμοι, δ, ἔηδ ἡ ἼΜεΙς ἰς αἰ δ 0ι-: 

χείας ραϑυμίας ἑαυςἄν' αὐοοδίδομϑν. Ἂ ἵγα μαΐθης τι, ὑτὰν ἀμδιώμν, κἀν διχαιοιὼ ὠσίν 
ῷ αῇ ἡμδμ! αὐ θακαλοιῶτες, καὶ πσϑόφῦται, στ ἰδ ἡμῖν ὧκ τὐτε ὀφελος γύεται 

(ὀκῴοι ἃ ΜΚ Ὁ τίω ἑαυτῶν ὦ φρυτίω δ τϑτων Ἐγχιδείκμεωυταμ, ἡ ἡμῶν ὃ οὐ μία, ὁ ἐ- 

σα! δνησις Σὰ (δ οἰκεῖον Ὁ ποι) ὦ ἀκουσον τῷ ΤΜ ὅλων Θεοδσϑὸς Φ ἐκκοιλίας ἀγε- ι 

ἀοϑέντα Τερρμίρ ῷ ππροφητίωυ λέρϑντα, Μὴ σσεϑσεύχου «αἰθὲ τῷ λαοί τϑτυ, ὃ δή ) 

οὗν Εἰσοικϑυσομα συ. ὀρ, δεασῦτε φιλου, ϑερπίδν, σφγλέγει « τῳ: πποϑφήτῃ, ὕα 

μὴ μ᾽ δ πσξησευξάοϑαι τ Ῥαικϑυϑεὶς, νομίση δι 9 τίω πον ̓ὠτϑα αἰτίαν τῷτο 

γελνται Δ [9' τούτο ἤδη πσεγμέάωνει αὐτῳ τέω κακίαν τοῦ λαοῦ, χαὶ Αἱ σσύλλέται 

μὴ πσξ πυξϑσεύξαοϑαι, γα ἡ αὑτὸς Εἰδέναι ἔχη τῆς πονηθίας ὠκείνων ψὼ ὑλίτασι, κ 1ο 
χεῖνοι μιαίϑωσιν ὡς σον αὐζίςο 0 “σροφητης συμίδαλλεται Εἰ μὴ ἀξίᾳ »κῇ 

Εἰσινεγκεῖν βοληϑώσιν. ὁπῈρ Εἰδύτερ, αἱ αἰγαπτητοὶ, κατα φάγω μδρ ἐζ ὴ ἴχὶ ζω ὅμὰ ἀ»- 

γίων ρεσξείας, «ἰδακαλοδιϑν ὦ ὡςε τα ἡμδι δεηδηναι, δλαὰ μὴ τῶς ὠκείνων 
“φρεσξείαμς μόνον λεβαιδν, ἀλλὰ ᾧ ὠνὶ ὸ καθ᾽ ῥαυτοις ; δεύψτως ὀιχϑνορίόμϑι, καὶ ἃ ἢ 

θλὶ βέλτιον μετοιρολῆς ἐχώδϑα να χώφου δώμϑμ τῇ ἢ ωρεσξεία, τὴ γυώβὴ ἡρδν γ0051 

μένη. τούτο ᾧ “Ἂς ἕτερον ππεφήτίων φησὶν ὁ δι ἀπόῥτων δεαυύτηφ᾽ ὀυχ ὁρᾷς 

ἰδ ποιδσι; λυμεαῖσι τί τέαρ, Ν "χαυάδγας ποιούσι τῇ τὴ φρατιὰ τῷ Κ ἀρᾳνοδ᾽ μογοναχὶ λέγων μα 

«ες αὐτὸν, αῶρ ταάτων με τ ρακαλῴν δ εἶχ ἱσανϑύων τὴς πογηξίας, ΤΜ φσὶ- 

μίδῳ αἰαϑησιν Ἀθιμιβανόντῶν τὴ τηφγοσου ον ἡ κατέχονται, ἀλλ ἵἕτως αὐαλγήτως Δἰάκος 

μϑδίύων: } ὐχ ὁρᾷ. αὐ) τ ̓ ἰπββξαλλουσαν καταφρϑνησιν Ὁ [βλέπεις αὐννϑ τίω ΙΝ 1... 

γίαν πίω πολλίω: ; πῶς σσοϊξητω κόρον Εἰλήφασι τῆς αὐσεξερίας, αἱ ἀλλα ι καιθούπερ ὑς ον 
βορφύρω, ὃ ὅτως ἐγχαλινδυιῶται ταὶς ὀικείαις πο ϑανομίαις : Σ ΜΉ ̓ γὸ, Εἰ ἐδ λογτο Ὡπρρέ. 

Φειν, πὐϑαλλονθῦναι αὐέμϑρον, οὐκ ἐγὼ Θίμε ὃ οἰ σ᾽ ὦ» οεφητών βϑων καὶ ὃ λέγων, χαὶ 

Εἶπον μῷ τῶ πορνδῦσαι αὐ, κῷ ̓ὥμπω- πανγτῶ «ρὸ; μέ ᾿ ὀϑαφρεψον, Καὶ ἐκ κ ἀὐέφρεψι 

βὴ γ ϑ ἐτερϑν τί ζητῶ, ἢ  παύσοιοϑαι πῆς ποιηδλας μόνον, ᾧ φῆναι δ χακδν: μη 9 
ταῦ Ὶ ἣν μἐδελλόνταν θύθιωας ὦ αὐπεωτῶ, ἐαν ἴδω μεταξώλλεαϑαι βυλορδίοις: υ καϑ' 

ἐκοί φὴν ἡμέραν βοώ τ ̓ λέγω, Ου αλῆσαι ϑέλω ῷ δανώτον του ὑ ἀκῦρτω ὑ, ὡς ὃ ἐ- 

πιφρέγψαι καὶ Ὁ ζινώ αἰυτῦν ; 5 “σ᾽ τῦτο πόρτα ποιώ, Ἱ ἡγα. τῆς ἀπωλείας “ὦ 'σω ζρις 

ἔχι τὴ πλανη ππαξεχαπειλημμένοις ; Μὴ »» ἐδ ἴδὼ μεταίβαλλορϑίοιᾳς ΜΟΥ 

ΜΗ: ; Οὔκ ἐγὼ ἐιμεὸ λέγων, ἐτί λαιλριεῦτὸς σα ἐρώ, ἰδοὺ παρειμὶ; μὴ ̓ γοϑ ὅτως ἀντι ὶ ὄχι 4 

ϑυμοῦσι τὴς ἑαυ σωτήράας, ὡς ἐμοὶ ὶ αἴθ εατούϑαισὸν ὅοην Απὸρζως λὐβεσίπους σώ" 

ϑϑηναι, ἡ Εἰς Ὀχίγνωσιν ἀλυθείας ἐλϑεῖν ; μή Ἄν χρό τϑτὸ σε πὸ τὸ μοὶ ὕντος παρή- 

γαφνν, ἵνα διαολέσῳ » μὴ γδ  Εἰκῇ τίω βασιλείαν χαὶ (οὶ μυφία, αὶ οἰπόρρατω Κῦ 

φι 



ΓΕΝΕΣΙΝ, Λογ' μδι 361 χῷν, 
δα ἡυτφέπιπο» ἐχὶ ὀχρὸ τῶτο ἢ γέενναν ἠπείλησοι, ἥα Εἰς τίω βασιλείδν ὡπάνζ ἡ 
δ᾽ τότο δραμεῖν τοὐδασκθυάσω; μὴ ζοίνιυυ,ὦ μᾳικοίδλε παδοφήτα, ἐκείνους κατειληι--: 

πϑῴων, ἐμοὶ πσδέσοιγε τίω τοὐδάκλοιοιν, δλλ᾽ ὧν σοι τῷτο δζρὺ απουϑιὴς ἔξω, ὥτε τὴς 
κείνων νόσου αἰϑολμέαϊ, ὺ Εἰς ὐἤϑϑησιν αἰγαγεῖν τὴς αἰῤῥωείας ἢ ασϑϑς ὑγίειλν ἐπα. 

μἀῤόν. 5. ναγαπεν, ἡ (7, ἐμοῦ πὸμῶς ἔψυπι ὁ γὸ μέλλω, ἐδὲ" δχμναξζαλλομαι, ἐπειδλμ ἰδὼ 
Ρ' ψν ; δὐγνώμοναι. ἕν γ δ) μόνον ἐπιζητῶ, ὁμιολογέλω ἢ ἐτό])αισμκένων, ᾧ σα ἔτι ΤῺπ 

εἶς ὁπ]αισμένοις δίκην ἐππίγω. μὴ γὸ βαρύ τὶ καὶ ἐπαηϑὲς ὃ π΄ν ἐμοῦ πσοοτεινόνϑρον  ἐ 
μὲ ἡδὲν χείρφις “νομδίας, ν μὴ ὁμολφηϑόνζας Οὐ ρότερᾳ αἰ μοί κατα ΑΝ ἐμο-- 

Φ αὐ πσδόνοίας ἡξίων ΦΎΝ ΡΤ οἶδοι ΩΝ Ἧ αὐ, ξιοϑτων μος μᾶλλον σϑϑς καικίδῳν βέ- 

το πον, δἰ ὁ τῦτο βύλομαι (ᾷ πσϑότερα ὁμολογήσει αμδοτήματα, ἵνω ἡ ὁμολογία χώ- 
λυμον ἀὐζις ἥἌρηται "ποὸς Ὁ τοῖς ἀὐζις μμὴ αἷδεπεσεῖν. ζχῦτα Ὅίνων, αἰγαπητοὶ, 

ἀγωλογιζονϑμοι χαὶ οὐνοοιτες τῷ ἡμετέρφυ δεασότου τί φιλαν,ϑοφπίαν, μὴ ῥω- 

ϑυμῶμδν, ἀλλὰ πσοότερϑι πολλίοὺ ἑαυ δὴ τίω ὀχιμέλειαρ ποιω μέθαι, χαὶ (ὃ βύτων 
ᾧ ἐπὶ τῶν αἰμϑοτημάτων ὠκκαϑαρωρδρ, κῃ ὅτω ὅχὶ ζ ρεσξείας τῶν αγί- 

15 ὧν αὐευδωμϑμ. ἐδὼ Ν βυλωΐᾷᾶβα, νήφῴν ὐ ἐπο ῥϑρέναι , ὦ δ᾽ ἑαυτῶν πορακαλϑιοῶ- 

εὐ, τρί μέγιξα " δνήσομδμ. ὍΝ, Ὁ  Φιλοίν,ϑου πύς ὅδιν ὁ δεαασύτης ὁ ἡμέτερος, ἐχ ὅ΄.- 
τῷ δὲ ἑτέρων κοὐ ϑαχαλούνϑμος χὩΡ ἡκίϑν ὄχινθυει, ὡς δὲ ἡμῖν αὐτῶν. δρφι αἀἰγαϑότη-- 

πὸ Ζύροολζω. ἐλὺ ἴδῃ (δυὶ πρϑσκεκρουκότοις ἡμᾶς, (ὄν" ἠτίκίφμδμοις, «ἦν μοηδὲ-: 
μίδν πϑέρησίομ ἔχονίζᾳᾳ, μικρὸν διεγερϑενζεις, ὁ ἐχὶ (ὃ πλοῦτον τῆς φιλαν,ϑε9»πίας 

10 αὐτί καταφυγῷ ἐθελήσανζε, βϑϑέως (χινθυᾳ ζαῖς ὠτήσισι͵ καὶ χεῖδφι ὀρέγει χείυϑμοις, 

Δ[ σνίτησι πεηηωκόζμ, χα βοά λέγων ̓ Μη6 πίπηων ζύκ λύΐςαται ; ὄν ἥα μαῖϑη-- [εὐοπιδι 

τεχαὶ δξ αὐδῇ τῶν ποραγχλάτων, ὅτι πολλοὶ δὲ ἑαυτῶν μιάλλον κπρὐδακοιλέσαντες ἰδυ- 

σαν Ὠχπτυχεῖν ὮὩμ απσουδαιζομδῥων, ἢ δὶ ἑτέρων , ὁμαίκαγον 41 τοὺς Ἐχιτυχονᾷᾳς Εἰς 

μέσον τ δφιγουγεῖν, ἵν αὶ ἡμεῖς μι μιησο θα, Εἰς ζῆλον διεγερθαίμϑι. αἰκούσωμϑῳ, 
ἐς Ούνω πὼς καὶ ΧΚαναναία ἐκείνη γωνὴ καιτώδγυνος ὅσου τίω ψυχζω καὶ ἀλλόφυλος, ἐπει- 
δὴ εδε ὃν ψυχῶν ἰαΐξϑν, ἢ Τ᾿ ἡλίιον τῆς διχφιοσιωώης ὀψατείλαντο, ζοῖς οἷν σχϑτει 
καϑηρϑύοις, ὅπως κ᾿ ϑερμὴς ἡ ζεύσης πσδλϑυμίας τίου τυ ϑσοδὸν ἐπποιήτοιη», ὁ ὑτὸ 

Ὁ γωνῶκᾳ αὑτίω ἐδ), ὅτε ὦ ἀλλόφυλον, ὀκγηρφτέροιν “δμέοϑαι παρεσκϑύασεν, δυλαὶ 
πόρτα ἴα κωλύματα ζιῦτω παρωσαρμδίη, πσδόσελϑούσοί φησιγ΄ Ἐλέησόν με, κύοιε, Ματθμεικξ, 

40 07 ἡ ϑυγάζτηρ μου κοικῶς δαιμονίξετωδλλ᾽ οἵῳ Ὀὐπύρῥητον τῆς . Ι σνοίας ἔχπςα νϑμος 

σιγά ὁ Οὔκ “ἀποκρίνεται, τ λόγου μεταδίδωσιν, σα ὲ οἰκ)εἰρ ὃ γέυϑαιον, ὁραΐν κΟῶ. 
στωύτης οἰ ιφὗνης ποδοσελϑούσαν, δλλαὶ μακροϑυμᾷ βαλόνϑιος Τ᾿ λανθούνοντοι ὃ. σχυ- 

οὐ τῇ γιναικὶ χατάδηλον ὥπασι ποιῆσαι. ἤδει γὸ (κρυτῆόνϑμον μϑγαοϊτέω, 
᾿ δ Ογκἐσθλεν λαθῴν, ᾧ Οἱ οὐ τότο ὀϑμαιδάλλεται, κὶ “στε ̓ Σιτοκῥίσεως αἰ ξιοῖ, ἵνα ἡ πολ-: 
45 λή τῆς γριαικὸς πυδησεδγία, διδασκαλία πᾶσι “Ἄμηται ζοῖς μ᾿ τα καὶ ὅρῳ τῷ Ὁ ε- 

οὗ τίω αἰφώτον ἀγαθότητα. αὐτὸς «Ξϑύ, φησιν, Οὔκ αἰπεκοίνα"ο αὐτῇ, (Ὁ μαιδηταὶ 

συμπαλάςερϑι καὶ Φιλαν,ϑ69 πύτερϑι νομίζοντες τι)  τλκίῷσι φανερως Εἰπῷ, πα- 
ΠΝ αὐτῇ τίοὐ αἴτησιν, ἐλέησον αὐτίω, αὐλαγ χρίαϑητι ἐπ’ αὐτῇ δλλώτι; ὀἰπόλυ- 

σον αὑτίω, ὅτι κραΐξει σπιαϑεν ἡμῶν, μογονοχί λέγϑντες, ἐλϑυϑερῶσον ἡμᾶς τῆς ἐπτι- 

40 ϑείας" ἀπάλλαξον ἡμᾶς τῆς κραυγῆς τὴς 3 αὖ τὴς γυομδῥης. τί δξζυ ὁ δεασότης :γο-- 
μίζετ μέ, Φησιν, Εἰκη σεσιγηχένα!, ὼ μιῇ αἰιῶσαι αὐ τίου ὡποκολσεως;, ἀἰχούετε᾽ ἸΣ 

«περαάλέωυ, Εἰ μη Εἰς  πποϑξαταΐζᾳ ὡπολωλότα ὀΐχου Ἰσραήλ... οὐκ ίςε, φησὶν, 

67| δλλόφυλό, 81) ἡ γῆ 5 Οὐροῖξε ὅτι ἡ ὑμῶν δὴ πϑϑηήύησω Εἰς ὁδὸν ἐθγων μή «.- 
ΟὨεγίοια, τομὴ, 1. Πἢ πελθῴ 



χν. 9, ἢ 36: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

Δικ, Ιά. ν. 

αἰπελθῷν ; τίνος δξζυ ἕνεκεν ὅτως ὀῤεξετάςως τέω συμεπαϑειὸν Ἐχιδείκψυοϑε , σκόπᾳ ἢ 
ϑ᾿μήχανον τῷ (Θεοδσοφίλν. πῶς, ὅτε ἔδονέν “διτοχρίνεαϑει,, “σιγῆς βαρύτερϑν κα-- 
θικγνᾷτο τὴς γωναγκὸς, μονογαχὶ χαοίαν αὐτῇ δέδωκε τίω πληγέω, κῦ μικρὸν αὐ 

διεγῴραι βυλόνϑιος, γα μμαΐϑωσιν αἰγγοοιετες Ὧ) μ(φ,ϑηταὶ τίω ἐγκεκρυμιμιέγζωω οὑ αὖ-. 

τῇ πίειν. δλλ᾽ συεῖξ ὅτως ἐγώρχησεν, σϑ εἴα ὀκφηροτέρφι γέχϑνε ϑεασουμϑη ὃ τοις μια3»- 5 

ζω οὐ οδν πλιέον δυυσαγζᾳς, ἡ οὐκ Εἶπε ποϑς ἑαυτίω, Εἰ μοηδὲ δέοι ἰσσοιν δυσω-. 
πῆσαι 1 ,“ἷβ ἐμοί ἱκεσίδιν “ποιησοί νϑμοι, τίνος ἐγέχεν Εἰκὴ ὦ ματίω πυδϑσιδρϑυω" 
δλλα καϑουτῷρ ὑπὸ πυρὸς φλεγϑμδύνη,ὶ ἐμπυωραμϑμη Ἱ λογισμὸν, ὁ ἃ αν λαγχ- 

γα δζακοτήομδμη, κτὸ όσεισι χαδϑσκιοωυῦσα ᾧ λέγϑυσα, κύρλε, βοήθει μοι. ἡ σοὶ ἕτως 
Ἐχυϑὺς τῇ γωνα,χὶ, δι᾽ Ὄὐσπυκδασιν ποι{τοι τῆς ἀσροϑτέρφις βαρυτέρᾳν. Οὐκ ἔς!, Φησὶ, 14 

χαλόν λαξῷ (ὃ ἀρτον δ) τόψων, ᾧ βαλᾷν τοῖς κιοναρίοις. οὐγνόησον, αἱγασπη τὲ, χαὶ 
ϑιύμιασον οὐζωϑα τὴς ψυχῆς αὖ τὴς ᾧ πῦον ἡ τω πίςιν τζω αἰπὐρθαίλλουσαν, δι 

κιυυαίθλον αἰκούσωσα. Οὔκ ἐδυογέορνεν, οὐκ ἀπεπήδησιν, λα μα; πολλῆς θυγγωμω. 

σιώης φησὶ, ναὶ κύρλε᾽ ὦ γὸ (ἀ κιωάρλα ἐοϑίᾳ στὸ τῶν ψιχίων τῆς τραπέζης Ἔ κυεί.- 
ὧν αὐτῶν. ὁμολθγῶ, φησι, κιρυαίρλάγ ὃ . ὡς κιωυαίσλον δξχυ, μα ἀξίωσον τῶν ψιχίων τὴς 15 

χραπέζης. Εἶδες γωυαικὸς πίςιν ἡ θυγνωμοσιιύΐυ. χατεδέξαστο Ω Εἰρηνϑμον, καὶ 

ἡμίᾳᾷ ἐπέτυχε τῷ απαουδοιξομϑμου, χαὶ ἐπέτυχε ἀετοὶ πολλὼν ΜΝ ἐγκωμίων. 

τί γᾺ φησιν ὁ Χοισὺς ; ὦ για; μεγαϊλη σῳ ἡ πίςις. γένηϑήτω σοι ὡς ϑέλεις. ὦ 

γωώαι. ϑαυμασμοῦ Ὁ ῥῆμα, ἐπαίνου πολλοί γέμει ὃ Εἦρηνϑῥον. μεγαϊλίω, φησὶν, 
ἐπεδείξω γἱω πίς!ν᾿ δὲ τούτο Ὀσαῦτά σοι ὑπάρξει, σώ δ θελήσῃς, δι φιδρ- 19 

τιμίας δου ψίλειαν, καὶ ϑοιύμασον τῷ δεασότου “πτξιὺ σοφίλν. αἶρρι Οῴκ εἰν πσδϑοιμῖο 
οἱφ οὐομίξομϑρ ἀσυμπαϑὴ τίνα, αὐτὸν Εἶναι, ὅτω δὠρκρϑόνϑμον χαὶ σδοὲ ἀἰποκοίσεως 

ξιοιζῳ Ὁ γωύαιον » μ( ὃ ζωτα ὶ δίῳ τῆς αυδρτέρας ἡ δζρὶ τὴς δε τέρρις ἰστκρί. 
σεως μονονουχὶ αἰπελοίιωογτα, ᾧ τίου μῷ τοσώτυ πύθου τοοσελϑυύσαν Σ᾽ ποσυζοιωτα; 

ΓΝ ὧκ τῷ τέλοις κατώμοαιϑε τῷ Θεού τω αἰγαϑότητα , ὅτ| βυλόνϑυος αὖ τίωὐ κἶϑι- 1 

Φανεςέραν ἐργάσαοϑαι, δζρὸ τῦτο τῇ μακροϑυμία ἐγοήσατο. Εἰ δὲ) ἀὐϑέως ἐπί- 
νόυσιν, Οὐκ εὖ ἔγγωνδμ ἡμεῖς τὴς γουναμκὸς τίοὺ -ὀροτίω, (45 μικρὸν αγεξαλλλεπ, 
ἡ τῷ δεασότυ ἔγνω μϑμ τε ἀφατον Φιλαν,ϑοφπίαν, καχείνης τέων πίςιν τίω ἰφῇ- 
(αίλλουσαν. ζω τίω ἢ) πᾶσαν τίω ἱςοσίαν Εἰς μέσον γαγᾷν ἡναγχορίοϑηϑμ,, ἕα 
μαώϑωμδμ, ὅτί ὀυχ ἕυτω δὲ ἑτέρων τ οαχαλοιῶτες ὀύύομδμ, ὡς ἀδ(ὶ δ ἑαυτῶν , ἐπτι- 39 

δλύκζ ϑορμότητος ποδοσίωμϑρ καὶ διεγηγομϑρης δχονοίας. ἰδοὺ γ αὕτη ὁ ὧν μα- 

ϑηζα ἔχουσαι ὑπῷ αὐτὴς ἱκετθύονζᾳς σὐὲγ πλέον" ὀνῆσαι ἡδυωνήϑη, μέλας ὅτε αὐτί ὑμῶν 
δ᾽ ἑαυτῆς προα μείνασα τίω φιλαν,ϑ69 πίλων ἔπεαστίσειτο τῷ δεασύτν. καὶ τῇ ονῳ- 
(ολῇ 5. ὠκεύη τῷ φίλον τῷ αἰωοὶ τὴς νυκτὸς χροαλμονϑμα, ἡὶ «ἦν τρῴς ἄρτοις αἰτή- 
σαντος ὁ δεασότης Ὁ αὐτὸ ανίήετωι. ΕἸ γὙδ} ἡ μυὴ ὅζρὰ ὃ φίλος αὐτνὶ Εἶναί, φησι, 35 
αὑσσακϑύσῃ αὐτῳΐ, δέρἐ χϑωὼ πίω ὀμαίδειθν αὐτὰ αἰγαςεὶς δώσει. Εἰδότες. τοίνιω τίω 
ἄφωτον φιλο, 369 πίαν τϑ ἡμετέρου δεασότυ παδϑσίωμδμ «τῳ, δεικψεώώτες ἡ μμονογθ-- 

αἱ “δὲ δΜοφϑαλ, δ ῦν ἡμετέρων ασοϑτίϑεντες καὶ Εἶδος ἕκαςον ἢ ἡμδῇ πεπλημ- 

μδηγηνϑῥων » χαὶ τίῳ καῇ τῶν πδήθοντων συγχώρνσιν αἰτοιῶτες, Εἰς Ὁ ἐξις 

πολλίω τίω ἀκρίξειδν Ἐχιδειξώμεϑα,, ὕνα. χαὶ πλείονα τίω “ὖ αἰνεν δωυοιὸν 48 

Ἐπιᾳσασωμέϑοι. δλλ᾽ ἐπθμέλθωμϑν, Εἰ δοκῇ, Ὑχὶ τίωὐ ἀκολουθίαν τῷ ἀγα- 
γγωσματος. 

30. ΑἸέζη δὲ, φησι, Λώτ" Εἷς Σιγώρ, ὃ ὀκαΐϑητο ὧν ταί όρει, ᾧ αἱ δῳο ϑυγατίρες "» 
ἀν 



ΓΕΝΕΣΙΝ, λΔογιμδ, 463 

ἐνύ μετ᾽ ἀντ, ἐφοξηϑησειν “ὸ θικῆσαι ἐν Σιγώρ.  ὄκησεν ον τῷ ασηλᾳίῳ αὐτὸς, 
ἡ αἱ δύο ϑυγατέρες ἀυτύίμετ᾽ ἀὐτῦ. 
Ὁ. Ἰ 5) ᾽ δ. “ ! “» »" , “δὶ λπι! 

Ἑνακμαίζοντα ἐγὼν ἐπι ὦ φοῦον τὴς τμώελας τῆς ἐπαηϑείσηρ τοις ΚΥ ᾳ Σοδὸ 
εὐμίθ' πρῤβωλον αὐπεισιν ὁ δίχαῃορ, ὺ Εἰ; ζ) ορφ6,Κφησί, χατοικῷ μΦ ἣἭἍ) θυγατέρων, καὶ ον ἐρη-: 

ἐδ: 5. μίᾳ ἐλάτῃ τ μονώσει Ἄριπτ ἐτύγχόμον ὠκᾷσε ὀικδῖν, ,, . 

έῳ. 31 Εἶπε δὲ,φησιν, ἡ ρεσξυτέροι, ὁ πατήρ δ" ὠρεσξύτερος͵, ὶ Οὐδείς ὅ4ν Ὠτί πὰς 

ΗΝ γῆς, ὃς Εἰσελθύσετω «ϑρϑεήμάς, ὡςχαιϑήχει πάσῃ τῇ γῆ. 3» ΔΙρο,ἡ ποτίσωνϑμ 
Ἢ ῷ πατέρρ. ἡ μδι οἶνον, κοι μηϑοΐμδν μετ᾽ αὐτῷ ᾧ δῥομαςήσωνϑρ ασέρμιϑ ἐκ τϑπα- 

{ἡ μδι. . 
ιο Μετ Δ᾽ λαβείας καὶ φέξεν πολλοῦ ἀκούωμϑμ, αἰγαπητοὶ, “ἿΨΜ' ἐνν ταῖς ϑείαις γραφαὶς 

χειϑῥων. συϊοϊὲν )Ὲ α'πλώς ἡ Εἰκῇ γέγρατ]αι ,δυλα πότοι συμιφερόντως καὶ πτοὺς 
ὠφέλειαν ἡμφτέραιν, καν ἡμεῖς ἔνια, ἀγαδαν,  Ὑδ πόμτων διωα ἔβα, μετὰ ἀχρι- 
(εἴας Εἰδένω τὴν αἰδίαν, δυλ᾿ ὅμως ἔχει τιναὶ ἐγκεχρυμμένον ϑησοωνοϑν. καὶ νκῶ ἀΐχϑυε 
τῆς »φαφῆς, ὅπως πόρτα σωφώς διηγησαι μϑῥη, ἡ τὸν σχϑπον ἡμῖν γνωράσουσει ἿΜ τὸ 

15 διχαίν θυγατέρων, αἰρκοῦσειν ᾿ὐπολογίαν Ἄν, γν ἐποιήτατο, ἥα μηδεὶς πσο)ς ὃ 
γεγϑνὸς ἀφορῶν καταγνοίη τῷ διχασ, ἢ ἊΝ διν θυγατέρων, ὡς δὲ ἀσέλγαν τῆς μίξ- 

εὡς γελμηνϑῥης. σχϑπει Ὑ5), σπως νεῖ μϑὺ ὑπὸ ΤΜ θυγατέρων ᾿Σἰπολογεῖχαι ἡ αἰ ία, 
»φραφὴ, μωτοὶ ἢ ζῶτα καρ τὸ δικαί. πὼς δῶν ἷρ “Ὃ“ι θυγατέρων τῷ δικαία Ἔἰπο-- 
λογεται » Εἶπέ, φησιν, ἡ ωρεσξυτέρρι πορὸς τω νεωτέραν ὁ πατὴρ ἡμδωρεσξυτε- 

τορος, ᾧ οντίοίς ὅδην δὶ τῆς γῆς, ὃς Εἰσελθύσεπα ποὺς ἡμᾶς, ὡς καιϑήκει παῖσῃ τῇ γῇ. 
ὅρα τὸν σχϑπον μετοὶ ἀχριξείας, ᾧὶ πϑρτὸς αὐζῳὶ αἰπαλλαξεὶς ἐγκλήματος. εἰγόμισαν 
πὸμωλε,ϑρίαν γολμηεϑαι, ὁ μυνδένα, ἔτι καταλάφιϑίωδαι. Εἶτα ὁ τῷό παΐζος ἑώρων 
δ γῆροις. Ὗ᾽ δξώυ, φησι, μυὴ ἀἰφόμιοϑοῇ Ὁ ὅμος, ὶ ἀνώνυμοι νὼ ᾶθα (τϑτογ δ 

ΠΝ  παλαιὸ αὐἰδιασούδοφον, ὦτε δ τῆς ὙΜ" ὠκόθνων α[ο.δοχὸς ὠντείνεαϑαι αὐτῶν ὃ 

5.006) ἡνα, δξζυ, φυσι, μὴ πὸρτελῇ καὶ ἡμκᾷς αὐφλμισμὸν «ἰσσομείνωμϑν, τῷ μϑὺ παίξὸς 

πυρὸς γηέρις ἐλόέσαντος, Οὐδενὸς ἢ θὐελσχομνϑέα αὐδρὸς, ᾧ συγενόμϑμαι διωυησό θα ἐκ-- 
πιϑίωα ὁ καταλιπεῖν τῷ ασέρμιαιτος αἰαδογέω, (9, φησιν, ἵνα, μὴ τῶτο “Ἄμηται, 
ποτίσωμδν (ὃ) πατέρφι ἡ μδμ οῖνον. Ὧ2Φ οἵο ὁ ποτέ, φησι, αἰγαΐοριτο σὲ ἀκοὴ τῦτο 
πὐδαδέξαοϑαι ὁ πατήρ, ὀζοα ξΞ ὀἴνου τέρω ἐπιτίω ἐργασώβα. 

30. 33. Ἐπύτισαν ὃ τὸν πατέρᾳ αὐτοῦ οἶνον εἰν τῇ νυκτὶ ζοωύτη, ἡ Εἰσελϑούσω καὶ ωρε- 
σξυτέρᾳ ὀκοιμήϑη μ(ν τῷ παίξϑς αὐτῆς, καὶ Οὐκ ἤδει οὐ τῳ κϑιμοηϑέίεαι αὐτέων, καὶ 
αγακηγαι. 

Ἑΐδες πῶς ὦ .ρΡ  διχαίσ ἀπελογήσατο ἡ ϑεία »ξαφὴ ουχ ὧπαξ, δυλαὶ ᾧ δυύτε- 
ΝΠ σποότερον μϑβ γὸ ὡξ ὧν αἱ ϑυγατέρες ὲ δζρ. Ἔ οἶνω αἰποϊ τίου Ει ἰργαίσειντο, ἔδειξεν 

35 ὡς ὑκ ἀν ἑτέρως ἠδυωυή, ϑηᾷ πάσαι ὃ πατέρᾳ ὅτο καταδέξαο ,  νευὶ ἢ) λοιπὸὶ οἶα! ὃ 
ἀιχϑγομίας τῇ τὴς ὀρωϑεν 5 γε ϑνὸς, ὥςε τοσῦτον αὐταῖ χαθον ἐγζενέαϑαι, ὡς πόμτη ἀ- 

Ὑύοησαι!, ἵνα, ὀῤθύθιουος “ἔμηται ν᾽ ἐγκλημαίτων. αὶ γὰ} ἀμδτήματα ὠκῴα ἡμᾶς 
χοιταχρίνει Ὸ κατα δικάζει, ὧπερ αὐ εἰδότες χαὶ ἐκόγτες ΩΣ ὠρϑυ. ὁρᾷς 5, τίω γ)θα.- 

Φίω εδοτυρϑύσαν τῶ διχαίῳ, ὅτι ὅλως ἕν ἥδει (δ γεγϑνός. δνλα πάλιν ἕτερον αὐα.- 

40 χυπῆει ὦ τῆς μέϑης. δεῖ Ὁ πόώτα διερεμυάοϑαι, ὧφε μηδεμίον χαταλιπεῖν τοῖς 
ἀγνώμοσι χαὶ λμαιανοωύτοις ἀφορμέῳ. ηἰ ἡ αἰοὶτύστν Εἴπωρϑρ . ὅτι Ὁ Τσῶτον ἐξ 

ἀκρασίας ζὰ τὸς μέγης αὐτῷ γέγονεν, ὅσον στὸ ἀθυμίας. μεηδεὶς ζοίγωω τολιμμοΐτω ἡ τοῦ 

δίου ποτὲ χαταψηφίσαοϑοι, ἡ ποὖν τότ ϑυγατέρων. πῶς γ οκ αὖ Εἴ μωψίας 

Ομεγίοί, τοῖῖ, ε. ΕἾ 2 ἐαώτης 
"νιν 

κοῦ, ι. 



δι. 364," ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ἐαούτης ἡ Ὁ αὐδαφεσσιούης, ὅς καὶ ϑεία γραφὴ πϑρτος ἀπήγλαξω ἐ ἐγκλήματος, μᾶλ- 

λον ὃ ΣΌΣ ων τοστ την Ὁ σπολϑγίαν (ἐιυἐϊθηκενἡμᾶς τοῖς μίυξίοις αἰεδντοματων Φορ- 

Ὀωμ. π,λ}γ. ηἰοις πεπληρωρδμες καταδικαζέν, ὲ (μή αἰκούεν Παύλου λέγοντος. , Εἰ Θεὸς ὁ ὁ δι. 

χαιαῖν, ηἰςὸ 0 χατοικρίνων ; Η χα] δα μαϑης. ὅπ ὅχ απλαΐς Ουοὶὲ Εἰκῆ τῷτο έγϑνο, δλ᾽ 

ἡ αὐαβῶυλη τῆς ἀθυμίας κ᾿ τῆς τῷ οἴνου πδϑεϑήκης σγεθιμίαν. αἰτοῦ [αὐαϑησιν (με: 

χάριν ἐγίοέοῦ, ἀκουσὸν τ Φησιν. 34 Ελλύοτοῦ ἢ πῇ ἐπαύρμον, ὁ Εἰ πενὴ 

ρεσθυτέρᾳι «δὲς μωτέραν ἰδοὺ, ὀκοιμηδην θὲς κῷ "πὸ παΐζ9ς ἡμδί! ἡρδμ. ποτίσωϑυ 
δζζυ αὐτὸν οἶνον ᾧ τίω γύκτα Φυτίω, ἡ Ε-ἰσελϑοῦτα κριμαηιϑητι μετ᾽ τῳ, ὠ ὀξανα.- 

φίσωμδῳ ς ὧκ τοῦ παί)ς ἡμδμ) απέρμια Οἱμάς πῶς δξ ὀρϑης γνώμης τϑτο 

ἐποίοιω. Τὴ »» ἠδυυνήϑην, Φ φησὶ, ἐγὼ ὦ απουδοιζομϑμὸν μοι σληρῶσοι, ἀγαγκα)- 9 

ον ς σε ὦ αὐτὸ αἰ θ΄ αραξαρῖ, ἰσως" ἊΝ Εἰς ἐρ)ϑν ἡμῶν ὠχκ(ήσεται ζᾷ τὴς αϑσδοὶ 

μίας, χὰ ἴα Εἰς τέλος Ω μος ἡμϑι ἀφαριόϑησεται. 34 Ἑπότισων ὃ " καὶ τῇ 

μτὶ ὁ ὠκείνῃ ῷ πατέφοι αὐτο οἶνον, Ὁ ὁ Εἰσελθούσω ἡ νεωτέρρι ὀκοιμήθη κῷ Ύ ἢ πα- 

(ς αὑτῆς. ἡὶ Οὔκ ἤἥδεις: ῳ τῷ Ἴϑιμίης ἼΩΙ ἀυτίω ὃ δθαφῖναι. 

Σ κόπησον, ἀγαπητὲ, ὅτι ὦ ἧς Ὁ Θοοῦ οἰκονομίας ἐς ἔργον ῶ γεγϑνός, ὡασῃ ι 
“ὦ Ἐχὶπ φερτοπλάσου, καϑούπερ᾽ α αϑούδοντος τινὶ ἐκ τῆς πλέυράς μέρρς 

λαθὼν σϑτἰὶ μὸν ἀἰάϑησιν ἀυτωῖ (ἰμεχώρισε "λνέοβαι, δλα τίω πλίυραν ὀκείάυ 
Εἰς γεωυάνκα. ἀμ πλώσας παιρέισε τῷ Αϑωμ᾽ αὐτὸ δὴ ἕζῳπον καὶ ὠνω. Εἰ 

δὴ πλέυρας ἀφαίρέσις, ἴωμεν τίω εἰ ἐκοσιν ἀὐτῳῖὸ οΘέος ἐπήγατει, ἐνεπαμϑήτως ἦρι 

πολλῷ μάλλον γιοῦ τῦτο δν ̓ἔϑρμετο. ὁ οτερ γῈ Εἰπιὸ ὠκεί ἢ , ϑεία γραφὴ, ὅτι ἐπεξαλ- 29 

λὺν ἔκςασιν ἔχη ᾧ. Αδαμ ὁ ὕπτωσε, τῦτοογζυϑα ἐσήμλμε δ, τῷ Εἰπεῖν, δ ὑκ 
ἤδὲι Ω τω χοιμκη ϑηναι ὃ ἀὐαφῖναι. 36 Καὶ (ἰμωυῤλαξόν, Φησιν, ὧν τῷ 

παζος αὐδἕἶὍ, 37 Καὶ ἐτέχεν κα ἡ ρεσζυτέρᾳ κὶ ἡ ὁκαάλεσε ὦ ὄγομια ἀντ᾽ Μωῦ, 
λέγϑυσαι, ὧν ζ παι ἔς μοῦ. ὧτ πατὴρ ΜωαζιἶμΜ. 38 Ἐτεχε ἢ. ἡ ἡνεωτέρρ ἡ ὦκα. 

λεσεο ὁγο μια ἄυτῳ ΓΑρμμὸ, λέγϑυσει,εὸς τὸ βϑέροις μου. ζέ πατὴρ Αμμανὴμ. 2 

Ορᾷς πῶς Οὐκ ἀσελγείας ὠῶ γε ϑνος, δτί δα γοῦμοι καὶ Χ, ζ πσέλσηγϑείας τ τοῖς 

τιθεῖς σιν ἐπετίθεσαν μζουύσσαι ῶ γελνηνδίον, ᾧ μεγογαχὶ χαϑούπερ ο οὖ φήλη τινὶ τοῖς Ὁ 

“παιδίων ἀό μασιν να ποτιϑέρδυαι τὸ )εγϑυύτος τίω μφήμάυ,καὶ ἤδη ̓πιρηλέγρυσαι, Ἀᾳ μαμν 

ὁτί ἐϑνη "2 αὐδυς ἐξα ,ὐὸ Εἰς πλλλς ὠκταϑήσεται Ὦ τιῤϑυτων ὦ μος. ὁ οζ ̓ , φη- 
σιν, ἔφαι πατύρ Μωαριεὴμ, ὁ ὃ δ, πατὴρ Αμμόριῆῇ, δλλαὶ τότε «ϑὺ, ἌΝ ρ Φρχὴ ὶ ωροοΐ- 19 
μια ζω, αὶ ὅρα τῆς ὃ ὅ γῴνς Δ|οἰδοχὶς τίω μνημιόιν ὐὔζις ἐούλοντο Δ᾽ φτηρᾷοϑαι,ύ- 
στιύτίωυ «πουδέω τῷ δικᾳ! ἡ θυγατέρες ἐ ἐποιήσειντο᾽ 

ΗΘΙΚΟΝ Νιωὶ 8, δ) π, δα τίω τ «Θούχαονί ᾳ τὴς θύσεζείας Ὀχιδέδωχε, ἡ τ ζὸ μανα- 
«- Κορ, ζι λα, ΘΛῸν Παῦλον, Παραγή λοιπὸν ὦ οδῆμϑ τῷ κῦσμε τὐτυ, τίου δὰ τῆς ἢ ἢ ἀγαθῶν Ὡρώ- 

ξεως ἐ ἔργων μνημέωυ ε ἑαυτοῖς κατοιλημιπθθωρϑρ, ἵ ἵγα χαὶ μ᾽ τίω ἐντεῦθεν μιαταῖφα δι, 3 
ἡ τῆς ρίσης ἡδ' πολιτείας ἀχρίξεια, αἰ αρύμνησις κ "διδασκαλία Ἄύνται τοῖς Εἰς μ 

μᾶς ὁραῦσιν. Ὧ »» οὐγάρετοι, ω ῷ σώφρονα (δίον μετιόντες Οὐχ οὖν τῇ ἢ ζωῇ ζωτι μ- 
γον »πυγχόμοντες, ζᾳ μέγιςα ὥν' εἰ ἀὐζοες ὁραϊίαα ὠφελῷ διιύανταιδνλα κα κα τίω 

τὸ βίου πα ρρδον. ἡ ἵγα μάθης, ὃ ορου μοὶ πόσος χ.}} ϑριθμὸς παρϑλϑε μέχρι τῆς ἍΜ 

εν» κὴ ὁσοίχις αϑ γβαληθείημδῳ Εἰς ᾧ τὸ τῆς σωφρρσιμύης ζυλον τίνας ̓ογαγειν, Φῷ! ἴω- 49 

σήφ Εἰς μέσον ἄδϑντες, ᾧ β)ειδιῃ, τὸν καλόν, τὐγγέον, τὸν εὖ αὑτῇ τῇ ἀκμῇ τῆς ἡλι- 

χίας Ὠσαώτην αἰδρείοῳ αϑδὶ τίω σωφρφσιιύζω Ἰπηδειξαμδμον, ὅτω πτϑὴ τίου μίμη- 

σιν τῷ δίχα (ἄν' ἀχϑυογζῳς διεγείρειν απουδίζουϑυ. Ἰἰς γὺ δ, Εἰπέ μοι, κατ ἀξίαν 
ϑομυμμοίσει 



ἼΣ 

ΓΕΝΕΣΙΝ, λΛογ. μι. 36ς 

ϑχυ μασι τὸν μια ζθλον τ τον, δτί οὖ δουλεία τυγχόμων , χ4) οὖν αὐτῳῖ τοῦ λέει τῆς 

ἡλικίας, ὅτε μάλιςα κἡὶ χάμωνος ἐχὶ πλέον δξαπηεται δὴν ἔχτϑυμιαΐν, ὁρων τι αὐ»-- 
πῷ δέασοινδν δ)γιπηδῶσαν αὐτῳ χαὶ μρινομδῥίευ,οστιύτέω ἐπεδείξατο τέων ἀνδρείαν, 
αὶ ὅτω «αρϑς (ὧν, τῆς σωφρφσιωης οἰγῶνας αὐπεδύστιτο, ὡς τῆς ὠχκϑλοίφου γυναικὸς 

5 ὀκείνης γυμνὸς νϑρ ΤὟΜι  ματίων Οἰποττηδσοι, Ὁ 5, τῆς σωφρϑσιιης ἔγδυ μαι αἴδεζα.- 
λέαϑαι; ἡ ἦν ἰδεῖν ποράγμα χανὸν κὸ τἰϑαδοξον Σηρνίον ζαῖς τῷ λύκου χερσὶν ἐμπεσὸν, 

μᾶλλον ὃ τῆφ λεαίνης, κὶ ὀζρισωϑηναι δυυνηϑεν, καὶ χαϑοίτῆρ αὐθεςεροὲν τῷ ἱέρρῳκος δζᾳ-: 
φυχϑύσαν τίωὐ βλαίοωυ, ὅτω ((ὺ δίχαιον ὝΨ' ὀκείνης οἰ ϑρπαγέντα χειρῶν. ὅἐχ ὅτω 
εαυμαφὸν Εἶναι μοι δυκεῖ, Ὁ τους τρῷς παῖδας κείνοις οὖν μέσῃ τῇ καιμίνῳ τὴ Βαζυλω- 

τογίᾳ ὀκείη τ πυρϑς ὀψωτέρφες “δνέοϑαι, ᾧ μηδὲν πλέον (ἡ σώματα αὖ δ παϑεῖν, ὡς 
ϑαυμαφὲν καὶ τ Ῥαδοξον Τ' δίκαιον τῦτον Εἰς τίου καμένον ζυτίων τίω τῆς Βαζυλω- 
γίας χαλεπωτέραν ἐμπετῆωκότα, τίωὐ ἀσέλγειθν λέγω τῆς Αἰγυτ]ίας, αὐέπαφον δι-- 
μεῖναι, τὴ κϑιϑοῦρον τὴς σωφ ρφσιούης ὦ ἔδυμᾳ ἢ τηρήσειντα ὕγως “ξελθῷ. καὶ μὴ 

ϑαυμάσῃς, ἀγαπητέ. δ, Κ᾿ (αὶ γη9 ἑαυτῷ Εἰσινεγκεν, Εἶχε χαὶ Ἔ αἴωϑεν βοπὴν 
1 ὠπῳ συμιπαρϑάσαν, ὃ τίωὴ πυροὶν ὠκείνέιυ χ βδεσζεννύουσαν, καὶ εν μέσῃ τῇ χαμίνῳ Ὁ 

δρόσον Ὁ το οὶ τὸ πνθύ ματος ἀαοιξομδῥ. Εἴδυτε πῶς εἰγαίρετοι ὁ εγζεῦϑει πα- 
οϑντες, μ᾽ τίω εντδῦϑον μεετάςασιν ὠφελείας ἡμῖν κ᾿ ασύϑασις γίνονται. δ ὃ ἥ., 

τῷ δίκαρον τῦτον Εἰς μέσον γωῦ παρηγαίγομϑμ, ἵνα τύτῳ πόύτες ἑπω θα. τῶτον 

τ. 

δῶ ὥπλυτες ζηλώσωμϑρ, ἡ αϑώτερφι ἣῬΨ᾽ ἡδογωνγ »(νώμεϑεο, ὦ Εἰδύτες, (τι σία ἔςιν Ἐφ. τιιβ.. " 

Ἰοήμνν ἡ πώλη ασοὶό αἷμα καὶ σείρκα,, δλλαὶ πτοὶς ζις ἔρχας, τὐοϑς (αὶ δξυσίας, πσοὲς 
το χϑσμοχρ ϑἰτορφις τῇ σχότυς τῷ αἰαΐνος τότε, ὕτως ἑαυτοις καϑοπλίζωμδϑυ᾽ καὶ ἐ»- 
γοομωτες ὅτί σῶμα «ἰδικεΐνϑμοι, τος αἀσωμοίτους δευναἴμεις πυκίθύεν ὀϑαγκαζόμει. 

ϑᾳ, φροη ὠκᾶθα ζοῖς ὅπλοις τῷ πγϑύματος. δέ γ β΄ τῦτο ὁ Φιλοίν,ϑοσπος δεασύτης, 
ὯΦ σοέρκοι πὐδεκείωϑμοι πσϑὸς τεὶς αἰοράτους δευναίμεις τίωὐ παίλζω ἔχομϑμ, χαὶ ζὰ 

3) ὅπλα ἡμῶν αόρφιτω κατεσκθύάσεν, ἵγα, τῇ διευναΐμει Υ̓Ψ)' ὅπλων πβροώδα τῆς Φύσε-: 
ὡε ὠἰτιπάλων. ϑαῤῥοιώτες τοίνιο τῇ τοὐγ ὅπλων δυυναίμει, ὰ ΔΕ ἑαυτῶν Εἰσφέ- 
ρώμϑι, ὁ δευνησθ θα τῇ πϑρτϑυχία, ζω τη τῇ πγϑυμιατικὴ φροεηόνϑμοι, αὐτέων τῷ 
δ(μθύλου συγκόψαι “ἢ ὅψν. σγεϊὰ γῈ ογεγκεῖν διωαται τίω ἐγτθῦϑιν αἰςραπὴν, 

δλαὶ κὰν Ἐχεχωρήσῃ φῆναι δξ εἐγόμτίαξ, θύγέως ὡἰποτυφλούτοωι Κι θψεις, ἔνθα.) 
δον Ἵ σωφρφσιωη, ᾧ σεμνότης, ἢ πολλὴ δ Μ᾽ ἀλλὼν ιρετῶν νυ (ωοδὸς, ἐκεῖ ἡ τῷ 

πνθύματος χίοις (Σ᾽ δωνμιλείας ἐφίωηαται. ϑ.0. τϑ» ᾧ Παῦλος ἔλεγεν, Εἰρήνδιυ Ῥωμ.  βιεκ 
! « 

διώχετε μ( πόρτων, ἢ τὸν α'γιασμόν. ὠκκαϑοίρωμδν νυ ἑαυτῶν, «δῥακαλώ, Ω 

(ὐμυειδὸς καὶ Σἰποσμήξωμδρ ἡμιοῖν 1. λογισμὸν, να πείσης βυπαρφὶς «ἡνοίας ἀπηλλαγμέ.- 
γΙ18 πγϑυ ματος πτίω χαθλν Ἐ γχιασασώμεθα,, ἡ β'τῦ οἱ θόλου αἰθιγενώμεθα, 

39 μηχαγημούτων, καὶ κατοιξιωϑῶμϑν τῶν Ὡπορρήτων ὠκείνων ᾿Οὀἰπολαύσεων, ὧν δίμοιτο 

πόῤζκήμας Ἐχιτυχεῖν, χάεατι χα) φιλαν, ϑοφπίᾳ τῷ κυρίου ἡμών Ἰησοῦ Κοιςοῦ, 

μεθ᾽ αὶ τῳ πωτεὶ καὶ δόξα, ὥνια, τῳ ἀἰγίῳ πνθύματι, νι χαὶ αἰεὶ, χαὶ Εἰς τοις αἰῶνας 
} αἰωγων ̓ Αμέωυ, 

40 Λογ. με, ΚΑΙ ΕΚΙΝΗΣΕΝ ΕΚΕΙΘΕῈΝ ΑΒΡΑΑΜ ΕἸΣ 
γἀῦ πσοὸς λίξα, καὶ ὥκησεν ἀγαὶ μέσον Καώδος, καὶ αὐγαὶ μέσον Σϑρ, ἢ πα- 
ρῴκησεν οἷν Γερϑίφϑις. 

Ομυγίοι, ἔοπη, το ΗΒ 3 Καβο 

ἘΔ. ιβι,δ. 



Πρ. ΙΝ. “ἢ. 

ἴσαν... λϑ, 
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ΝτΑΒ Αἰρω ὁρῶν ὑμιας (μωπέχοζας «πξὲτίω αἰκρόασιγ,ἃ ΜΖ' πολλῆς 
- ζ ξῸ τὴς ἡδονὴς δεχονϑύοις ται ΠΝ ἡκιόν διδασκαλίαν, ᾧ δ τῦτι 

χ«:- δ ἃ αὐτὸς μῷ' πλείονος τὴς ποδοϑυμίας καθ᾽ ἐκοίσην ἡμέραν ὑμὴν 

᾿ θὴρ τ πῇωγζω ἡμῶν ζύτίω αὶ θὐτελὴ τρπεζοαν χρλδατιϑέναι ς 
Κ (Ὧν ανουδυΐζω. ἡ) δλττεταμϑμὴ ὑμκῶν ὄρεξις “δἰποκρύπῆει τὴς 

ΘΝ (Ξ παπίζης τίω δυτέλειδμ, χα) ζοὶ μεικρ αὶ μεγαΐλοι ποιεῖ φανεῖ, 

τῶτοχαι ἔλὶ “ν᾽ αἰοϑητῶν ἐδεσμάτων ὅ8}ν ἰδεῖν. ὡασερ ὙῈΡ ὁ κεχορεσμιένους λαξων 
τοις δοητυμένας, κἀὺ μεγαίλα καὶ πολυτελῆ χβᾳθὴ (αὶ ἐδίσματου, ὁ ΨΜ' ἐςιωμίῥων 
κόρος λυμαίνεται ν᾽ τθατεθόντων τίω πολυτέλειδν, καὶ τοὶ μεγαΐλαι, πολλαίχις υἰ- το 
δεγὸς ἀξία λόγϑυ φαίνεται, δζρὶ Ὁ μιὴ μεθ᾿ ἡδονή σφαίλλειν ὠδθις τους ἐςτωμέ- 
γους᾽ ὕτως ὁ πεινωνζᾷς χαὶ ὀρέξιν ὀχονζῷς οδαλα ὧν ποις ἐςίάοϑαι μέλλονζᾷε, καὶ 

θὑτολὺ αὐϑαϑὴ τῶ πτραπεζλν, μεγάλη αὐτὴ φανεῖται δέρῥ΄ τῆς ποφϑϑλυμίας τς 
ὋὋὝὝἪἋἝἐςιωμῦμων, μετὰ πολλὺς ἡδυγῆ ς χατανα λισχϑνγ ων πὶ τ ρατιθέρϑνα. ᾧ αὑ-- ἊΝ" 

τὸν δὴ (ζ3πον χαὶ ἡμεῖς ϑαῤῥοιιτεϑ ὑμῶν τῇ ὀρέξει τῇ πηϑυμιφτικῇ (ῴκ ὀκψοί. τς 
μϑυ,καν δὐτελη ὠνϑν ]} ὺ τὐωχίω ἔχοντεβέραπεζόρ, ζωτίω οὐ ϑατιϑέναι (ἀωεχώς 

τὴ ὑμετέρᾳ αἰ γάπῃ. το ἡ (οφὸς ις ἔλεγε Κρείοσων ξοισμὸς λαχάνων (Ὁ ἀἰγοίπης, ἢ 
βούς Σὲ φάτνης μετ᾽ ρας δεικρυς ὅτι ἡ ἀγαίπη ἑτέρως ὁρώ ζὶ τοι ἰϑέμνϑμα,ὺ τοῖς 
ὠκείνης ὀφθουλ μοῖς ὁ ζῳ δὕτελϑ, πολυτελῆ δείκψυ ), ἢ ζῷ μικραὶ, μεγαίλα. τ δέω δ ἔϊη 
μιακαυριφότερον ἡ δ (πὴ τοσύτων" γνησίων δζμ λεγϑυδῥων ουτῶ ϑερμιζυῦ ἡ διεγηγομέ- το λὐμὰ 

γζεν κεκκτημϑύων αἰγαϊστζω , συϑινὸς γδ ὅτω μάλιςα δεῖ τῳ λέγοντι ὡς ἐιωνοίας ἀχρο- 
ατοῦ. στὸν γᾺ ἴδῃ τίω προϑϑυμιὸν ζέουσαιν ΝΜ αἰκρφατών, νϑυρούται ἢ αὐτὸς καὶ 
“πολλζω, ὡς Εἰπεῖν, τί ἰαου «σοοσλάμολύει, Εἰδὼς ὅτί ὅσῳ δὴ πλείονα, τὐραϑὴ ̓  

πραπεξαν ζιύτίων τίω πνϑυμιατικὴν, τοσύτῳ ζὶ τῆς θύπορίας αὐτῳ ἀυξεται!. ἐπ᾽ ἐ- 
ναντίας “Ὁ τοῖς αἰαϑητοῖς ζοὶ πγέυματικα. ἐκ μϑὺ "ὃ ἡὶ δωνίλεια τὴς τραπέζης δα»- 15 
πϑρὺν ἐργαζετπω, ὁ τίω ἐσίλν ἐλαῆοῖ τῷ ἐςιαΐτορ9ς᾽ εἰγζυῦϑα ὃ ἀπὸρ τοιωναγῆίον, ὅσῳ 

δὺ πλείως ὥσιν (ὦ μετέχοντες, τοσύώτῳ αὐξεται ἡμῶν τὰὶ τῆς αἰδιυσίας, δον γε ὶ τὰ 
ἡμέτεροι λέλομϑμ, δλλ᾽ ἀρ αὐ ἡ τῷ" πνθύματος χαίεις δορὶ τέο ὀικείαν φιλαν,36᾽- 
πίαν, ἡ τὴν ὑμεετέρφιν ὀικοδὸμιζωῦ χορηγήσῃν. Φέρε δζω, Ὁ μ(' Ὁσαύτης ἡδονῆς χαὶ 
κορϑϑυμίας τῇ ἀκρφάσει χρρᾳξαλλετε, πάλι ῥ᾽ πσδοσφάτως ἡμῖν ἀγαγνωαϑέντων 19 
ἐρέιώναν ποιήσωρϑι, ἦα ὦ ἐντεῦθεν κέρδος καυρπωσώμεϑου, Ἐ Χοιφοῦ λέγοντος, Ἐρϑ- 

νάτείῷς γραφαῖς. ὯΝ δ» ϑησασρὸς ὅθ1ν αὐταῖς πολυς εὐγαποκείμδμος, τὸ ον τῶ 

βαΐϑει χρυτήομϑρμος, δια ῶτο ἐρειωύῃς εἴα, να Χ διώωμιν τ" ἐν τῷ βαϑϑει κρυτ]ονϑίνν 

χατα μαϑόντες πολλζω κεῖθεν τὴν ὠφέλειαν δρᾷν δωνηθωΐμϑν. δζ Ν᾿) Ὅτο ἡ Οἱ 

“δρεταὶς Ὕ διχαίων απτόμτων ἡ Ὑ πγθύμωστος χαΐοὰς γραφῇ κοδαδὸϑίωῶαι κονό μυησιν, 13 

ἵνα ἡμιᾷς ἐχωμϑμ διζνεχὴ διδαισκαλίαν, ὃ πσϑϑς ζῆλον ὁ μίμησιν Ἣ δικαίων ῷ ἑαυ- 

τῶν βίον ὀικογομ δ. αἰκούσωμϑν τοίϑιυυ τὴς ϑείας γθαφῆς, ((ὶὶ σήμερον ἡμῖν αὐδὶ τῷ 

πατϑιαρηου διηγήσαοϑοι β'άλεται., 

1 Καὶ ἐχίνησέ, φησιν, κεῖθεν Αδρραὶμ Εἰς γὰῦ πσοἧς λίξα, αὶ ῷκησιν ἀγα μέσον 

Καδος κα αγαὶ μεέσον Σούρ, ὁ παρῴκησεν εὖν Γεροίρϑις. 49 
Ποδὰν ὀκίνησεν. οἰπὸ τῷ τόπου ἔγθοι ζω εὐσκηνόνϑρμος, ὅπου καὶ τὸν ῬΙΨ αἰπόμτων δι- 

αοίτίωυ μ(Τ ΔΜ ἀγίέλων κἰ ασοδίξαοϑαι κατηξιώϑη. ἐκεῖθέν, φησι, κινήσας παρώ- 
χησν ὦ Γ ἐρφίρϑις. ρϑι ἿΝ δικαίων τὼ |9γ : ὅπως ζῶ (μωεςωλρϑμη ») ἀπί- 

ολῆος 

χἱὰ 
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οιῆος, ὁ ὑπῶς μετ᾽ ϑὐχολίας (ὲ μετλμαςείστις ἐ ἐποιοιοῦτο,ὶ  καϑευεῖν παΐρϑιχϑι ὺ ὁ αρε- 

πίδομοι, ϑυτῶ ᾧ ἑαυτῶν βίον φκϑνομονω, αὶ ποτέ ὦ ὧδε, ποτέ ὃ ̓ οὐκᾷ ζμέ σκηναῖς ἐ- 

πήγϑαυτο, χαϑουτῶῃ ο ον ξῴη δχρχθντες᾽ ἰχαλούτν ἡμᾷ ς ποιοΐνδν, τίωὼ ξόμωὼ ὡς πα- 

τοίδα ὀἰχϑμώτερ, ἡ ὀιχίας ὀικϑϑὸ μοιωτες Ἀθβεσεδοὶφ, ̓  φοαῖς Ὅ, ὺ αὐξεπάτοις » Ὁ αἰγροις 

5 χεντήνϑροι, καὶ υ λουτφα, ̓καυτασκβυαΐζοντες,ν ἔτερα μυοία. ΔΛ δρ οφ (() δίκαιον καὶ οὖν τοῖς 
ἀκρϑμέσι μένοις ἡ τοῖς ποιμψίοις πίω ἰσίλν ἀπαστοιν μχεκτηρδίον, ἡ ὅδαμοῦ ἱςαίνϑμον, 

δλλώ ποτὲ (ζ' Εἰς τίωὺ ΒεΝ Δ τίου σχνηνξωὸ πηγριετοι, πυτε "9 οὐδῷ τίω δριῶ  τίω 

Μαμόρ, ἡ Ὁ ποτὲ μδϑὲ Εἰς Αἰγυπῆον κρυτιώταῖ, νεουὶ ἢ οὖν Γερϑίρφις κατασκηγοιῦτα, ὼ 
πόρτα μετ᾽ θὐχολίας κἰασομϑνοντα, ἢ τίω δὐγνωμοζι ευΐων τίω “δὸς Ὧν οἰκεῖον δὲ- 

ιο αυὐτίω δ πορίτων ὕχιδεικρύμϑωον. καὶ ΑΚ τ ̓ ὑσαύζας λὐσα χέσεις χαὶ ἐπαήελίας (ὲ 

ΩΝ τῷ Θεοῦ εἰς αὐτὸν τὴνειλρ,γαῖν ες ἑαυτὸν Ὡοστωύταις πἰϑεςαΐσεσι κύκλϑνδϑμον, ν 

ποχίλοις ὦ δμμφόροιν πειρασμοῖς ἱς ἐμπίαήοντα, κουϑεύτην ἀδεμας ὡς ααἰξιτρετῆςς, 
Εἶσηκει τίω φιλόθεον αἰτ γνωμῶν δεικψες, ὑουτῆενὶ γὼ, τῳ μέ μέσῳ κωλυματον γώ-- 

νϑρότερϑο γινόνϑμοφ. ὅροι νας χγέω, ὁ, ἀγαπητέ, οἷος αὐτὸν πειρφισμιὸς Εἰς τὰ Γέ ἐξριξοι 

. καταλαμόθρει,ἡ ϑαύμασον Ὁ διχαίσ ὃ Ξρετὶς τ τω λὐδρείδυ, ὅπως ὦ πᾶσιν αἰφόρητοι, 

ἡ δουυὶ αὐκϑῇ τίς αὐ θαδέξααϑαι ἀῥαοριτο, πἶτο ὗὐ αἰ πϑέμενεν, ὁ ϑυσεραίμων, 

ἊΝ ὠπαιτῶ ἐυθιωύας Μ γνορϑμων ᾧδιασότίω, καϑα εξ (ὦ πολλοὶ Τὴ) αὖ... 
ϑούπων ποιΐίι, ὺ ζῶτα μυϑίοις εἰ μδοτημάτων φορτίοις πιεζόμϑροι, ἐπειδϑμ δυ- 
ομρέσι τισὶ πεελπίσωσιν , ἐυϑέως “πολυνοαγμιονοιτερ χα ̓ πεελεργαιξέμϑμοι. λέγου- 

Ἰοσι, οἱ τί δ κα ὦ (ὠμέβη ; χᾷὶ Ἰ πίμος ἃ ἐνέχαν τε (μωεχωρίϑη : Δ ὁ ουχ, ὃ δίκαιος 

ὥντ᾽ δὲ αὶ πλείονος ἀπήλαυσε τὴς ὀΐωθεν ῥοπῆς . τῶπο γὸ ἀληθῶς δὐγνώμονος ὁ ὀικέ.- 
το μυϑ ἫῬΜ απὸ τῷ δεασῦτα γνομδῥων πολυποραγμοινῷ, »λὼ σιγὴ ἡ πύμτα χα. 

ταδέγερϑαι, ") μῷ- “πολλὴς τὴς δύχαεμεῖας. ὐ σχόπει πωρ ὶ δὶ αὐτῷ ἢ ἢ αὐδακολουλοιωώ- 

τῶν πειρασμῶν κα ἡ τοῦ ῦ δικαΐ ϑὐρετὴ μάλλον δξέλαμπε, τυ 5 Θεοῦ φλνερὸν αὐτὸν δὲ 

3 πότων δεικψεώτος, ὥανερ ̓  Εἰς τίω Αἰξγυπῆον χατήλϑεν, ὡς γνωςος κὐ ὃ ξένο κὶ ἡ ὅ- 
δον γνώριμος, ̓  αἰ,ϑρόον αἱ Τ᾽ πολλῆς δ τιμῆς ὀκῇλον ἐπανήει᾽ ὅτω ν γεν πειρφικήσοις ῳ» 
Γεράφϑιο, οὶ ὡν κ ὡ Οἷς σπρϑοιμίοις  βὲ ἑαυτὸ Ἰηπϑείκρυται Αᾧ' ἢ τα Ὀσαύτης 

Ὁπολαύει ΤῊς “νὰ τὸ Θεσ συμμαχία, ὡς αὶ τὸν βασιλέα, ἢ ζοις αὐτόθι πόμζῷς οἱ- 

κοιυΐζᾳς αὐξὶ τίω' δι ροιπείλω τῷ δικαὶν ἥἄασαν Ἐπχιδείκψυοϑαι ασουδεω, 

390 7 Εἰπεδὲ, φησιν, ̓ Αὔρκαμ φἜ Σαῤῥας τῇ τὴς γειναμεὸς ἰντε, ἀδελφὴ μου ᾿ἴθιν. 
ἐφοζηϑ γὰ Θὐσῷ, ὁτί γεωωνή μού 661, μυΐ ποτε δἰ πεκτείνωσιν αὐτὸν (Ὁ) αὐϑρες τὴς 
πόλεως δὲ αὐτίω. 

ὅκα πῶς αἰ ποῦ ὁ τυραννικωτάτων παρὼν Κᾧ ἐπολιορκεῖτο ἡ ὙὉ δίχαίου ἡυχνὺ Ὁ Φοζος 

ἄυτὸ ἀξωλεῖτο. δλλα χαὶ ὦι σφόδρα χαλέπον ὄντου τὸν σόϑτεεϑν φΦόζον, τὸν τῆς αγο- 

35 δοοίας πὴ τὴς γευναρκῶς, παρωϑεῖτο ὁ τῷ ̓ θριγαΐτα Φύζος. ἵ ἵνα, 2 τῶζον δζν ὀχαφύγῃ, κέ- 

μεινὲν ὁρᾶν Τῆς οἱ οἰκείοις ὀφλευλμοῖς τίωυ; Χϑιγωνγὸν αὑτῷ τὸ “βίν. “πο ταὶς τϑ ϑἰβασιλέως 

χα λνομδῴω. ὅ ὅσὸν Ὁ τ ῦτο ἐςῖν ἀφόρητον, ἰσεῖσιν ὅσοι γαυαϊχας ἔρρυσι. δζρ τᾶτο αἱ 

σοφὸς τίς ἔλεγέ, Μεφος ζύλου ϑυ μὸς αὐδρος αἱ αἰυτῆς, ὃ φείσεται ον ἡμέρᾳ, κρίσεως, ὑκ 

αὐταλλώξετοι ΟΥ̓ εἰεγὸς λύξου τω ἔϑραν: τίω οὐ εγὶ Εἰκουσον. ὃ ὁρᾷ λοιπὸν τὸν δίκαιοι 
49 ἀν τὸ ϑαναΐτε φοζον τῶτο βαρυ χαὶ πασιν ἀφόρητον υναίως οὐνεγκώτα, τῦτο 

δ τ ἮΝ [συ ματικδίν παϑῶν συμθανειν ἔθος. ἐπειδϑὶὺ γὰ ϑδύοχν τὰ ταυτὸ  παίϑη πο- 
λιρκῇ δὼ σώμα ὃ καὶ ἡμέτεο9), ᾿ τῷ ἐνὸς ἐπίτασις ̓ Ἀποκρύτῆει Ὥχ ὑπερ, ὼ ὅλοι τῆς ὀδὺ-- 

μ ὀκξίης γηῸ μάγου, ὦ πολλώκις Οὐ αἰ νϑησιν ἃ Ὁ ἑτέοφυ λρφιμξαύομδυ,τὴς πολλὴς ὁδύ.- 

γῆς 
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γης πἰθιασωσης μας, ἡ Οὐκ αἰφιείσης τῷ ἐλαῆονος πεῖραν λαξᾷν. (Ὁ αὐτὸν δὴ (ξόπιν 

ὰ ὁ δίκαιος ὧν γιοῦ ὁρῶν πῇ θαγαΐτου ῷ Φόζον Ἐχικεΐμδμον, “πόϑτα ᾷᾳ λοιπαὶ Φορητὰ 

ἡγεῖτο. δλλαὶ ζωπα Ὦ χούων, ὠγαγτητὸ, μυὴ καταγνῷς τῷ δίκᾳ!ον μικροψυχίορ, Εἰ ἐμὰ 

(ὃ θαίατον ἐδιδοίκει" δ λλαὶ ϑαύμασον τῷ πόρτων ἡ μδυ) δεααυότν τίω Αὐτὸ αλλουσαν Ν"Ν 
αἰδὲ ἡμᾶς φιλαν,ϑε»» πίαν, ὅτι () ϑανατον (δ) τοῖς δικαίοις ἐκείνοις τὸ αἰγίοις τότε φο..ς 
(ερϑν, τῶτον νεῦῦ βύκουτοιφρϑνητον Εἰ ἰργοίσουτο ὃ Σολεὺς, ᾧ ὃν ἐδεϑὸ ύκεισειν (Ὁ “γαρε- 
τὸ ἐκᾷοι ἡ τοσου τέων “ϑερησίαν πὐδὶς “' Θεὸν ἐορικότες, τῶτον νεῷ χατατελάδσι χαὶ 
γέοι ἡ κόραι αἰπαλαί. Οὐδὲ ὃ θούγατός 591 λϑιπῦν, αλλ ὕπγος ᾧ ὐποδημία, ἡὶ μετάςασις 

Ὡσῦ ὧν χειρϑθνων ἸἘχ] α βελτίω. γὺ ϑιίγατος τοῦ δεασύτου τίω αἰϑανασίδ ἡμῖν ἐδω.- 
ρήσουτο,ο κατελϑῶν ἐἰς " “Ὁ δύω ὀϊξέλυσεν αἰυτο (ὶ νδῦ οι ὃ τίω ἰαοω αὐτύΐκαϑεῖλε, το χὐγ) 

αὶ Τ' Φφοξερὸν τοῦ τῦτῷ καὶ αμείλιιτον,τῦτοι ὕτως βῳκουτουφρϑνητον Εἰργάσουτο, ὡς χαὶ 
Ἐχιπηδιὰν καὶ ἐπείγλ οἵ, ποὺς δὶ ἐνταῦϑεν μετάίςασιν δ ΤΌ ᾧ Παῦλος βοὰ λέγων, Τὸ 
αἰαλόσαι  ( ωὐ Χοις-ῷ ἐῇ πολλῷ μώλλονκρᾷοσον. ἀλλα ζωῦτα, νιν μζΤ' τίω τῷ 
Χριςοῦπα οϑυσίαν, ΚΤ χὰ συγκλαιϑῆνα) ζιὶ πυλοςε χαλχάς, μῦν ῶ πορταηρ γῆς 

ὀικουνδμης Τ ἥλιον δ διχαιοσιοης ὠκλοίμοψαι τότε ἢ ἔτι Φοζεφφν Εἰ χί ̓  πσοόσο ιν, ὺ 14 

κατέσειε ΝὝΨ δικαίων εἰκεἰγων αὐδρών τω δζίνοιαν. 49 ὦ πϑῤτω ᾷ ἄλλα χϑύφως ἔφε- 

οϑν, καν ἰφόρητοω ἐτύγχομεν ὄντα, δγ9) τῶτο καὶ ὁ δίχαιος ὅτ’ φοξύμδμος ὦ εἰν Γερά- 
69Ις οἰχϑιυύτων τίοὐ (γι ζαλίω, ὅχ ὡς γωυαϊκα, αλλ ὡς ἀδελφωὸ ἐπαρόμϑρος, ὅτω 

τί εἰνζιῦϑοα, παρ ίκησιν ποιξται. ὶ καϑεύπερ ἐὶς τίω Αἰγγυιωον κωτελϑεῖν αὑτὸν (υνε- 

χώρησεν ὁΘεὸς, βυλόνϑνος ὼ ὥδν' ἀγνώμονας ὀκείνους Ὗ ὀϑαιεϑήτοις τῷ δικαίου "γω- τὸ Χμὼ 
εἶσαι τίω “ϑρετίωυ, ϑτων ον ζιῦϑο τίω οἰκείλν μακχροϑυμέδυ ᾿ἐλιδείκψυται ὁ δεασί. 
τῆς, ἵνα καὶ τῷ διχαίου ἡ χἶσασο μονὴ ὀζρὺ πόμτων ἐκ λοίμψη, χαὶ ἡ τὸ Θοού αἷϑὲ αὐτὸν δ)- 
γοία, πᾶσι χα τάδηλος γυνται. 

Απέςελε 3 Αὐιμέλεχ ὁ βασιλ δὺς Γεράρων λαῷ τίω Σαρραν. 
Ἐννόησυν μοι τὸν “ει μδιιία, δ᾽ λογισμιὠν, ὧν ὑπ’ ἐνϑρμον ὁ δίκαιος ὁρῶν αἰὐτιῦ γωυάν- τ 

καὶ ἀἰπαηϑϑρίω, ἢ φυὴν δυυνα νϑμος ἐπαιμμιῶαι. σιγῇ γῈ ὧπόμτα ἔφερεν, Εἰδὼς 

δτι. ὁ αὐδιύψεται αὐτὸ ὁ δεασύτης, αἰλλοὶ ζα χεῖλν παρέξει τίω συμμαχίαν. υἱ 
τὴς Σαρρας δὲ θυ μαίσαι Ῥ61 τίωὐ πολλίω φιλοφοργίδν. ἥα γδ)}} τῷ χυδυωύΐου τῦ 
ϑαγάτα (δ δίχαιον “ξωυρπαῖσῃ (ἐἶξὴν )» αὐτίωὐ ὠκκαλύψασαιν ὃ δρῶμα δζαφυγῷ 
τίω ὁμολοηυμϑρίευ ὕξοιν) δλλ᾽ αντὴὴ αἰ πο-έμεινον ὥπϑυται διωυναίως, ἴα ῷ δικαίῳ τίμι γὸ 
σωτηρίαν τποραγμωτθύσηται, ἡὶ ἐρλλοιοϑυ» ὠκεῖνο ὃ Εἰρηνϑβον, (τ ἔσοντω (ὦ 80. 

Εἰς σείρχᾳ μἷδν. ὥασερ »Σ μία σοὶρξ ὄντες, ἕτω τῆς δλλήλων σωτηρίας ὠκήδοντ, 

ᾧ σαύτίω ἐπεδείκγιον"» τίω ὁμόγοιθιν, ὡς ὃν σῶμᾳ τυγχάνοντες ὶ μία ψυχή. ζω- 
τα αἰκϑυέτωσοιν ὀδες, αἰκουέτωστιν γουνώκες. γωνάκες,, ἵνα ζοστεύτίωυ «ἰδὲ (ὧν τ 
δας τίου φιλοφοργίαν Ἐχιδεικψύωσι, ᾧ μηδὲν ἔτερον πδλτιμῶσι τῆς ἐκείνων σωτη- 9 
οἰας "ὦ ὀρδρες, ἷν ὕτω πολλίω τίου αἰδὸ αὐταὶ θυγοιὸν ἔχωσι, ὡς μίαν ε ᾿χεκ)ην 

μϑίοι,ὼ ἐν σῶμα ὃντες, ὅτω πόρτα αἰ σοκἤωνται. τὐτο δ" ἀληθῶς ζω οἰκέσια, χὰ 

ον, δτιὴν ζοστεύτη οἷν ἀὐζῖς πολιτθύηται συμφωνία, δτὸμ τοσῦτος ἢ ὁ (μύδεσμος, ὑτὸν 
ὅτως ὦσι τῇ αἰ γάπῃ ((μυεστριγμένοι. κοιϑοίσερ “ὃ σῶμα πποὺς ἑαυτὸ Οὐρο ὀύποτε 
οἱ ϑφασιάσειον, Οὐτὶὶ ψυχὴ τσοὃς ἑαυτίων, ὥτως αὐδφα ὸ γον ἀἴκοι ἡγαίοϑερ γοῦ. τῦτε 9 

"ὦ χαὶ ἴα μυνοία, ἀδοῖς ἀγαϑὰ Ἐχιρρεύσαι δρυνήσεται. ὅπου Ν᾽: ὁμόνοια. τοστιύτη, ἐκᾷ 
“πϑρτων ΤΨὋ ἀγαθών ἡ (ώοδος, ἐκεῖ ἡ Εἰρήνη, ὀκεῖ ἡ ἀγάπη, ὠκεῖ ἡ δὐφροσωώη [' 
πγϑυματική } διαμού πόλεμοςμθδια μοῦ μαϊχν, δα μιν ἔξϑρα χαὶ φιλονφκία' δλλώ 

Ὧν" 



""" 

ἐρ), 

ΓΈΝΕΣΙΝ, Λογ. με.᾿ 366 

ζῦτο πόρτω ἐκποδὼν γίνεται, τὴς ρίζης “Μ᾽ ἀγαθῶν, τὴς ὁμονοίας λέγω, ζιῶτα 

Ἀ ἀφανιξ σης. 
Απέπιλε 5 Αὐιμέλεχ βασιλεὺς Γερφρων,ὁ ἐλαζε τίω Σαρα. 3 Καὶ Εἰσ.- 

πλϑενὸ Θεὸς ασόϑς ΑὈιμέλεχ τέω γύκα, ἡ Εἶπεν, ἰδού σὺ ἐἰπυϑνήσκεις αἷθὸ ὃ γυγαι-- 

5 κἱἰς, ἧς ἔλαξες. αὐτὴ δὲ 681 (μυῳχηκῦα, αὐδρί. 
ρα Θεδ φιλὸν, ϑο 5 πίαν. 2), Εἶδε Τ᾿ δίκαιον Δἰσἱ Ἵ Ἐ ϑαναΐτου Φόβον “υναως 

ονείκόντα Ὁ Σωρρας τίω αἰφαίρεσιν,ὺ ᾧῷ βασιλέα ὡς ἀδελφίω τῷ διχαα ἕτως αὐτίω 

ἀἄνθνϑρον, λοιπὸν Ὁ ὀικείλν πσοϑνοιὸν Ἐχιδεβέγυται, ὁμοῦ χ ᾧῷ δίχαιον αἰξεφανέςερον 

οἰποδεικψις, ὦ τίω Σαῤῥὸν τῆς ὑζρεως ἐλθυϑερῶν, δ) ῷ βασιλέα, αἀἰπαλλαίῆων «τὴς 

10 χε ρᾳιομίας. ὦ εἰσῆλθον ὁ Θεὸς πσδὲς ΑὈιμέλεχ, τίου γύκ].. χαιτ’ αὐτὸν, φησι, τὸν 

χα! οϑν δξαρπαάσαι αὐτὸν βυλόμνϑνος τὴς χυβανομίας, οὐνέϑηκεν αὐτῶ, τῇ δχρνοία, τίω 

»γαΐσιν, ξ ᾧᾷ λανθούνοντοι αὐτῷ Εἷς φῶς ἤγαγε , κὺ πολιὼ φοζον αὐτῷ ἐπέτεινε, τὸν 

Αρύγατον ἀἰπειλήστις, -ἰποϑνήσκεις »», φησι, δὶ τῆς γιυσαμκὸς ἢ ἧς ἔλαξες ᾿ αὕτη 

δέ; (ωῳκηκῦα αἰδγί. 

4 Αδιμέλοχ ὃ ὅΧχ ἡψα" αὐτῆς. Ταῦτα ἢ πλύίτα ἐγίνετο, γα ἡ τῷ 

Θεοδἐπαγίελία ἡ Εἰς τὸν πατοιάργέω Εἰς ἔργον ὀξέλθη. Τὴ γῈ ασοϑ Θραιχέως 
"ὡπνέσετο αὐῷ τὸν ἴσκιακ, τεηθήστοϑαι, ἐγίες ὃ. λοιτὸν ὁ χφθϑς ἥν, Ἦ᾽ δξυ μῆ λυμμήνη-- 

τα {ι τῇ πῷ Θεοῦ ἐπαγίελία οτοσῶτον Φόρον ᾧ Αξιμέλεχ ἔχετί,ϑησιν, ὡς χα τασιλη.- 

ἀϑύντω αὐτὸν μὴ τολιμότσοι ἐφαψανᾷ, τῆς Σαρρας. δζρ ΝῚ τὗτο τσδοσεϑηκὸν κὶ θεία, 
20 γραφὴ, ὅτί Αξιμέλεχ ἐχ ἡψα"» αὐτῆς. δλλαὶ ἢ Ὡτολογεῖται αὐ τὸ τολμιή- 
ματος, κα] φησι, Κύρμε, ἔϑνος δίκαιον ἡ αἰγνοοιὼ Θ'πολεῖς ; 

Μή) ἐὐτώΕ ἰδώς, φησι, γειαϊκο. ὅσοιν αὐτίω, τῶτο πεποίηκα » μυὴ Ν᾽ αἰδικῆ-- 

σαι βελόνϑμος τὸν ξένον; μυὴ Ὁ Ρὶ ὡς γωναικὰ ἀφαιοφύμϑρμοδ' ; ὡς ἀδελφζω μέλλων 
λαμθαγειν τῦ» διεποαξα μων, νομίζων αὶ ζῳύτη “φμήσειν αὐτὸν. ἔϑνος δξίυ αἰγνο-. 

25 ομμ καὶ δίχᾳιον Στολάς ; μα τὸ διχαίου, φησὶ, πεποιηκότα μα Ὁ Ἰχιχείρημα ὡσολεῖς,; 

Εἶτα (ἀφέςερον ποιών, ὅπερ ἔλεγέ, Φυσιν, 

ς Οὐὼκ αὐτός μοι Εἶπεν, ὅτι ἀδελφή μιν 5681, καὶ αὕτη μοι Εἶπεν, ὅτι αἰδελφός μοῦ 

ἄι, Σ᾿ κόπει πῶς ἔφερον τίου ὁμόνοιδω ἢ τίωὐ συμφωνίθν. κἡ αὐτός,φυσι, 
τὸτὸ μοι Εἶπε, ὁ αὕτη ζμωέθοτο Ὅς “ΕΝ αὐτύλεχθμϑροις. 

30. Εὐγχαθαρῷ χαρδίῳ, χαὶ οὖν δια οσεώη χειρῶν ἐποίησει τϑτὸ, φησιν, 
Οὐχ ὥαπερ το Ὀοἰνομόν τί μέλλων δζμε οἰἤρφαϑαι, δλλ᾽ ὡς νενομισμένον  αἰκόλῳ-: 

λιγὺ σγε μίδν ἔχον μέμν ῷη» πεποίηκα. τί δξζυ ὁ Φιλοῖν,ϑόφπος δεασύτης; 
“6. Ἐϊπε3 αὐζῷ ὁ Θεὸς καθ᾽ ὕπνον. Οἷα πόσῃ συγχαταξαίσει χκέγρηται 

πίω οἰκείλν ἀγαϑύτηται δῷ πότων Ἐχιδεικγύμϑμος. Καάγω ἔγνων, Φησῖν, 

35 ὅ7| ὧν καϑαρὰ καρδία, ἐποίησας τϑηο, Οἴδου ὅτι ἀδοὶ τϑτο δ δρῶμα 

χουτεσκέυασοιν, ᾧὶ ὅτι αἰ πειτηϑεὶς τοῖς ΤΟ αὐτῶν λέχϑιυϑβοις τη πεποίηκας. ἢ δχρ τῦ- 
τῷ να μὴ ὅζᾳ τίω ἀἰπατίω ὠκείνων αἰϑϑτης, 

Εφεισα μέζω τῷ μη αἰ μδοτεῖν σεἰς ἐμέ. 

Πολλὴ τῷ βήματος ἡ συγκα ταξασις, μεγίφη τῷ δεαυύτυ ἡ Φιλαν,ϑ5πία. Εἰς 
' »,.,} 3 3 ς ᾽ -“" ᾽ « 
χη», ἢ ἐμέ, φησι, ἔμελλεν ὀῥαπφέχειν ζω αμδδτη μα. καϑυ Ν᾿ ἐχὶὲ τῶν δ ,ϑοόπων, στὸν τίς 

" “Ὁ “" “ Μ “ ς -“ “,»ν,ἤ 
εἰς γα οἰκετῶν πολλῆς δ᾽ πολαύοντο Ὁ ἀμης ρα ᾧ δεασότυ " ὑζριςικῶς διατεθη,οἰ-- 
Ν Ν Αλοω « ὔ ε ) κ“' } ᾽ ε ! 

χείαν ἡγᾷται 1' ὕδραν ὁ δεασύτη ς,κα! φησιν, ἐμὲ ὑδρίσας, δὲ ὧν “ἰ ἐμὸν ὀικέ τέο ϑυτω δεέ- 
ϑη; (ὑ γ ἃ ἐς ἐ Ι 5.» ῥα! ἜΤΕΕ ' ὲὰ δα᾽ 

Ὧφιλυ εἰς ὠκήνον γινονδνα Εἰς ἐμὰ ὄζοι αἰνει) τὸν αὐτὸν ίξ5πον ᾧ ὁ ἀγαθὸς δὲ- 
ἐ 

΄αυότῆς 

' 



Ι κύον. κ' 370 ΧΡΥΎΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
] ασέτης, ἐφεισοίμιέωυ σύ, φησι, τῷ μεὴ αἰ μδτεῖν σε Εἰς ἐμέ, ἐμοί, φησιν, οἰκέται τυγο 

χόρεσι, ὺ ὅτως αὐτῶν ποιϑμαι πολλίω «τοὺ κηδεμονίαν ᾽ τί οικει (αι ᾧῷ Εἰς αὐτῷ 

γυνόνϑμα, κάγτε αἰγαθοὶ ἡ, κάντε ογανία. 

ΕἾεκεν τότε οῴκ ἀφιηνούσι ψαρϑοι αὐτῆς. Ἐπειδὴ πολι" αὐτῶν κή. ἀϑὶ 
δόμοι, Ἔτο Εἰδὼς ὅτι ἐξ αἰγνοίας μέλλεις τὴν ὕξριν ὠδοῖς ζω τίω ἐπαγαγῷν, ἐφάσο.., ἴμ 

' μέω συ,τῷ μια μδιοτεῖν σε Εἰς ἐμέ. μὴ δὴ ὠπλιοωῖς ὡς ὁ δ τυγόντων χσοόσεχε τῳ 
' ὀὐδρὶ δυλαὶ μόύϑόμο, ὅτι ΓΙ ἐμοὶ αἰξιασουδαίφζων δ ],ὺ δΨὝω'ἢ πολλίω ἐχόντων ποοϑς ἐ- 

μὲ τϑωὼ ὀικείωσιν. 7 Απόδοφηβίνιωυ τὼ γιουάγκϑι τῷ ὀυ,ϑούττῳ, δτί τ»- 

φήτης 661, ἡ πσϑλσεύξετω αὐδὲ οὗ, ἡ ξήσ. 

ρα. πῶς τίω ρετζωὺ τῷ διχαίν ὀκχκλύωγει" ὁ ποροφήτίου αὐτὸν χα λεῖ, χαὶ τὸ 

μονογύχὶ αὐδασκϑάξει τὸν βασιλέα ἱκέτίεν ὠντν δνέοϑαι. πρρϑσιύξοτω 2.5} αὐδὶ 
συ, ζήση, φησὶν. ὠκῴγος νϑὲὶ δώ δεδοικωὺς τὸν ΚΟΝ σῷ ϑαΐγατον Ὁ δρώμα τϑτχατε- 

σκευασεμὸ μογογειχὶ ((μυέοομξο ασοὺς τίω τῆς Σαῤρας ὑξοιν γίνωσκε Ὁ ὅτι αἱ χἷϑ 
ἐκείν πὐϑϑσευχαὶ τίω ζωϊώ σοι ηϑρέξοσιν. Εἶτοΐνα μυὴ τῇ ξχιθυμία φλεχθυϑνος, 
ᾧ ἔχαλλοις τῆς Σαῤῥας ολος ἀμόμϑμος ἐλουῆον φροντίσῃ, 'δχυτεύει τὸν φόζον, ᾧ Τἰω κι 
τιμίου ἐπαήέλλετω μείξογα ἐπεέξεν. 

Εἰ 25} μὴ δἰποδίδως, φησὶ, γνοῦϑι, ὅτι οἰποϑοινῇ σύ τε, ἡὶ πλῥτα τεὲ σαί, 
᾿ Οὖυ μόνον αὐτὸς τῆς προ αιχϑῆς, Φησιν,ὑφέξεις τίω τιμωξ θυ, λα ὁ πϑύτα πὶ σὰ 

2. οἱ σὲ ϑοίνατος καταλήναται. δχρὶ τϑτοῦ κτ' τὸν τῆς νυκζος χαιοθν ζαῦτα ὥπόρτα 
ὁ Θεὸς αὑτῷ διελέγετο, ἵνα μετὰ ἡσυχίας δεϊξανϑμος τίω χρϑαΐνεσιν, μετα πολλϑ τῦν 
φόζν ὃ χσοοζαρϑὴν Εἰς ἔργϑν ἀἰγαΐγῃ. 

᾿ 8 Εὐθέως γδῤοριϑρίσας Αξιμέλεχ, φησίν, ὠκαίλεσε (ἦν! παῖδας αὐτὶ, αὶ ἐλοίλης- 
᾿ σε πλύτα τὰ ῥήματα ζαρτα Εἰς τὰ ὦτοι αὐτών. 

"Οἷα πῶς κήρυξ γίνεται λοιπὸν ὁ βασιλεὺς τὴς τοῦ δικαία Φροτῆς, ᾧ πᾶσι ἐὺ- γῇ 
ἱ τὸν κατάδολον ποιεῖ, χα λέσοας γ)5}, Φησι, παίγζας (ἦν παΐϑους αἰτῶ διηγήσουτο ποῖγτι τ 

τὸ πσοὸς αὐτὸν πολλοὶ τῷ Θεού δηλωθέντω, ἵνα, πάντες γραῖσι ἡ τῷ Θεοῦ τσθϑς αὐτὸ 
| τί ἐμινοιαν, ἢ τῆς πσρϑνοίας, ἧς ἀξιόται αρῦθοὶ τῷ δεασύτε ΔΙ οἱ τίω ἦΨΜ ξ πον. 

μετίω. Ἐφοξηήϑησαν 5. πεύντες (Ὁ ἀν,9.69.ποι σφφόδγα. 
Εἶδες πῶς ἐχ ἁπλώς οὐεῖβ Εἰκῇ (ας μετὸμα ςαΐσεις ἐποιεῖψῃ ὁ δίχαιος. Εἰ δ᾿ αἱ 

| τῆς σκηνῆς τῆς προϑτέροις ἔνϑμε, πόθεν Εἶχον ὥπόμτες (ὦ) εἰν Ἱξερρίεις γναΐναι,δσης 16 
Ὶ ϑίχαιος Φ΄πολαυει τὴς αρ οὶ τῷ Θεοῦ" πγρϑνοίας; ἐφο(ξ ἡ ϑησοιν ὃ πείντες (ὦ δ, ϑοφτοι 5 

σφόδρα" πολιᾷ αὐτων φόξος κατεσχοδαόϑη, οὐδὲ τῇ πϑυτὸς ἠγωνίασαν. 
9 Εἶτα ὁκάλεσέ, φησιν, Αξμέλοχ () Αἵδρᾳαιμ. ᾿Π ἶνδει μοι δ᾽ ὅσης λοι- 

᾿. πὸν τῆς αἰδεφανείας ὁ δίκαιος Ε ἰσαγεται πσοὺς (ὃ βασιλέα. ὁ αὐϑϑ μικροῦ χὴν αὐ 
᾿ τοῖς θὐκατοφρϑνητος νομιζόμδμος, ὁ χοιθυύαῇ» αἰλήτης ἡ ξένος, αἱ ϑρθον πάντων (ω-Μ 

δραμόντων καλάται ὁ πατοκώρχις Οὐ εἰὲν τύτων Εἰδὼς τέως, ἢ ἐμόρθανε λοιπὸν Μ 

Ι εἰὐτοῖ τῷ βασιλέως ζὰὶ πρῖδαὶ τῷ Θεοῦ δὲ αὐτὸν Εἰς ὠκᾷνον γεδνημϑῥα. 
᾿ ΕἾπε γ Ὁ} αὑτῶ' {“τῦτο ἐποίησεις ἡμὰν;τί ἡρδϑτονϑμ Εἰς σὲ, δὴ, ἐπήγαγες ἐπ’ ἐμὲ; 
Σ ἐ Ὠχὶ τίω βασιλείαν μπ αἰοδοτίορ μεγάλίω ; ἔρλ9ν, ὃ Οὐοδεὶς ποιήσοι ἢ ἐποίησας ἡμῖν. . 

[ το Τί ονιδὼν ἐποίησας τῦτι Διὰ Οἰ φησι,τοστούτη με αὐθεξλῷν αἱ μδτίᾳ ἠον- 

' λήθης» τίνος ἕνεκεν, ᾧ Τὶ οὐγνοήσοις τ ζο πεποίηκας ; ὅσοι “πῶς δχοὲ ΝΜ ὀϊκείων βημάτων 
7 ἊΝ Ἢ 7 . " ᾿ μὴ 

δείκψυσι τίου ρα τῷ Θεοῦ αἰπειλζω τίωὐ Εἰραυτὸν γελρημδμίω. ΡΤ δ Εἦπυ 
. ᾿ 2 ᾽ ᾽ “ ι . “ ᾽ « «κ᾽ 

οὠτω τι Εἰ μὴ Ὡσποδίδως, ΣσοΘ ων σύ, καὶ ποίντω τὰ στὶ, πὥτο αὐτῷ ἑρμιάινεύων οἰ- 
᾿ ΗΝ (μέλεχ 



- 

Ρ 

ΓΕΝΕΣΙΝ, λογ. με. 37, 

᾿ Αὐιμέλεχ φησὶ τί ἡμῆδτον Εἰς σέ, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾽ ἐμὲ ᾧ Ἐλὶ τίω βασιλείδν μ α«- 

εἴδτλυ μεγαλέω: μὴ “ὃ μέχρις ἐμοῦ εἶχε φῆναι τὰ τὴς ἡιμωφίας ; πιῶ σεί μιὰ ἡβασι- 
λείᾳ ἀρδέων ἔμϑηεν ἀἰφϑδλυίζεοϑαι ἐκ τῆς ἀπετης τῆς πρῦρᾳ σωτελμηνϑῥης. Ὅ( διῶ 

ὠγιδαν ἐποίησας τότο; σχϑτε! ογϑα, αἰγαπεητέ, τῷ διχαῆν δ φροϑνημα ̓ ὁπῶς οὗ 
ς τάξει ὑπολογίας διδοωυσκαλίδυ ἀὐζοῖς )εογνωσίας ἐισαΐγή . 

11 Εἶπα γδό,φυσι, μήποτε ἐκ 661 ϑεοσέξεια οὖν ᾧ τόπῳ τϑότῳ,ἐμέ τε Οἰποκτενϑσιν 
ἕνεκεν τῆς γιιψαικὸς μου. Ἐγαγωνιός, φησι, γέγϑνώ, μήποτε, δρὸ Ὁ ἔτι τῇ 

πλϑρὴ ὑμᾶς κατέχεσθαι, Οὐ μίλν τῷ διχν πσδϑνοιαν ποιῆαδς, καὶ δ τατουδμ' 

φειδόμϑνος, με μιαϑόντες αἱντ᾽ γον αἰκοἱ μὰ τε λμῆαϑοι δζρα Ὁ «ὐδθὲ ζυυτίωυ ξχιϑυμίαν 
το ἐμὲ αἰελῷ Ἐλχιχειρήσετε,τὅτο ἐποίησει. δοφι πῶς ὀχρὶ ΟΜ ολίγων τότων ῥημαίτων ἐμῷ ἡ 
χαϑήψαν αὐδῇ, ὶ ἐδίδωωξεν, ὅτι δεῖ 1 Ἐχὶ παντων Θεὸν ον νῷ λαμ λύοντα, μηδὲν τῶν 
κὐδανόμων δρατυραηεοϑτη ἡμᾶς, ἀλλα τὸν αἰκϑίμωγτον κῴϑον ὀφθαλ μὸν δεδοικέγαι, 

ἐδ τίω ὠκεῖδεν “ ἐπηρτημένιω δικίωυ “πολλίι τῷ δειχαίου ποιφοϑαι τίου πο ϑγοιαν. 

Εἶτα βυλόμδμος τίωὐ αἰπὺ ἑαυτοῦ ἰἧπολογίδν ποίησαι, φησι, μοὶ νομιίσητέ με καὶ 
τ ὅτως ἐψεύαϑαι. . 1» Καλὰ ἀδελφή μοῦ ὅδν ἐκ παίβϑς, αἰλλ᾿ σἕν ἐκ 
μος ̓ ἐδμήϑη δέ μοι Εἰς γωναγκα. Τὸν αὐτὸν μοι πτυτέρρ. Ἐχιγραφε- 

τα, δὲ διὸ ἀδελφίωὼ αὐτίω ὠκαίλεσοω. μη ζοίνωυ χατάγνωτέ μου, ΕἾ) αὶ ὁ φόζος 
γὔϑαγατε Εἰς τίω ἀναίγκην με ζιυτίων κατέφησε, κὶ ὃ δεδοικέναι μυΐποτε δρὶ ζω-- 
πἰω ἐμὲ νϑὲ οποκτεύητε, ζω τίου "ὶ αἰθεποιήσηοϑε" αἰλλ᾽ ὅμως Οὐοϊὰ ὅτως 66) ψεύδος 

10 ὃ χϑ ἐμοῦ Εἦρημϑῥον. δρρι πόσιν ποιῴτωι τίου «πουδϑοὺ ὁ δίχαιος, ὧτε δεῖξαι μηδὲ οὖ 
γότῳ ἑαυτὸν ψευσοίμϑμον. ἡ ἥα πλύτα μ᾽ ἀχριξείας μαίϑητε, ΤΡ ἐμοῦ αἰκούσευτε αὶ 
τίω βαλίω, ζῶ μωταξὺ ἀλλήλων ἐοδίχαμϑμ, ἡγίκα δξηγαγέ με ο Θεὸς ὧκ τῷ οἴκου τῷ 
παΐξὸς μου. ϑέα μοι εν ζζιῦϑα τίω πολλίω τῷ δικαία σοφίανρπως οὐ (ὐξει διηγήσεως 
διδωώσκει αὐςᾶν ὡς ἐξ Ὥρχὴς ἡὶ ἐκ πυρϑοιμίων γὴν ὠχειωνϑῥων σ8] τωθεῷ, ἡ ὁτί αὖν-- 

15 πρὶ οἴκοθεν αὐτὸν αϑέφησε καὶ ἐκήσε γα, ἵνα, μάϑη ὁ βασιλθὺς ὁτί ἴξ πολλίω ἐχόντων 
Ὧ) ποϑς τὸν Θεὸν περρησίαν. 1: Ἡνίκα, φησίν, ὀξήγατί με Θεὸς ἐκ Ἔ 

οἴκου πειτρύς μου, Εἶπον αὐτῇ, ζω τίων τίωὐ διχᾳοσιωζου ποιήσεις ἐπ᾽ ἐμά Εἰς πόρτα 

τόπον, ὃ ἐλ Ε ἰσέλθωμϑμ, ἐχᾷΕ ἰπὲ, ὅτι ἀδελφός μού ὅδ. 

Ἐπειδιὴ γὸ ὀμωτέρῳ Εἶπεν, Εἶπα γὸ, μή ποτε ἐκ ὅ81 ϑεοσέξεια ἐν ᾧ τόπῳ τύτω, 
40 κὶ ἐδύχει πολὺ αὖ δὲ! χαϑαϊήρεϑαι, βυλόνϑμος Ὁ στροϑρὸν τῷ ρήματος αἰ πσεκλῦσαι, 
ἐνζιγα φησιν, ὅτι μυὴνομίσιντε ὅτι ὑμϑῇν ἕνεκεν μάγον τῦτο πεποιηκέναι! ἐπέγνωμϑν.. 
θλιως Ν᾽ ἡγίχᾳ δξηγατέ με κύφλος οὐκ τῇ οἴκου τῷ παίξός μου, Εἶπον αὐτῇ, ζουύτίων 

τίω διχαιοσιεύζωυ ποιόσεις Εἰς ἐμιὲ Εἰς πόὐτα τόπον, ὃ ἐαν Εἰσέλθωμϑν. αὐθὲ πϑύτων 
ἡμτίω γώ, φησιν, ζωυτίω οἰκοιωώτων τίω οὐ ραγελίμν ποῦς αὐτίωυ ὁποιησεί μον ̓ 

15 ἢ δὴ ὶ ὅτως ἐκτὸς ὁ εύδοις δα) ἡ αἰ αούκρισις. ὁ "ὺ τῷ θανάτου φόζος Εἰς τούτο ἡμᾶς 

ἐλϑεῦ κατίυναίγκασε. ζιῶτα Εἰπὼν ὁ δίχαιος, χαὶ (ὃ ϑυμὸν ἀυδμ᾽ κατεμαλαξε, ὃ 
τίω οἰκείαν “Σἰρετίω δξεχάλυψο, ἡ Φὐρκούσαν ἀὐζς διδοισκαλίαν ἐνέθηκε ϑεοσεξείας. 
αἰδεανεὶ, ζούνμωω ὁ βασιλεις τού διχᾳίου πίω πολλζωὼ Ὠχποίκειδν, τῇ οἰκείᾳ φιλοτιμία ἐ- 

μεΐρεται ῷ πατοιωῤχίω. 14 Ἐλαᾳδε γ»»» Φησιν, Αςιμέλεχ χἰλιώ 

40 διδραγμα, ἢ πτοῤξατα καὶ μόορεις κὶ παῖδες ὁ πτευδίσκας ἢ ὐποδέδωκεν αὐτῳ, ᾧ Σαρ- 
βὰν τέων γυνάμχα εἰυτψ' Εἶδες, ἰγαπητὲ, τίου βὐμυύχόμον “ξ Θεοῦ σοφίαν. 
᾿ »δ ἰδὲ τοῦ ϑαγώτε δεδοικὼς ἡ πόμτω ποιων ὥφε δουνηϑηναὶ τούτον αἰ σΦυγεν, " 
μόνον ᾧ ϑαίνατον διέφυγεν, λώ ὁ Ὀσούτης αἰξιούται πῆ ρρησίας, Ὁ «ὐἰδεφανὴς ἀ,8ρ6- 

ΟΥ 
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ον γίνεται. τοιαῦτα »»» ᾧῷῳ τὐἱρα τοῦ Θεοῦ. μόνον “'΄β' λυπηρῶν ἐλϑυϑεοοὶ ὧν δινα!- 

ὡς αὐτέχειν παϑὲς (ἄν: ὁχιόνζῳς πειρφισγκοιᾷ «πουδείζονζε, δλλαὶ ν τοστεύτζω εἰν αὺ.. 

τοῖς τοῖς λυπηρ9ις “έχει τίω ὐφροσιωΐω, ὡς ᾧ λήϑην ἡμᾶς ἔχειν πὸμτελῆ, χαὶ 

εν πολλῇ γινέοϑαι Μ ὠγαθών «ἰϑιρουσία. καὶ ὅρφι λϑιπτον τοῦ βασιλέως τίω χυδὸς πὴ 

δίκαιον ϑεραπείλν. ὦ μόνον ))Ὲ} τοῖς Τσύτοις αὐτὸν δώρϑις τιμιῷ, δλα ᾧ τίω ὠξουσί.. ς 

ἂν αὑτῳ δίδωσι τὴς οὖ τῇ γὴ χατοικήσεως. 
1ς [ἰδοὺ γ }}, φησιν, ἡ γὴ μου οὐγαντίον σῷ ὅφιν. ἐδώ σοι δἰρέσκη, χατοίκει. 
Ἐπειδιὺ Ν᾽ ἔμαϑεν ὅτι δὲ ὠκζνον,ᾧ δ γα ὠκείνου πυξϑσευχαὶς ἡ ζωὴ αὑτῷ κέχαρι- 

ςαι, ὡς θ)εργότίου Ἄϑιπὸν ἡ πυρϑςα τίου, τὸν ξένον, Ὧν ἀλήτέωυ, τὸν ἐδῶ μόθεν γγώρι- 

μὸν ὅτω ϑεροιπθύειν ἐπείγεται. ι6 Τῇ Σάῤῥα, φησὶν, Εἶπεν, ἰδοὺ δ. γο 
δωχαᾳ χίλια δίδραγμκα τοαδελφῷ συ. 

(ρα πῶς δόξα νϑμος τίω πρϑα τῷ διχαΐν διϑωσκαλίαν, ἡ πιφεύσας τοῖς δ αἰ. 
Φ Εἰρηρϑιοις, αὐτὸς ἀδελφὸν αὐτῆς αὐτὸν καλέ. 

Απερ δέδωκα σοί, φησιν,ἔςαι Εἷς τιμδὼ τῷ πυδοσώπου συ ὦ πόῤτοω αἰλήϑευσογ, 

τίιν, εἰςδιμάυ ζ( πσδοσωπε συ, ἡ πόώται αἰλυθοισον » ὐπὸ ὧν δὲ ἀνγνοιὸν ἢ 
ἐπεχείρησα γαμετίω σε ὅσαν τ διχαῖσ εἰς Ὁ οἰκίλυ δ ἐμήν ἀγαγεῖν, ὑπῆβ τύτυ μιόιου, 
"ὑερ α ὑθρεως σοι ὠτιος γέγονα, (αὶ χίλια δίδωχᾳ, δίδραγμκα, )εσφιπ θύων ζὶ απ εμῦ χω 
“εὐμημένα ἐὶς σέ αἰλλαὶ παγτω ἀἰλήθευσον. τί 561, πείγτω αἰλήϑευσον; παγτες, φησὶ, πα- ἢ 
69. σὺ μανϑανέτωσαν, στι συσὲν γέλϑνε ΤΩΣ ἐμοῦ κοῦδοίνομον, ὅτι ὀῤέπαφος ἄξηλϑες 

ἐκ τῆς οἰκίας “τὴς ἐμῆς. διδουξόν, φησι, Ὧν λύδρᾳ σὸν, ὅτι αἰθωός ἐμμι τῆς αἰ μδδτίας. τὸ 

μδυϑωνέτω χδδ αὶ σῦ, ὡς συν ΕἼργαςαί μοι. τἶνος δὲ ἕνοκεν ζυῦτα λέγει. ἵνα μαϑὼν 
“Ὁ αὐτῆς ὁ δίγᾳιος σπληρφφορηϑεὶς (ς αὐ αὐτῷ ποολσευχαὶς δμενέγκῃ τω δι. 

αὐύτη Τὴ δ᾽ γὸ Εἶπεν φκεῖνος, ὅτι πόρτα ὠλήϑευσον,λ ότι τ, δίδουξον συ (δὴ ὀὐδρώ πὰ 
γεγένηνθρα, θύλκως ἐπήγαγεν ἡ γρα Φὴ, : 

17 Καί αιροσηύξα"» Αξρκαμι πσοὸς (ὃ Θεὸν, καὶ ἰἀσειτο ὁ Θεὸς “' Αζιμέλεχ, ἡ 
τίου γουναϊκα, αὐτο ᾧ ζιὶ παιδίσκας αὐτι, χαὶ ἔτικῖον᾽ 18 ὅτι (μωέκλεισεν ἔξω- 

9εν πεῖσαν μῆήτξαν ον ᾧῷ οἴκῳ τῷ Αὡμέλεχ ἕνεκεν Σαρρας τῆς γωναικὸς ΑἸ ρκαὶμ. 

ρα πῶς δα πύτων αὐἰδεφανέξερον (2) δίκαιον ποιῆσαι βυλόνϑμος ὁ δεασότης, 

ς:ς τυϑλσευγχαὺς αὐτο τίω σωτηρίδν τῷ βασιλέως ἡὶ πόμτὰᾳ, ΟΜ εὖ τῳ οἴκῳ ἀντ 

εῳϑθίζεται. πσολσηύξατο γ᾽ ῥ, φησιν, Αρφιαὶμε «σοὺς (ὃ Θεὸν κα ἰαίσοιγ ὁ Θεὸς Ὁ 
Α(ιμέλεχ, ἡ τίου γωυώγκα, ἐντεν ἃ ζᾳς παιδίσκας αἰτοῦ, ἔτικον᾽ στ συγκλείων (τωΐ. 

Χλεισε κύρμος ἔξωϑεν πᾶσαν μήτξαν ον ῷ οἴκῳ “τῷ Α(ιμέλεχ. “5 τϑτο (αὶ πιτῆς 

εἰμϑϑτίας οχτὸς ζαύτης “Ἄνομϑύου τῷ βασιλέως “ἰοῦ ἡμιοολόν ζιυτίω αὐτῷ) ἐπήγα- 

οἷν ὁ αἰγαϑὲς δεασύτης, ἵνα, ζαῖς πυρϑσευχαῖς τῷ διχαίου ᾿χινθύσοις, ὅτω τίου λύσιν ἐ- 

παγαγη, αὶ ἰδιφανέτεξϑν αὶ λϑιμιτσοϑτερον (ὃ δίχαᾳιον αἰπεργὰ ἤδη). πόρτα »»γ αὐ 

ποιεῖ ὸ τοραγματθύεται, ἢ ἅτως ἕκαφον οἰκονομεῖ, ὧςε «ὅν: αὐτῶ ϑουλβύονζος,καϑα- 

περ Φωςῆρας, ὕτω αἰ αλοίμιπῳ,ἡ τίω τ ύτων ρρετέω πὸρταχοῦ κατάδηλον δνέοι. 

γὸ ὅροι μοι λοιπῷ ἀγαπητέ, μ(ῦ τίω ΔΨ λυπηρών ἀπαλλαγάὼ, πῶς πάλιν ασ5,- 

χέται (δ δίκαιον ἡὶ κορωνὶς ΟὟ αἰγαθών, ἡ τῆς ἐπαγίελίας ἰανόλεσις, αὶ Εἰς ἔδρν λ9- 

πὸν ὄξηει ζᾷ πάλαι ρα τὸ Θεοῦ ἐπαηελϑώτα αὐτῷ, 49 

1 Καὶ κύριός, φησιν, ἐπεσκέψατο τίω Σαῤῥαν, καθ Εἰπερὸ ἐποίησε τῇ Σαβα, 
καθ᾿ « ἐλρίλυσε, κ Κωσυλλαξούσα ἔτεκε Σαῤῥα ᾧ Αὐρᾳαμε ἠον Εἰς Ὁ γηρμέ, 
Εἰς Ἷ χα! 69», καῦτυ ἐλόῤλησεν αὐτῳὶ κύριος, τ 

ἱ 
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τί 651, καϑο ἐλῴλησε ᾧ καθ Εἶπε; ; καιϑηί εξ, Φητιν, αὑπέλετο, ἡγί ᾳ ὀπεξε- 

γώϑη μ" .}} ἀήελων Εἰς τίω δριώ τζω ̓Μαμρρῇ, Εὐρηκω ὃ οτί Εἰς ὥσι ον" τῦτον 

ἐλθυσομ91, ὦ ὄναι τῇ Ἵ Σαβρᾳ ἡ. ζιωτατοίνιω εἰς ὄρ "2 ὄξηλϑς, ὦ (ῳ τῇ φύσει α. 

πηγϑρθηνδῥα, ζπτα ἑωρων Εἰς ἔρον ὠκζεζηκότου, ὦ κτ' δύ, ϑοϑπίνίωυ αἰκολουθῖλν, 

ς λα κατὰ 3εἰδν γαφυ 

3 Καὶ ὠκώλεσε ὄνομα τ΄ Κα ἠρύ αὐτι, ὃ ὃν ἔτεκεν αὐτῷ Σαβρ, τ Ισαακ. 

Οὐχ απλῶς ἐπεσνκήναηο ἡ ϑεία »ξαφη Θ᾿, ὃν ἔτεχεν αὐῷ Σαρρα. ΡΝ Εἶπεν 

ἁπλῶς, ἐκοίλεσε, δ ὃν μα" τῷ υἱοῦ [ἀτυδυλα “πορσέϑηκεν, ὃν ἔτεκεν αὐτο Σαῤῥα, 

τῦτ' ἐσν αὶ ζείροι, ἡ ἄδϑνος; ἡ ̓ γεγηρακίία. 4 Καὶ «ὐξείτειϑν αὐτῶν, φησι, 

10 τὴ ημέραι τῇ ἡ ὀγδοη, καλοὺς οὐετείλατο κύρλος. ὥυτω γὸ ζῶ ̓ἰ ϑ,τοξαι μος, 

ὧπι τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδὺη αὐἰξετέμνεοϑαι λοιπὸν ζο τικἸνϑμα.. Εἶτα ἵνα, μάθω νδῳ Ἅοι--- 

πὸν τίω ἄφατον διωυύαμῳ τὰ 5 Θεού, ὃ ΟΤί ο τὰ ρα δρ,ϑεύίποις αδιώατα χὰ αὑτῷ" 

διυνατά, δζρ τῶν ὃ χὰ ὁ ὦ “κθόνον ἡμῖν παλιν Ἐχιση μαίνεται ἡ ἡ ϑεία γραφὴ, Ε μΜῷ ῷ 

ζκον διδοίσκει ἡμᾶς λέλϑυσοι, ς Αξρραὶμι ὃ εὐ ἐν ἐχαιτὸν, ἡνίκα, ἐγέ- 

15 γετὸ αὑτω Ισαακ ὁ υἱὸς αὐτϑ. 6 Ἐϊπεδέ Σαρρα, γέλωτά μοι ἐποίησεν ὁ κύφλος, ὃς 

) δ αἰχούσῃ, συγχαρεῖτα! Μθι. 

Τίζι, γέλωτά μοι ἐποίησεν ὁ κύρλος; θὐφ ρφσιωύης «ἰαυύϑεσίς μοι ὁ Ὅκος θήν. καὶ 

ἡ λαυμμασὸ, Εἰ ἐμοί: ἡ πὸμζαε «ὧν: αἰκϑυονζᾳς (μωηδουδύοις ἔξω, Οὐκ ὅν, ὄτεκον, 
δ» ὯΝ ὅτως ἔτεκον. ὦ Σ οὐκϑυξον τῷ “λρορδύου πόας Εἰς ϑυύμκα χαταςήσει, ὁ 

20 πλείονα πᾶσι πϑϑέξει τίων ἡδογζων, Ὁ ὸυ μιαΐλωσιν: ὁτ| ἐγὼ ἡ Μ᾽ μεχραν συἰὴνἀ ὠμεινον δὲα.-: 
κενδύν αἰ ϑρΆφον μήτηρ γέγϑνα, δὰὼν ἀατεψυγ δι μῆσρδες παιδίον ἔτεκον. καὶ μώω 

ϑηλάξειν δια μαι, ὁ πηγοὶς Χῖος ἀφιόαι ἡ ̓μιηδὲμίαν ἐλπίδων θετὸν τεκψο.9-- 
γίας ἔλθυσου. 7 Καὶ οὔ, τίς ὀψαγίελεῖ Γτω Αὐρκαμ, ὃ οΤί ϑηλαζει πεα- 

δου ΣαρΡ α; Δια Ὁ τϑῸ καὶ τϑ ἢ γάλᾳκῆος αἱ αἱ πηγαὶ παρε ϑήησον, ἵνα 

"5 ζω ἐγξνήσανται, ἢ μή τίς " αὐσαύδλητον ἐξ). γομείσῃ παιδίον. αἱ  γὸ πηγαὶ τῷ 
γάλακιος πᾶσιν ὠκύρνῆον “δὰ ὠπασαν λὐϑορπίδω πρησδοκίλμ ὃ λμδημδνο τς 

αἰαγελεῖ, ὃ 07! ϑηλοζ εἰ πουδιον Σαβα: ὅτι ἔτεκϑν ὑὸν ὧν γήρᾳ μου, ὁτὶ 1 ἐγὼ ἡ γγηξα- 

κῆα τεκεῖν ἠδευυή,ϑην, ἢ οἷν ἡλικίᾳ, (ιαύτη στα δὲον πέφεν δυωύαμ ν᾽ ; 

8 Καὶ ἠυξη,ϑη, φησι, ὦ ζὸ παιδίον, κα ἡ ἐπεγαλακτίαϑη ὁ υἱὸς αὐτῷ. ἢ ἐποίησεν Α'- 

306, ϑφα μα δέω μεγαλέωω,: ἡ ἡμέρα: ἀπεγαλακτίεϑη ὁ τ ἐὐτο, Ὁ 

ΕἾΝΕ ΕΣ Θεούδηω ἀφίτον σοφίαν, ὅπως ὀχῳ παντων τίω “να ποομονίω Ἵ διχαὶσ 

βακεινίπαε, ὃ στε ὠπαγρρόσειν ἐδυξενὶ ᾿ὸ αὑτὸς νὸ παῖντες ΟΣ εἰς αὐτὼ ὁράντες » τῇ ὁν,962- 
πεία, φύσει καταχολουλομύτες, τὸ τοτὲ τίωυ ἀικείλμ αὐπρολέσιν ἐὶς ἔρρ! ἤγαγε. 
Καὶ ἡμῴς τοίνυν »αἰγαπητοῖ, τὴν αὐτὴν τῳ δισῖῳ αὐσπσο μονζω ὑπκιδεικφυώμελευ, κα ὦ ἩΘΙΚΟΝ 

35 μηδίποτε ναυρκώχϑν, ὅλα ταῖς χθνκαῖς ἐλπίσι πρεφω βα, ἐἰδῦτες ὃ ὅτι ὅτε δυσχολία, 

καραηματων,} ὑνδ ὅτερϑν ὦ δἕιν αν, ϑεο πίνων ἱκαψὸν,κώλυ κοι ἡμῖν ἣν) νέαϑαι, ἐπειδυμὶ ἡ ἥ 

ϑΘού λάθις ὦ οικείδν Φιλοτίμίδν Ἰπηιδείξαοϑαι βυληϑῇ. ΩΝ δ ὠκῴνος νεύσῃ, 

πάντα ἐχᾷ αὐδαγωρᾷ, κα κἡ τὰ  ϑύσχολαι Ευκϑλοι γίνεται πὸ ἀδευϑατορδγυνά τον μόνον 

ἐὸρ ἡμῷ φεῤῥλρ τζω ἐἰς αὐζν πίςιν ξθπδευκφυώ θα, κα Ὁ ΧΩ μέτεδος αὐτῷ ὁ ἀφοραῖν- 
49 τες, ἀνωτεοοι γινω ῖθα “ν᾽ αἰνιϑεϑ»πίνων αἰ παγτων. ὁ ἽῈ τὰ μέλλοντα οἰγαϑεὶ, κα ὦ τοὶ 

πόρτα, ὀκήνα Νω οόνϑμος Τοῖς μετ᾽ ̓ Ἐρετῆς τί ὠζωϑα, ζωίω Ὁ σνύσσι, ν᾽ 

πολλῷ μᾶλλον κ᾿ τα ογζιῦλο “ἡ έξει: ες μαλιςαι, ἐαὶν ἡμῴς ἐκείνων ἐφιένϑρμοι, ἮΝ 

παρϑντῶὶ ιαὐϑοραΐϑν. τότε ΣΝ «τῶν μάλιςαω ἀπολαύσονϑμ μΦ τ δουψιλείας, » ὅ- 

ΟὨευίο, [ΟΠ1. 1 1 τὸν 

ον. κα. 

μπαὐππασσααναν "απ υσεῖισ σα, απ... οἍὗἷὐυνσυννα’Ρ “ϑϑΐσᾳαρσιανυνασ νυν δεασνσννν 



τς ̓ς 

| 

! 

«Κα. 374 ΧΡΥΞΟΣΤ. ΤΩΝΕΙ͂Σ ΤῊΝ 

ὑτὸν αὐτῶν αἰπριδειν βεληθώμϑυ. δα γινωσχθντες, ὥκεῖνα πιϑώμϑυ Μέλλοιτα, 

πὸ ἀχίνητα αἰγαϑεὶ, ὼ τέλος Οὐκ ἔχιφζαμδνα ἵνα ᾧ () παρόντο, βίον ἀλύπως αἱ [«- 

γύσωμϑμ, κακείνων Ἐχιτυχεῖν διιυνϑώμϑμ,ων Ἄμοιτο πόρῷς ἡμ
ὰς Ὀστολϑυστι γα, 

ἡ φιλον,ϑονπίᾳ τῇ κυρ ἡ μδμ Ἰησὸ Χολτοῦ, θ᾽ αὶ τωι πατολὴ δόξα,ἁ μα ἰ ὡγίῳ 

“πνό μαΉ,, γιοῦ ἀεὶ, ὁ Εἷς ὥν' αἰώνας ἋὟΜπ͵αἰωώνων. Αμῶυ. ; 

Δογ. μς'. ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΣΑΡΡΑ, ΤΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΤΩ 

Αἵξρκαὶνι, δῖ, ϑηλοίξει παιδίον Σιαῤῥα ; ὅτι ἔτεκον υἱὸν οὖν γήρα μου; 

Κὴς δι ΜΈρεὺ σήμερϑν, ἀγαπητοὶ, τίω ἀκολουθῖλν Μοϑὲς Εἰρηυϑίων 

5 λϑυαλαίίντες, ὅτω τίωυ ἑσίασιν ὑμῖν κοὐ ραθώμϑμ Φαὐτίω τίω το 

τ: αν ε᾿ σπνϑυματικίώ ᾿ ἵνα μαϑωμϑν πάλιν, κα ϑούπερ ϑὲς ἠκούσοωτε, 

ΔΆ [ον 7}. τῷ ἀγαϑοῤΘεοῦ τίω ὠφατον κηδεμονίδν ἡ συγκαίταῦάσιν, αὶ 

Ἕ ΚΡΧΟΣΔΆ Ρ τὖ πιτομάρηθυ τί πολλίω αἰ αχοίω χαὶ ϑυγνωμοζιωίω, 

σεν. Εἶπε ἡ, 

δ Θἴετε ὅπως ἡ τῷ Ἰσκαὶκ ϑένησις αὐξεχαρὴ τίω Σαρρὸν ἐποί- 

σι, γέλωτοί μοι ἐποίησεν ὁ (Θεός. ὃς γὸ δ: αἰκούσῃ, συγγδρεῖ- τς 
σαὶ μοι. ἔκαφῦν, φησι, Μ᾽ αἰχϑυόντων ἐς κϑινωνίλω “τὴς χαρὰς Ἐχιασάσομοι. μεγάλη 

ΡΝ ζὰγ ἡ πορὰ τῷ Θεοῦ, ὐἰϑαλαλεῖσει μοι δωρεὰ, ὦ αἰ χυῤθαμνουσοι τίου λύ,ϑε9πί- 

γζωω αἰεϑένειθν. τίς οὐ ῤ φησιν, οὐκ δὼ ἐκπλαγείη ὁροὖν ἐμὲ γαλοιιτο ξοφούσοιν ὼ “- 

ϑυνορϑμίωυ, τέως ον ἐχαάίτῳ γήρᾳ ὦ μέχρι τῷ παρϑντος ον ἀπειδία, γελνηνϑμέω ; χαὶ 
ὡσανεὶ θαυ μιοίξουσει αὶ ὠκπλιήονϑβη Ὁ γεγϑνὸσ, ἐπήγαγε, τις ἀγαγίελεῖ τῳ Αξρκάμ, ιο 
ὅτι ϑηλοίζει παιδίον Σ᾿ αἰρρα; ὅτί ἔτεκϑν υἱὸν οὐ γήρᾷ ἜΝ ὐπὸ φύσιν ὅ81 Ὁ τεγϑνὸν, 

οἰ οἱ τῶτο φυσι, τς αγαηελεῖ, αὐτὸ Ὁ Οἰς αγαλογίσῳπε ν τις ἀν οὐνθυμιηϑείη ; ποία δζρ- 
γοια κουταλαξεῖν δευνήσετῳ : ποῖος λογισμὸς βὑρεῖ Ἰχωὸς ὃ ,αλυημδέου τίω αἰκρίξειδν; 
ὔχ ὅτω θαυ ματὸν ΧΩ ὧκ τῆς πέτροις χὺ τίω ἔρημον αἀναδλύσοωι ᾷς πηγὰς ἥϑᾳ- 

δαΐτων, ἡνίκο. τῇ ῥάδδῳ Μωυύσις τίου διέρρηξεν, ὡς τϑζρ τὸ δἰπὸ μήτρας ἤδη γενε-- 15 

χρωμδῥης παιδίον τηϑύναι, ὐ γοίλαικτος πηγαῖς ἀαγαξλύσαι. ἵνα δ πᾶσιν ὁ τύκος κα- 
σάδηλος θη} παγζμ ὁ ὧν ὅτε παρϑνῷς καὶ (ἄν: μετὰ ζιῦτα αἰκούογζ ἐἰς πίςιν “ 

ϑυ ματος οὐγαγάγῃ , ὅχρρ Ἧτο κὶ αὖ τὴ τρέφει παιδίον ἢ ὃ ἰφγακτοίξοφίας ὀμέχεται. χα 

φυσι, τίς αἰαγξελεῖ πῷ ΑἸδρϑιεῖι, ὅτι ϑηλαίζει παιδίον Σα  αἸββνο χαμὸ, αὶ οἷδά- 
δυξον, ἡὶ 1 ἐλπίφα ἐμοὶ τὐϑαλα)ὺ, ὁΤί ἔτεχϑν ον οὖ γήρᾳ μιν » τ ὕβιν, ὅτι ἔπεχον ἐν γ0 

ὧν γήρει μου :" ὅτε ἢ ὀψθυ τὴς φηρώσεως ἱχαψὸς ζωὦ, φησι, ὁ πῆρ  λίκίας γοδνος ὦπα- γχ8 
οϑρόῦσαι (ὃ τόκον, τότε παντοι ᾧῷ κωλύματα ὁ δεασότης ὠκτῆϑων ποιησοίνϑμος, ᾧ τ 
νον ἢ ᾳ0) ι ι ΖΑ πευδὸς (ὃ) τόκον ἐμοὶ χεχαθλςαι, ᾧ τὸ γάλακτος (μιᾷ πηγαῖς. δολ᾽ ἰδωμὸν λοιπονζᾳ 

ἑξῆς. δ ΝΝ αἰπήρτισε πὸ τῆς γαλακτοξοφίας, 

9 δέ, φησι, Σαρρα (ὃ) ἠὸν Αἰ)» τῆς Αἰγυτῆϊας, ὃς ἔλθετο χε Αἴξοκαμ, παΐ- 15 
ζωτα μετοὸὶ ἰσοιαὶκ τῷ ϑ αὐτῆς. το Καὶ Εἰπετω Αὐρααὶμ, ἐκξάν τίου ποιϑὲ- 
σκην ζῳυτίου Φ Ὦ ἐδ) αὑτῆς. καὶ )ᾺΡ μυὴ κληρϑνομυίσῃ ὁ ὑὸς τὸς στα δίσκης μ( τ 
ἐοῦ μου ἴσααίκ, ψι Σκλήϑϑν ὃ ἐφαλη ὃ βῆμα ογδμτίον Αζρκαμι αἰδὸὶ "5 ἀυτ. 

ὧξᾳ μοι, αἰ γα"πητὲ ἐνῶ! δ Σαῤραν παΐλυν φέρϑυσαν ὦ Ἰσμαὴλ Ὲ πολλίω' μϑρρι- 

σίαν, ἐδὲ ὀῤεκτῶς ἐγεγκεῖν διυναμδῥζιο “ὦ “ὃ παιδίσινης «ον (Τ᾿ τῷ Ἰσιαὶκ αὐαςρεφό- 4 

υὅνον. λὰ κοϑοίπτερ “ποοϑίω χαταςεῖλαι τῆς ΑἿ» ΩΣ φοϑνημα βαλομϑῥη,δζν' ᾿ 

σφοδρῶς αὐγόμακτήσεως Εἰς φυγάὼ αὐτίω τραπῆναι παρεσκθύασεν,ὅτω ἡ γιῶ βυλο- 
βϑϑη ὧν πυδλοιμίων αἀγαφεῖλαι τῇ Ἰσμαὴλ τίω πρρφοπέτειθμ, αὶ μοὶ φέρρυσο ὁρᾶν ΐ 

ΟΝ 
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ἐῤγαίριτος τελθύντα ἐὸν ἡ δξ αὑτὴς τῷ Θεοῦ τῆς δωρεῶς μι τῇ τῆς πουβίσκης τὴς ᾿ 
Αἰγντῆϊας (ζωδναςρεφόνϑμόν, φησι τοὺς (ὃ Αὐρᾳαϊμ, ἔκόαλε πίω που δίσκον χα) ἢ 

(Ὁ ἐὼν ἀυτῆς. καὶ γδ} μὴ κλοιρονομήση ὁ ψὸς τὴς παιδίσκης ζωύτης μ᾿ τὸ οὐ ᾿ 

β ν᾽ Ἀμμυ. Ἰηΐ ἥδει στι ἡ αὐτὴ εἰν ἐλαίτῳ γήρᾳ τυγχόμειρὸ (2) πατοκουῥ γζωυ ἑωρρ. ἢ ἀγο- 
ΠΣ (ρθηκότα [ἦσαν γὸ αἰμφότερϑι πσοϑ(ερηκότες ἡ μεροδν) ὑφοραίσα μυΐποτε αἰ ϑ6όον αὖ-- 

“ΜΙ τελϑθυτησάντων αὶ Ἰσμωήλ, δχρὲ Ὁ εκ τῆς τῷ πατοιοχου (Πυουσίας τεηϑῆναι, ἐ- ' 

πιχειρήσει Εἰς τὸν κλῆρον ἑαυτὸν τῷ παΐζος ὀισα γα" εἶν, ᾧὶ κοινωνὸς “ἡ μέαϑαι τωτ[στιακ, 

δ. Ἐπ φησιν, ἔκξαλε Τ παιδίσκην οἰντεύθεν, ὁ Ὁ ἐὸν αὐτῆς. μόμθανέτω, φησὶν, ἤδη οτί 
οὐνὲν ἕξει ὁ“ παιδίσκης ψὸς μ(Τ ὅ υοῦ μου Ἰσοιαίκ. ἀδὲ γὸ ϑύλοχϑν “ὃ δούλης υἱὸν καὶ 

ΓΣῚ οὗ ὁ ἐμοῦ ὃ δεασοίνης (ωδναςρέφεοῦ, .αὐλλ᾿ ἡ δὰ Σαρρα εκ αἰ πεικὸς πράγμα 

πίπονενινλα ᾧ σφόδρα αἰκόλουϑον, ὦ ὅτως ἀκόλουθον, ὡς ὁ τ' Θεὸν ((μωυωμνέσαι τοῖς 

“Ὁ ἀυὺ Εἰρηνϑύοις. ὁ ἢ πωτϑιάργης Φιλόφορηρος ὧν, ἡ συμποϑῶς δχακεήνϑμος ποδὸς 

Ἐ Ἰσμαὴλ ἐπαςϑώς ἐδέξανο αὶ ὐροα ὃ Σαρβας ἐιρημϑρα. σκληρϑν γ ΟΡ, Φησιν, ἐφ Δλύη 
ὃ βέμϑ οὐδωτίον Αδρφιαὶμ αὐδέ Ἔ οὐ ἀὐτι σσοὶ "ὃ ὃ Αγαρ ἐποιήσουτο λόχον, ἀλλαὶ 

415 συμπαβαΐς το ϑς Τ' παΐδω διέχειτο, ἅτε διὴ λοιπὸν οὖν ἡλικία γεχϑνότα. αἰλλαὶ σκόπει 
μι ὠΐζῦϑα ὦ φιλαν,ϑοθέπου Θεοδ αἰ χυροάλλουσαων συγκαπαδασιν, Κηφ )ὺ ε. 

δεὺὴ τί Σαῤρρὰν κὉ Φ' Εἰκὸς σταϑούσαοίν τι ὁν,ϑούπινον, καὶ ϑυαρᾳίνουσον Ἐχὶ τῆο- 

μοτιμίᾳ ΜΠ παίδων, ἡ τὸν Ατρκαμ φέροντα Ὡράως τίωὐ ὠκ(ολζωὼ τοῦδ] σμαὴλ ὺ ἱ 
γὐδήφ τὸς πωιδίσκης (εἰ Ν᾽ αὶ μὴ αὐτέτεινε " τίω Σαῤῥὸν ϑιρὲ πολλίω τίω Ἐχιείκειθν, δυνν 

20 ὅμως σκλήρϑν αὑτῷ κατεφαψότο, δ υτὶ τῷ βαρύ,φησι, ἐ ἐπα,ϑὲς φορτικὸν) τῦτε λοι. 

πὸν τίω οἰκείαν φιλον,ϑ.5»πίδν μὶμούνϑρος ὁ δεασύτης, ὦ “τὴς ὁμονοίας τὸν στωύδεσμεον 
αὐδὦισυσφίγίων, 1» Φησὶ πσϑὸς τὸν Αδρκαῖκε, μὴ σκληρϑν ἔξω εγὸντί-: 
οἱσῷ ὃ ρῆμα αἰδὲ τῷ ποιδίου καὶ τῆς παιδίσκης, πότου ὅσο, δὺ Εἶπῃ σοι Σάῤῥα, ἀ- ᾿ 
χρυσὸν τῆς φωνῆς αἰντὴς. 

:: Μὴ δέξῃ, φησὶ, βαρέως δ, αὑτῆς ῥιϑὼ σοι, αἰλλαὶ πλύτοω ὅσοι ἐῤ Εἴποι σοι Σα!- ἰ 

βάν) ὠχϑυσον τῆς Φωγὴς αὑτῆς. ζζωτα πόμτα, φησὶν, ἀνπῶν σοι αἱ φλέγεται αἰξὶ τοῦ | 
ἱσμαὶλ ἢὶ τὴς Αγαρ κατα δέξαι ἡ σα αἴκουσον τῆς Φωνὴς ἀυτῆς ᾿ μι ϑελήσῃς λυπὴ- : 
σαι τίου ἐν πϑμτὶ τω “θόνῳ Ὁσοαύτίου εὐθὲ σὲ τίω φιλοφοργίδν Ἐχιδειξαϑῥίωυ, τίὼ ᾿ 
τ μόνον ἁπσαἷ, ἀλλὰ ἡ) δεύτερον, ἵνα, τῷ θαναΐτο σε ὀζαρπασῃ, ἑαυτίω ὠκδεδωκῆαν ἶ 

40 ἍαΡ τῆς σὴς σωτηρίας, ὴ αἰ “σύϑεσίν σοι “Ννονϑμίω τοσαύτης αἰϑεφανείας ᾿ κ᾿ “σϑ9- | 

τίοον μδὺ μα στο πλούτυ πὸ τῆς Αἰγύπῆου ἐπόνελϑειν “σπεποιηκί λιν" μα ζυ- 

τὰ ὃ τοσαύτης διμῆς ποιήσασαν ἀξιω,ϑῆναί σε ἰοῦ τῷ ΑΘιμέλεχ. μοὶ τοίνωω ὁμαΐ-- 

σχη ογαγτία τοῖς τϑν αὐτῆς λεχομϑῥοις βυλδύσαοδ,. ἡ γ  σσσὲ ἀλλὼς ἔξαι. 

τς Εν τῷ Ἰσκαὶκ τῷ ΤΡ αὑτῆς τῳϑύντι ὃ ἀσέρμα σοι κληϑήσεται, 
33 Κα ὗχ ἔςαισν κληρονόμος, 13 Καὶ τὸν ἐὸν 5 τούτον τῆς παιδίσκης 

αὐξιϑῆαι οὐρασκθυασω, ἢ Εἰς ἔϑνος μέγα ποιήσω αὐζὸν, ἐγ) απέρμμα σόν ὅ91. 
Πρίει δῶ (οὶ χϑὴ αἱντῆς σοι λελόνϑμα, ἢ αἰ π᾿ αἴκϑυε τῆς φωνῆς αὐτῆς. εὐγνόησάν 

μοι λοιπὸν, ὅση αἱ ὅρον αὶ Ε-ἰρζωδη ᾧ ἡ ὁμόνοια Εἰς Ὁ ((μωοικέσιον αὖ!ῃ ἐπολιτεύετο,ν 
τοῦ Θεοῦ αἰγαϑότητος ἴον ((πύδεσμον αὐν δ" συστφιτζούσης.᾿ ᾿" 

“14 Ανέφη δ β,φησι,τῷ χυφϑὶ,ὺὁ ἔλαξεν ἄρτοις ὃ ἀἰσχὸν ὕδωτος, ἢ ἔδωκεν Αγαρ, καὶ ᾿ 
ἐπεϑηχεν Ἰχὶ ΡΜ ὠμων αὐτῆς ἡ Ὁ παιδίον, καὶ αἰ πέςειλεν αὐτέων, 

Οεᾳ μοι πάλιν τῷ διχαίου τίω πολλίω δυγνωμοσιωΐων, καὶ ὅπως “ὦ πϑρτων τὸν ἰ 

Φιλολκον αἰτεῖ σχοπὸὺ δείκψυσιν. ὅτε ὥ Ὁ ἤχϑυσε τὴς Σαρρας λεγϑύσης, ἔκζαλε τέων 

Ὁ δεγίοτϊ, τοηλοῖ. 1ἰ παι δίσκαν 



χοῦ κά, 376 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
παιδίσκην καὶ (Ὁ νὸν αὐτῆς, πονηρὸν αὐτῷ ἐφόρη, Ὅη ) φιλοφύργως ασοῆς (ὃ ἱσμαὶλ ΟῚ 

, διέκειτο" Ὁ). ὃ ὁδεαυότης ἐκέλθυσεν, θύγέως ἐποίει Ὁ ζχιταρθέν. ὕτὸμ δ), Φησινν 
αὑτὸς ἔχιτίν, οολαζέτω παντα ζὰὰ παι ϑη. ὁ γὃ τῆς φύσεως 661 δεασότης ὁ χελθίων. 

Λαζῶσοα ζοίω κἡὶ παιδίσκη, φησὶ, «ἦν; ἄρτους χαὶ (ὃ) ἀσκὸν τῇ ὑδώτος, ὥξήρι κῷ' 
τῷ παιδίου. 

ν,. 26} ! ᾿ ἢ 1 κ᾿ Αἱ }} -" » ψ ν “» 
Αλλ᾽δρᾳ μοι παλιν δέου τίου τοθ3ς Τ' δίχαιον ϑυγοιαγ τως ᾧ αὐτὴ ἀἰξισται τῆς κηδὲ- 

μονίας τὺς ὀϑωϑῳν. αἰπελϑούσο, ζίνωω ἐπλανᾶτο κ᾿ τίω ἔρημον ὸ τῷ ὕδατος ααλῳ.- 

θέντος, χαὶ συ σὲμίαν ϑδοωμόϑεν ϑὐοίσκουσα, τἰδαμωλίο, 

1ς ΕΡΡΙΜι, φησι, Ὁ ται δέον ̓ ασοχάτω μιὼς ἐλάτης, Καὶ δζακογῆο. 

μϑῥη ῳ ασλόχνα, ἡ ὑπὸ τὴς ὀδγούης ((μενεχομδῥη ἢ  ασοὸς Ὁ παιδίον Φιλοφυργίας το 
16 Ἐκαίϑητό, φησιν, ἰπέγνλντι αντν; ὡσεὶ Ὅξου βολίώ. Εἶπε »ὸ,.] μὴ ἴϑω τὸγϑεί. 

γάτον τῷ σαι δίου μου. χαὶ ὀμαξοῦσαν ὦ παιδὲον ἔκλαυσεν. 

Αἰλλ᾽ ὁ ἐλεήμων καὶ Φιλοίν,ϑοφπος Θεός, χαὶ παΐξος ὶ μι, δϑς Φιλοςοργίὸν Εἰς τίω 
ΓΝ ἡμᾶς κηδεμονίλν κἰπϑακοντίζων, Εἰσήκουσε τὴς Φωγῆς τὸ πεδίου ὧκ τὸ (πν 

ὃ (ὦ, ῴκτειρε ὃ πειιδίον, ἠλέησε τοὺ συμεφοροὲν τὴς Αγαρ΄ (μνεχώρησεν αἴάϑησιν αὐ. 15 
τίω λαξεῖν τὴς ἐρημίας, ὴ βϑύϑκως τίω ΓΝ ἑαυτῷ ὀῤτίληψιν ἐησράσωτο. 

17 Καὶ ἐχάλεσέ, φησιν, ἀγίελος τῷ Θεοῦ τίω Αἴγαρ ἐκ τῷ ἐρᾳιοῦ, ἡὶ Εἶπεν αὐτῇ, 
αἱ ὅδιν Αγαρν μὴ φοθοδ. ἐπακήκος )Ὁ) ὁ Θεὸς τῆς φωνῆς τῷ πουδίου σὰ ἐκ τῇ 
που ὃ ἔν. 18 Αἰαίζηϑι, λοίδε τὸ ποηϑίον, τὸ κρώτησον τῆς χεῖρϑο ἀστῷ. Εἰς )ὰ 

ἔογος μέγα ποιήσω" αὑτὸ. ᾿ 30, μή, 

ΠΥ φιλαν,ϑο»»πίας δεαυῦτυ. οὐκ ,) 3, παιδίσκη ζω, ἰαῥᾷδε αὑτίω, δλλ Ὁ 
ἐπαηελίδλω ἐποιήσατο ποὺς (ὃ πατοιάρχζωυ, χϑὶ ἐπειδιὶ ὀκείνε ὃ απέρμα ἐτύγχα- 
νέ, Ὀσαύτης πσρϑνοΐας  αὑτίωυ ἀξιοῖ, χα φησι, 2 ὅ81ν Αἴγαρ » μὴ φοξοδ, ἐπήκουσε 
δ. ὁ Θεὸς τὴς Φωνῆς τῷ παιδίου. ὀβαΐφηϑι ᾧ λοίξε αὐτὸ, καὶ χρτησον" τῆς χειρϑς αὐτῷ, χϑὶ 
Ἦ κ 5 δὰ» “ “͵ἌγΙς Ι δ, ; “εὐπ, μη ἀϑύμωι, φησὶ, οἡ οἱ Ὁ ὠκἝληϑῆναι σε τῆς οἰχίας Ὧοσαύτης γὼ διτολούσετωι τὴς 15 "μν!α 
“πεμοῦ σαδϑνοίας, ὡς χα Εἰς ἔϑγος μέγα “δνέαϑαι καὶ αὐτὸ... ἐμᾷ 

τῷ Καὶ ἡνοιξέ, φησι, ζῶν: ὀφϑωλμοις αὐτῆς᾽ Οὐκ ὯΦ ποδϑ τότο 

ὧχ ἑώρα, Δ ἐπ καὶ δ᾽ ὀφθαλ κὸν ἀϑεῳγμμένων συ ον αὐτῇ οφελος ἐϑμενο τσοὶ τὴς 
ὀῥωϑῳν Ὠισχοπῆς. Δ] οἱ τῦτο ὅτε ἐδυιληϑη τί Ὁ ἑαυτῷ κηδεμονίαν ἐχιδείξαοϑαί, 
φησιν, ὀῤέῳξε (ἦν ὀφθαλ μους αὐτῆς, ὀῤτὶ τίς, πυτέδειξεν αὖ τῇ ἀγνούσῃ, τέρω δζρνοι- 19 
ἂν αὑτῆς διήγειρεν, ὠδάγησιν αὑτίω, ὧξε ἰδεῖν ((ὺ τύπον τὸν ὀϑαδλύξοντα τῷ ὑδιατος 

! 

4 

ζὼ πηγάς. 
Καὶ ΕἾδὲ, φησι, φρέαρ ὕδατος ζώμτος, ὃ ἐπορθύϑη χαὶ ἔπλησε δ ἀσκὸν, ᾧ ἐπό- 

τισι Ὁ παιδίον. ΕἸ Οἰπύρϑις πῦρϑν ἐχαιφίσουτο ὁ κύῤμος, ὧν αἰ μυηχανία, 
" (ιαύτη τυγχανσῃ ὧ σξεδμίαν ἐλπίδα (τηοίας ἐχουσῃ πίω οἰκείλν φιλοτιμίαι γχιὴ 

Εἰς αὐυτίως ἐπεδείξαηο, ὁμιοῦ ἡ αὐτίω τρβα μεν, ϑησοείνϑμος, καὶ τῷ παρδίου “ ανο’- 
᾿ γοιαν ποιησείψϑμος. ὅτως στὸν βύληται ὁ Θεὸς, καν ἐν ἐρημία, ὥἶνϑμ, κἀν εἰν ἀὐὐδοῖς τῖς 
| ἐσαύτοις κοικϑῖς, καὶ μηδεμίαν ἐλπίϑω (φτηρίας ἔχωμϑρυ, συ εϊγὸς ἐτέρφυ δεησὸ μεθ, 

τῆς τῷ Θεοῦ ῥοπῆς πλύτω ἡμῖν γινουϑῥης. ἐδ γὸ τοὺ χϑὲ τι δ)γοιὸρ κι ασασί- 
᾿ Αἴθα, συοδὶς ἡμόν αἰδκέςαι, δλλαὶ πόΐτων ἐσύμεϑθα, μακαρλεύτεροι. 49 
Ϊ 20 Και ὁ Θεὸς μζ' τῷ παιδίου, φησὶ, ἡυξηϑηρὸ κατῴκησεν ον τῇ ἐρήμῳ. 

Οὐυτως, οτὰρ ϑύμδμα 1 Θεὸν ἔχωμϑμ, καὶ ον ἐρήμῳ ὠκϑμ,ΨΜ εν (αἷς πόλεσι 
σϑντῶν αἀσφαλέφερον ὀζρατοέψονϑμ. μεγίφη γδ ἀσφάλεια ᾧ τεῖχος οἰκρυταγώντον 

ἢ 
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τὰ ΡΝ : . 
ΠΣ Δ ’ 
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ἀκ δὰ τῷ Θοοδροπή. ὁ να μάθης ὁπως ὁ οὖν ἐρήμῳ τυγχάνων τῷ ὧν μέσαις ζαῖς 
τύλεσι ϑζατείδοντος, ᾧ πολλῆς τὴς δν,ϑοφπίνης συμμαχίας πολαύοντος ἡ σφα-: 

λέτερος καὶ δεωἀτώτερος καϑέγχηκεν, ἴδω νϑυ πῶς ὁ »ϑμρὶ Δια(ὶδι τόπους εκ τόπων αἰμεί- 

(ων, ᾧ καϑυύεξ» ἀλήτης οὐ σΐγων, αἰ ασὸτηφαλωϑεν γειρθς ἐπειχίζετο "68 Σιαοὺλον 

ς μέσαις ζαῖς πόλεσι τυγχάνων, κα φρατόπτεδια ἵοσοιῦτα ἐπόνϑμω ὁ δορυφόροις καὶ ὑπα- 

ασιξαὶς ἔγων, καιθ᾽ ἐκαίφην ἡ μέροιν ἐδεδοίκει κα ἐπτφεμε δ᾽ πολεμίων τίω ἔφοδον. ὶ ὁ νϑὲ 
μόνος ὧν καὶ σδ᾽τιένα ἔγων μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἕτερον, Οὐκ ἐδεῖτο τὴς πο οὶ τῶν δι, διοϑήπων συμι- 
μαχίας "05 ῶ ὄζοιδὴμα αἰϑεκείνϑμος ἡ τίω αἰλουργίδια ἐχων,τῆς τὐδοὶ τότυ βοηϑεί.. 

ας ἐχφηζον ̓ ὁβασιλεις ὦ ποιμδύος ἐδεῖτορὸ ὁ Ὁ δζέδημα αἰξικείμδμος Ὁ ἰδιώτο, δολ᾽, 
ιο Εἰβύλεοϑε, ὀνωτέρω θα γώγωμϑμ Ὁ ἀἰχολουθῖδω Φ' λόγϑυ ἵνα, πᾶσαν εἰστοὶ Ὑ ἱςοοίον 

ἐις μέσον πο ὐοαγαγόντες, μαίθωϑυ ὡς Ουυδν ἰουρότερον Ὁ πεφραγμὼν τῇ Δλύωθεν 
συμμαχία, ἡ ὁδὲν ὠἀοϑενέζερϑν ᾧ ζτης ἐρήμυ τυγχάνοντος , κἀν ὑπὸ μνθίων ςραπο-- 

πέδων κυκλόμϑρος ἡ. ὅτος δξζυ γέος ὧν κομιδῃᾧ διαὶ Ὁ ὃ ἡλικίας ἀωρον οὖν τῇ οἰκία τῇ 
πάϊρικῇ διαϊγων, ἐπειδὴ ́ ποτε χα ο9ς ἐκοί λέ, ωροτραπεὶς ὑπὸ ᾧ πατῶς ἐπισκέψααῖ, (ὃν 

15 ἑαυῦ ἀδελφέ, ὑπήχϑυσε ἡ αἰπεφέλλε»» πσϑὸς αὐτῶς. χρλοκτενόμενος δέζυ ἐς Ὁ τύτων 
ζχίσκεψι, Τ) Ν᾽ ἐϊδὲ “ πόλεμον συνετῶτα Ὁ ἦ δυλοφύλου Γολιαθ, καὶ παγτα “" λαιὸν 
χατεπίηχότα ΤΑ Ὁ Σαουλ,ὺ αὐτὸν “' βασιλέω Εἰς Ὧν αἰδὲ τὸ πϑνῶς κύδεωω κα. 
ϑεςώτα, τέως ϑεωτὴς ἐούλετο ἡνέαϊ, ἢ ἀπῃει ἰδεῖν ὦ χαινὰν κα «ἰράδοξον, σῇ, Εἷς 

λὐϑορπος τοσύτων μυθλαδωνχατεξλνίςατο. δνλ ὦ αἀϑᾷφοὶ τὸ φρονήματος αὐ- 
το τῇ οὐκ ἐνεγκόντες τέων ὀμδρείδν, καὶ Εἰς φθόνον διε γέριϑησοιν, χα! φασι τσεϑς αὐτὸν, δὲ 

Ογεῖδν ἕτερϑν ἐλήλυϑας, ἢ ἵνα, τὸν πόλεμον ἴδης; σύσὲ "ὃ ; πίω δχίσκεψιν τ ἡ μετέ- 
δαν τ δαγέγρνάς. ΦΛλ ὀρ τ ύτο τίω ((ἐώεσιν χαὶ τίωὐ πολλζω Ἰηπείκειαν, συυδν 
ποϑοπετὶς πσϑὸς αὐτᾶν' φϑέγίεται, Οὐδὲν τραχὺ, δλλα κατοιφέλλων αὐτῶν τίω φλό- 
γα,ὸ Τ' φθόνον κατα δ ύγων, φησὶν ἐχὶ βημοί ὅ851; μὴ Ν᾽ σπλα με ἴδετε μετουχειθα-- 

2: ζόνϑμον; μὴ Ν᾽ κὐϑαιταῆομδνον ἐϑεαἰσα ὃς :ὡπλώς ἰδὲ ἐβαλήϑίωρ᾽ πυϑέοϑαι πό- 
ϑεν΄ αὐταίτης Ὀσαύτης μανίας ἡ αἰ ἰὩροολή, Οἷς Δ ὅν ὁ δλλόφυλος, ὁ ὀνειδίζων 
πἰραάταξιν Θεοῦ ζωντος; Εἶζᾳ ἀκουωνκακχείνου πίω πολλίω μεγαλοβῥημο( ιούζυ, 

κι 

ἼΩΝ 

ὑ δ α Ὁ Σαοὺλ ἀφιγμδέων τίω ἄφατον δειλίλν, φησὶ, “ἰ ἔξαι τῶ αὐ, ϑοόίπῳ ταῦ 
τῦτο τίοῦ κεφό ζω ἐκτέμψοντί ; καὶ πολλζω τῆς ψυχῆς πω λύδρείλυ ἐδείκψυ “1 οκὶ ΤΜ' 

30 ῥημάτων παγίᾳς Εἰς ἐκπληξιν ἀγαγών. ζουῦζᾳ γνοις ὁ Σαοὺλ μεταπέμπεται τὸν νέον 
Ὅντῆς ποιμδρμτίκῆς πλέον Εἶδύτα συν, ᾧ ἰδὼν αὐτο τίω ἡλικίλυ δξθυτέλισεν. Εἶ- 

ᾳ μαϑῶν παρ εἰντϑ,, ὅπως τοῖς ἄρχοις ὀκέχθητο, ζωύϊχᾳ ἐπήεσοιν τοῖς ποιμψίοις (ὠὐα, 

χάϑη γὺ ζυυζᾳ διηγήσαοϑει ὁ ϑευυμαίσιος ΘΟ, αὶ κενοδυξῆσαι βαλόμϑμος, δυλ᾽ Εἰς ἐ. 
νάγκζω χαζο ας, ὡςι ὠκείνῳ ϑείρσος εὐγθεῖναι, ὁ μονὴ αὐτο τίεὺ βὐτέλήδν τῷ φαμο-. 

349 μδῥν ἰδὲνν, δλλαὶ ππρὸς τίω πίςιν τίω ἔγδυϑεν χρυτἥ)ομδμέωυν, ἢ ̓  συμμαχίαν τέιἡ ἀγω.. 

)νν, δὲ μι ὀνέος ΔὝ λὐδρων ὦ ἰουρότερος, ἢ ὁ ἀοπλος ΝΜ ὠπλισμϑῥων, καὶ ὁ ποιμιδε 
ἯΙ φρατίω" Ὁ) ἐΐζῳ, ἰδὼν στὸ κὐροίςη μα τῆς γνώμης, (οὶ ὀικεῖα ὁπλα εὐγδύειν αὐ-- 
τὸν ἐζώλετο, ὁ 8 ζῶτα αἰβαϑέμδρμος σο᾿οὲ εγεγκεῖν αὐτὰ ἰδωσε. ὦτο ἢ ἐγίνετο, γα γυμ- 

" δειγϑη ἡ Θ Θεοῦ δγωύαιμις καὶ δὲ ἀυτῦῖ οὐέρχϑυσαι, ἀ μμὴ τοῖς ὅπλοις λογίσωνται ταὶ γ.- 

40 γομϑμα. Ὁ, 4.) μα" τὸ δύσαοϑαι ύζα ἐχώλθυεν, ἀπέθοτο τὰ ὅπλα, καὶ τὴν 
χάδὸν τὴν ποιμδυτίκλιυ Ἀρύων καὶ ταὶς βώλοις, ὕτως δγὴ τὸν (ἀρκινὸν ὠκεῖνον πύρχϑν ὄξηᾳ. 
δϑλ θ6ϑ, παλιν ᾧ τὸ δΔλλόφυλον πρὸς Ὁ βὐτελὲς τῆς ἡλικίας ὁρώύντωυ, ἢ οἰγτεῦϑεν 
ὀξωτελίζοντα (Ὁ δίκαιον, ἢ χοιϑούπερ ποι διίου βᾳτελϑιξ καιτεζδυιςαίμϑμον ἡ. σἱ 

ΟὨγίοίι, τομ], τ. 1 3 ῥημούτων, 

κι καὶ 

αἰ α΄. ζ: 



τὸν. κα, 
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ῥημάτων. δῷ 5} Εἶδιν αὐτὸν κ' τῆς χάδου τῆς ποιμιῤμτικῆς ἐπ᾽ αὐτὸν ὁρμμήσαν-. 
“τὸ, ἡ (ας βώλοις μόνας ἐχτφερθνϑμον, μονονειχὶ τσδϑς αὖντὸν ἔλεγε, ογόμισεις σὺ πα. 

λιν πσδλξαΐτοις ἐφεςάγαι, ᾧ κιωύας “ναῖς ἐὐκδιώκειν, ἢ δζρα τῷ χαϑυύστερ κιωώα, τιγαὶ ἐς. 

λαιώων ἴτω μ(ν  ὀργόμων ὠκείνων Ἐχτὶ δ᾽ σοὺς ἐμὰ μοώχξω ὡρμυησοις. ὧρτι σε ἡ πεῖ- 
δρι διδούξει, ὡς αὶ πρθϑς τὸν τυχόντα σϑι ὁ πόλεμος. ὼ πολλὴ τῇ μεγα λϑῤῥημο( μυώίῃ φ. 

πσούμϑμνος ἔασευδὲ καὶ ἠπείγει»,ἡ τέω πϑυτάυχίδμ ὀκύνει αὶ ζὺ ὅπλα ἐϊξέτεινεν. δ 
ὁμϑμ τῇ δυωάΐμει Ἣὗόπλων πεποιθὼς ᾿ ἠπείγετο ποὺς τίω μαίχζω ̓ ὁ τῇ πίςει ὼ "ὐδοὶ 

τῇ ὀνωϑῳν συμμαχίᾳ συμιφροίξας ἑαυτὸν, καὶ πσοότερον ὀζρυ μ ῥημαίτων τῷ δυλοφύ. 
λουδ φρύαγιια κατινεγχῶν, ἡ Εἰπων τσϑϑς αὐτὸν, σὺ ἅ ἔρχῃ ποὺς μὲ ἐν ὁπλῳ ὼ 

δόρατι, τῇ ὀικαίᾳ, ἰοζὶ νομίζεις αἰδολμέοϑαγ ἐγὼ ἢ ον ὀνόματι κυοΐν τῷ Θεού, ἃ "ο 

ζωτα Εἰπὼν ᾧ αὐξονϑμος ἐκ τῆς κοίδου τῆς ποιυϑμικὴς μίαν βεαὖλον, καϑούπερ ὀγτως 
κιούα, τιναὶ μέλλων απτελειώύειν (χιόντος τῇ ποίμψη, ὅτω τὴ σφφενδὸνη ὀἰξαχοντίσεις, πα- 

ορ θη μα ΚῸ' τῷ μετώπου πλήξας Ὧν δλλόφυλον κωτίωεγκε, ᾧ ασεύσας ὁ ἀφελὼν 
γὴη; τὸ ξίφος, δὲ κείν πίω κεφόλζωὺ αποτειιϑὺ, ὅτως ἐώεγκε τω βασιλεῖ, ἡὸ τέλος 

Ὁ πολέμῳ δέδωκε. καὶ δ ἐκείν αὶ ὁβασιλθὺς τω σωτηοίαν ϑὕρριζο, αὶ ντῶς ὁ τότε καὶ 
φρατὸς ὀὠέπνϑυσε. καὶ ζω ἰδεῖν ϑαυ μαςτὶ ἢ ερδάδοξα πορϑγματα, τὸν ὡπλισμένοι 

«ἰαὐὸ τῷ ἀὐπλυ χατενζωυογρϑίον, καὶ τῷ (οὶ πολεμικοὶ ἐμεπτειρϑν «ἰαυὸ τῷ τῆς 

ποιμϑνικῆς σλέον Εἰδῦτος μιηδίν. (νος ἕνεκεν χαὶ Αἱ οἱ Ὑϊ , οἷς ὁ μϑβ τίωὐ ἀγωλω 
Εἶχε συμμαχίαν ((μεφακ)ονϑμίω αὑτῷ ̓ ὁ 3. ζωτης ἔρημος ὧν «(αὐσὸ τῶςς ποῦ- 

του χερσὶν ἐγίνετο δυλ, ὄρφι λοιπὸν ογζωθα, τὸ παθὸος τοῦ φϑένου ὁσίζω Ε:- 19 

γάσωτο πίω αἀτοπίλν. ἐπειδοὶ ῈΡ εἶδεν ὁ βασιλεὺς θυφημίας πολλῆς Ὥπο- 
λοιύσυντα τὸν διίχαμον τούτον, χαὶ ζοὶς «ορθυύσοις λεχϑύσας, οὐγύκνῃσε Σαουλ 
χιλιώσι , Ὁ Δαριίᾷ οὖν μυρλαῖσιν, Οὔκ ογεγκῶν τράως ζᾷ πὸ αὐὖὦέ᾽ ἔνϑώτα 

( τοὶ κτὶ ΩΣ τῷ διχαου λόλϑν αὐτῷ μᾶλλον ἐχαράσαντο ἢ τῷ Δακ)δ) γηηϑεὶς 

«ἰαὸ τῷ φθύνου ᾧ δὐεργέτίωυ τοῖς αγλυτίοις λϑιπεν ἡμείξενο, ἡ δ ἐγθὴν σωτῆρφι καὶ β.- 

εργέτίω ̓ ξχτγραίφεοϑαι, τῶτον α!ελῷν ἐπεχείρᾷ, ὦ μϑμίας αἱ χιβῥολὴ, ὦ αρἴθαπλη- 
ξίας Ὠχίτασις. () τίων ξωϊω αὐτῷ [,σρισαίμϑρον, ὁ παντω (ὃ «ρατὸν ἀντ ἐλθυϑερώ.- 
σαντα, τὴς τὸ ἀλλοφύλου μμαψίας, τούτον ὡς πολέμιον λοιπὸν ὑφωρᾷτο ᾽ ἃ ουνὶ ἐν- 

αὐλος ὅσου ἡ ϑὐεργεσία αἰδιεγίνετο τῷ παΐῆοες, δλλαὶ χαϑούπερ αἰ ποῦ μόϑης τινὸς στὸ 
τῷ φϑύνου σχϑτωϑεὶς (ὃ τῆς διλυνοίας λογισμὸν, ᾧῷ Δὐεργέτίωυ ὡς πολέμιον ἐώρᾳ, τοῖ- 9 

οὔτον γὸ ἡ καχία τοῦ παϑοις τούτου᾽ αὐτῷ πσόϑτερον λυμοήνεται τῷ τούτο τἰκτοντί. καὶ 

καϑώπερ σκωληξ «ἰταῦ τῷ ξύλου τικτόνϑμος αὐτὸ πσοότερον Ὁ ξύλον χατλναλίσκει, 

ὅτω χαὶ ὁ φϑύνος ἐκοίνζου πσοότερν αἰ σα φϑείρει τίω τεκούσαν αἷστὸν ψυχίω [καπι- 

γώλίσχϑυσαν ἑαυτίω, ] ἡ ὃ οὐόωτίον ἡ βϑλεται ῷ φϑονούμϑινον αἰ ατίϑησι. μ᾽ »δῤ 

μοι ζῷ αὐολοίμια, σκόπει (χὶ ΔΜ φϑονουμϑῥων, ἀλλα πσοϑς ᾧ' τέλος ἄφυρᾳ, ἃ οὐγόει 33 
ὅτι αὖ τὴ ἡ καιχία Μ᾽ φϑονοιωύώτων Εἰς μείζονα, πὐθεφανγειδν ἄγει ςβν" φϑονουμϑμοις. ὡ 
᾿Ὰ δ χαὶ ῷ Θεὸν ἐφέλκχονται Εἰς συμμαχίδν, ἃ τῆς ἀγωθεν Ὁ᾿σολαύυσι ῥοπῆς Ι 

ὁδ Ὅωτης ἔρημος, πᾶσιν β)επεχείρητος “7, ἡ ἀστο9 Δ ἔξωθεν πολεμίων χὐαν' ἀτή 
τοῦ παϑους πολιορχϑύνϑμος μμονογαχὰ χατϑμαλίσκεται, ὃ ὥασερ αἰδιήλοις γφαίθοις χατε 

αϑιόμϑινος, ὅτω δωυπθμώμϑρος αἰ σσοίρύχιος, ὡς Εἰπεῖν, γίνεται. 40 

ὕπερ Εἰδῦτες φϑύγωμϑυ, πὐρᾳκαλώ, τίω λύμζωυ τῷ ποίοις, ᾧ παΐσῃ δωυά- 

μι ὀξοοιζωμὸν τούτο τῆς ἑαυ ἦν υγης. πάντων "ὃ ἿΜ παϑῶν τούτο ὀλεβριώτερϑν, ὺ 
) ἡ 

αὐτὴ ἡρ δ τὴ σωτήηφία, λυμφινόνϑμον. τῷ Ν᾿ πονηρϑὗ αἰοθόλω ὅφὴν δὕρημα. δὲ ο χα) 
τἱ’ 
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ἧς ὄλεγο, Φϑύνῳ αἰ αδόλου ϑυίγωτος (-ἰσλλϑεν Εἰς Ὧν κόσμον. τί 641 φϑένῳ “59-- Σοϑία, βικϑ, 

λου ϑείνωτος Εἰσλϑὼ Εἰς Ὧν κόσχκον ; Ὧν νὰ Εὐδεὶ πονηρϑν τῶῦτο ϑηϑίον αἰθείνα,. 

πον γμόνϑμον τὸν χπυορτόπλαςον, “ὁ τὰς οἰκείας πονηοίας Εἰς τίω “ ἐντολῆς πα- 

ρα κϑέω αὑτὸν ἤγαγε, ὁ δὲ ὀκείνης ἃ ϑαγώτου τίω τιμωοίλν ϑρεσκθύασεν αντον ἔχι- 
,. ασάσωοϑαι. ὁ Φθύνος ζρίγιωυ τίω ἀπάτην Εἰργάσατο," ἀἰπώτη τίω κθακοίω, ἡ πα- 

οἀχϑὴ τὸν ϑρίγατον. “σ᾽ τοῦ φησι, φϑύνῳ οἰ 9ὐλυ θχύγατος Εἰἰσηλϑεν Εἰς Ὧν κόσ- 

ΜΌΝ. ΕἾλες πόση τῷ παάϑοις ἡ λύμῃ ̓ πὸν ἀθαγασί ᾳ ἀμηϑέντω θανάτῳ αἰ αυυχει θαι 

πεποίηκεν. ΘΛ ὁ (ὦ ε ϑρὸς τὴς ἡμετέρας σωτηρίας Ὧν οἰκεῖον φϑύνον χνήσας, ὄντα ἀἰ.- 
διγατον Ὧν χυσφτοπλάατον ϑαγατω χαταδὶχᾳοϑήναι πεποίηκεν ὁ ἢ κηδὲάζῶν ὦ φιλο, 

19 ,ϑέφπος δρῶ τϑ ϑανατου τῷ οἰκείου πταίλιν τίω αἰϑιαγασίλῳ ἡμῖν ἐλαρέσατο, ἴ μεΐ-. 

γῶν, ζοα ὧν ἀπωλέσοϑμ, ἔὕροιμϑρ.. κοὐοαδείσου ὠκεῖνος " “ξύγατα, ἡ) Εἰἧς Ὧν ἰραινον 8. 

τος ὀψήγαγο᾽ ϑαναίτω χαταδικαιοϑῆναι ὠκῷνος πεποίηκε, ἡ τίωυ αϑοαινασίδν ἡμῖν ὃ.- 
τος ἐχαρίσατο" τῆς ον» πο δαδείσῳ τρυφῆς ἀπεζέρησεν ὠκῴνος, ᾧ βασιλείάν ἡμῖν κἰ- 
οανῶν ἐυτοέπισιν ὥν. Εἶδες τὸ δεασύτο συ ζω ἐυμή χϑμον, ὼ ὁπῶς ἀμ ωϑὰ τῆςβα.- 

15, σκαγίας ὅπλα τῷ Δ] φθόλου κατοὶ τῆς ἡμετέρας σωτηοίας γελμνυδῥα, ὠκῴφνα αὐτὰ 
κὐβιέσρεψιν Εἰς τίω αὐτῷ χεφαλζω. ῳ μόνον ὃ ἡμᾶς μαιδόνων ἠξίωσεν, »Ὡ“λὰ ὼ ἐκᾷ- 

γον ἡμῖν ἰασὸ χείομον ἔδωκεν Εἰπων, Ἰδοὺ δέδωχᾳ ὑμῶν ὀξουσίλν πατεῖν ἐττθϑω δῷφων λων 9. 
αὶ σκορπίων. ζῦτα ζίνιω ὠὡπόμτα λογιζόνϑμοι Ὧν φϑύνγον τῆς ἑαυ) ψυγὴς δξορί. 

' ζωμδν, ἢ τἰωὺ ἔμωνοιαν τω τὐρδα τὸ Θεοῦ ξγπασὼ θα. τῶτο γ ΣΡ δ) Ὁ ὀρτλοον ὃ 
᾿ 20 ἀκάταγώνιφον ᾿πϑτο ἡμδϑ ἢ μεγίφη κἰϑιουσία, ΟΝ τῶτο χαὶ ὁ Ἰσμαὴλ χαήτοι νέος 

ἡ ὦ ἐρημίᾳ ὧν καὶ πολλὴ σοθίᾳ,, αἱϑρθον ἡυξήϑη χαὶ Εἰς ἔϑνος μέγα ἐπέδωχεν" 
ὍΝ ὁ Θεὸς ζΣωὦ, φυσι, (τ᾽ τῷ που δίου. ἐντεῦθεν γ  ἡμῶν ὁ λόγος ὦπας ἐϊξεκυλί(ϑη. 
αἰπρίδωρϑυ ὀΐω, τὐρακαλα, ἫΜὝμπαρόντων, ποϑήσωνϑυ ζὰ μέλλοντα, τίω ξιωυοιὸμ 

τίω οἰρὰ τῷ Θεοδπόντων παρϑτίμιοϑμ, ἢ δζῥ τὴς ϑιρίφης πολιτείας ἑαυτοῖς πολ-- 
25 λίω πσοϑαποθώ ἄβα, τίω ϑερησίλυ, ἵνα ὦ ῷ παρόντα βίον αλύπως ἡ. ανῦσαι δὺ-- 

γηϑώμϑυ, ἡ δ μελλόντων ἀγαθών Ἐχιτυχωμδρ ͵  χαρτί ᾷ φίλαν, 969 πίᾳ, τῷ κυρίου 

ἡμιδν ησῷ ΧΚρλτού, μεθ᾽ ὶ τα πατεὶ, ὧμα ᾧῷ αἰγίῳ πνϑύμαιτί δόξα, κραὕτος, μι, νεῶ 
ἢ αεἰ αὶ Εἰς ἐἦν' ἀἰαῖνας “Ψαἰωνων. Αμέω, 

40 Λογ. μιξ, ΚΑῚ ἘΓΕΝΕΤΟ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΡΗΜΑΤΑ ΤΑΥ͂ΤΑ, 
ὁ Θεὸς ἐπείρφιξε (ᾧ Αῴρμαμ. 

ΒΖ Ολὺ ἣν σήμερον ἡμῶν αὐαγνωεϑέντων Ὁ κέρδος, ὦ ἀφατος ὁ 3.-- 

ΝΣ σταυρὸς ὁ τοῖς βροχέσι τύτοις ῥή μωοισιν ἐγκεκρυμμένος. ζοιαῦτα 
35. τα Ὁ» αϑεῖα λόγια" οὔκ ον ῷ πλήϑει ἡ ῥημάτων, δλλ᾽ ἐν τῇ 
δ ἌΝ: Υ δ ( μυτομίᾳ. τῶν λόγων πολιω οὐναποχείμδμον ἔχει ῷ πλούτο. 

Εἰ εσους ἢ φέρε δῶ, ὀῥατηυξωμδυ (α Εἰρηρϑύα,ὀχαταμαϑωμν ἀχρι- 
ΝῆΝ ᾿ (ὡς τῶν σήμερον ἀϑαιγνωεϑέντων τίου διυύαμι. ϑτω γὺ παλιν 

Εἰσό θα τῷ πατξιάρηρυ τίου πολλίω ρετέω,, χαὶ τῷ Θεοῦ τίω αὐπροαλλου.- 

40 σοὺ Φιλαν,ϑοφπίαν. 
Ἣ Καὶ ἐϑμετο, φησι, μα ᾷ ῥήματω ζώτω,ὁ Θεὸς ἐπείραζε Αξρφαία. χοὸς .κβ. 
Τί βύλεται ζμυπϊ τὰ βήματα, καὶ ἔἕμετο κ( ᾿ (ῷ ρβήματω ζωῦτα, ὁ Θεὸς ἐπείρριζε 

ῷ Αὐρκανμ ; τί 561 Ὁ ἐδώε κα ῷ βήματα ζώτω ; σχόπει μοι τέων θείαν γραφίω, 

“τως 

ΒΩ ΚΑῚ 
υ ῃ 
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πὺς ὠντίϑεν "δὴ βόλεται ἐκκαλύψαι ἡμῶν τῷ διχαίου τίω φρετίω. Ἀ) ὯΝ μέλ 

διηγεῖαϑαι τί πεῖρριν τέο οὐαὶ τῷ Θεού ἐπαγϑμϑμώωυ ᾧ Αἴρκαμ, πρότερον ἡμᾶς 
βόλετπῃ ᾧῷ χα!οϑν διδοίξαι, καθ᾽ ὃ ζωταὸ πατριάρχης ἐπεταῆετο, ἡ πῦτε ᾧ Ισαακ 

αἰενεγκεῖν ἐκελθύετο, ἵνα μάθης τέων πολλίωὸ πῷ πατεκάρχου ὑπο" ἀκοξω ἡ ὕπως 
ᾧ, Θεῷ δυκϑιώτων σον πϑϑτιμιαν ἡγέογετο. τί δέν φιν,ἐΐμετο ὃ μα ῥήματα ζωῦ-ς 

τω; Ν᾽ Ν᾽) κα’ (ὃ τῷ ἰσκακ χον, "νίκα ἐθεαίσατο ἡ Σαῤρα Φιηιαὺὶλ (μαια- 

φρεφόμδμον τῷ Ισοιαὶκ, καιϑούπερ εϑὲς πρὺς ὑμὰς διελῴϑημϑυ , δυλαροίνασα, πσοὸς 

τὗτο ἡ Σαβῥαέλογε ασόϑς (δὃὁὸ Αὐρρίμι᾽ ἔκδωλε τίω παιδί σκέωυ καὶ τὸν υἱὸν αὖντὴς (ὁ 
.» μι κληρϑνομήσῃ ὃ ψὸς τῆς γταιδίσκης κί τὸ ἐο μυ) ἐφαγη ὃ. τῦτο σκληρϑι τῶ 

πατϑιαάρχη, βυλόμϑμος ὁ Θεὸς οὐ ϑαμυϑήσαοϑαι 7 δίχφιον, φησιν, συ" ὕκουσον Σαβ- το 
ῥας τῆς γοιναικὸς συ, ἡ ποίοι ὃ Ὁ αὐτὴς λρϑὺ " χαὶ μι σκλήρϑν σοι Φαμέοϑω ὦ αἰθὶ 

τῷ παιδίου ᾧ τῆς που δίσκος. οὖν ὙΣΡ ῷ ἴσαακ κληθήσεται σοι ασέρμια " χαὶ τῦτον ὃ 
ποιήσω Εἰς ἔϑνος μέγα, ἐν ασέρμια σῖν (61. αὶ πᾶσα καὶ αἰπρόλέσις αὐτοί καὶ κα να Ὁ 
Θεού ἐπαγίελία αὕτη ζω, ὥςε Εἰς πολὺ πλῆθος ὠκτείνεοϑαι ζῶν ἐκ τῷ Ἰσκαὶκ " τικ- ἀπ 
τονϑμους, ᾧ ζω ταις ζαῖς ἐλτπτίσι τρεφόμδμος ὁ διίχαιος διετέλει, ὁ ὡς δὴν" Ὀσώτωνξ ἐ- τς 
παλλήλων θλίψεων καὶ πειρκσμῖν ζιὰ ἀμοιξαὶς κομισαίνϑμος, ἢ ἐν ἀσφαλείᾳ λριπὸν 
“γϑαρνοὺς, ἡ ὁραῖν εἰν ὀφθαλμοῖς τὸν μέλλοντα ὀζεδέχεο, ἐστι τὸν κλῦρϑν, ὅτω κ᾽ ὦ. 
δείας χαθειφήκει μεγέτην οἐντοῦϑεν σα μυϑίθμ καρπούμϑρος, δλλ᾽ ὁ τὰ Ὡὐτοβῥήτω τῆς 
Δ ανοίας Ἐχιςαίνϑμος, βυλόνϑμος [ὦ] ὀκκαλύ,αι τῷ δικαίου τίων ὐρετίω, καὶ ὃ 

πολιωὺ πόλον, ον αὐδὲ" αὐτὸν Ἐπτιδείνυται, μ(ν' Καὶ Ὀσωυΐζας “ἰποναέσεις, ᾧ Τὐτίω δ χὴν 
πο στφφάτον γεγονηνθρίωυ, ἧς τίω μνήνίω ἐναυλον ΕἾ. ήν; ὅτε λϑιπὸν οὐ ἡλικίᾳ γὐ)9- 

ψεν ὁ ἴσακαϊκ, (ἢ εν αὐτῷ ῷ δύλει τὴς ἡλικίας ἐτύγχανε, ἢ τὸν πολον- τῷ παίξ9ς ὕ πι- 
οἱ αὐτὸν ζω ἰδεῖν αὖνξανόνϑμον, ζότε κα' ζᾳ ρήματα ζωτα τῆς ἐπαγξλίας, χαὶ κα ὃ 

Εἰπεῖν, ὅτι οὖν αὐτῷ κληϑήσεται σοι απέρμὰ οὐ αὐτὸς ἔξαι συν ΓΝ ϑόχού, χα ε ἱματα 

ΦυταοθΘεὺς ἐπείραζε Αςδααίμι. τί θην, ἐπείραζεν; χ ὡς αὐτὸς αἶγγὸ ν, λά 

᾿ πσϑϑσηγεν αὐτῷ τίω πεῖροιν, ἥα ἡ (ὦ το παρόντες (ὦ ἐξ ὠκείνου μξχρατόπα 
οϑντος γτουδόωνται (4) αὐτὸν πόθον τω πατριάρχῃ ἢ τίωὐ ὑπο ροίω Ὠχιδείκψυοϑαι 
«δὶ ζ τῷ διασῦτυ κυϑλςάγματα. 

Καὶ Εἶπέ, φησι, πσοὸς αὑτὸν, Αὐρᾳαμ, Αρααίμε" 65 Εἶπεν, ἰδοὺ ἐγώ. 
Τίβϑλεται ὁ τῷ ὀνόματος διστλασιασμός; τὴς πολλῆς ἐιωυοίας τῆς αὐθὲ (ὃ πατοι- 

αἴργζω σημεῖον 651, καὶ ἐδείκνυ αἰυτῳῖ χαὶ δχρὰ “τῆς κλήσεως, ὅτι μέλλή τι ἢ φμαγχαίων 

τῳ ἐχιτάῆειν. αὐ δασκίυαίζων ζρίνεω αὑτὸν ((μτέῖγαι ἑαυτὸν καὶ μ᾽ απουϑοῖς αό3σ- 
ἐχεν Οἷς δὴ ἀὐτνὶ λεγϑμένοις, τῷ! διπλασιασμῷ τὴς κλήσεως ἐχξησει»», χα! Φησῃ' 
Αζρακαμ, Αρααμ᾽ ὁ δὲ Εἶπεν, ἰδοὺ ἐγώ.᾿ 5» Καὶ Εἶπε, λαξέφου 
συ“ αἰγαττητὸν, ὃν ἡγοίπτησοις, τὸν Ἰσοιαΐκ, ὁ πορθϑητι Εἰς τίω γἀῦ τίω ὑψηλίω, αἱ 9 

ἐὐένεγκε αὑτὸν Εἰς ὁλοκαύτωσιν ἐφ᾽ ἐν ὙΨ ὀρέων , ὧν αὖσοι Εἴπω, ᾿ 

Μέγας ὁ ὄγκος τῷ Ἐχιτάγματος, καὶ ἰπύρθαῖνον δύ,» πίγζωυ φύσιν ὦ χσοῤοαγ- 
μα. λαβὲ τὸν ἡόν συ, τὸ αἰγαττυτὸν, ὃν ἡγαίπησαις, τὸν Ἰσαιαῖκ, ὅρος πῶς δὲ αὐτῶν ΝΜ μι 
μάτων μείξζογα δὶ πυρον ὀμαϊ ει, ΤΣ καίμινον τῆς φιλοφοργίας τῷ δικαίου, (ὦ θὲ ἊΝ 
Ἰσαακ ὠκέκτητο, σφοδρότερον διεγείρει. λφιξὲ (δὺ ἐὸν συ, (δ) ἀγαπητὸν, ὃν ἡγαίπησαι, 
τὸν Ἰσκαίκ. ἐχαφον καθ᾿ ἑαυτὸ ἱχαψὸν κοιϑικέοϑαι τὴς τοῦ δικαίου ψυχῆς. ψ "ὃ ἀπλώρει- 

'πε τὸν ἰσαιαῖκ, δλλαὶ πποοσέϑηχε τὸν εν συ, ὃν πρῖδαὶ ̓  ασοϑσδοκίάν ἐκτήσω, κὶ ἐν αὐ. “ 
τῳ τῳ γήρᾳ αεῖν ἡδγρυήδης, τὸν αἰγαπτη τὸν, τὸν αἴθ πό,ϑη τὸν συν, ὃν μεθ᾽ αὐβοολής ἀ- 

γαπῆη 



ΓΕΝΕΣΙΝ λΔογιμζ, 381: τ. κα, 

ἀγαπᾷοτὸ σαιαῖκ, ον δχρύδοχον ἕξεν “αροσδοκάς, δ καὶ αὶ ὃ απέρμᾳ συ ἀυξεοϑαι ἐ ἐ- 
πιήειλάμώωυ, αὶ τοσοτον αὐξεοῦ,, ὡς τῳ πλήλει. μα: ἀγρῶν, ἢ τῇ ὠμμῳ τῇ το Ὁ 

χεῖλος τῆς λουλθίοσης ἀξισωῦναι. τοῦτο; δὰ ὀΐχυ αὐτὸν λαίεέ, κα Ὁ πρρ δἴϑντι εἰς τίω γἀῶ 

τί ὑψυλίω, ᾧ αϑένεγκε αὐτὸν ἐκφ Εἰς ὁλοκαύτωσιν ἐφ᾽ ὃν δ ὸ ὀρέων, ὧν αὖ σϑι Εἴπω. 
ζ λιυμασει μοι ἔπεισι, πτῶς χαὶ τίω αἰκοίω ἤνεγκεν ο δίκαιον. τοῦτον ὃ αὐτὸν, φησι, τὸ 

ὅτω σοι «ἴξεπύϑντο, λϑένεγκε μοι Εἰς ὁλοκαύτωσιν ἐφ᾽ ἕν Μ᾽ ὁ Γὀρέων. ὦ δὰ οἕω Ὁ  δίχαμος » ; 

οὐκ ὀπαραηθη τὸ λογισμὸν, ἐ((ωοχυ 9η τίω ὀζφόνοιαν, Οἕκ ἤπύρησε τοὺς ὃ ξένον τῷ 
ὕλιπάγ ματος, Οὖκ Οἕρε «ὑνενόησεν, οὔκ ἐλογίσουτο πτοἧς ἐ ἑαυτὸν τῦτο ὁ ὁ αὐϑὶ πᾶσαν 

ππελσδοκίλω ̓αϑρασούμϑμος, ο  δζρ τίου οἰκείαν φιλαν,ϑοοπίδν τίου μήτραν τῆς Σαῤ- 
᾿ἰοῥας δωογϑνησαις γικρωϑεΐσοιν, λοιπον μΩ' ῶ γαιλθκτοτροφφη ϑῆναι κα καὶ αὐνξννϑῆναι αὶ ὦ λοιποῦ 

ὦ ἡλικία δυέοϑαι, σφαγάδαι ὧ τεῆϑὰν μοι κελέσει, αὶ ᾧ Εἰς ὁλοκαύτωσιν αὐνονερθῆναι. 
ὁ σοὶ Ἱβραχέως Εἰπὼν, ἐν αὑτῷ κλνϑήσεται σοι απέρμα, γι υ ὦ ἐναντία Ἰλιταῆει. 

αὶ πὼς ἀν εἰς ἔργο ὄξέλθοιποτεζᾳ μὰ αὐταὶ ἐπαγᾷε λϑώτα ; πῶς ΡΝ οἷον τ τὴς ῥί- 

ζης ὀκτεμνορϑέης ὧν κλαΐδους φυηναί ποτε, ἡ πὰ ᾿ δύνδρου ὀκκϑηλομδίου τὸν καρπὸν 

ι: οὐρθῆναι, ἡ τῆς πηγῆς ξηρανλείσυς ποτουμοις  ὀμαδοῦθγαι: Κα υδὲ αὐ, ϑιοφπίνζου αἰκο-- 
λουλαν ζῶτα ϑνέλα ὠμή ἰχϑνον᾽ Θεούἢ βεληλέντορ ζῶτα πόῤτα δινέοσϊ, δυνα- 

τόν. δλλαὶ πότων ὦ Μ᾿ συν ἐλογίστοτο ὁ δίχαιος ὅπ, α ἀλλὰ  καϑούπερ δὐγνωμῶν οἰκέ.: 
τ, πόῤτα ργεσμον οὐϑεύπιον παρωσαΐμϑμος ἑνὸς μόνου ἐγθετοτῷ ὃ Ὁ ὕλιτορϑὸ ἐ εἰς 
ἔρν ἀγαγεῖν, ᾧ ὥασερ ὀκτὸς γεγϑνως τὴς αὐ, ϑοθ πείας φύσεως, ἢ πᾶσαν συμπαλει- 

1ο ἐν ἡ πωυτδικήν φιλοτοργίὰν δευτέρϑιν ἡγησεύνϑμος, Ὴ τῷ Θεοῦ “ὐδοςαγματων ἐχὶ 

πω ὀμπλήρωσιν θασευδὲ. 

3 Καὶ ὀϑαςτις, Φησιν, Αἴδρκαῖι τῶ ὡερὶ ἐπέσαξε τζω ογον τε, παρέλαξεϑ δ 
ἢ ἑαυθ δύο παΐδας κα Ὁ Ισαακ τ Τ "εὸν τυ "Ὁ λίσας ξύλα εἰς ὀλοκαίρπωσιν ἀγάςαἰς ἐπο-- 

μβϑϑι, δή ἤλ)ων Ἐχὶ Ὁ πον, ὃν Εἶπεν αἱ αὐτῷο Θεὸς, τῇ Ἰήμέρᾳ τῇ ἡ τοίτη. 

1: ὅᾳ πῶς ὃ οὐ τῶ. ἡαςήματι βασανίζειτῷ τῷ δικαίου τίω ̓φρετίω ὁ ὃ Φιλρίνϑερπος 
δεασύτης. οὐνόησον γ᾽ τί ἰὑανέρϑυο ὧν τόχσι ἱνυξὶν ὁ ὃ δίκαιος ὀκᾷος καθ᾽ ἐ ἑαυτοὶ λὐα- 
λογιξόμδυος,κὶ αὶ σσοδενὶ ε ἑτέρῳ ἔχων χοινώσαιοϑαι!, Ὁ ἢ οὐνοαίν ὅτι αὐτὸς μέλλει ταῖς οἰκείαις 

χερσὶ ὧν ὕτω αἰδεπόϑητον σφαΐξειν. ὺ σχόπει τοῦ ὑ δικαίου τω ̓ (ωσσι, ὯΝ ἤδτι Ὁ μέ- 
γεϑος τῷ Ὀπηιτάγχμματος, συυδγὶ ὁ ὅλως τοῦτο γνώφαμον ποιῴ, θτετοῖς πτουσὶν, ὅτε ἀπ τῷ τῶ , 

39 πιά, ἀλλα μόνος καθ᾿ ἐ ἑαυτὸν ζγ ἀ αἰγῶν τοῦτον ἠγωνίζετο, καὶ Ὁ κοϑαυπερ αἰδοί μας τίς 

ὅτως “ἀλατο γόητος ἐμδμε, ́ ̓λὐδρείαν ἢ λογισμαΐ Ὀρχιδεικρύμϑμος, σϑυὲ πολυτραίς 
μεγώ, ̓ μὴν ᾿Εἴκων κῷ πολλοὺ τοῦ πόθου τῶ τού Θεού, »δύμαπι. 

Καὶ ὯΝ ὐἰϑὶ ἡ πον ἔφθασεν, ἀναλένψας, Φησὶν, Αφρφιαιμι τοῖς ὀφϑειλμοῖς 
λῷ Εἶν ὦ πον μμαχρόε, ς Κα εἰπετοῖς παισὶν εἰστϑ, καλίσουτε αὐτο ναὶ 

43 Τῆς ΟΥμ, ὕδᾳ ὁ ἐνζωῦϑα τοῦ. δικαίου τίω πολλίω (μεσιν' καὶ ὁ (ἄν: παὶδοις 
λσϑεῖν ἐούλετο, δχρὰ πότων δεικιψιᾷ, τί μ ππολλυμίας ξεύσης κὶ ὈὌ Ἐχιτεταμϑῥου πό- 

λυ πληρριῶ ἐούλοτο τῷ Θεῷ δόχϑιω. ἌΡ ΩΣ ἤδὲ! 9Τί χα νὸν χα) ̓ αἴάδοξο ὦ, 

ὺ ϑισετερονυφ' ὁτέρρυ γεγϑνὸρ, ῷ τὰ ἰντυ μέλλον γἰνεὰζ, κρύτηει (ἂν (ν παίδαις, ἢ 

καταλιπὼν αὐυζᾶν κζῷ τὴς ὀγου, Φησὶν, ζει αὐναμείνατε, 

4 Εγὼϑ ὃ Ὁ ἡ Ὁ παιδεύρλον διελθυσό δα ὃ ἐὡς ὧδε, χαὶ τυοϑσκυνήσαντες ἀὐαχομψοιδυ 

΄ϑὸς ὑμᾶς. Οὐκ Εἰδώρπι στὔτο ἔςαι, ἔλενν, δλλαὰ καὶ ν Ὁ πσοϑεφήτευσε δὴ ̓ Ϊ. 

σῳς το ἀγνοῶν, εἰ ἔλεγε: ἢ τοῖς σπαρμσίν ὧξε δόξαι ὠποταν αὐςᾶν», χρὶ ̓οὐδασκθυαζειν 

αὐτῇνι βϑρενν. αὶ λοιτον ζω ὁ πατοιαῤχος μ᾽ "ἣ ποιδὲές. 

Ελαζε 
ι 
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ἀδνν ταῖς οἰκείαις χερσὶ μέλλω σφάξει. Εἶτα ὁ παῖς φησιν, 

382 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
6 Ἐλαζιὴ Αδρχωμ( ξόλαᾳ πῆρ" ὀλοχαυτάσιως, καὶ ἐπέϑηκεν Ἰσααὶκ τῷ νῷ χύνῃ 

τυ, ἔλαθε μ᾽ χεῖροις ὃ πῦρὶ τίωὴ μαΐχαιοοιν,  ἐπορθύϑϑησοιν (ὦ δύο ὧμαᾳ. ἢν 
(ἶψυχος αἰδρεία, ὦ φρονήματος φεῤρότης. ἐπέϑηκέ, φησι, τῷ Ἰσεαὶκ ἱ ξύλᾳ ὃ 

ὁλοκαυτώσεως αὐτὸς ὃ τὴν μμοίχαιραν ᾧ τὸ πῦρ ἐλαζε, καὶ ἐπορθύοντο (ὦ δυο ὧμα. 

ποίοις ὀφϑαιλμιοῖς ἑώρα τὸ στα διίον τὰ ξύλῳ Ὀχηφερόμνϑρον, οἷς ἔμϑην αὐτὸν μετ καὶ 

πολὺ ἔχιϑύσεν ;πῶως ἡ χεῖρ φέρειν ἠδευύαιο τὸ πῦρ αὶ τίωυ μιαίχαυ9ιν "ἡ ἡ μδὲ χὲρ ἐ- 
“τεφέρετο τὸ πῦρ τὸ αἰοϑητὸν, τὸ Ὁ ἐνδολεν πῦρ κατέφλεπιν ἀνὰ δχονοιανγὺ ἐδωπόμα ἢ 

Δογισμόν. δον ὀὐγίκου ὁ ρὸς 1 Θεὸν πόθος, ἐλογίζοι στι ὁ ἡδὴ χρῬαοαὺγὸ απ φύ. 
σιν δ, ϑε9πίνζω αἷντὸν “πμνηϑίωαι αὐ ασκέυασας, δυυνήσεται  νιωῦ τὰὰ αἰ χύρθαίνογπι 
Τ αὐ, ϑοϑίπινον λογισμὸν ἐργάσαεϑαι. Φλλ᾽ ὅρα, μοι λοιπτὸν κτσο 9 τῷ αἰοϑητϑ πυρϑς τὴν το 

ἔνδοϑεν χτὶ μικρὸν ἀξανω]ομϑῥίω χα μένον  φλέγουσαν Ἐ διχαίν τω ψυχέω, 
ν) Εἶπε δέ φησιν, Ισσιαῖκ προς Αὐρκα μι (ὃ πατέροι αὐτῷ ̓  πάτερ. 
Ἰχανὼ ὃ ῥῆμα “ΨΜ αὐλαΐχνων αὐτῶν τῷ διχαίν καϑούψαεϑαι. 
Ο5 εἶπε, ἀ ἴ6ι τέκνον; Πατέρα καλεῖς (ὃ κ᾽ μικρὸν ἀπωιϑα 

ἐσόύμϑμον, καϊγω τέκνον τδϑσαχϑρθύω τὸν μετ᾽ εἰ πολὺ μέλλοντα Ὠχὶ τὸν βωμόν ὀμιέγαι, 

1δυυ ὦ πῦρ ἐχιφέρη, κάγω αὶ ξύλα. ποδέ ὃ ϑῦμα Ὁ μέλλον τρροσείγεοϑαι: 
ποῦ ὅβι Ὁ πσόόθατον τὸ Εἰς τίω ὁλοκοαίρπωσιν; Εὐνόει μοι ογζαῦϑα τῷ 
δικαία τίωὐ βάσανον, πῶφνεγχε τω αἰχοίωώ" “πῶς ἴδυσιν ἐἰποκρίναοϑαι ῷ πορδί᾽ 
πῶς ἐ(μωεχύϑη᾽ πῶς ἤνεγκε ζᾳ μιδύσαοϑαι, ᾧ μιὴ κατάδηλον ποιῆσαι ζ παιρμὶ ὃ τὲ 
μέλλον ἔστοϑειί. διλλαΐ φησι ϑωναίῳ φρονήματι ᾧ αὐἰδρείᾳ τῇ ψυχῆ», 

8 ΟἰΘεὸς ὄψοτω ἑαυτῷ πσοθθατον Εἰς ὀλοκαίρπωσιν, τέκνον, 
"ᾳ αὶ ἐνζῦϑα πῶς οὐκ Εἰδὼς πάλι μηνύᾳ δ μέλλον ἔσιοϑαι ἔδοξε γὸ δα ὁ 

Ὀιτυκρίσεως ὐδαλογίζεοῖ, τὸν ἴσαακ,δλλ ὀχῴον “οἱ ῥημαίτων τοϑϑς ὃ πα- 
6» ἔπεισεν, αὐτὸς ὃ μείζονα Ὁ οδυυδίω ὁ ξππτεταμδῥίω ὑπέρϑμε, ἡ ρήμκατοι αὑτὰ ςρέ- 19 “δε 
Φων ἐν τῇ δχανοία ἢ οὐνοών ̓  “πευδὸς κ ϑυμορφίαν Υ̓ ἔξωθω,Ὁ ἀυχης τὸ χάλλος, πες 

ϑέούιον,τὸ ἐπέρα ον, αὐτὸ ἡλικίας τὸ αὔϑος. φ ἸΠορένϑεντες ὃ αἰμφότερϑι ἦλθεν 
Ἐχὴ ΠΣ τόπον ν Εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός. Παρελμμοντο, φησιν, ἐλ Ὁ ὄρος τὸ ὑψυλὸν, τῷ 
αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐγνώρισ, Καὶ ὠκοδόμησιν ὠκᾷ Αδρααὶμ ϑυσιαφήρλυ. Παλν 
ὀκπληήηομαι τὸ δικαὶα τίω αὐδρείδν, “πῶς ἡδιυυή,ϑη τὸ θυσιαζήρλον ὀικοδὸ σοι πῶς 19 

ἰδωσε, πῶς διζυϑη αἰπὺ τῆς ἀγωνίας. δλλαὶ ᾧὶ τὸ θυσιαςήθιον ῳκοδὸμησε, 

Καϊ ἐπέθηκε ζῳ ξύλα ἃ συμιποδίσαις ἴσαιακ τ νὸν αὐτῦ ἐπέϑηκεν" Τὶ τὸ ϑυσιαςί. ᾿ 
θοὸν, 10 Καὶ ὠξέτεινεν Αὐρφαιμε τίω χεῖρα αὐτοῦ λαξᾷν τίω μαΐχαιοαν σφαΐαι 

τὸν υἠὸν αὐτῷ. Μὴ ἑπλώς “αοἰραδράμωμϑρ, αἰγαπηπὶ, (αὶ Εἰρνυϑία, 

λλ᾽ οὐνοήσωνϑμ πῶς Οὐκ" αἰπέτῆη τῷ σώματος ἡ ψυχὴ, πῶς ἤνεγκε ταῖς οἰκείαις χερ 4 Ν 
σὶ συμιποδί σοι, καὶ τοῖς ξύλοις Ὠζχιϑεῖναι τὸν ἀγαπητὸν, τὸν ἐπτέρᾳαφον, πτὸν μονοβμη. ἡ 
ξ(τεινέ, Φυσιν, Αζρᾳαὶμι τίωω χεῖδϑι αὐτῷ λαζῷ τίω μοίχομοριν σφαΐξαι τὸν 4 αὐ»- 

τϑ. ὦ φιλολέν ψυχῆς, ὦ γνώμης ὀυδρείας, ὦ ποθ δχετετανϑῥν, ὦ λογισμοῦ νικῶντος 
ὀυ,ϑοφπίνζωυ φύσιν, ἔλαβέ, φησι, τίωὐ μοΐχαηοαν σφαΐξω τὼ ἐὸν αὐτῷ, σἰνα ϑανε. 
μαάσω αὶ ὠκπλαγῶ, τῷ πατριάρχου τὸ ὀϑδρεῖον φρϑνημϑ,, τῷ παιδὸς τίω σά 9 
χοζω, ὁτι Οὐκ αἰπεσκίρτησιν, Οὐ εἰ ἐδυοέρανε παϑϑς τὸ γινόνϑμον, δ ἐπείθετο, καὶ Εἰ- 

κε τοῖς «᾿ πσὸ τῷ παίβϑς γνονδμοις, ὃ κοαιϑούτῇ» ϑνίον Αϑ᾽ ἡσυχίας τῳ βωμῷ ἐπέκειτο, 

λύαμδίων τῷ παϑὸς τίω δύξιαγ, δυλ᾿ Κη π᾽ τὰ τὴς γνώμυις ὠπόμτα ὠπηρτίεϑη ΜΝ 
Ω ὺ 
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οὐδὲν λοιπὸν εὐνέλιπε, δεικνεξ ὁ εἰγαϑὸς δεασύτης ὅτι νὶ σφαγάδαι δ παῖδα, βυλήμδυος 

ζῦτα ἐπέταξε, δλλα τὸ α δικαία θέλων ὀκκαλύψαι τίω Ξροτίωο, Ὡσπὸ Τῆς γνώμης 

φιφλυώσαις τὸν δίκαιον, ὃ Ὡσὸ ΤῊς αεϑαμρέσεως τῷ πατριάργου τω αὐπηρ ισμένζωυ 

δυσίδυ ϑυΐαιμϑιμορ, λοιτον τίω ὀικείαν Ὀπχιδείκφυται φιλανϑοφπίλμ. 

ξ ΣΙ Καὶ ὠκαΐλεσεν αὐτόν, φησιν, ἀγήε λοφκυρίν ὦκ τὰ Κα ἐρανοῦδ, ὁ πο, Αὔρααμ, 

 ἄδρκαμι. Εἰπειδὴ γὸέ ἑώρα ((μωτετανϑμον τὸν δίκαν, καὶ ἣν ἕτοιμον ὄγτὰ Ὡρὸς Υ̓ 

᾿σφαγάω, ἡ Ἁ) ΤΌ Σ Ἐχίτα" Μὰ πλυρώσαι βυλόνϑρυον, δῴῥ τῶτο καλά αἱ αὐτὸν ὡκ τῷ ὅρα- 

νὴ, χαὶ φησιν, Αρφάμ, ̓Αὐρααμι. χαλώς καὶ [ ονζαύλα τῷ διπλασιασμῷ ἐ » ἐχούσορο, 

ἵνα, τϑολύνται τὰ “τῆς ὁρμεῆς τὸ Κ διχαίν, κα χ μιονονόχὶ δὰ τῆς Φωνῆς χατάσιχη τῷ πατοιαρ- 

10 χοὺ πω δυΐζιαν ἐπειρριϑύδεω Ὡρὸρ τίωυ τ ̓ γται δὸς σφαγάώυ. 

Καὶ εἶπεν, δου ἐ ἐγώ. τ᾿Φ Καὶ εἴπε,μὴ ' ἔγπθάλης τίῳ χέοξ σῃ δχὶ τὸ παι δοίθιον, 

μηδὲ ποιήσῃς ἀν μηδέν. γέ ἡ γὸ ἔγνων, δι Φοξη 7 τ Θεὸν σὺ, ἡ Οὔκ ἐφείσω τὸ οὐ συ 

τοῦ ἀγασεγτοῦ δὲ ἐμέ. 

Μὴ Ἰηπραλλης, Φησὶ χῥω χεῖρα συ ἔχὶ ὃ παιδοιφιον. ἐδε ἔργϑν δυέκ βυλόνϑρος 
'ς τἶτο ἐπέταξα, οὐ σφαγάσαι ϑέλων (ὃ παίδαι (Ὁ σϑν ἀλλὰ τίω αὐτο ακοίωὸ τίω 
σὴν ἁπασι κουτοίδυλον ποιήσοι. μὴ ̓ νιω ποιήσῃς αὐτῶ μμηλεν᾽ Ξρκοδισι Ὁ τῇ γώ- 

μὴ τῇ σῇ, η, ᾧ εὐντεύθον φεφ να ἡ ἀνακηρύῆω στ. μου ἜΤ, ἐγνώνι ὅτι Φο(η σὺ τὸν Θεώ. { 

λέξεως συγχᾳταξασιν. τί όὰχυ ; “τα τούτου ἤγρνει τοῦ Γδυσίου τίω Φιρετέω, κ᾿) μῶ ἐ 

γὼ ὸ ὁλὼν δεασότης: ; 9. τῦ τὸ φησιν, ὅτι αὐτὸς νι ἔγνω" λα τί ; νεῶ, φιαῦας 
ἡέμίναι, 10 ω ̓ ἐγνώρλσου, ὅπτως Εἰλικριν "(Ὁ φύζον ἔ' ἔχεις ὃ τοὶ ῷ Θεόν. ἐγὼ ἅ δεν( 

ἐμὸν ϑεροίπογταν᾽ (5 νιῶ ὕω σα ϑμόρδμα τοῖς πὶ γμω ούσι, ταῖς. πρῦ λοῦσα νε- 

Ἄγυκι ἄρ δΔιδασκαιλίαθενς τούϑεσις γλνήσεται.' ̓ἐγνώρισαι γὸ γι ὦπασιν, ὅπως φοζηῷ Θεὺ, 

ἼΟ «ερραῆόμδμα Εἰς ἔργϑν ἀγαγεῖν ἢ ἀσεύδεις, καὶ κἡ) ΟΥ̓Χ ἐφείσω τῷ ἑοῦ συ τῷ  ἰγαπη- 

πῤῥὶὲ ἐμέ, ΧΙ σφόδρα σοι αἰξεποήτου, ἡ )γησίως «ἰποὸ σὺ ἀγαπωρμϑέου Οέκ ἐφείσω 

ι5 δὲ ἐμὲ, δα ὃ παοόσαγμα Ὁ ἐμὸν, δζο' τὸ Ἰχίτωγμα ὦ “Ὁ ἐμοδ᾽ δλλὰ σαερεπί 

ζζικὸ 

σις "Ὁ ἐμοῤκελδυοϑὲν τοὐ παιδὸς τοῦ οἷ. ὅζρ τοῦτο ἡ τὸν παῖδα δέχου πὸ ὧ, (ὠν. 

λύάς. ἡϑ τούτω σοι ἔπτγίε ιλθμόιω ῷ ατέρμι τὸ σὺν ὀκταιϑησεοϑα!) κα ἡ ὧν ὄχὶ " τῇ ὑπα- 

Χη ῥπιφάνον ἀγαδησα νϑος ἄπιθι. ἐγώ γὼ τίω πσξϑαίρεσι ὀιδὸν φεφανοιῶ, δ πὸ 

"Τῆς γνώμης ᾷᾳ βε ζ αϑέχεν. Εἰς ἐργϑν χὰ ὠκζῆναι πσξρσίχει ᾳ ϑαοῦ οἵ ῥη-- 
40 δύγτα ᾧ τοῖς παισὶ τοῖς. σοῖς κὸ τῷ Ἰσαάκ. ὠκείνοις ΣΡ ἐπηγείλω, ὅτι τασολσκιουήσαιγο- 

τες αἰαφρέψοιϑ, καὶ ἡ σῦτο ἤδη ἐξαι" ὺ τῷ ᾿ πα δὲ πυϑορϑύῳ, πο ἘΔ Ὁ παξόξατον, ὁ Θεὸς 

ὑψαται ἐ ἑαυτῷ ἡ ασοϑθατο Εἰς ὀλϑχαρπτωσιν, Εἶπας. ἰδοὺ δω Δλὐαρλένψας τοῖς τοῖς ὀφθά,- 
μοίςσῳ δρφι ᾧ πελῤῥυθον ᾿ σῷ ἡ πϑόθατον, ὃ οπερ δυὐτὶ πὸ παιδὸς ὁ ὀλοκοιρπτώσεις. 

ι3 ̓Αἰλολέψας 8 Ἀ χοῖς ὀφόδολ μοῖς Ε-Ἰδερὸ ἰδοὺ κριὸς εἷς κατεγόρϑμος δὶ Ὥ κεραῖτων ΟΝ 

9 φυτῷ υσαβέκ, ᾧ ἐπορό δ Αζξρκαάμ, ᾧ ἔλᾳᾷε τὸ "ρὸν, χαὶ ὀϑήγογκεν αὐτὸν Εἰς ὀλοχάρ- 
πῶσῃ ὀμτὶ Ἰσοιαὶκ τῷ ν εοὐ εἰντν, 

! ,Ἐἰδως σύ, φησι γνώμη, ῷ φιλϑλεον, ἰδοὺ ὃ ὅπερ πσδλλαθων εἰπες τῷ πουδὲ, τῷ.- 
τόσοι παρεσκβυασοῦ.: Ὁ ἔλαθε καὶ Ὄ αὐγήγεγκεν Εἰς ὀλοκοίρητωσιν ἀντὶ Ἰσοιαὶκ {.} Ὁ εἰοδ αὐτί. 

Εὖδ Θεοῦ φιλαν,ϑ ες πίδν. ὦ ἡ λυσία ὀπηρτίϑη, καὶ ὐ ὁπατειανῤχις Ὄ ἐ φιλόλεον αὺς- 

δ τῷ τῆς γὼ ὑὴς ἐπεδείξατο, καὶ Ὁ ὐπὸ τὴς πρελαιρέσεως πὸ φέφανον Οκομίσονέο, χαὶ τὸν 

ἱσκαὶκ λαβὼν ἐπθρεισι μ᾽ μυρίων φεφαϑων. ζυτα ὃ πόρτα τύπος ἐγίγνετο Ῥ χαυ- 

οἱ. “ἰῷ τὸτο αὶ ὁ Κριςος τοῖς ουδοήοις ἐλεῦν, Αὐᾳρκαμὸ ο πατὴρ ὑμδηγαλλιασουτο, 
ἡά Ἰδλῃ τέῳ ἡμέρρν τίω ἐμδυυ ᾧ Εἶδε καὶ ἐχαρηνπῶς Εἶδε ὁ αὐ ) ζυσύτων γελυηγυδίος 

χρόνων; ̓ 

Ιοσοη γε.) 



νιν, 

Μαγ. εζ. 4. 

Ῥωμιη. λῇ, 

384 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
λων εδρὰ " τύπου, χὰ τὴς σκιά. καϑοίστερ ΣΝ οὐζαῦλα ῷ πσϑϑδατον φϑ»- 

αγτὴ τὰ Ἰσαάκ, ὅτως )  λϑγεκος αἰνὸς  ασξϑσυνῃθη αἷρ τῆς οἰχουνϑρης, ἔ ςξ- 

Ν ΜΥ ἐν τῇ σκια, ὁ πσοϑϑζκ ραφηναι ̓  "ὐλήλοιαν: ϑδϑι ΜΙ γὺ ἰγαστητὶ, πῶς ὡπανταὰ ιδζῳ 

τὴς σχιάς «ϑτετυπούτο μονο δ μὲς ὀκᾷ ὺ μονο δ μὴς οὐ" αγαπτητὸς ὠκᾷυ γνήσιος, 

αἰγαπητος χαὶ ̓ ζ χα] ᾿ γνήσιορ. Οὗτος ὙῈΡ ὅφ!ν ὁ ες μου ὃ αἰγαπητόρ, φησιν. αἰ συ ἧς 

παξος ὠκήνος Εἰς ὁλοκαύτωσιν αεφέρετο, χ) τϑτον ὁ πατὴρ ὄξεδωχε. χαὶ 'βοὰ Παὺύς-.. 

λορ λέγων, Ο' γέ πὸ ἰδίου νοῦ (οὐκ ἐφείσατο, δ ταῦ γρμδῇ} “πότων ϑλέδωχεν αἱ αὖν-. ὦ 

τῦν. μέχρι τῦτῷ ἡ σχια, Ἀι λοιπὸν: ἣ ΧΩ πραγμάτων ἢ  ἀλήλεια πολὺ Ὁ αὐερεχον ἵι- 

δείκιυται!. ὁ γα αἰνὸς τ ὁ λογικὸς ρα αἰπιίσης πτὴς οἰκϑυμδῥης φοξϑσεφέρετο, ὃ- 
τὸς τίω οἰκρυμϑιζω ἃ ἅπασαν ἄξεχάϑηρον, (ὅτ (ὄντ ῥ (ἦν: αὐ ϑεύποις τὴς πλούνς ἡλέυλέρω- 1ο 

στ, ἡ ων τίω ἀλήϑειαν ὀπθμήγαγι, ἐνὲ τίω γάῦ ὁ ϑεανὸν ἐποίησεν, α τῶν φοιχεί- 

ὧν οναλλαξας τίω φύσιν, δλλὰ τω ἐν τοῖς θρανοῖς πολιτείδν Εἰς ὥν Ἐλὶ γὴ: α- 

«ϑούήποις μετοιςφήσεις. δζο, τϑτο πάσα κἡὶ τών δαιμόνων δαραιπεία, λέλυτω,, ΑΙ αἱ τὸτι 

οῴε ἔτι λίθοις ᾧ ξύλοις πσοϑσκιωνούσιν δ ,ϑοφποι, σοὶ (Ὁ) ᾧ πετιμίήνϑμοι τοῖς α.- 

ναι αϑητοις αὐ πυκύφήουσιν, ἀλλα πάσα ἀπελήλαται “πλανή, ὦ ὃ τῆς ἀληθείας ζῶ ι 

τὼ οἰκϑυμδήευ χατήυγαισεν. Εἶδες τῆς ὠληϑείας τίω αὑπτροχέω" Εἶδες ̓  

σκιαὶ, πἰ ἢ ἡ ̓ἀλήλια. 

14 Καὶ ἐχάλεσέ, φησιν, Αζρᾳαμι ζὸ ὀγο μα πὸ τόπου ὠκείνυ, κύθλος Εἶδον ἴα 

Εἴπωσι σήμερον, οἷν τῶ ὁρᾷ κύρλος ὠφ,9η. 

εκ τὶ δικαίου τίω Φιλόϑκον γωμέωυ, πῶς ἑκοίσοτο ἐκ τῶν συμξαμόντων ζ4 19 

παδϑσηγϑθάας τοῖς τότίοις ἄ ΩΝ τίω "Ὰ» κρδὰ τῷ Θεού δινονϑμίω ᾿(χίσκεψυ 

βυλόμνϑρος, χαθούπτρ οὖν φήλῃ χαλκῇ, «ὑραπολέοϑαι τῷ ὕπῳ δὶ τς πσεησνγϑεί- 
ας, Φησὶ, αὶ ὠκαίλεσε ὦ ὄνομα τῷ , Ὅπου, κὐ κύριος Εἶδεν. ἤρκει μδὺ δὲ δξυ ποὺς ἐμειφίω 

τῶ δικαίῳ καὶ ἡ Ὁ ζωνται ὀπόμαγαγεῖν τὸν Ισαακ, καὶ Ὁ Ω ἀξιωϑνναι ὙΜγκωμίων ὀκόμ, 

Μ' μεγάλων, τὸ γι ἔγγων ὃτί Ιφοθῃ τ Θεὸν σύ; ΔΛ ὁ φιλϑτιμοςζαις δωρεαῖς ἀεὶνο 19 ἘΜᾺ 
δὶ ἡ ζαῖς Δϑεργεσίαις, τίω ἔννοιαν 1 ἡμετέραν, ὕλιδαψιλῥυεται νι τῷ 5 δικαίου τ 

»νωμῴωυ, ἢ μειξόμδμορ φησι παλιν πῆς αὐτον" 
15 Καὶ ὀκάλεσεν ἀήελος κυξίου Τ Αὐρακαμ δύτερον ἐκ τῷ ϑρανοῦ, τό Λέ- 

γῶν, κατ' ̓ ἐμαυτο ὦ ὠμόσοω λέγει κύριος, 8 Εεκεν ἐποίησας ὃ λει τῶτο, ὑοὐκί . 
φείσω τῷ υἱοῦ σι τὺ ὁ ἀγα ποτοῦ δ ἐ ἐμέ, 17 Η [μέω δὐλογῶν δἰ λογήσως σε, ὁ πλη- 9 

θιωώων πληθεωυαῖ δ απέρμια συ, ὡς (ἄν; α αἰφέρας Τ δ ἐἰρανοῦ, καὶ αὶ ὡς τω ἀΐμιμον τίω αὗδὰ 
Ω χεῖλος τὴς ϑοιλοίοσης. "ὁ κληρονομήσει Ὁ) ἀπέρμια, συ ζᾷς πόλεις ων αὐ ονλυτίων, 

18 Καὶ ἱ ἐνθυλογη ϑησονται οἱ -ῳ τῷ απὐρματί σῷ πόρτα ζῳ ἔϑγη τὴς γῆ, δυθ᾽ ὧγυ- 

“πήκουσας τῆς ἐμῆς Φωνῆς. ΟΣ 

1 πειδὴ ἐπλήρωσα, Φυσι, ὧ Ῥίταγμα, Ος ἐμὼ ̓ ς Ἀυδήμίν ϑαναωιῤδῥν " 

πόμτων ἐπεδείξω, δγρὰ τῶτο ἄχουε, ὁτί κατ᾽ ἐμαυτῷ ὦμοσαι, λέπι κύξιος. ὁρϑι Θύ 

συγκατάζασν. κατ᾽ ἐμοντού, φησιν, ὦμοσοι, ἵνα δοῤῥεῖν ἔχη ὅτι ς ται αὖ 
ὠντῳῖ 6 Ξ ἰρηφῶμα. ἴοτΝ γκὰ ᾧ δὺ,ϑρϑρποι ἐπὸι δὴ δρκϑν ἔχι Ἰς ἐπαιίελϑόϊσι, 

ὅτι ὡς βεξαίαν τίου αἰπῦδς σιν δόξα μϑμοι, ὕτω δγρέκειντω (ἢ τίω ἐπαγίελίαν ἐοδ.ς 
αὐτες ᾿ ὀχ τῦτο Ρ ὃ νιατύτς τῇ ᾿ λῤιϑοφ πίνη (ὐωνδείῳ λρησούμϑιυόρ, φησι, Ἀᾳπτ ̓ ἐμαυ- 

τϑ ὦμοσει, ὅ Θύνεκεν ἐποίησας ΕΥ̓ ῥἥμα Ὑϑτο, ὁ ςκ ἐφείσω. τὸ ἰοῦ δ ὅῳ τοῦ ἀγαπντῦ 

δὶ αμε σχϑπτει μοι Φιλαν,ϑοϑ»πίαν δεαυύτε. ςἕκ ἐφείσω τῷ ἡοὐ σῃ τὸ ὠγαπητϑ δ 
. ἢ μέ ζώντο, αὐτὸν ἐπθμώγει. λα μὰ τῷ τέλει τροοσχῇς» ἀγαπτή 

ἀὶ. 
»-- τ 
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δλά τῇ γνώμιν Ἂ σῶν ὡ τ πϑτὴς οἰκοίας παξϑαιρέσεως ἥμαξε τίω ϑείξιαν 0 πατξιάρ- 

, χορὸ ὺ κτ' τὴς ϑέβραρ τῷ ἡ παιδὸς ἐπαφηχεῖ ᾧ ξίφος, καὶ Ὁ ἀπηρτισμόνων ἀἰπειργαίσοιτο ς 

Ε ϑυσίδρ. δὲ ο ἡ ὁ ὁ δεασύτη, ὡς Εἰς ἔργϑν τῆς θυσίας οὐερθείση, ὅτω τὸν ἔπαιον τϑ δι- 

σίου (ἀυυτίϑησι, χα Φησίν, ὁτί ΟΥ̓Χ. ἐφείσω τ Τ υού σῃ τὸ ἀγαπητὰ 5 δὲ ἐ ἐμ. συ ,μδὺ οἕκ 

ς ἐφείσω δε ἐ 5 ἐμὸν “σρύταγμα, ἐγὼ ἢ  ἐφεισοίμόωυ ζω πίω σὴν αἰ πσιακοζω. ὅεκον δίωυ 
τῆς ὑπακοῆς ζώτης ὠμειςὀυϑμὸς σε Δὐλογήσω κα χὰ πληθεωύων πληθευῶ σε. ὅρα δ.- 

λογία Ῥλήτασιν, αὐτὶ τῷ, Ἐχι πλέον πλυϑωωῶ ὃ πέρι. συ. ὅτος ΝΣ ο τῇ γνώμαν σὺ 

σφαγιαοδεὶς ὅτως Εἰς πλῆλος ὠκτεινόμδνον ἕξει ὃ απέρμμαι, ὡς Ὅς ἀ ἀφροις τῇ ἀμμῳ 
παφισω ϑήναι, ᾧ πϑϑτα ζὰ ἔϑνν οὐγῥυλογηϑῆναι ς᾽ ων τῳ! ασεριιατί σῳ, αὐθ᾽ ὧν αἰ ωτήκου- 

Ἰοσας τὴς ἐμῆς φωνῆς. τα δὲ σοί, φησιν, ἀπϑρυταί σαι δίῳ τίω πολλίωὺ αἰ “σακοίωώ, 

{ππξωυνὶ Αφα Μ μιυθλῶν ἡμῖν ἀγαγών, ̓ππξέξοος γίνεται ῶ ὑπ αχϑύειν τῷ δεασύτη χα] ἩΘΙΚΟΝ 

πεθιοϑαι αὐτοῖ τοῖς πξρεαγμασι, ἡ ὁμοίως “τῷδ πατείαρχῃ τϑτῳ μυὶ μαἰβιρργαζεως 
ᾳ τὰ ἀντ ξθιτουῆόρϑμα λα κριϑούπερ ϑὐγνώμονας οἰκέζαι :πληρϑεου “ᾳᾳ Δ|στε-- 

ταγμένα, ᾿ Φ’ ἰδ τϑτων Ἅϑηϑν τὐϑαχωρῷ ἃ Ω δεασότη. ἐδ δξίυ ὅτω παιδυύσωρϑῳ 

1 ἑανεᾶν', δεωυησώ ῖθα. χ) τω: αὐτέου! συ ακοζωὼ ἐπῳ' ϑιχαίῳ ὑληδείξαιϑαι,Ὁ "ἡ Τῇ αἰντῶν 

φεφαγων Ἐμπτυχεῖν. πῶς ἢ αὑσἀκούσωμδν ; ἐαν Καὶ εὐγτολοὶς αἰτεῖ δζρὲ ἐμ βγῶν 
πληρῶν. Οὐ γ (Ω ἀκροαταί, φησιγτῷ γόμου διχφώϑϑησονται, ΝΥ Φ ποιηται. η Ν᾽ Ῥν. β. γ. 

ὀφέλος, ἐδω καθ᾽ ἐ ἐκρίον νμϑυ αἰουωμδῳ, ἀμελώΐμϑυ ὃ τῆς τύτων ἐ ἐργασίας; ;δ|9 τὐρα- 
καλώ͵ δχὶ Ὁ ἐργασιδυ [ αὐτῶν] ΝΜ ἔργων ασεύσωμϑῳ ( οὐδὲ γδρ ἄλλως σωιϑῆναι δὺ-- 

20 γάτὸν) ἡ γα ὁ ᾳ ἡμδρτημῦμαι ̓ ὐπομηψωώ θα, κὶ ὁ τῆς χὰ αὐτῷ τοῦ δεασῦτυ Φιλαν,ϑ69πί- 

ας ἀξιωϑαίκδν, χαελτι καὶ  Φιλαν θεν πίᾳ τοῦ κυρίου ὑμοῖ Ἰησοῦ Χοιρού, μεθ᾿ δὶ δ τῳ 

πατοὶ ̓  ἐ δόξα, ἄμα τῶ ἀἰγίῳ χαὶ ̓ ζωοποιῷ πνθύματι, νωῦ ἀεὶ, χαὶ Εἰς (ἄν αἰαδγας 

ἊΜ αἰώνων. Αμίω. 
᾿ 

ὃς Λυγ. (.. ἈΠΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΔῈ ΟἹ ΥἹΟΙ͂ ΤΟΥ͂ ΧῈΤ 

καρϑς Αὐρμαΐμ, αὶ Εἶπόμ, βαριλεις μὐ νοὶ Θεοί Εἰ σὺ ἐν ἡμῖν. ων 

Οἷς ὑκλοκίοῖς μνημείοις ἡ μδῇ θούνψον Τ' νεκρόν συ. 

ἘΖ 5 Ὑν εϑὲς, ἰγαπητοὶ, τῷ πατξιαρχου τ τὼ λὐδρείλ' Εἴθδετε 

ΘΔ. ψυχίω ἰδούμλρτος σεῤῥοτέραν, πῶς Ὁ ἤχν Εἰς αὐτὸν 5, ΧΡ; 

Ψ τ᾽ αἶϑ τὸν Θεὸν πόϑογὶ ἱερεες τὸ 5 παι δὺς ἐγήϑετο, ὦ τῇ  μδὺ γνώμη 1 ἣ- 

Ὁ» μαξετίω δυξιλῤ ὶ ΩΣ ἱερεῖον ασοϑσιγεγκε᾿ ΜῈ οὶ δ ἄφατον τῷ 

2 Θεού φιλαννϑερπίαν σῶον κα ὑγιὴ ΤᾺ παϊδὸν λαῶν ἐπόωμει, χα! 

Δ. δ δὰ Ὄπ τῆς παξραιρέσεως Δἀροκυρύῆετο ὁ ἢ πατριάρχνε, ὧτ τ φέφανον 

75 λαμήσδϑν δὲ Ἐδήσατο, αὶ πὗτον τολδυταγον αἰγῶνα, ἡγωνίσευτογα δὲ πόϑτων Ὁ φιλόλεον 

ἀὐτετης γνῷ μης ὧπασι Ἄμυται κατάδηλον. ἰδωρδῳ καὶ ἡ σήμερον τῷ δικαία τύτυ φι- 
λότοργον, ὁ7ηιν ποιήται τῷ ᾿ παιδὸς τίω κηδεμονίαν. ὯΝ ὃ μζ ̓ οὐπὸ ὀϑυσίας ζω- 
τῆς ἐπθμελδεῖν τῆς χρηνῆς ὼ φἴβαδὺξε διεδεξα;» αἱ αὐτὸν Τὴς Σαῤρας τὸ ὁ προς ναὐτησοις 
αὖ ἣν αν Χὲν μτῆσιν ταφου,ὺ αγιαμδρος ᾧπ τοῦπον αἰπέλεν» ᾧ μικροῦ ζωϊπίω 

49 ρατίω Φοχζω κτήσεως ποιεῖται ὁ πατριάρχης δ τίω τὴς Σαῤῥας τελδυτέω, 
δεικγύσαι σδρημ ἡ ἡ λία γθαφὴ δ, πϑύτων τα δικαία τίω Ξὴρετίω, ̓  γί ὡς ποίφοι- 

Ὁς Ὁ ὁ πὐλεπίδη μος ὦπόρτα δινγε ῷ χεόον, ὃ ἡ τῦτο ἐπεσημέματο, ἥα μιαίϑω δι ὅτ 
ὁ τυτ Τὶς Ὥστ δ") “τῆς αὐζυνεν συμμαχίας ὸ ὅτω -ἰδεφδυής γεγϑνως ̓  ") Ἐχΐτο- 

Οεγίοιζ, τοι. 1. Κκ σὕτον 



Ἐβ,ιαᾳ, ὃ, 

Ἦφσ.4.η. 

λιυκ) 18. κι 

486." ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
σῦτον πλῆϑος ἐχταϑεὶς οἰκεῖ, ,δκ κτήσατο, χαϑα τῷ νιω “ποιοῦσιν, ἀἰγρὸις ἣν κώμας ὴ 

πολλίω τινω ᾧ ἀφώτον αἰδευσίλν. Εἶχε γδβ διρκοιῶτα πλῦτον () υἱπὸ τῆς γνώ. 
μμη9, ὦ συοδμίδλυ αὐδὸὶ ζωῦτα ἐποιῶτο τίωὐ ἀσουδέν), ἀκουέτωσαν (ὦ αὐ ϑρόον ᾧ ὦ 

μιᾷ χαιοϑὗ ῥοπῇ τὰ πόύτων αὐδεξαλλόνϑμοι, ὃ πϑυταχοδ, ὡς Εἰπεῖν,της οἰκείας πλε- 

ονεξίας τω ἐχιϑυμίδλυ ὠκτεύνοντες, ἢ μμιμείαϑωσοιν τὸν πατοιαρχζω » Τὸν Ουυϊξ ὅπου ς 
κατα θη τὴς Σαῤῥας ζὸ λείψανον ἐορικόται, μέ, ἐστε ὁ αὐχο αὐτῆς τὴς ὀμαγκης ὦ. 

θουνϑιυος,ὠγήσατο τὸν αἰ γρὸν ἡ Ὁ πού λαίον ὑεὺ ἿΨ ἡων Χέτ. ὅτι Ὁ» «λζξλοαῖος 

ἐῶ ρα τοῖς τίω Χ ὀνόναίθμ ὀικοίσιν, ἀΐκουε δι᾿ ἐν Χέτ αυδϑς αὐτὸν λελόντων, 

6 Βασιλβυς τἰρὰ Θεού σὺ Εἶ ὧν ἡμῖν. ὧν τοῖς ὠκλεκτοῖς μψημείοις ἡρδν ϑώψον ̓  

γέρον συ. συτλὶς "»»» ἡμδἕ; ν᾽ μὴ κωλύσῃ τὸ μψημεῖου αὐτὰ στὸ σν. 19 

Αλλ᾽ σοι ( ϑίχαιον, ὅπτως καχείνους πουδυύει δὲ αἰντῶν “Μ᾽ ἔργων τίω ὀἰκείαν φι- 
λοσοφίαν, ἢ ὁ πότερον ὀὐέχεται λϑῷν τὸ μφημεῖον, πρὶν αὐ τίω δικαίὰν καταβαϊλ.- 
λητιμέι. Εἰ β ὑμῴς, φησιν, ὅτω «ἰδὲ ἐμὲ θὐγνώμονες γεγόνατε, δλλ᾽ ἐγὼ οὐκ 
έξομᾳι, Εἰ μυὴ πσοότεξον τέυω δέουσειν τιμιζωὺ χα ταξύλλοιμ, λοξων “ ὑμδμ τὸ 

μνημεῖον. τῷ Καϊ δύς, φησι, Ὁ ϑογύσλον ἔλοξε τὸ μνημεῖον ὸ ἔθαψε τ’ 
Σαρραν τίω γιωώχω ἀυτύ ον τῳ ατηλαίῳ ἀγροῦ τα{ϑισιλῷ, ὅδν ἀπόαντι Μαμ- 
(ρη. Καὶ οὕτω αἰδαφονὴς ἡ ὐϑέδλετῆος, ἡ τοστωύτζω πϑρρησίαν πα- 
οοἱ τωϊθεῷ ἔχων,  τραὶ πόμτων, ὡς Εἰπεῖν, ΔΜ αἰντόθι τοσαύτης ὠὐπολαύων ϑερᾳ- 
πείας,ὡς ἡ ΕΗ ἠοιᾷ Χὸτ βασιλέα αὐτ' ὁνομιοζειν, Οὐ εἰ οη μα ποδὸς ὠκέκτητο. ΩΝ 

ᾧ ὁ μακαολος Παῦλος αὐακηρυῆων τὖ διχαν τότε τίω “δ ρετίω γράφων ἐλεγα Πί 
«κεἰ πἢ ῳκησεν Αδρφαιε Εἰς τίω γἀὼ τῆς ἐπαγίλίας, ὡς διλλοτοέθν Ν ῳ σκηναῖς χᾷ- 

τοικήστις μΤ Ἰσουαὶκ ᾧ Ιακωρ ΦΜ συγκληρϑνόμωι τὴς ἐπαήελίας τῆς αὑτῆς. Εἶτω 
διϑαίσκων ἡμᾶς πῶς πίςει χὐρώκησεν, ἐπήγανλμ, δξεδέχετο Ὁ» τίω (ἄν: ϑεμελίοις 
ἔχουστιν πόλιν, ἧς τεχψίτης ἢ δημιαροὸς ὁ Θεός. τῇ ἐλπίδι, φησὶ, γῆ) μϑιηόντων ἰπῇ- 
ἐωεϑι ΠΝ παρόντων, ᾧ τῇ ασϑϑσδοχία, ΜΔ μειζόνων ἔλφῆον ἐφρόντιζε τϑύτων Μ οὖν τῷ 1, 

πϑδόντι βίῳ, ᾧ ζᾳῦτα “πτθ3 τῷ νόμου, πσδϑ πῆς χάρχτς. “ποίλω δξζω ἕξονϑν ἡμᾷς δσι- 

λογίδν, Εἰπέμοι, (ὦ μ( τοσαύζας ἐπαήελίας αὶ ζιὶ “ἰ αὐοοέσεις Μ᾽ ἀἰποῤῥήτων ἀ- 
γαϑοΐν ρος ζὶ αἴδόντα ἐπήοηνϑβοι, καὶ ὠνώμϑμοι ἀγροις, ἡ πθυταχοῦ φαιδριωεον, ἀσπου- 
δείξοντες, κὶ ἰπὸ πλεονεξίας ὁ ἀγπαγῆς ζωῦτω πόρτα συλλέχοντες, καὶ ὑπῆν ὁ μαχά- 
δος σσοϑΦητης θρηνων ἔλεγε, ξτο ὀχρὸ Ὦ ἔργων πληρϑιῶτες, Οὐαὶ οἱ {Πμυαὐπύγοντες οἰκί. 9 
ων Ὡρὸς ὀικκίὰν ̓ ὲ ἀγρὸν “Ὡρὸς αἰγρὸὶ ἐγϊξοντες, ἡα ὦ πλησίον αἰφέλωνται Ω χὶ ζωτα 

καθ᾽ ἐχάφὴν ἡμέρρν ὁρώμϑυ γνόνϑμα, ὦ χήρϑις δὴ αρπαζομϑμας, ὀρφδνοις Ὁ ̓δἰποδυο- 

μόβοις, ᾧ «ὧν' αἰοϑενᾷς κἰ πσὸ Μ᾽ διυνατωτέρων πιεζονϑρους : λ, ὀυχ' ὁ δίκαιος ΠΟΤῚ 

λα καὶ μγημᾷον ὠνήσαιοϑαι βεληϑεὶς, Τ᾽ ΕἾδεν ἑτοίμοις αἰ σϑοιώω βυλονϑροις | 

(ὧν αἰτυϑένζμ,ἐ Ὡρότερϑν ἐιὐξοαετογωρὶν χ) διχα δ κουτέξνλε τιμᾶν . ὡτ οὐγνοοιώ- 15 

τος, ἰνατητοὶ, μι μκησω θα (ζ, ον τῇ χάρο Ὁ “το 3 τοῦ νόμουρὼ μὴ αἰδὲ δ ἢ πλϑόον 
Ἐχιδυμίλν ὠκχαιόνϑμοι, μιξξον ἑαυτοῖς ἡ σφοδρότερον Ἐχισωρθύωμϑν τὸ πῦρ τὸ ἀ. 

σξοτιν, τέω φλόγα τω αἰφόρητον. αἰκουσύμεϑοι γ, Εἰ Ὠπιμείνοιμδυ τως ζιαύπως 
απο γοῖῆς πλεονεξίαις, ζὰ ωρὸς τὸν σλιἔσιον ὠκάνον Εἶρηνϑῥα,, Αἴφρον, ζοωύτι τῇ. 
γυκτὶ τέωυ ψυνγζω σῳ αἰπαυτούσιν ἰστὸ σθ ὦ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔξα!ι, Ἴϊγος γδ ἐγών 49 
κεν, ἀγαίπητε, τοστιστα, συλλέγειν ἀπουδείζεις, ὦπτερ μετ᾽ αὶ πολὺ μέλλων ἐντεύδον 
αἰφαρπάζεοϑαι χαταλείψαεις οὐ ζϑα, νὶ μόνον συ εἰν ἐπ αὐτο κρρητώσοιοϑαι δυ- 

᾿ ᾿ ; : ! Δ... ,» 4“ 2 " 
"ηϑεὶς, ἄλλα καὶ Ὁ φορτίον τῶν αἰ μϑοτημώτων ἔχι τοῦ οἰκείων ὠμῶν δηηφερομδνος ἡ 



ΓΕΝΕΣΙΝ, Λογ: μα, «᾿ 387 
ἾἜΞ ΕΝ “4 ! χσὶ κλ "δ “ἢ Ἔ ΠΩ] 

ἠάχορακτα λοιπὸν μετοιγιγωσκών. χαὶ Ων σπορὰ σα μᾺν “πἈεονεξίας συλλεγντῶ 

ἡμέπναι. πολλαΐκις ὰ εἰς τῶν ἐθρών χεῖρφις" ἐλθύσεται" αὑτὸς ὃ τί ὅχε τούτοις δέοι αἰ.- 

παιτηλήσν. ποίας δξίυ σύν ἐν Εἴη τῇτο Φοϑσιύης, Ὁ ἑτέροις πονέίεϑοῳ, ἢ αὖ-- 
πὶς τίω (χὶ τύτοις δίκην διδόγαι ὄνον Εἰ ππόϑτερον ὅτω (α χαθ' ἑαυτῶν: ραϑύμως 

Η, ςς διεϑήκωμϑιυ, γιοῦ γϑιῶ ὦ δέον βελθυσώμεϑοα,, ἡ μὴ ἢ ἑπλαῖς «ὐξιξαλλεοϑαι σσου- 
δαζωμϑρ πολλίω «ζω περλουσίαν, δλλαὶ πολλζω τῷ δικαίου ποιωμεθα, πσοόνοιδυ. ἐ- 
Ὁ; -“ Ι ! ι! »Ν» ἸΌΝ Ι ᾿ ,,.,. 2} 

δ Ν᾽ μέλρα τὸ παιρϑντὸς φήσεται ζῳ μέτερφι, σ᾽ εἰὲ ὄγτι τὴς ξέγης δ πόμτος ἐσύμθα, 

Σλλαὶ μετ᾿ ὃ πολὺ Εἰς τίω οἰκείδν ἐπλυήξομδν πατοίδεου. πόμτα, δίχω ποιώμϑμ, ὥςτε 

μὴ ὀκᾷ ἐν ὠνδεία ἡμῶς λινέρϑαι. τί γδῤ ὄφελος οὖν ξένη μδ΄ πολιω τὸν πλούτον κα.-- 
. “ὦΑκμἌμ, ἡ δ Ι ἣ ᾽ ! ι “ἢ Ι 
γο ταλιπεῖν, οὖν ὃ τῇ οἰκεία, πατοίδι μιηδὲ τὴν αὐαγχαίων τω γρείδν ἔχεν ; απεύσωμϑμ 

"ὁ ἕω, αἱϑακαλαΐως ἔτιχαιοϑορὰ ζῳ Ὀχὶ τῆς ξώης ὠκᾷ μεταϑώμδν. Εἰ Ὑ5} ἡ πο-: 
πὰ ,! ἌΝ Ι " ς κὰὼφΡ Ι ε 

λυ Ὁ ὅζρτημα, ὠλλα᾿ σφοδρά, θυχολος ἡ μεταχομιδὴ. γὺ ὦ μεταχϑμμίζοντες ετοί-- 

μοι, ᾧ κ(' ἀσφαλείας ὠκῆσε βαϑίξοντες, ὶ ἐν ἀσύλῳ ϑησαωωυρῷ υὐποτιϑένϑμοι,ἀὐπερ 
δὲ δ᾽ αὐτῶν ααϑλαποκεῖλαι δυωνθώμϑν. αἱ ὙδΡ̓ τῶν πενήτων χεῖρες Εὐξῷ ᾿ἀμιίῴα 

» “ γε «' ς: ,2 2 ’ Ν 27 

15 τῶν ἐρανων ἀσποτί)εν.) (ᾳ αρημλν διδόνϑνα, στὸν δξω ᾧ ἡ θύκολίᾳ ἡ ὍὌστοωυτη κὴ «ἰ- 

σφέλεια, Τίνος ἕνεκεν θϑαδυὸμεϑοιν ἐχὶ ἢ ΚΤ' πιίσης απουδὴς τῦτο ϑζντορ αἰ ἼἬομεθοι, 
᾿ ἥα ὠκᾷ στα ὕὕρωμδν, ἐγϑου μάλιςα αὐτῶν χοίζομδν ; δχγὶ πότο κὺ ὁ πατοιουρβχὰς 

ὥμ,, ὡς δλλοτοίλυ, κατῳχει τίω Χανόναίθῳ, ὅν ὠκείνζωυ ὀξεδέχετο τίωυ πόλιν, 

ἧς τεχνίτης ὼ δημιουργϑς Θεός, ἐδ ζοίνωυ βιαληϑώμϑμ τὸν δίκαιον τῶτον μιιμιήσοι οι, ̓ 

20 ἡμεῖς Εἰς ὠκείνζων χατὸμτήσωμϑμ δν, Ω Εἰς ὧν κόλποις τὸ πατειορχου φϑ9εῤ- 
« . 4 ! Κ΄.» ! Ὶ ,ὔ .«» ͵ 

σωμδμ. ἡ ὙΣΡ̓ Χονων αν τῶν πραξεων, τῆς σιολθυσιως τίου Κοινωνίαν ἡμῖν σφίξε. 

πῇ. δον, Εὐδυκῷ, ἐπόμέλθωμϑν λφιτὸν ἐπὶ τίυὐ ἀκολουθίαν τῷ λύγϑυ, ἡ ἰδωνϑμ μ(' 

πὸ τῆς Σ αἴῤῥας θνίνωτον, ὅσην ὁ ϑίχαος ποιᾷται Φοοντίδου τοῦ παιδὸς, τοῦ [σααὶκ λέγω. 
ἀκούσωμϑυ ζοίνιωυ τῶς ϑείας γ»φαφῆς διηγϑυμδῥης ἡμῖν. 

Ὁ αι Καὶ Αδρκαι, φησιν, ἐω ρεσξύτερφο, πὐοϑθεξηκως ἡ μερον, καὶ κύρλος ἠυλό- 
γήσε τὸν Αὐρᾳαμ χτ' “πὐρτα. 

Τύος ἕνεκεν τούτο ἡμῖν ἐπεσημένατο; ΤΣ μέλλει φοωσίδα, ποιζαϑαι τοῦ Ἰσοιαἰκ 
ᾧ ἀυουδύω, ὡςενύμφζω «τῳ ἀγατέαϑαι, ὀζοὲ τοῦτο ἐσήμάμεν ἡμῖν τλω ἡλικίαν ὅπα- 

ος τόιορχου . ἡγίκα ὍΝ , φησι, ασοϑς ἔλατον γῆδϑις ἡλαῖσε, βυλόνϑυος (Ὁ Ἰσεκαὶκ τῆς 

ννΐῳ 9 τῶν Χἀναγαίων' συγίενείας ἀπαλλάξαι να μὴ ὠκεῖϑεν αγοΐγηται γωνάχκᾳ, χα λέσας, 
φησὶ, ποὖν ὄκετὶ τὸ θυνουφερον, ἐντέλλεται ἀυτω αἷθὲ τούτου,χα! φησι" 

» Θὲς τίω χεῖρα, συ εἰ σα τὸν μηρϑν μου. 

ΤΡ ὦ Ἑλλάδι γλώδη ἅἄτω γέγρα ται, ὑσὶ δ μυνον μου" ον ὃ τῇ Εβοαίδ' φαὰ 
ὥρων τί ὀστφεωώ. καὶ ἥϊνος ἕνεκεν τούτο ποιᾷ, ΚΦ) ἐντεύθῳν ἡ Ῥιοχὰ τὴς Δυνήσεοξ ἃ 

35 ἵγαακ γέγϑνον. ἰδίωμα ὙῈΡ τοῦτο ταῖν πταλαιών αἰδρών. χαὶ ἵνα μαίθης ὅτι (χωνϑείας 
τινὸς ἰώ τὸ γινόνϑμον, ὁρο. αὐτὸν Ἐχιτώῆογτα τίω ὥ, “εἴορι αὐτῦϑι ἔχηϑεῖναι, δϑϑωφᾳ 

ὃ ἐπαγοντα, ὁ 
3 Καὶ ἐϊξορκιωῖσε κύριον ζν Θεὸν τοῦ ὠρανού, αὶ τὸν Θεὸν τὴς γῆς. 

- ὥρᾳ πῶς καὶ Τ' οἰκέτέω διδάσκει Εἰδέναι. τῶν αἰπλώτων δημιαρονν. Εἰπὼν), 
40 θεὸ ὅξρο α Θεὸν γῆς, ἁπασοιν τίω κτίσιν συμυαϊδεέλφοε. αὶ τίς ὁ δρχος; 

ἶνα ΜΗ λοίξῃς γιυυαμκϑι τῷ υῷ μου Ἰσκακ: » ποτῶν ϑυγατέρων Χλυόμαίων, κ᾽ ὧν 

ἐγωχατοικῷ ὦν ὠΐζοις᾿ 4 Αλλ Εἰςτίω γἄῶ μου, ὃ ἐδιρνηϑην,πορθύσν, ὁ Εἷς τίως 
Υ Ι “μ᾿ εν ᾿ . 

Φυλίω μου, ὁ λήψῃ γουυεκᾳ τῳδηῷ μοὺ Ἰσοιφύκ ὠκᾷϑεν. 
Οβυγίοιὶ, τοι, τς ΚΚε Εἰδες 

.--- .- 

ὅτι 



ΒΕ ΣΝ ον ΡΟΝ 

χες. κι, 388. ΧΡΥΣΟΣΊ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

Εἶδες πίω ὠὐτολζω αἰ πατεοιαρχου τέ ασϑϑς Τ᾿ οἰκέτέω πμονϑμίω. μιὰ ἱπλώς 

ὃ ὐδαδραίμης ᾳ Εἰρνυδνα, ἘΝ εὐννόησον (Δὃ σχϑηπον τῷ δίχαίου, ἡ λόγισια! ὕπως 

τὸ παλαιὸν ἐποιοιῶτο ασουδέω, αὶ γουμοώώτων Ἐχιξητοιῶτες αἰϑιυσίαν, ὦ πολιὼ πλζ. 

τον, ἢ δύφραίποδο ἢ πλέθρα γῆς ζόσει ἡ Ὅσα, αὶ τῷ ἔξωθεν καίλλοις Ὁ θυμορφίϑμ,ἀλ.- 
λοὶ τὴς ψυλὴς ὦ χαάλλος ἐπεζητοιου,ὸ (6 3πων ϑύγένειαν. τὼ “ὃ ΕἾδε τών ἐν τῇ Χα..ς 
γαγαία; οἰκϑείτων τω πονηρίαν, Εἰδὼς ὁσὸν δδὴν αἰ γαϑὸν ὁμόίξοπον ἔχειν σύξυχον,ϑζᾳ-: 

τάώῆεται τῷ παιδὶ, κὸ ὅρκον ασΞ εἴ ϑησιν, ὡφε ἐκ Φ συτξενείας εἰντϑ αἰ γα γέοϑει τῷ Ισαακ 
γώναϊκο.. ὦ ὅτε Ὁ οἰ ϑσημα "Ὁ που, ὅτε αἱ ὥλλω δυσχϑλίαι ὀχφηρϑτερϑη ΤῊΝ 

αὐτὸν αἰδὶ τῦτο πεποιήκασιν" ὃνλ Εἰδὼς τῷ ποδαγλάτος ῶ αἰναγκα)ον , πᾶσαν 

“ποιφπω πίω ατουδέω, ὼ Ὁ ποςέλλει ῷ οἰχέτέου. δὲλ ὁ μϑὺ πατοιρχης Ἐχιμελόμε- το 

τος τὴς κτὶ ψυχίω Ὅρετ ὃς τϑ Ἰσχακ,ὶ φϑ:γων δῇῥ' ἐγχωρίων τίωὐ πονηολλυ,τῶτο ποι- 

εἶ" ὦ διῶ ἀπόντες σῴκ αὖ ποτεαγαάφριντο ζοιδτον τὶ “νοῆσαι, διλοῦ κάν μυρίων ἢ 
καιχὴν αναίμετος ὀγυβιφίος," νὼ ἡ κόρη, ἔν μιόνον ὩὨχιξητῶσι, γρημαΐτων τίωὼ κῤυσίαν, 

ᾧ πόύτα τὠ ὦλλα δεύτεροι ἀὐΐοῖς νενόμιςαι" σύν Εἶδοτες οτι γνώμωης διεφϑουρμδϑης 
ὥσης, κἀν ἀφατος ὅχτρρέη πλούτος, ϑεσῆον τις Εἷς ἐσοἑ τί πενίλῳ ἥξει, ἡ συ οϊὲν ὁφε- 15 

λος ἔξαι τῆς αἰδιασιας, Οῷο ὅσης τὴς οἰκογοίεῖν ζζμῶ το δευνα ϑμης δεόντως ψυχι. 

ΣᾺ ὁ μὴν πατοιάρχις ρκοῦσαν ᾧ παιδὶ τίω εἰντολίω ἐποιήσατο, ἡ ὀρκϑὲς αὐτὸν σὺγ- 

ἐδησεν. ἰδώωνϑμ 3) λοιπὸν τίω θύγγωμοσιωώζω τῷ οἰκέτυ, ὅπως ἐξήλου τῷ δεαυύτο ὃ 

φιλόθεον. 3) 4: » Εἶδε μετοὶ πολλῆς στροδρότητος ογτελλόμϑμον (1) δέκα ἐν, 
5 ᾧησι χυδϑς αὐτὸν᾿ ἐδὼ μὴ βέλυται ἡ γωνὴ πορᾶυϑηναι μετ᾽ ἐμού, βέλει ᾧ υδν10 

συ δὀἰποςρέψω Εἰς τίω γἀῶ, γεν ὄξηλϑες ὑκεῖθεν; ἵνα μυΐ φησι, δὺσχ. 
λίας ὄνος παρεμιπεσόσης ὀκίαίνειν δόξω ζιςὶ ὡτολοίς " συ, ΟΕ) τῶτο πτιιυθοίνομα!, χει 

αἱ δέοι μα" ὐραφυλαξασί, ὁ Εἰ ιρέφον σοι “" Ἰσχακ ἐκεῖ ὠπελϑεῖν,ώςε λοιζόγτα δ χῶνν 

γαμετίω ὅτως ἐπλμελϑεῖ, Εἰ μὴ ὀύαοριτο, καιϑούπερ ονετείλω, καὶ κόρη μεθ᾿ ἑαυτοῦ μίδι, 
ὐἰοαλρέιϑαι. αἱ ξίὼ ὁ δίχαιος ; ἀπαρρρόυει τῷτο αὐτῷ; χα! φησι" 24 

6 Τ]ρϑστγε σταυτῳ ᾿ μεὴ δἰπυςρένψης (ὃ ἡὴν μα ὀχῷᾷ, Οὐ χρεία σϑὶ 
“ἀυήσεται τότυ, φησίν. ὁ "ὃ τἰω ἐπαηελίαν ασϑὸς μὲ “πποιησοίμϑμος, ἡ ἐπὶ ζοσθτον αὐν- 

ξη ϑη,ναὶ ζὶ ασέρμμα ἀντῶ αἰσνοόνϑμος , αὐτὸς σοι χαὶ τῶτο ἐνοδώσει. μὴ ζίνωω Οἰπο- 

φρέψης (ὃ νὸν μα ἐκζ. .7 Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὑἰρᾳανού, καὶ ὁ Θεὸς τὴς γῆς. 
ρα πῶς καὶ λὐωτέρω ὀρκϑιν (δ παΐδω, (ὃ δοιμισργοὸν ν ὁλων αὑτὸν ἐκπταιδοῦ- 3ο 

οι χὰ γεοῦ μέλλων ἐπτὕχεεϑαι, ζῷ αὐτὸ β΄ ματα φησι, δὶ πλύτων παιδίων (δ) οἰκέ- 

τίω ἐπ’ ἐκένον τίωὐ πεποίθησιν ἔχοντα οὕτω τῆς ὁδοιπορίας ψαοϑαι, αὶ ϑαῤρῷ χα 
αἰ τῷ τέλους. διδώσκει γ)5 7} αὐτὸν ὅσης οἷ Ὡρχὺς ὦ ἐκ πσϑϑοιμίων ἀἰπτήλαυσε τὴς 
ρα τῷ μ ὅλων Θεοδ" πϑϑνοίας, ἢ ὅτι αὐτὸς ἅτος,ὁ ἡ ἐκ Ὁ οἰκείας πατοίδος ὀμώ- ἼΩ 

φήστις, ἡ μέρα γι (ὶ χρτ᾽ αὐτὸν ὅτως οἰκονομιήσας, καὶ ἐν αὐτῷ τω γήραι τὸ Ισαά 

Φ ὕκον ϑρισείρϑμος, αὑτὸς Φ(Ο  κυρλκείωϑμα τῳ χοτθυοδώσει. 

Κύριος ὁ Θεός, φησι, τῷ πρρινοῦ νὰ τὴς γῆς, ὃς ἔλοιέ με ὧκ τῷ οἴκου τῷ παΐδ5ς 5, 

αὶ ἐκ τῆς γητῆς ἐβυηϑίω υτὸς οὔυϊ᾽ ὃς ἐλοῤλησέ μοι, λέγων, σοι δώσω τίω γάῦ ζω- 

τίω Ἂ τω ασέρμωτί συ, Οδυτς ὁ σαύτίωυ σδὰ ἐμὲ πω κηδεμονίδν Ἐχι- 

δειίξαμδνος, Αὐτὸς Ὀἰποφελᾷ ᾧῷ ἀγίέλον εἰντε ἐμιιατο 9 οδέν συ νὰ λήψῃ γ0 

ναῖχαι τοῦ ῷ μου ὀκεῖδιν. Θαῤῥών, φησιν, ὠπιϑι. πέπεισμαι ))5}» 9119 
Ὁσαύτίω αἷδὶ ἐμὲ τίω δυεργεσιὰν Ἐχιδειξαμδνος,ὁ ζω υτίων ποοϑεϑήσει ζαῖς ́ σῶ)- 
λα(ουσαις ὁ Ὄιποςελεῖ (Ὁ ἀγέλον «υτν ἐμιυδοοϑέν σν. ἄὐυτος σοι πορϑοδὺποιήσει ἀ- 

“όντὰ 



ΓΕΝΕΣΙΝ; Δογ. μη: τον )8γ βίαι 
πότοι, αὐτὸς σοι καὶ τίν γα ἄκου γγώφαμον ποιήσει, ἢ λφίζων ἰτίο ἥξεις, 

8 Ελ 5 γώηται, ὃ μὴ Ἄροιτο, καὶ δρτιτείνη ἡ γωνὴ τϑ μὴ πορέυϑηναωι, δλότοκος 
ἔσῃ ἰπὸ τῆς ἀφρός τὸ ὄρχϑυ. Τ υϑ τοι ἐὸν μα μὴ οἰποςρέψῃς ὀκᾷ. Οὐκ αἰμι- 

φιξαίλλω γὸ ὅτι χατϑυοδώσει σοι κύρλος. ᾧ δεικγιᾷ ὕπως ἐπεποίθει τῇ τῷ Θεού διωα. 
2. μει, ὠπαγϑρθύει πτῳΐ παιδὶ τὸν Ἰσααὶκ ὠκᾷσε ἐπαγαγῴν. Εἶτα ἴδ κί ἀκριξείας 

εὐαύα " διετείλωτο ὦ παρδὶ, αὶ ἀπήλλαξω αὐτὸν τὴς φροντίδος (ἐδεδδικει τὸ ὁ παῖς, μι) ἔχτ- 
ορκήσοις ἀλῷ ῶ ποδϑςα,ϑὲν μὴ πληρωσακ) 9 Θείς, φησι, τίο χεῖφοι εἰυτῷ 

αἰ ασὸ δ᾿ μηοϑν, ὠμοσεν αὐτῷ ἰδ τῷ ῥήματος τύτυ, «ὗε μὴ Ἰσααὶκ 
ὀκεῖ απαγαγῷν. ΕἾδες πῶς ἐκ πὐοϑοιμίων ἐδειξενὸ οἰκέτης τίου ξιωνοιαν τίου αἰῷ. 1: 

10 δεαυθτίον᾽ δον, λϑιπον ἀυτὸν ἐκ τὴς τῷ πατειάρχου διδωσκαλίας βελτίω γινόνδμον ὦ 
μιμούμενον τῷ διχαίου Ὁ φιλόθεον. 1Ὺ Λαζων »» , Φησιν, ὁπαις (ἐξ χα- 

μιήλους ἡ ὐπὸ ττλώτων Ψ" ἀὐγαθων Ξ κυοίου αὐτι, αναςτὶς ἐπορδῦ)ν Εἰς τίω Μεσοτο--- 

ταμίδν Εἰς τίω πολιν Ναχώρ, τι Καὶ ὠκοίμισε ζῳᾷ καμήλοις ἔξω τὴς πολέως 
Ὡἰρὰ ὃ φρέαρ τῷ ὕδωτος Ὁ ασοὺς ὀψὲ ἡνίκα ὠκπορϑύονται αἱ υὑϑρϑυόνϑμαι, 

Ἰς ἵν Καὶ Εἶπε κύριεὁ Θεὸς τῷ κυδίου μὰν Αἴξοοαίμι. 
Οἷδα τϑοἰκέτυ τω δὐγγωμοσιωύζων. Τ᾽ τῆς οἰκουμδῥης δεαυσύτίω πὸ τὸ πατεικαρ- 

γοὺ ὁνομμοίξει. κύριε γδβὸ Θεῦς, φησι,τούκυοίν μὰ Αδρκαμ, ὁ Ὀσοωύζς τϑὶ ἀυτὼ 
θ)εργεσίας ᾿ξχιδειξαί νϑμος. ἢ τί ϑγωυμαίξεις, Εἰ ὃ οἰκότης αὐτὸν ὅτω καλᾷθεὼ Αρᾳ- 
αἷμ; αἱντὸς ὁ τῶν ὁλων Θεὸς δεικψιᾷ, ὅπτως τῶν διχαίων τίω “Φιρετίω “ἴθ πολλούποι- 

20 {πω, Φησιν, ἐγώ Εἰμὶ ὁ Θεὸς ἴακως ὼ ὁ Θεὸς ἴσκαὶκ ᾧ ὁ Θεὸς Αφρφαίμ. 

Κυρμέ, Φησιν,Ὁ Θεὸς ἄκυρίν μὸν Αδρραμ ἐυόδωσον εἰγλντίον μου σήμιερον,ὺ ποίη- Ἐξοδ. γι). 

ὧν ἔλεος μ᾽ τῷ κυρίν μια Αδρμαμ. λήρωσόν, φυσι, αὶ Εἰς ἔργϑν ἐλθέ ποίησον 
ζὠδύξομτα αὐτῆ ποίησον ἔλεος μ᾿ τῷ κυφίου μου Αδρκαὶμ, τω Ὠχιϑυμίαν «τῷ 
πλύρωσον. Εἶτά, φησι, 13 [δοὺ ἐγὼ ἔφηκα, ὅλ τῆς πηγῆς τῷ ὑδωτος᾽ αἱ ἢ 9υ-- 

ὃς γατέρες  οἰκύντων Ὁ πόλιν ὠκπορεύονται ἀντλῆσαι ὕδω . 14 Καὶ ἔξαιη ὐρλένος, 

ἡ ἂ ἐγὼ Εἴπω, Ὠχίκλινοντίω ὑδρίλυ συ ἡ πίω, ὼ ἔπη μοι, πίε, ἡ Ἂς χρυ μλϑις 

σῳ ποτίω, ἕως ἐν παύσωνται πᾶσει πίνουσαι, ζω τίωυ ἡτοί μαάσας τῷ παιδὶ συ ἴσχαὶκ, 

ὶ Ων τύτῳ γτώσομα!, ΤΊ ἐποίησας ἔλεος τῷ κυρίῳ Μ" Αζρααίμι. 

Οἷρᾳ τοδοἰκέτα τίω ((μύοσιν. “ὃ ἤδει τῷ πατϑιαῤχου ὦ φιλόξενον, ᾧ ὅτι Ἔ 
10 χόρζου τέωὐ ἐκῷ μέλλουσοιν ὐπαίγεοϑει, ὁμέξγπον δὴ πσφοσήκει τῷ δικαίῳ, Οὐδὲν ἔτε- 

ὁϑν τεκμήριον ἸὨπζητεῖ, δα [ἢ ὐπὸ τῆς γνώμωης τω φιλοξενίαν χαιρφκτηφίσοι βύ- 
λόται τὴς κόρης, χα! Φησιν᾽ ἐδ ἐμοῦ αὐτήσαντος γϑὉ αὑτὴς Ὁ ὑδωβ' Ἰχικλιύῃ μοι τὼ 
ὑδρίαν, κα μυὴ μόνον ζὸ αὐἰτηϑὲν “πορήσῃ, δλλὰ αὶ ὃ δανίλειομ τὴς οἰκείας γνώμης ὅχι- 
δίξοντα Εἶπῃ » ἡ ταῖς καμκήλϑις συ ἐφυδρϑύσομψι , :ϑρκούσον τόδειξιν πϑδέλα . 

45 Ἀίφ τῆς τὸ ὕδουτος παρϑχῆς ΤῊς τῶν ξψπτων Ὠ)χτωκείας. οἰννόησον 2} μοι, ὡγαπτητὲ, 
οσνη ζιῦ κόρζων οὑπαλίω ὑδρθυομϑῥζωυ κὶ μόνον με ὀῤδθυεῦσαι «πσοϑς Ὁ αἴτησιν, ἀἰλλαὶ 

᾿αθμαι τίω ὑδρίαν δπὸ τῶν ὠ κίον, καὶ ὐϑλοαν ἐμιφορηϑηναι τῷ αἰτοιῦτι, ἡ ζωῦτα 

ξύῳ ον ἡ ὠδοι μόθεν γνωράμῳ, ἢ ὦ μόνον τούτω, αἰλλὰ καὶ τῶ καμήλοις ὠπάσαις 
δρώσειεϑαι, ᾧ δεῖξαι δχρὸ Ἢ γονομδῥων “Ὁ ἐν τῇ ψυχῇ ἐυλρείας ζῷὶ τεκιμυήφμα. ἢ Οὐκ ἴξε 

40 071 πολλοὶ καὶ ἀνδρες ὁγτες αὐδιμούουσι πολλαίκις ποῦς (ας Οιαύζα αἰτήσεις καὶ τὶ λέγω 

χἠώ τορδϑθεύδατος" “ὰρ9 χω ; οίφτε δαΐδας κουτέχοντος , δ ὑποῖ “πϑρίοίων αδρκαλϑο 

ὅροι, ὧςε ωὐθιακῖν βοα χυ αἰγωμεῖναι, να, λύχνον ἀναύψωσιν, δὲ τούτο πτοίησοι αὐγέο 
χῦται, ὁ ζωῶτα αὶ πυοϑς συ «ἰαν ἐλῴῆωσω κἰασουδῥοντος, κάν μυθάοι ὥσιν ὡμέλ- 

Φμεγίοῖ, τοπι, 1. τ ΚΙΚ2 π΄ Δρντος 



χες. κἂ, 290 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
λοντες ἁκγεν. ον 5 Ἂ δ γωυὴ ὦ κόρη Ὁ ὑδρίαν Ἔχὶ τῶν ὦ ΩΝ Φέρρυσει, ̓  μῦγον 

σἕκ ἐϑδυχίρανε πσοὲς τῶ αἤτησιν,, ἀλλὰ ὃ Ὀχιδανψιλύσεται τῇ τὴ αἰτήσει, ᾧ ΤΌ ποῦν 

φἴτέχει, χαὶ ἀξ οἰκείας γνώμης ὦ πὰ Ταὶς. κριμιήλοις υδρούσοιοϑα ἐ ἐπείγεται. 0 γὰρ φι- 

λον, ϑοφστος Θεὸς ᾿χινεύσοις ταῖς τοῦ πατοιοβχου αὐξϑσευχοῦς, ὦ ἀνγίε λον τε 
παϑ»πέμεγας. ἁπόωτο ζτα κονόμκησε “μὲ αἵ, ἃ ,καϑούπερ ἢ ἤτησεν ὁ Ὑγοὺς, ὅτως ς 

ἀπόμτω οἷ ἔρηϑν "ἴλϑεν. Εἶτα ἔζη, Εἶδε ὀρ το ἐργῶν τίω φέρπιλν ̓ δ ἐυχον φ ἀξ 

πατειουῤρου, ἡ ἐπέτυχε χαθοίτὸρ ἐπεθύμει Ὁ κό ΧΟΡῊΦ) ὦ εἶδεν αὐ δῷ αὐπρ(αλλουσαν 
"ζῳπεινοφρϑσιωώζι, γΝ 

20 Ἐασευσε 2», Φησί, . ὃ ὀξεκένωσε τίωω ὑδρίαν Εἰς  ποτιξήδιον, αὶ ἔδιφαρϑῳ 

ὄχι Φρέαρ αὐλῆσαι, ἡ) ὑδρθύσυστο πα σας ταῖς καιμιιλοιρ. 10 

Οἷα τίω ̓ πσζολυμίον Ἰηπτεταρϑμίω. [οὶ "δὲ ἐασευσε ἀξοκένωσε τίω ὑδοίδν αἱ 

ἐδραϑν ἴλι 5 Φρέαρ, δεύωυσι τὴς κόρη τίω ἀφατον περϑυμίον, ὃ ὁΤΊ ὅτε ὡς ξένη ἀ.. 
πεφυλὰν,ν' στε πϑφαάσει τὴς σωφροσιούης αἰγένθυσε “ϑϑς τῶω ἐὄτησιν,διλλα κζ' πολ- 

λῆς Ὀχτεικείας φησί, πίερκύφλε. οὐνόησον μοι οὖ ἡλικία ζοιαῦ τῇ πύσῃ ὼ σωφρϑσεωὴς ἢ ἥν 

αὐτῇ Ἢ αχρίρεια, ἡ (απεινοφρφσεώης χαὐβουλὴ, καὶ κ᾿) φιλοξίμίας ὕλητασις. πῦσυ πλέτε 
λϑιῶ ἐκ αὐ Εἴη ὥύτω Διμιώτερᾳι πῖσον ϑυσαυρών ζωταςέκ ἐν ποξτιμότερο 'ῃς 

ἡγήσαιτο ; τϑτοη μεγίφη «οὶξ, τοῦτο (ῷ βιυφα, οἰγαϑα, ὁ ϑησασρῥς ὁ ὃ μηδέποτε 
δωπόνωμϑυος. ὁρῶν Οίνιωυ λοιπὸν ὁ  θὐγνώμων οἰκέτης ὡγαργῆ τὸ Θεούτίω πέλοι, 

21 Κατεμόυθονεν αὐτέω, Φησι, ὦ “πϑρεσιώπα ͵ ῷ ὅ γγαῖναι , Εἰ ἐνώδωσε κύριος 

τίω οϑὸν υτν; ἡ αἱ : 
Τί91, κατεμαίϑανενἪ αὐτέου ; εὑτάζαῤ ῥήματα τὴς κόρης αἰδιεσχόπει, καστενόοι ὦ 

βλέμμα, τίω βαίδισιν, “Δ᾽ μα, ζὰ ἀλλα ὥπϑωυτα, καὶ ὁ αἰὐνέμϑμεν ἰδεῖ, Εἰ δὐωδωσι 

κύρμος τίω ὁδὸν ἀντϑῦ ἡ δ. ζῷ μϑὺ Ν᾽ ἤδη γελμηνθῥα, φυσὶ, πολλξω δείωυσι τῆς κόρης 
ὃ αὐ αλλουσαν τίωὐ τρετίωυ.. δὶ ὃ ὁ ἀμειξόρϑνος αὑτίω τῆς ἰπσακοὴς ᾧ τῆς τί 
ὑδέυτος παροχῆρ, αὐἰξετίϑησιν αὐτὴ οὐγωτία γυσαι ἡὶ δύο ψύλλια, αὶ αἰθεειργάζετο μ 

ἀχριξείας ζᾳ κατ ᾿ αὑτίω, 

23 Καύρωτα, Ἕϊνος )υγατηρ Εἰ, ὁ Εὐται ΩΝ τῳ πατοί συ Ὦπος ἡμῶν κατα- 
λῦσαι ; Σ κόπτει αὶ ον ζυῦϑου τῆς κύρης τίου Ἰὐπύκρισιν, χαϑθούπτερ γὰρ 
τὸ α ὕδουτος εἰ μόγογ Ὁ αἰτηϑὲν παρέηγεν,δινλαὶ, μ'' ῶ πιεῖν αὐτὸν ὸ ζαῖς καμήλοις ὑδγδ- 
στιτο, ὅτω οὐὐῦλα πυϑορϑύου τῷ παιδὸς, ΕἸ Ζ:1 μόνον πος, τὴ ζίνος ζω υγαῖτηρ, 19 

24. Φησὶν ἡ κῶρη, λυγώτηρ αἰμὲ Βαλουὴλ τῷ Μελλάς, ὃ ὃν ἔτεκεν αὐτῷ Ναχόρ. 

Λέγει τὸν ἡ πατέξᾳ κυ ἡ Τ' πάστανν, ἵνα, γγωφάσοις ὠκᾷνος πσελλυμότερος δώπτα ἵ ὁρρι 
δὐγνωμοσεωύζω τῆς παιδὸς. καἰδὸὶ τῷ παΐζος ἐρωτηϑείσοι αὶ μόνον τϑτὸ κατα μην, ἀλ- 

λα ὦ ὁ τοῦ παΐθϑς τὸ τὸν πατέροι. Ὁ ὺ πυϑυμϑίου,Ε {661 ὕπος μὸ μόνον καταλῦσαι, φησιν ̓ μόνοι, 

πος, δλλὰ ἦΣ Κα ἃ ἄχυξα ἣ λθρταίσματοι- πολλὰ γεδήμαν. ᾿ι 

Ταῦτοι αἰχρύσοις ὁ οἰκέτης ἢ θυ μαΐσοις γίω παῖδα, τὸς ϑανιλοις φιλοξενίας, υ, 

μιαϑανω ὡς ὃ τς" ἀγνώζ τίνας τ ϑαγέγονονδολ ἐις Ἐ οἰκίαν Ὁ ΦΝαλθρ, Ὁ ος ἀδελφὸς 

(ὦ πασειάρρυ, λό Εὐδοκήσως,φησὶν, ὁ ὁ δ", ϑϑϑπος ποθ ϑσεκιούησε τω χυρίῳ. ᾿ 

Η εϑείρ φησιν, Ἐζχὶ Οἷς Εἰρημδίοις τἶϑα ὃ παιδὸς, τε σεκειύησε ῷ κυοίῳ,τέω! 8- Νὴ 
»,ϑριοίδμ ὀῤήνεγχε τῳ. δεασύτη τῳ! οἰ τίω πεν τὸν πατέρα ἕωνοιδω Ὁσοαύτίυν χαὶ 40 

ΜΙ αὐτὸν ἐχεδειξαϑέῳ τίω κηδδεμονίλον ὶὼὶ ὅτω πϑῥτοι μετ ̓δλολίας αὐταῖ χατευο-- 
δώσαντι" 27 Καὶ φησιν, δὐλογητὸς κύρμος ὁ Θεὸς τῷ κυφιὸυ μα Αδρᾳ- 
αἷμ, ὃς ςἕκ ἐγχᾳτέλιπε τίωυ δικᾳιοσιούζω καὶ ὼ τίω ἀλήϑειὸν αἰντῦ πὸ τῷ κυοῖν μέν. 

Ἐπειδὲ 



- 

ΓΕΝΕΣΊΙΝ, δογὶ μη: 391 
Ἐπειδὴ ΘἾδε πῆς παιδὸς τζυὺ ἐνγνωμοσεωύζων, ᾧ ἔμαϑεν ὥπουτα (᾿αφώς δ αὺ.- 

πῆρ, λθιπὸν ἢ αὐτὸς γνωφάζει τῇ κόρῃ, ὁφῇς 661, τὸ δγρὼ τὴς θυηγσρατίας τῆς Εἰς τ Θεὸν 
χαταδηλον αὐτὴ ποι, ὁτι Οὐκ οἷ δλλοτϑίας οἰκίας κοὐ αι έσρνεν , λα ν ἀδελφὸς 
τὸ Ναχωρ ὅθιν ὁ τούτον αἰαπεριψαμϑμος. ζωτω πυϑονϑμη ἡ παῖς μ(Τ᾽ πολλῆς Ὁ πε- 

ς οιχαρείας δραϑσα' φησιν. δδφι σγως δ ἐχοίφου ἢ: ΧΟΡ αὐτὴς γνομϑύων δείκψυσι Ὁὸ τσόϑ- 

ϑυμον 6 αὐξὶ τίω φιδλοξενίομ, αἰ οἱ τὸ δρόμν, σοὺ τὴν ρημάτων, Δ σ᾽ τὸς Ἐχιεικείας, 
18 Εδραμε Ὁ, Φήσι, ᾧ ἐπύγίοιλεν Εἰς (() οἶκον τὴς μυΐ9: αὐτῆς κ' (ῳρή- 

μάτα ζῶτα. Παντα περ ἤκουσε τὐϑὰ ὃ παιδὺς,ἐγνώολσε Οος γονεῦσι. 
29 Καὶ ἐδρα μέ,φησι, Λαΐζανασοϑςν δ, ϑοϑπον ἐξω Ἐχὶ πηγώω. ὥρᾳ ὦ 

᾽ὸ ἦν δὲ ᾧ δρόμε δεικψεούτου “πόθον. 320 Καὶ ἰδὼν τ ὀν,ϑοϑπον ἐξῶτα Ἐχὶ ὃ πηγῆς 

μ᾽ ἢ χα μήλων, Εἶπεν αὐτῷ" 31 Διρϑεισελϑε᾿ δ. λογητὸς κύριος. ἥα τί ἔφηχας 
ἔξω; ἐγὼ δ ἡτοί μιαιχφ δ᾽ οἰκίδν ̓ ) {πον ζις καρμκήλοις. ὥρᾳ κ᾿ ᾧτον 80}ο- 

γριώτα κύολον ἐχὶ τῇ παρουσία, τῷ ξένα, ὶ πσο 3 “ὃ δα “Δ ἔργων φιλοξενίας πολ-- 

λίω τίω ποθι 9πήν Ὀλειδειχύμδμον. δυο, φησιν, Εἴσελϑε᾽ αἰρολαξων ἡτοίμασο, 
"5 τίω οἰκίαν αὶ ἴοπον ζαῖς χαμήλοις. 35) Εἴτω Εἰσελθόντος εντοῖ φησιν, «ἰ.- 

πέπιξε ας χα μήλοις, ἡ ἔδωκεν ἀΐχυρφι ἢ ρρτάσμαποι, χαὶ ὑδὼρ νίψαοϑαι τοῖς ποσὶν 
ἀν ρα πως ᾧ ἔτι τῆς πλαγης ἐγυϑυοι αὐξὶ Ἢ φιλοξενίλν ἦσοιν πολλζωὼ 
πίω ασουδέοῤ ᾿ὁχιδεινψύνϑμοι. ἡ ἔδωκε νίψαοϑαι τοῖς ποσὶν αἰντὶ, 

Καὶ τοῖς ποσὶ μ᾽ ὀύδρών ὙὮΨ Ἕ ματ αὐτί. 33 Καὶ παρέ,ϑηκεν ἀδῷ!ς" ἄρτον φαγφ’. 

1. Αὐλ εν ζωϑα σχόπει μοι τῷ οἰκότα τίωυ πολλίω ((ἰώεσι. ἃ ΜΝ Φησν; 

Οὐ μὴ φαΐγω, ἕως τῷ λαλῆσαι! μὲ ταὶ βήματα μι. Ὑμεῖς »ϑβ, φησῃ, 
ἐπεδείξαοϑε (αὶ “ἢ ἑαυ ῦμ᾽ ἐγώ ἢ α ἀσοότερον τὴς ἐμὸς δμαγταύσεως λόχον ἀνα ποι-- 
ἥσομαι, μέχρις δῤ τίων αἰτίαν ὑμᾶς διϑυίξω, δὲ ζω ἐφειλρίμιωυ τίω ζοστιύτέωυ ὁδὸν, καὶ 
ζύος ἐγεκεν δ, πϑ τὴς Χὀνόναίας ἐνζῶθα, φραγέχϑνα,ἡὐ πῶς Εἰς τὸν οἷκον (ὃ) ὑμέτε-. 

:ς ρϑν ὠδυγύθίω, ἵνα, πλώτοι μιαϑόντες ὕτω καὶ ὑμκᾷς τίωὐ οἰκείλυν θὐγγωμοσιώίϊω Ὠχπδεί- 

ξηϑεησοὸς (Ὁ ἐμὸν δεασύτίων. καὶ διοξαμϑμος διηγεῖαϑα!, φησὶ, 
34 Παῖς Αζρκαὶμ ἐγώ εἰμ 3595 Κύριος ἢ ὁ Θεὸς δύλόγησε ὁ κύοιόν μου 

σφόδρα, αὶ ἐδωχεν αὐτο πσοθθώτα ᾧ μόορις, χρυσίον Φ ϑργύρμον, ἡ παΐδοις αὶ παι- 
δίσκας, ἢ καμμήλοθις κ ὁγοῖς. 36. Καὶ ἔτεχε Σάρρα ἡ γωσὴ τϑ κυρίου μὰ ἐὸν ἕνα, τῳ 

30 κύρίῳ μα ῥ( Ὁ γηϊρφίσοι αὐτὸν, ἢ ἔδωκεν αὐτῳΐ πόρτα, ὅσω ζω αὐῷ. 

δα πῶς κ᾽ ἀκριξείας ὥπλυτο ἀδζις διαγῴται. ὠκείνου Εἰμὶ παῖς, φησιν, Αἷ- 
ὑρκαν μι Ὁ ἰςε. μόνϑανετε ποίνιωυ ὅτί τοστωστης δ λογίας αἰπήλαιυσε ΜΝ ὅ ἀπϑμ- 

τῶν δεαυθτο, ὡς εἰν πλϑτω νέο, αὐΐ΄ὸ πολλώ. εἶτω διδούσκων κ᾿ ὅπλ ἢ - 

σίλυ, φησὶ, πατοόξατα μόορις, ξὐργύολον ἢ χρυσίον, σώδευς ὸ σταἰδίσκαρ, καμήλοις 
35 αὶ ὁγοῦς αὐτῷ γοδμθοϑαι. ἀκϑετε (ὦ) πλλϑσιοι, πλέιϑρα γῆς τῦσαι ἢ τύσοι καθ᾽ ἐκαΐ- 

ὮΝ ἡμέραν ὠνόμϑροι , ὦ λυτρα καὶ αἰδεπάτος ᾧ ὀικοδυμαῖς λαμιποσας ὀικοδομθόνϑροι, 

ὀρατε ὧν τίσιν ζιὼ τῷ διχαία ἡ πὐϑιυσία, ἀὀδουμοῦῖ αἰγρόὺς, ὅδου μού οικοδὸμο, ὦ ἡὶ αἴξετ- 
τὴ πολυτέλεια ̓ δλλα πυόϑθατα καὶ μόορι ᾧ καί μυῦοι ὶ ὁνγοι, “παῖδες ἡ παιδίσκαι. ἢ 

"να μαϑης ΤἿμ ὀικεγἽ Ὁ πλῆλος πόλιν αὐτῷ ἐγεγόνει, ἐπτήγονλμ ἑτέρωθι, ὁ! ὀικοτημάς 
40 ἀπόρτες ἧσαν, ὅτος δΐζυ ὁ δεσσσύτης ὁ ἐμὸς εἰν ποσωύτη πὐϑφύσία, γέγϑνως, ἡ “πολλῆς αἰ-- 

πολᾳύσεις τῆς αὐώθαν ῥοπῆς, ζευίκᾳ, Εἰς γῆρας ἤλοισεν,ἡ Σαρα ὑὸν ἔτεκεν ἀὐτῳ" τῶτον 
ἐγ) ῷ μονολμὴ, πλύτων αἰνὸν κλιρϑνόμον ἤδη κουτέγησε. πανγτο γᾺ» ἔδωκεν αὐτῶ; 

ὁποίῳ αὐτῷ. Εἶτα ἤηΦ᾽ διηγήτατο τῷ δεασύτυ τίου αὐἰδεφλύοιλν, τῷ Ἰσοακ (Ὁ) 
Ι 

ΤΌΧΟΝ, 



φύκλ, 390. ΧΡΥΎΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
τέκον, λέγη λοιπὸν ζιὶ οντολοὶς, ὡς λαίδων χρὐδαὶ τὸ δεασότυ ἢ Εἰς τίω Χαῤῥλὺ πο. Ἢ 
ἐφ γέλϑνε. 47. Καὶ ὡρκωσέ μέ, φησιν, ὁ κύριός μυ, λέγων, κα λήψηγν. 
γαχᾳ ῷ νῷ μυ Ἰσααὶκ, οἰπὸ ἢ ϑυγωτέρων ἡΚλμϑραίων, ἐν οἷς ἐγὼ χϑροικῶ, 38. Ανν 

ἢ Εἰς δ οῖχον τὸ παΐξος μιὰ πορδσῃ αὶ Εἰς τίωὐ φυλέωώ μὰ, ἡ λήψῃ γωωῶκα ὦ ἡῷ 
μ ὄκξϑυ. Καὶ αὐτὸς τ ὐετείλουτο ᾿ἐρὼ 5 (αὶ ϑυσχολίας ον. ἢ 
τοοῦν, ὃ τὸ ποροομώτος τὸ δυοφρὲς λογιζόρϑμος, ἐπυϑόμυύον αθκυρίκν μυ, Εἰμήβύ. 

λοινο ἡ γονὴ πορθυϑίοϑαι μετ ἐμν; 40 Καὶ Εἰπέμοι, κύριος ὁ Θεῤς, 
ᾧ θληρέτησει ἐἰνὸμῆίον ἐὐτυν, αὐτὸς υἰπεηρλ 4 (ὃ ἀγίελον ἐὐτοῖ κ᾽ σῦ,, αὶ θὐοδώσει τίω 
ὁδὸν συ, ὁ λήψῃ Φ ἡ μυγωνώκᾳ ἐκ πηράψυλὴς μὰν, ἢ ἐν τοῦ οἴσυ Ὁ παίξός μι, ὴ 
ἐαὴ μονὴ πείϑηται ἡ γοωυὴ τοῦ μὲ πορθυϑέωαι μ᾽ οὗ ἐγξζωϑα, 41 Ὑότεἀϑώυς ιὸ 
ἔσῃ αἰπὺ τῆς ἀράς. Ομ δεασύτης, φησὶ, ζωζᾳ ἐντωλοόίνϑμος, ἡ ζύτως με, 
ταῖς πτοἡσευχαὺς ἐφούζέσας ἕτως ἀξέπεμοψαν᾽ ἐγὼ 8 θοιβρήσοις Ὁ ὠκοίνε ποξφϑσιυχαῖς, 
ζωϊκα, παρελμομέιν Ἐχὶὲ πηγόω, ζαύτα τῷ βήματα ἐφϑεξαμίωυ, 4» Καὶ 

Εἶπον κύεμε, ὁ Θεὸς τῷ κυοίν μα Αὐρᾳαΐκε, Εἰ σὺ ϑδοδυοῖς ντίωὐ ὁδὸν, ζῶ ἐγώ πο- 
ρβϑοκκθ!, 43 ᾿ἰδῳ ἐγὼ ἔζηκα. ἐχὶ τὺς πηγὴς τοῦ ὅδωτος, αἱ ὃ ϑυγατέρες δ“ ις 

αὐ,ϑοθίκων τὴς πόλεως ἐξ θύσοντωι ὑδρθύσαιϑαι ὕδωρ᾽ ᾧ ἔξαι ἡ ϑρϑένος, ἢ αὐ ἐγὼ 
Εἴπω, πότισόν με μικρὸν ὕδωρ δκ τῆς ὑδρίας σν, 44. Καὶ Εὐπη μοι, καὶ δὺ πίε, καὶ πῆς 
καμήλοις σῳ ὑδρεύσομαι ἀυτη ἡ »"υὴ, μι ἡτοίμασας τῷ ϑεοιύπογτί σὰ Ἰσικαὶκ, ἡ εν τό. 

τῷ γνώσομαι, τί ἐποίησας ἔλεός ᾧ κυείῳ μυ Αςρκαΐμ. ΝΣ αὐτὰ ζ ἐγὼ 
κουτ' ἐμάν τὸν ἐυχόμδμορ ὃ Θεὸ χαϑικέτϑιοτ᾽ ϑπω 5) τέλος Εἰλήφει τὸ τ ἐμ βιν 1 

θα κα αἴνηζμα ΕἸ ἔνι δε βὰ τὶ ματι ρλγμαπω με, 
45 Πο9 τι γδ ιωτελέσει μα λαλοίζυται; Ἰδοὺ Ῥεξέκχᾳ ἀξυπορεύετο 1) ὑδρίαν 67. 

χύσα Ἐχὶ ΔΜ ὠμων ἀυτὴς. Εἶπονκὶ ἀυτῇ; πότισόν με, 46 ἸΚαἱ ασεύσασα" καϑια ἘΝ 
Ὑ ὑδρίδυ αὑτῆς, ἢ Εἰπέ μοι, πίε σύ, ὁ Φὠχαμηλουξσυ ποτιώ. 
“Καὶ ϑεασαί δος λοιπὸν ογυῤγὴ ἢ Ἶμ τῷ Θεοῦ γεβμηνδῥίε πσοόνοιλρ, ἐπηρώ- 15 
τῶν τίνος Εἴη ϑυγάτηρ᾽ ᾧ μαϑων, ἐΐ ὧν ὡντη μόνον Εἴπο, ὅτ ὐ ασοὶς ζώοις ἀφικό- 
μέ, δλλ᾽ Θές Ὁ ὀικίαν ΝωχωώρΦεδᾷφοδ τῷ κυρία μιν, αν ρσήσεις 

47 Περλέϑηχᾳ αὑτῇ τοὶ εγώτια κὶ τὸ ψέλλια, 48. Καὶ δἰ δοκήσος ποφϑότκύνησα 
ῷ κυδάῳ, αὶ ἐνλόγησοι “᾿' Θεὸν ὕκυύφίν Μυ Αδρκάμ, ὅτι ϑὐώδωσέ μοι λαζῷ ὃ ϑυγαπέ- ᾿ 

δὰ τῷ αδῇφοΐ τὸ κυρίου ἐκ“. ᾿Αλλὰ πὲ ὥ δὰ τὸ Φεού ὕϑτως ἐγωργός ι 

φκογομιηϑη. αἱ ὙᾺ» πσολσθυχαὶ ἐληλύθεισαν υἡ πμμόμδμαι παρ τῷ διασυύτυ μῦ. ὑ- 

μιεῖς Ὁ λοιπὸν, Εἰ (αὶ δῷ ἑαυ Ψ ἐχεδείμυοϑε, 49 ἴΠοιῴτε ἔλοος ᾧ δι. 
χαιο( μύζωυ πο ϑς (ὃ κύριόν μα. Εἰ 5 μὴ, ὠπαγ[οίλατέ μοι. ΗΝ με, 
φυσι, γγωράσατε, ἵγα Εἰδίναι ἔχω ὁ, ἢ! δέοι μᾷ οἰ ϑνοράξαοϑαι. Εἰδὲ μήγε, ἦα 

ἐτέρωϑι τίω ὁδὸν ποιήσω και, “᾿ 
Καὶ ἐχιφρέψω ἢ Εἰς δυξιαὶ, ν Εἰς λριςεροί, 
Εἶτα Φ οΘεὸς μὦ ὁ πόῤτα ζω μδοίζων δ τὸ πατδιουβχου κσδόσιι:, 

χοίθ, φησι πσοὺς αὑτὸν ὁ παυτὴρ Ὁ κόρης ὶ ὁἀδελφύς" 
40 Παροὶ κυρίου ὄξηλϑε Ὁ ρῆμα ζούτο. καὶ δυυνήσο και αὐτεισπτεῖν κοικὸν,ἢ καλήν : 

Η διηγησίς σύ, φυσι, δείκψυσιν ἀλϑγ τῆς τῷ Θεοῦ οἰκονομίας γελννρϑδίον. μιλ οίιωῳ 
νομίσῃς ἡμᾶς ογαντιοδαῖ, τοῖς τῳ Θεῷ δόξασιν. Οὐ εξ γὸ οἷόν τε τῦτο αϑὴ ἡμδν) ἡυίολ. 

51 Ποὺ ἔχεις τίω κόρδων. λᾳαθων τὐπότρεχε,ὺ ἔςαι γωυὴ πω τὠκυοίου αν 
καλοῦ ἐλοόλησε χύφιος. ΗΝ ᾿ ᾿ 

β ἔνι 



ΓΕΝΕΣΙΝ, “λογιμοὶ 393 
Εὔετε ὅπως τ παλαιὸν ἐασούδοζον γωνακας ὠγεοῖ, τοῖς ἑαυτῶν παισὶν, ὅπως 

“9 ν γοημούτων ψυχῆς ϑύϑμειαν ἐπεξητοιωυ. μήπου γραμματεία; μήπου (ἰὠϑῆχαι 

ΟΣ λα (ιἰ χατοιγέλαιςα, ὦ γωῦ γε.) ἡ αἱ αἱρέσεις ὠκῴνωι αἱ ζοις γραμματείοις ὡ)- 

πϑειυδῥαι ἐδ ὠπταις, Φησὶ, τελϑυτήσῃι, ἐὰν δε ὁ Ὧδε ᾧ ἴδε συμίῃ, ἀλλα αὐ ὀκεύοις 

4 ἐδὼ Οιούτον δλὼ Ὁ μέγιξον ᾧ ἀσφαλὲς γραμματεῖον, τῆς κύρης ὁἴδϑπος. ὅδα.- 

μ᾿ κύμθαλφ χα] χρρείαι. χαὶ τοῦτο εἰσι, ἐπειδϑρὺ ππτοϑς ᾧ γυμφίον τίου κὄρζωυ ἴδῃς 
, λε “ » ᾿ ) 

ἐπανωχϑήσων. 4ν Ακούσας γὸ ὁ παῖς ζῶτα χῦροὶ πα) ς καὶ Ἐ ἀδελ- 
» " -“ « “ 3- ΡΨΝ 

φοὺ ααόσεκύνησε τωΐκυολῳ (λὶ τίω γάῶ. Ορα πῶς χαθ᾽ ἐκαφον Ὁ ,νο-- 

υϑύων τῷ. δεασύτη Μ ὅλων Ἔ θὀυγαρεείαν ὀμαφέρει. αὐτὸς Ν᾿ ὦ ὁ πόρτα πυρδοοδόποι- 

10 ὗν, ὁ κτὶ φ βῆμα τὸ πατϑιρχον ἀϊίελον κοδϑανποςέιλοις ἐμσθϑαδεν αὐτῷ ζᾳᾷ πόρτα 

ἐπα Ἀξθυμδοίζοντον. ᾧ λοιπὸν μαϑν ὡς τέλος αὐτῶ Ὁ ασουδοιζ ὀυϑμον ἔσχεν, 
42 Ἐξενέγχας σκεύη γθυστί Ὄγυρα αὶ ἱματισμὸν, ἔδωκε τῇ Ῥεξέκκα. 

Διοιπὸν (δ πϑβρησίας αὖ τίου )εροιστάγει, ὡς ἥδε ϑχρὰ τῶν ρημοΐτων ἐγίνηϑεῖσαν. τῷ 
ἱπιαάκ, τιμᾷ ὃ δώροις ᾧ (ὃ ἀδελφὼ ᾧ τίω μητέρα. ὶ στε Εἰς ἔργϑν Εἶδν ἐκξῶσαν 

᾿Ξ τω ΟΝ τῷ δεασύτυ εὐτολίμὶ, ὅτε λοιτὸν τὴς οἰκείας ὀμαιποιύσεως οὗν, 

44 ἘΦαγθνγ»,Φηπ,ὼ ἔπιον, αὐτὸς, ὃ (ὦ) ἀγδρες (Ὁ) μετ᾽ ἀυτϑὶ κχοιμήϑησαιν. 

ἡ λύαφας τῷ ὡοϑὶ Εἶπεν, ἐκπέμψατέ με, να ἀπέλθω προὶς 1: κύρλον μῦ. 

Ἐπειδὴ πόρτα μοι ὅτω κουτευωδὼϑη, φησί, ἡ σσεῖεν 541 λοιπὸν Ὁ ἐλλῴπον, δυλὰ 
ὁ ὑμῖν τοῦτο "αὐρθθ ἐφαϑη, ὠχκπεέμψατέ με, α ἀπέλθω πσδὲς ῷ κύρκον μύ. 

15. 4ς Εἶπανδὲ, φησιν, (ὦ ἀδελφοὶ αὶ ἡ μήτηρ, μεινάτω κἡὶ πόρϑώος αἴθ ἡ δ ήμέ- 

εκ ὡσεὶ δέκα, Ἂ μ᾽ ζωτα ἀπελεύσιαϑε. 56 Οδὲ Εἶπε πυρῆς αὐῶν,, μὴ κα- 

πέγυτέ με, ἢ κύρλος ἐυώδωσε τίωὐ ὁδὸν μου. ὠκπάμεψατέ με, γα ἀπέλθω «σοὺς (ὃ 
κύριον μα. Τίνος ἐνεκέν, φησιν, αὐ τίϑεοϑε καὶ ., ̓φναξαλλεοϑε, τῷ Θεῦ 

᾿ Ὀσαύτίω ἐυχολίδν ον ἁπτασί μοι ηβδεορικῦτος ;  πολύσατέ με, ἥα ἀπέλθω ποὺς 
᾿ ς Ὁ" ' »“ ᾽ 

Μχυριὼ μυ. 47 Οἷδὲ, φησιν, Εἶπον, χαλέσωμϑν τίου στώδω, ἐρω.- 
τήσωμδϑυ αὑτίω. ὼ ἐκαΐλεσων, ὦ Εἶπαν αὐτῆ πορεύσῃ μα’ τϑ αὐγιϑοῦπου; 48 ΕΗ 

ἢ ἐπε, πορεύσομα!. 49 Καὶ ἐξέπεμψαν Τεξέκχαν τίου ἀδελφίω αὐτῶν ἡ ὶὐ.. 
πὔδχοντα αὑτῆς, ἡ (ὃ πώδω τῷ Αδρικαικ καὶ (δ μετ᾽ αὐτὸ 60 Καὶ ἐυλόγησαιν 

᾿Ριούαϑμ αὶ Εἶπον αὐτῇ ᾿ ἀδελφὴ ἡμδ εἶ, δ Εἰς χιλιάδως μυολαίδων, κὶ κλρ9- 
39 ̓ ομησαίτω ᾧ αὐέρμᾳ σὰ πόλεις τῶν ὑπενόμτίων. 

Οἵρᾳ πῶς καὶ ὅτοι αἰγνοοιιῦτες σημαίνουσι τῇ κόρῃ ζὶ μέλλοντα, ἔσεοϑαι, τῷ Θεοῦ ὃ 
δρόνιαν ὠυταῖν ποὺς τοῦτο χατευοδώσαντος. αἰκιφότεροι γὸ αὐτῇ τασδλμιιυύουσιν, ὅτι 
ὑαΕἰς χιλιαΐδευς μυρλάδων ἔςαι, ᾧ ὅτι κληρϑνομιήσει Ὁ ασέρ μια αὐτὴς ζῷά πόλεις τῶν 

᾿ ὑπιλυηίων, ΕἾδες δζα πϑτων δεινφυμδμτον ογαργὴ τῷ Θεοῦ τέο πσοόνοιλν, πῶς χαὶ 
3 αἰδ τώ ἰπίςων πσοϑμζυυύεα, ζῷ μέλλοντα οἰκονομεῖ ὁ τῶν ἀπόμτων δεκαυύτης. 

᾿ς, Καὶ λῥαςάσα, φησι, Ῥεξέκκα καὶ αἱ ὡδρρι αὐτῆς ἐπέξησοιν γχὶ μὲ και μή- 
θυ. "-Ἕ Ἑΐδες δίαν ἀγἢ νύμιφξωου ὁ πιαντοκουῤχος, ὑδρθυονϑμέίω, Ὁ ὑδρίλυ 
ἐπί ̓ ὠμῶν φέρουσαι, ἡ γον πιίλιν Ἐχιξασανἐπὶ ζῴ κρυμμήδϑες. ὅδωμϑ ἡμίονοι ὉὮ- 

γρῳ «ἰδρλαμιπόμνϑμαι υἦν πραργῆδοις, Οὐδ οἰκ Μ᾽ ἐσμκὸς, συοϊὲ ἡ πολλὴ βλακεία ἡ 

4θνω γηομϑῥη, δλλαὶ Ὀσταύτη “ι Μ᾽ πωλᾳιοῖν γωυναρδίν ἡ ὀ δρεία, ὡς ᾧ ὅχί Ος καμ- 
λους αὐζῳς Ἰηπιξαίνειν ἡ ὕτως ὁδοιπορεῖν. 
Καὶ ἐπορεύθησαν, φησι, κ τῷ αὐνϑούπου. 63 Ο1σαακ ὄξει αἰδολεοίσοι ἐἰς 
Ὁ πεδῆον ἢ πρὸς δείλης᾽ ἡ ὁμαφλένψας τοῖς ὀφϑουλ μοῖς Θἦδε (ᾳς καροίλους ἐρχομέ- 

γα. 



κε κι, 

ΠΘΙΚΟΝ 
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ας. Εἰς ὦ ) πεδίον, Φησίν, οἾσαακ αἰ στείξων ἐ ἐλεασατοΐᾳφ καμεήλρις" 

64 Ἡ Ξ' Ῥεζεκ: κα ἰδιύσω Τ Ἴσκακ, κατεπτγδοσεν νυ Τὴς καμηλϑ, ός Κα εἶ. 

σε ῷ παιδιὲ, τίς ὅξιν ὁ λύιϑερ ποῦ κεῖνος ὁ δ πορθυόμϑμος οὐῷ πεδίῳ Εἰς (ἰωυαντησιν 

ἠδ, ὅμα τὴς χρη τίω θύϑέειαν. ἤγ Εἶδε ΤΊ σααὶκ, ἐπυγθυίγετο τς 

6 Ξἰη ὦ ᾧ μαϑούσα ὃ οτι αὐτὸς ὄβινο ὁ μέλλων αὖ τέο αἰγαγίοϑαι, αὐδιεξαλλετό, φησι ς 
κόφρον, Χἡ ὁ οὐ δα λυόμδιος ὁ ὁπαὶς διηγήσει» πόρτα κμῷ αἰχριξείας ἃ ᾧ Ισαακ. οὐζοῦθα, 

σχϑπειί Μοι, αγαπεγιὸ πὼς ὁδαμοῦ ῷᾷ «εῆα ζωτω τὸ ὀμόνητου, ἐδαμοῦ πομιπὴ ̓  

αὐολιὴ, ἐδαμοδ κύμζαλαι Ὡ αὐλοὶ ὶᾷ χρρείαι, ὌΧΟΣ (ταν ὁ ὠκεῖνα, συμεπτσια, μι 

αἱ λοιδορίαι αἱ παίσης αἰλρήμοσιωης γέμασαι,δολα πᾶσα συφία, πᾶσαι σεμνότηρ, πά- 

σὰ ὑλιείκεια. 6γ Ἑἰσῆλϑς δὲ, Φησιν, Ἰσκαὶκ Εἰ Τ' οἶκον τὴς μητρὸς αὐ- τὸ 

τῷ, χα ἐλαῖζε τί Ῥεξόικαν, Ἂ- ὃ ἐζψετο ἀστῷ γιυή, ὼ ἡγοίστησεν αὐτίω, ἡ παρεχλήϑυ 

Ιυκακ αϑς Σάββας τὴς μὴ (ς αὐτῷ. 

Ταύτίω μμεμείαϑτυσαν αἱ γωυώχκες αῷτον ξυλύτως, δὐφρερ' ὅτω ΓΝ νὐμφας ἀγα- 

γέλϑαι απουδαιζἐτωσαν.. νος ΩΣ ἐγέκεν, Εἰπέ Μθὶ, δ Ῥρλας ὦ ὧκ κὐδϑοιμίων χηλί- 

δὺυν 7 πληρώσαι συγχωρεῖς τὴς κόρης (ὲ αἰκοας δζᾳ Μ α αὐόγρι ὧν «ἀσμώτων, οἱ τῆς . 

ἰχαίοφυ πομιπῆς κείνης » Οζι οἶαϑα σπτως ἢ γεύτης ΠΩΣ ταῖς ὀλιαϑον { (σι. 
γω γαμοὺς ᾿ὀκπομπάσεις μυφήρλα,; δέον ὡπθμτα ζωωτα ὠπελάυνειν, Χὴ ὦ τίου αἰδὼ 

οἷ" ασζροι: κίων ὀκπαιδόσεν τίου κόρίευμδ, ἱερέας καλῷ, ἡ) δὲ ὠχών ὲ δὐλογιών τίω 

ὁμόνοιαν τὸ ( μευοιχεσία συσφίγξευ, ἵ ἱγῷ ΝΣ πόλος τὸ νυμφίῳ ἀυξηῃ, Ἱ καὶ τῆς κύρηρῆ 

κώφε σιωη ὗ ̓Ἀἀττείνηται, Ω δζου πότων ζᾷ τῆς ρετῆς ἔργα Εἰσελ δύσεται Εἰς τίω! 

ΟΙΣ ἰλυ ἐκεήζου, ᾧ Ὁ πᾶσαι τὸ Κ δἰ αίολου αἱ μηχαναὶ ὠκποδὼν ἔσονται, αὶ αὐθοὶ μεθ ἡ - 

δονὴς ἡ Τ' βίον ὅῴεξοσιν, κἰασὸ τῆς τῷ ̓ Θεούρι ᾿ ρογτῆς συγκροτώϑμοι, ἃ ἧς ύοιτο πϑϑζμν- 

μᾶς ̓ ὔλιτυχεῖν, χαειιᾷ φιλαν, ϑοφπίαῳ τῇ κυοΐα ἡμδῇ [Ἰησοῦ Χειροῦ, μϑ δῷ χρὴ 
πατεῖ, μα τῷ ἁγίῳ πνϑύμϑιτί δόξα, κροίτος, Τιμκὴ, νεοῦ χαὶ ἀεὶ, χαὶ Εἰς ὥν' αἰαδας 
ΤῊ αἰωνων. Αμάωυ. 4 

Λογ. μθ. ΑΥ̓ΤΑῚ ΔῈ ΑΙἸΓΕΝΕΣΕΙΣ, φσ, ΤΣ ΑΑΚ 

τῷ ἐοδ Αδρκαίμ. 

Σ Αλὺ ὑμὰς ἐχὶ τίω (μων πάπεζαυ ὀϑαγατεν βέλομοι νὸ Ἢ 
φ ἐκ τω αὔδα τὸ Μωύσέως ῥημουτων τίω ἑξίασιν ὑμῖν πα- 
ἢ δαϑείναι, μαιλλον: δ᾽ Μ᾽ τῷ πγθίματος. συτῖὶ δ γὰ ἀφ᾽ ἑαυτῇ 

ῷ Μωύσης ζιῶτα ἡμῶν ὄξέλοτο, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τὸ αγίν πγθύματα 

εὐνηχόυμϑμος. ἴδωμνϑμ ὅζωυ τί ὸ σήμερον ἡμαῖς διδοίξαι βέλε- 
τα, συυῖ γὸ απλωΐς συσὲ Εἰκῃ (ἄν βίος ἡ ἡμῶν ἢ δικαίων να 

“ἴϑοτω, δλλ ἵνα ζυλώσωιδι τύτων πίω ἐρετίω, ἀ μήτι Ι δνώβθα Ψ ὀκείνοις 

κοτωρλώμθρων, ἔτη γὉ ἡμῖν (αὶ αν ᾿ πατειαρχέω ἀκχριξεῖς διηγησείμϑμορ, ὁ 

τελώσταιον ἐστε ἀθλον ἵὯλι τῇ τῷ δμωνδγυοις σφαγῇ, διδοίξας ἡ ἡμᾶς πῶς οὐ ΤΣ Θιῷ 
αὐτὶν κα) "έρημεαι, ὉΡ ἡ μή αὐτῷ ἔργῳ, δλλαὶ τῇ τῇ πυεϑϑυμίᾳ ἰργείσαιν, τέλος ὑπίς, 

Θηχεν ἐκεί οἰ: Τοῖς δινγήμασε μιζήμῖν φαπίϑετωι ζχῦ ΙΖ. Ἰσαακ, ὁ σφαγώτα ὑμὲφ 

φαγέ; τοι. αἰεί ματι γὺ ἐ ἔοικε ὦ γεγϑνός. ἀχασον δ᾿ Παύλυ λέρντος ; Πίςι ἡ υὰ 

νΣ ἤχει Πα κ ΛΈρααϊαι πειρᾳζόμϑμος, καὶ Ὁ τ μονογονη " προσέφερεν ὁ ταῖς ἐπαγίλί λιαᾷ 
ανανοζα μενος, εἶτα ἵνα μαϑωμεν αἰκριξω ς πῶς πίει Ἰαῦτα πόντῳ δισωρα"Πε»,ὑ ψ 

ᾷ 



ἰΐν 

ΓΒΝΕΣΙΝ, Λογ᾿ μθ.. 39ς 
τὰ τὴ ὑπολέσει ὁρών τὰ ὑπ' αὖ για ΐ, κελθυόμενα, ἐκ ἐταιοοίηετέ, φησιν, δον αὐτὶ καὶ 
ὺ ϑκθολῃ ἐκοιμίσουζο, τί ὅν, ἐν ὐδαθολῃ ὠκομίσαζο, ᾿ Ὁ αὐτ' ἐἰς ϑυσίδν φῥή- 

γεγκέ ὦ αἰπηρτισμκἐνγζεου τίω γνωμέων ἐπεδείξατο, αὐτὸς γε Τ᾽ ςέφανον αἰγεδέσατο, Ἢ 

ᾧ παῖϑα λαθὼν ἐπόρμήει αὶ ἡ ϑυσία, δζρὶ παοϑθατο ἐπληρούτο,ρὸ ἐδείκψυ ρὲ πϑμτων 

3 ἐχών ὅλων Θεὸς τῆς οἰκείας φιλῶν, ϑοφπίας τίω χὑπρθολίω, κ) δτί ὃ σφαγάωαι ἕ 

Ισαακ βύλόμϑμος τούτο ἐπέταῆεν, αἰλλαὶ τῷ διχαίου γυμναΐζων Ἐλι σσακοζω, ΣΝ, 
ὅσῳ Εἴδονϑν τῷ πατοίαρχου τίου τρετίωω οἱ ὁ πόρτων λοίμιπουσαν, φέρεξ ᾳᾷ 

κῦ Δ Ισαακ σήμερον Εἰς μέσον πσδόϑεντος, δὼ νϑρ ὅπως ᾧ αὐτὸς ὃ φιλόθεον αἰστν τὴς 
γνώμης δζρ πάντων Ἐχεδείκφυται. ἀξιον Ὁ ᾧ αὐτῶν ἐπακούσαι τῶν τὴς γραφῆς βη-- 

1ὸ μείτων. [9 Αὐται ὃ αἱ “δινέσεις Ἰσααὶκ τῷ ψο Α(ρᾳαίμ. Αζφρᾳώμ ἐΐῳν».-- 

σεν ἴσωακ, 20 ΗἾ 5 Ισχακ ἐτων μ',στεἔλαξε Ρεξέκχαν θυγατέρα Βαϑουήλ Ὁ Συ.- 

ρϑν ὧν τὴς Μεσοπφτοιμίας, αἰδελφίω 3 Λαξδν, ἑαυτῳ Εἰς γωναϊκα. ᾿ 

Σκόπει μοι, ναπητέ,τῆς γαίας γραφῆς τίω ἀχρίξειδυ,σπτως ΟΣ οὲν πϑρέργως ᾧϑη- 

σι. τίνος )ΣΡ ἐνεχεν ἡμῖν (ἢ χρόνον τῷ Ἰσοιαὶκ Ἰχησημαίνεται, καὶ Φησιν, ζι 5 Ἰσαὰκ ἐξ 
Ἴ μ᾽ ὅτε ἔλαξε τίω Ρε(έκχόν Σ ὅχ αἱσηλώς, συ οὲ Εἰκῃ. ἘῸΝ ὯΝ μέλλει καὶ ζῶτα 

τῆς Ἰεξέκχας ἡμῶν διηγείοϑααι ᾿ φείρωσιν, ὡ ὁτί ἐξ δύχης τῷ διχαῖα ζᾷ τὴς παιδοποιίας 
ΜΝ! ] ! - νκν ΝΌ “ΩΗΝΔς “,ἰ,ιἊν 4" "“ 

αὐτὴ γέχϑνε, βύλεται διδωξωι ἡμὰς Ὁ μέγε)ος τὴς κἰπσομονὴς τὸ Ἰσοιαῖκ, ὦ σημιάγαι 
Ἷ χϑνον αἰκριξαὗς ὅσον οὖ ἀπουδίαᾳ γέχϑνεν ἵνα καὶ ἡμεῖς ζηλοιῶτες Γ δίκαιον, ὅτω κσθ9-- 

σιδρθιωμδν ταῖς σϑϑς ῷ Θεὸν ἱκεσίαις, ἐπειδϑὺ αἰτώμϑβ τί “Ὁ αὐτῷ. εἰ ὃ ὁ δίκαιος 

το" ὧτ ναρετος ὧν, ᾧ Ὀσαύτης ϑυνοίας δἰπολθύων αἰρὰτῦ Θεού, Ὀσαύτίωυ ἐπεδεί- 

ψυτο ασουδέω ἢ δύτονίαν, ῷ Θεὸν διζωυεκῶφ τὐρακαλων ὧςε λόσαι τῆς Ῥεξέκκᾳς 

τί φείρωσιν, τί ὁ, Εὐποινϑρ ἡμεῖς (Ὁ Ὄσοῶτα. φορτία αἰ μδοτημοίτων ἔχοντες ἔτ. 
χείυϑμα, ὦ μηδὲ ὃ πολλοςὸν τῷ διχαία τούτο μέρος ἐπχηδεικγύμνϑμοι, δλλα καν “ϑϑς 

ὀλίγϑν ασουδιώ τίνα, ἐχιδειξω θά, ναυρκϑίντες καὶ ἀποττηδώντές [ἐσμεν], Εἰ μοὶ ϑευῆον 
'ς Εἰσακουοϑείημϑρυ ; δέρό τοῦτο, τἰδακαλώ ,» ὧκ τῶν τῳ διχαίῳ τόυτῳ συμξαύτων 

πωβδύνόνϑμοι, μηδέποτε πανω ᾶθα ᾧ Θεὸν πο βακαλριῶτες αἷρ ὃ συ[χωρήσεως 

ο ἢ οἰκείων σελιημιμϑινιμούτων, δα ϑερμυὴν ἢ ζέσσοιν πσοϑϑυμίδν ξπιδεικψυω ϑαγὸ μυὶ 
Ἰφορλωμϑυ, μηδὲ ὀκψηρότερφι γινώμοθευ, (Εἰ μὴ ϑατῆον Ε ἰσεικουεϑείηρϑρ. ἴσως Ὁ, 

ἴσως συφιξόμϑρος ἡ μῦν" τίω διδωυεχὴ πσϑοσεδρίαν ὁδεασότης, “[αναξαλλότε, βου- 

10 λόυϑυος καὶ τὴς “ἰπυο μονῆς ἡμᾶς κϑμμίσοιαϑαι (ὃ μιοϑὸ; αὶ (ὃ κκιοῦν Εἰδὼς, καθ᾿ ὃ 
λυσιτελές ὅδην ἡμῶν ΤΜ ασουδοιζονϑύων ἐλχετυχεῖν. σεῖς Ν᾽ ὅτως ἡμεῖς ἴσμεν ὃ συε- 

φέρον ἑαυτοῖς, ὡς αὐτὸς αχριξὼς ἔχίςαται, ἡ ῳ ἀπύρῥητου τὴς οἱ σνοίας ἐχάςου ἔχι-- 

φαμϑνος, δὲ ὃ πνοϑσήκει μηδὲν «ὐθιεργάξεοϑαι αὶ πολυτσραγμοφ ν᾽ οὐρα τϑ Θεῦ 
γνομδμων, αἰλλαὶ πολλζω τίω ϑυγγωμοσιωζων Τχιδείκγυαϑο, χα) ϑαυμαζειν ΥΜ διχᾳ!- 

5 κἡὶ Φρεζμᾷ. φη᾽ Ούιω εἶπον ἡμῶν κ᾿ ϑεία γραφὴ, ὅσων ἐν ζω Ἰσωωαὶκ, λέγη χαὶ 
«ἰδ ὶ Ρεξέκχας τῆς γυναικὸς τί, τί φεῖφφι ζω. ϑέα μοι τῷ δικαίου δ φιλόθεον. ἐ-. 

πειδὴ Ν᾽ εἶδ γωλδύουσαν τίω φύσιν, Ἐχὶ ᾧῷ τῆς φύσεως δημίουρονν ἔδραμε, χαὶ ᾳᾷ 

δισμα τὴς φύσεως ΟῚ τὴς θύχις λύου ἠπείγετο. 

2. Ἐδδέετο 73}, φησιν, ἰσοναΐκ αὐθὲ Ῥεξέκχας τῆς γωναικὸς ἐὐτι, στί φεῖοοι ζω, 
Ὁ Ἐν τούτο τοσῦτν ἀξιον ζητῆσαι ἴἴνος ἐνεκεν(ἐπεὶ ζοιότου βίν ἦν ϑαυμιᾳτού καὶ αὐτὴ, 

ὁ ἀμὴρ αὐτῆς, χαὶ πολλῆς τῆς (ὁ φρϑσιωδης αἰμφότερφι ἐπεμιελθόντο, χαὶ οὐκ ἔχο- 
μῦν ηλαρένϑαι αὐτῶν τῆς ξωῆς, καὶ Εἰπεῖν ὅτι ταῖν εἰ μδοτιων { ἔρον») 
Εἶχε φυπω καὶ φείρωσις. καὶ ἥα μᾶϑης ὃ ΩΣ 1| Οὐκ αὐτὴ μόνον φείραι 

ζω, 

Κον κε, 

δι ἕ 

β 
μι “Ὁ 

χσ- -οὐνισυ-.-- ΟΣ 

τὰν τὐσνν.«“πππἰπυσππα΄ἰὐπ΄ᾳϑσσανα. 



Ἐξ.γγ.-. 

' ἘΠ, β,ὰ, 

Δυχ ανλα, 
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ζω, δλλα κὶ Ὁ ἡ μῆπηρ τὸ νυ διχα ἢ ̓ Σάῤῥα ἡ ὄχ ἡ μη τηρ ω τι μόνον, ὄθλλα κα Χχι δ μμ 

Φη, τῷ Ὑ]ακως ἡ γεωη ὴ Ῥαχιλ᾽ λέγω τἰ βύλεται Ἢ φειρών σαὕτων ὁ οϑς . πόμτι 

δῆχαμοι, πόρτες οἰραϊρέτοι, παντες «ἰασὸ Θεὸδ αϑοτυρφυμᾶνοι. αἰ [ὙῈ αὖ αὐτὦνμςε ΜΝ 

ἔγω Εἰμιο Θεὸς Αξρρακὶ Ὁ ἡ Θεὸς Ἰσοιαὶκ καὶ ὁ Θεὸς ἰαχως, ὸ ὁ μαιχίξιος ἡ Παὺ- 

δὺς Φησι, Δί δ οέκ ἐπουχευύέται. ̓ Θεὸς, Θεὸς Ἐχικαλείοϑιι αὐ“ὖμ. πολλὰ αὐτὰ τας 

ἐγκώμια ῳ τῇ καινῇ, πολλοὶ ᾧ ἔπαιοι ὧν τῇ ἢ παλαιᾷ, πτλμτογολον λαμιασξοὶ ὃ ὑί. 

σημο!, ἢ παᾶντες σείρρι ἔδων γωναῖζα, ΝΣ ἀπο δία ἡ στιν μέθαι πολλϑ πὸ “θὸν. ὁ- 

τὸν δώ ἴδῃς ἀὐδρακ Ὃ γώυναϊχφ ον Ὄρέτῃ ἡ ζωγίᾷα, ἢ οὐ ἀπαιδία τυγχόμονζᾳς, στὸν 
ἴδῃς ϑεοσεζεῖς ὀνζας, κα Ὁ ϑὐλαξείας ̓ ἐπειμδηονδίίοις,ἀπταιδεις, μὴ νομίσῃ αἱ εδοτι ὧν ΕἼ. 

γὰι ἔργα. πολλοὶ ὁ τῷ Θεού τῇ τὴς ὀιχονομκίας (ὦ) λόγϑι 5 ἡμῖν πἰπόῤβητοιῃ) σου παὶ- ιφ 

τῶν ἀψᾳαριτεῖν δὲ! ̓" μόνῳ ὠκείνος τουλανήζειν (ἄν! ὦ κακίᾳ, ζώζ, ὁ ν ὧν παιδία Μὶ 

χεκτηϑι. οἷς. “πολλὰ ΣΡ πολλώχις ὁ ὁ Θεὸς συμφερθντως ὀικϑνοίμεῖ, ᾿ ἡ μῴς ἢ ἣ ᾿αἰτί- 

αν Τὴν γελιρηνϑύων σἕι ἴσμεν. δζῳ τῷτο πόνταηϑ ἦ λωμαζειν αὐτε τίω σοφίαν χουνὰ 

διξαζεν εὐτε τίου φιλαν,ϑοφπίδω" πω ἀφατν. ὡ“»λώ ζωτα ἅ δὴ συθϑς ὠφέλειαν, ἥν 

μὲν Εἴρηται τίω! υ μετέφοιν, ὧςε πολλέωυ ̓τίω δυγνωμεο( λουίω ὑηδείκφυςϑαι, ὦ μήπε- κα 

ειέργαζέοϑαι “ τῷ Θεοίζςς ἐϊκονομίας "δὲ ) ὦ τίω αἰτίλν Εἰπεῖν, δὲ ζω ἦσαν ὥκῴιαι 

φεῖραι αἱ γειυαῖκερ. ηἰς δίχυ ὄβινη αἰτία: ; α ὁτὸν ἴδῃς τίω “αῦϑϑενον τίκτοσαν ῷ 

χϑιρὸν ἡμδμ δεασύτίωυ, μὴ αἰπιφήσης. γύμνάσον συ ἐὐνῦϑα τίω ὀχρνοιαί, φησιν, ὦ ὧν τῇ 

μήτρα Ὁ σειρῶν, ἵν στὸν ἴϑλης πεπηρωμϑμίωυ καὶ Χ) ϑεδημθρίωυ μήτφδρ, ποὺς παιδοποίία 

ἀβοιγϑρϑμίω ς ον τῆς τὸ Θεοῦ γα! λαέλτος, μὴ ει μείσῃς ἀἰκύων ὃ οΤί πἰ)ϑυορ ἐτέκε. μάλ- 29 

ον ὃ ̓ϑυωμασον καὶ Ζ. ὦκπλαάγην, ὡλλὰ μὴ ἀπιφίσῃις τω λιύματι. ὅτὸμ ὃν λέγη σαυϑὴ, 

σὲ οἸσδοῖος, πῶς ἔτεκεν ἡ "δ υορΕὐἰπὲ σσϑῖς αὐτὸν, ποῦς ἔτοκεν νἡεῖφϑι ἡ γεγηρακίζαι 

δύο Νὰ κωλὺύ ματου τότε, Ὁ, τε ἄωρον τῆς ἡλικίας ἢ ὸ ὃ ά ἀΐγρηφον τῆς Φυσεωρ' 

ὅχι ὃ τῆς παρλὺν ὃ ἐν χώλυμαι ἰώ, ὃ Μὴ μεταρχεν αὖν τίου γα μιν. ασξροδὺποιᾷ τονε 
Ων ἡπαρλώῳ. ἡ φείρᾳ. αὶ ἥα, μας ὅ1| αἰ θ᾽" τῷτο φείσφι! σσελόλαον, ἵγα πιφευϑή τὴς : 

παίδον: 0 τόρ, ἀκίσου ΨΙΟ ἘΝ ῥημαῖτων "τῷ Γ αὐρλὴλ ἣν πσθϑς τίω παρλενον Εἰ "- 

ἴ) 4 γ ἡλϑεὺ Εἶπεν αὐτῇ, ἢ, Συλλήψηο ὡ» γαφρὶ τέξη καὶ ον καλέσει 6 - 
μμι α ἀκυϊνν ὀξεπλαγι καὶ ὁ ἐλαύμασε καὶ ὁ Εἶπε, πῶς ἔραι μοὶ τῦτο, ἐπεὶ αἰδρα ἐδ. 

γνώσκω: ; τί δίχυ ὁ ἀγίελος; πνόμα σὐγον ἐπελθύσεται Ἐχὶ σὲ, ὦ δυυύαμις ὑψίφου ἵει. 

σχιασει σοι. μὴ ζει, φησὶ, φύσεως εἰχρλουλίδι, «τὸν χοῦ Φυύσῃ ἡ ̓ γνόνϑμα. Μὴ 18 

πὐϑιδλέπν γάμων ὠδενας,ὑτὸν μείξων γα τῆς “λυνησεως ὁ ο Ὅπο ἢ ἡ. οὐ πῶς ἔςαι τῷ- 

τὸ, Φησιν, ἐπεὶ δὐδρα, ν γυώσκω ὦ μόι δχῥ τῴ ἔςαι, πὴ τ᾿ λὐδρᾳ ν γυώσχεις, Εἰ 

γδρέ ἐγένωσκος λἰδρά, Οὐ ἂν ̓κατηξιώϑης αὐτροτήσαιοϑαι τ χϑνΐα, ζω. ὡ- 

σε δὲ ὃ αἰπισεῖς, δὲ ἀδθ' πίςευε. οἵκ Κηφ κακὸν ὁ ὁ γαίμος, ΎΥ ὯΝ κρείων παρδ- 

γίω ̓ τίω ἢ ἢ τῷ κερὰ πὸρ τῶν δεασότυ Ε-:ἰσοδὸν σεμμγοτέραν ἐχεί Εἶναι “τῆς ἡμετέρας. Ξ 

βασιλικ Ὁ διῶ» ΞΊσοδὸς. ἔδει τνωνψγὴ ἡμῷ τὴρ λυνήσιωρ, κ᾽  ὀξηλλαρθαι τῆς ἡ- 

μιετέφφις. κ ἀμ ῷ οἴεεα ζωπι γέγϑνε , ὺ ὅπως ἀκυε. Ὁ μϑὺ γδ πὸ βιλτρας γ: 

μέδϑει ΧΟΙΟΥ (σς: ἧς ; μὰς "Ὁ δὲ Ἑ χωεὶς γάμων γενέοαϑαι μεῖζον, ἢ ἢ καθ᾿ ἡ ἡμᾶς, 

ὃ Ζ -Ψ γαφγὶ δεν σὲ, τὴς Φύσεως τὴς δύ ϑεφπείαρ᾽ ῶ: 5 ̓ χρεὶς μίξεως γενέοϑαι 

χύπαν, σεριγότερου τῆς ὀν,ϑεθταγης Φύστως, ἵνα, ὦ τίω " χυβοχέω κἡ) τίω »ονωνίὴν ἐμ 

κε οἷς σέ μαϑὰς. Χὺ σχϑπει τίου συφίαμ: { ἢ: γυομθβων. ὅπὴ ̓χἰχύῥογη τίω πσδες ἡμᾶν 

ὁμοίωσιν Ὁ ὁ συγίξρειαν ἐλυμόμυατο, ὃ ὄτε ἡ «σϑὸς ἡμᾶς συγίένεια, τίω αὐπαῤρογέωη ἠμφι- 

ῥώσεν, δολ ἐκατ 7Ὸ ἐδείκγυτο δχρὼ ἣν δ) γματων, ὼ οἰ κ᾽ ὁλοκληρϑι εἶ »εμδὲ ἡμίν 

τεξᾷ, 
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τε σφι, (5.5 5 ὠνιλλαγμλόα πτὸ3ς ἡμᾶς, ΣΛᾺ,, ὁ ὁπτερ ὀλέγϑν, ὀγρὲ τ' τῦτο “ἕ φείρφι αὐτο, 

ἡα πίγε φυθὴ τῆς παρλὼν ὁ ζκοο οἶνα, ἀυτη χειρουγωγηθη “το τίωυ "πίς!ν τὴς ἐπαιξελίας 
αὶ τὴς ὑπο ρέσεως. ἀῤφυσονγῦ αἰ Φήσι) φάἀπελος ποθὸς αὐτίω" ̓πνόῦμα, ὦγκον ἐγτε- ] 

λθῦσεται Ἐχὶ σὲ, ἡ δυώαμις ὑψίπυ Ὠχισκιαίσει σοι. ὅτω φησίν, ὀχειρ" ὁ τέχειν, ὁ τῆς ο"»-- ᾿ 

᾿ φγείας τῦπηδύματο ὦ χϑὺὺ ἔςαι. μή ̓ ζοίνω βλέπε δὸς τίω γάῦ, ὩσΟΜ δδρ- ! 

γαν ἡ ονέρ γειὰ Η ὅχέ' “᾿ τὸ πνϑυμμαιτὸς 6.1 αοὰς δ γυόμϑμον. ΓΔ ἰζυτει Φύσεως εὖχ)ς-: ' 

λουθίαν, μὰ κῷ γύρο τὸ ὃ γαί μῶν. δλλ᾽ ἔῃ ῆ' μείζονα (τα κείν ζὐῥεματοιβέ- [ 

ἡ  Δλέτα ὃ ἑτέρῳ }ιν αὑτὴ γκδυη , ϑὐπόδειξιν. σὺ δὲ Ἐμοὶ σχόπει, αγαπ τξ, ποῶς ἡ φτῖρος ἢ 

ἡ ΡΝ αὐτέων χει ἐλγονι κσξὸς τίου πίον τῷ τόκῦ, ΟΝ ὟΣ ἡ «σο)τέ ϑφι ἰπολεξι; μεί- Ἰ 

10 ὧων ζω πῆς Δ! ανοίας τὴς πς δεν, ἄκουσον πῶς ᾧ τῷ τουστεινότεδιι κατήγαγε ᾧ ' 

λθ)9), Ὁ. αλύλιονῆ αὐτίω " χειραίγω γῶν. ̓ ἰδὺυ, Φησιν , Ελισαρετ Ἵ Ἰσυτίςιής σὺ 

ᾧ ὠτή(. (μμειληφία ἐὸν ο» γήρει αὐτῆ. Ὁ ὅτος μῶω ὃ ἐκτὸς ὅς Ἵν αὐτὴ τὴ κριλουμδμη 

φίίρᾳ. δ(ῳ τῶ "παρ Θέγον πϑρτως ΤᾺ ἡγατε Χ τίω φείραν. ἐπεὶ ὶ τίνος ἐγεκεν ΓΝ, ἡγαγαν ͵ 

αὑτῇ"  Οχον τὸν τὴς συγίειοιζ, κα 5 τίνος ἕγεχεν ἔλεγε τή ἡ χαλδρδῃ σείρᾳ: ; ὅν πούτων χύδα- | ἱ 

1 γωγῶν αὐτέων ζχς ζ: πισεῦσαι " τῷ Δὐαπελισμῷ, ΟΩ τϑτο τ τ ἡλικίαν Εἶπε, ἡ τίω " 

πήρωνν “πἰς Φύσεως. 4 ἐ: 570 κὸ ᾧῷ χρόνον ὀμέμεννε τῆς χυήσεως, Ὁ χὰ ἀξ ΚΖ Ὁ ἢ 

οκχ ππελοιμίων. αὐ; τῇ ῥυῦκως ϑυνήελίσοιτο, ΡΝ ἐξα μηνιαα διελϑεντος 5 γϑὸνν, ἡα ὁ τῆς : 

γαφρὸς ὄγκος Ὁ κύησιν ἐπυησοί νϑμος σειφη τίω ̓ φ ἰπύδειξιν αἴθάσχῃ συλ ἥψιως. χαὶ 

δια μοι τῷ ζΓαξεινλ τίω (μεν. οὐκ ἀϑέμψησεν αὐτέων τῆς Σάββα, συσὲ τῆς Ὀε- 

20 (ύκγας, Οὐδ τὴς Ραχήλ. γος ἕνεκέν ὁ δζγ᾽ τί » ὁ αὗται »ὺ φεῖξαι σιν δὴ γεγηρακαι, 

ὁυαλθὺ ὦν ὡπῆν υϑεῦμα εὖ ΑΝ “πϑύτα, τα παλαιαὶ τῶ (ἃ διηγή- ῃ 

μάτα, ἔχῖτὸ πο στφατον αὐτίω ἀτει, ῥα Δ θναφήσῃ αὐτὴς χ Ὁ ἀχρῥοιὰν. δ ὀἀϑαγ- 
χρίο) Ἐχὶ Ὁ παξοκείμδμον τ τ' λόγον ἀμαγαγᾷϑ, κ κ γνωξίσαι τῷ δινα!ν τύτοτ' τ “ϑἰρετίω, 

ὑπως “ἰδ τῆς δύγὰς τίω φείρωσιν τῆς Ρεξέκχας ἔλυσε, Ὄ ὸ ΤΜ δεσμῶν τῆς Φύσεως σπε- 

25 ἀελρετο. ἐδέετο 75 φησιν, Ἰσοίαυς πἰξι Ῥερέκχας τῇ τῆς γεευαμτὸς, ἰστύ τι φεῖδι. ὦ, 

Καὶς ἐπήκσεν ἀντο δ Θεός. Μὴ 4" δδλκως ἅτω γέρφατό]αμνομίσῃ κὶ ἡ το θοι" ρῆμα 
αὐτὸν τετυχηκέναι. Ὁ « ἀσουδαζουδιδ. κ᾿ δ γὸ κ' ἐδ ριθμὸν διένϑμε δ εὐρῦμος Ω τρα- Ἰ 

" καλωγ( Θεὸν, καὶ Χ) ζτ ἐπέτυχε τῷ  πυθομόμου. κὴ πῦθεν ε ἰσομῖνα τῷ τῦτο; ; ἐαν τ' α- ᾿ 

ἡρθβδον χριξείας" ἐπθμέλλωμδυ ἂς ο τὴ ᾿σειία 2θαφη ἡ χείμϑμα. οὐσὲ γὸ ᾧ χύνουν ἡμάς ἀπί- ῇ 

10 χρυ, Ἀλλ ἐσή "μόμὲ Κ ὁ λανθοινώντως ὃ Ἀ,, ὧτε -διεγεῖραι ἡκϑμ. τίω “Ὲ5}0) μέλ, “σϑϑς ᾿ 

ζυτησιν παιρ ρ μἈστι. ὥαπερ ΣᾺ ἐδίδαξεν» ἡμᾶς Ψ ἐγ τ ϑριθμὸν ὁ ὁσὸν ζω, ἐωΐκαι ; 

τίω Ρε(έκχϑυ ἡ ἠγαγετο, ὅτω ᾧ αἴτο ἡμῖν δῆλον καϑίτησιν. ἕω ̓γ.}, Φησιν, ἴσκιακ ἐ ἐτῶν 1 

μ, ἱρΐχι ἐλαῦ. ξ Ῥεξέχγαν “ἴω ἀυγατέφο σοι δϑουήλ τῷ Π Σύρου. ε ἐμαῖες ἀκριξεῖς τὸ Ἷ 

γθύνν, Εἶπ Εἰ “πὼν 61 ἐδέετο ἴσαακ τξέ τῇ τὴν γειυαιχὸς α ἀυτύ τι φεῖφοι ώ οἵα μα- ] 

35 λυμϑυ Τὴν ἐτὰν ῷ λ Ῥειθμὸ, σημαίνει ἡμῶν πῦσων ἐδὲἕν 1ω ὁ Ἰσοαῖκ, ἑιυίκα ἐτῴϑησαν 
αἰτῳ (Ὁ παῖρ:: ΧΟ τὴς Ῥεοέκχας., ἡ 

1:95 Εν γὸ ἴσαι ακ »Φησιν, ΟΕ, ζωύϊκο, ἔτεκε Ρεβέκκα. 

--- 

Σ 

Εἰ ὥμω μέ ἐ ἐτῶν ἐμὴ ὁτε ἡγαίγετο αὐτέων ξ Ω) δ ὅτε ἔτεκεν ἡγευυὴ δυιλονότί ον 
ΟΣ κ' ἔπη δεόυδνος τῷ Θεοί διέμενεν, ὦ ϑτω τὸ πήρωτιν τὴς μήτρας τὴς Βεζίκχας Ϊ 496 1; παι ϑϑποίίαυ διήγήρεν. 

| ἴδετε βυνἃς δεέύχλιιν, πῶς ν αὖ τῆς κὐϑβνέοϑαι τῆν “τῇς Φύσεως ἴδωσι. ζίην χα! ̓ - ΗΘΙΚΟΝ 

μεῖς πύριες μι φιᾶθα, κἡ ὅτω ταὺς βυχαῖς πσδοσεδρεύωϑμ κ( γηφούσηρ Νυχο, σω β 
χατεζα λιδύης δῴῳ: οἷας" Ὁ ὦ αἀχουσωνϑμ Παυύλον κου δαιινοιοῦτος καὶ χ λέχϑντος, Ἐπαίροντες «.Τιμι 8 κ. ΐ 

Οἰιγγίοιῖ, τοΠ], ας 1.} ὁσίας ' 
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Ὶ ὁσίως χεῖφοις χωρὶς ὀργῆς κὶ δξμλογισμού, αὶ ἀπουδοίσωμϑν πόρτοτε αἰ πηλλαρϑαι ᾷ. 
Ι οαλδς καὶ ον γαλέωῃ ἔχεν ((ὴ λογισμὸν, μάλιςα ὃ χ ῷ χφηοϑν τῆς θύχης, ὅτε πολλῆς 
Ὶ ἡμῶν γρεία τῆς εὐροὶ τὸ Θεού φιλον,ϑε5» πίας. ἐδὼ γὸ ἴθ χτὶ «ὧν Αἰτο᾿ αὐτυχειμέ. 

νύσγόμοις ζει τίων ἡμᾶς ποισρϑμος, ταχεῖαν ἡμῖν ΤΩ τον ἑαυτῷ δωρεον χαρίζεπι ὃ 
φιλοτιμίαν, ἧς ύοιτο πλύζος ἡμὰς ᾿ξχιτυχεῖν, χαΐρατι αὶ φιλαν, 69» πία τῷ κυοίου 

ἡμδμἸησί Χοιςού, (θ᾽ αὶ τοῦ πατεὶ, ὦ μα τῳ ἁγίῳ πνϑύματι δύξα, κρ οὗτος, τιμυὴ, ὦν 
ὺ ἀεὶ, ὁὶ Εἰς (δὺ αἰώνας τῶν αἰώνων. Αἰμέω, 

Λογ.ν. ΕΝ ΓΑΣΤΡῚ ΔῈ ΕΔΛΑΒΕΝ Η ΡΕΒΕΚΚΑ, ΚΑΙ 

ἐσκίρτων (αὶ παιδία, φησὶν, οὖν αὑτῇ. 1ὸ 

ῳ» 

ἐν πἘ  ΟΟὐλειῶε σήμερον ζ λείψανα “ἿΨ αϑὲς ἡμῶν Εἰρηνϑβων Σἰποδῶ- 
ΕΔ μδν ὑμδι τῇ ἀγάπῃ: οὐδὲ γὴν πασον τέω εἰ ασύϑεσιν Εἰς τί- 

Φ Ξ. λος ἀγαγεῖν ἠδευυηϑημδν" δλλ᾿ στι οἱ τὴς οἰκείας δύχις ἢ τῆς 
ΒΞ πολλῆς ποοοσεδ)ίας ἰοώσεν ὁἸσααὶκ, τίω μυήτρλν τὴς Ῥεξέκχαε ς᾽ 

ΦΈΞν πὐόϑε ποιδυποιΐθω διεγεῖραι, (ᾧ τίω φύσιν αὐτίω πεπηρωμέ. 
ἜΣ νος 5 γωυ, ὡς Εἰπεῖν, οἱ ϑνοῖξαι, ζωτα ὡπόμτα εϑὲς ἱχαψώς ὑμᾶς 
ἕαϑρ. δείξαντες ἢ ΔΨ (ὃ Θριϑμόν, ὃν δεόψϑμος καὶ ἱκετεύων τὸν Θεὸν διετέ. τμῳ 

ι 

σχίρτων, φησὶ, ζο" παιδία ὧν αὐτῆ, Φ' Καὶ πολιὠῤὴ αὐτῇ πόνον αἱ ὠδῖνες πα- ᾧβ χικῶι 
ρεῖχον. Εἶπε γ5, φησιν, Εἰ ϑίτω μοι μέλλει γίνεαϑαι, Ἰναβη μοι τῦτο; ὦ 

' Οὐδὲ γὸ Εἷς μὦ ὁ μόνχων ἡρυτοα ῖ, αἰλλαὶ δύο κατ᾽ αὐτὸϊον τῇ γαφρὶ ποδία πε- 
δλέφερε, Ἣ ἡ φενογωρία, πολλζω αὐτῇ τίου ὀδυωώζω κουτεσκθύαζεν. δλλ᾽ ὄρ μοι ἐγπύ. 

ὃν Τὴς γωναρς Ὁ φιλόθῳον. υἱ, καιϑούπερ πολλαὶ ΠΜ νιῶὼ γυαρδὶυ ζ.}} ῥαϑύμως ζω 

βελονϑῥων δζαρἤονται, Ἐλὶ ὀμ,ϑ69 πίνω “μὰ συμμαχίδα ἔδρα ϑυ, αὐτὶ τοὶς 19 

; ἕν ( Οιαύτα φοχασμοῖς σι αὶ αὐ ϑατηρήσεσι [οὶ Ω οἰκείων λογισμῶν κρίνειν βθλο- 

] μϑιίας, σϑτὲ τῇ ἀπάτῃ “ν᾽ αἰϑεέργων καὶ ζὰ Ὡ τίω δ ,ϑο9 πίνω φύσιν ἐπατίλ- οι 
λεοϑοῳ βεδλονϑμων ἑαυτίω ἀξέδωχεν, δλλ᾽ ὅτι Ἐπορθύη πυϑέοϑαΪ οἷδὰὶ 

κυρία. Οἷδαᾳ γωναμκὸς (ων. γγ3) Εἶδω ὅτι ὁ τῆς φύσεως δεασδτης ώ 
ὁ τίω μήτρλν αὐτὴς αἱ ονοίξας, αὶ τίω ἀλρνον γαςέρᾳ αἱ ϑ09ον ὅτω φὔνημον απεργα- 33 

σαί νϑμος, ἢ ἑώρρ. τῆς γαφρὸς τὸν ὄγκον μεγάλαι ναὶ αὐτῇ ἐπυώμϑμον, ὀπορθι.8η, Φησὶ, 
πυϑέοϑαι πο Ῥοὶ κυοίου, τί ΤΩῊΝν, ἐπορθύ,ϑη πυϑέοϑαι κεῖοοὶ κυοίν: ἐδραρϑυ δ γτἱω 

ὔ ἐληϑη γγώσω, ὶ Ἐχὶ τὸν! ἐρέα τὸν τ )είν ϑεραευτίω), ασεύσουσει δζοὺ τ ύτων λανϑανό- 

τῶς μαϑεῖν τἰωὺ γναῦσιν,ὺ διηγησωνϑμη πόμτω ζὰ καθ᾽ εαυτίου ἐμλμϑαινεν ὡπόμτα μζ' 

αἰχριξείας, τῷ φιλαν,ϑοόπου Θεοῦ δ τῆς τῷ ἱερέως γλώῆης ἐκχαλύπλοντος αὐτῇ 40 

' ὧπόυτα σαφώς, αὶ ζωτῃ πυδοθυμοτέραν αὑτίω ἐργαζομϑμου. ἢ ὕα μάθης ὁσὸν ζω 
᾿ ὅτε δὝῥ ἱερέων ὃ ἀξίωμα, ἐδαμοδ φησιν, ὅτι ὁ ἱερευὶ ζυῦτο ὠπεκρίνατο. ΧὩ 

Εἴπον,ἐπορεύϑη πυϑέοϑτι χροὶ κυοίν, ἐπήγαγε, 
Καὶ 
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43 Καὶ Εἶπε κύριος αὖ τὴ “χρὴ τῷ ἱερέως, δυο ἔϑιη ον τῇ γαφρίσυ αὐθεέχωρ. 
Ἶ Καὶ γδρὺ ἑτέρωθι ἀγίόλον καλᾷ ᾧῷ ἱερέα ἡ ϑεία γραφή, δεικγῦσει ὅτι ὠκᾷνα φϑεα 

γέται ἀρ ονηλόσει καὶ τὉ πγεύμαιτος χαίθας. Εἶπεν δξεν κύτος αὐτῇ δχρὺ τῷ ἱερέως, 
Δύο ἔθνη οὖν τῇ γαφρί σὰ 661,ὺ δυο λαοὶ ὧν τὴ κοιλία συ ὅζρισα λήσον λφὸς λα 

ὦ αἰ ρέξει,ὶ ὁ μείζων διυλεύσει τῳ ἐλοονι. δοι αυδόῤῥησιν ὡπόμτου σωφαΐφ 

ες ἀἐυτῇ μηνύφᾳᾷ, τοὶ μέλλοντου “ϑιυήσεοῖ, αἰλλόμνϑμοι “ὃ δι παίδὲς ἐν τὴ γαφθὶ σκιρτώντες, 

δ ἠβυκορθανεφωνοιω ὥπόμτα μ᾽ ἀκριξείας ἡ λοιπὸν ἐμόῤθόρεν ἡ γωυὴ,ὐχ γι δυύᾳγμδε 

γὴν τέξεται παΐϑευς, ΔΛλ δτί ὶ Εἰς ἔθνη ὅτοι ὀκτα, ϑήσογτω,, ᾧ τί ὁ ἐλοίοστωγ κυφαϑίσιμ 

τῷ μείζονος. 24 Καὶ στε, φησὶν, γίίσεν ὁ χαγρ9ς ὦ τίκυ » 28 ᾿ὲζηλϑεν 

το ὁ ορρτότοχος πυῤῥακης, ὡσεὶ δορὶ δωσύς, 26 Καὶ μ᾽ ζωῦτω ἤξηλϑῳον ὁ αἰδῇ. 

φὸς ἀυτεῖ, αὶ ἡ χεὶρ ἐντῳ ἐπειλημμϑῥη τῆς πὐέρνης Ἡσαῦ" ἸΜυδγαχὶ ἤδη 
ἐκ πυδλοιμίων δεικψιεύτος τῷ Θεού, ὅτι αἰδκέςαι κτ' ζᾳ ῥιϑέντα ὁ ἐλέη τὸμα ογος. 

κατεῖχε δ, φησι, τῇ χφοὶ τέο πό]έρναν Ἡσαῦ, ὁεἶρ ζω σὴ μεῖον κατονδέννιζουϑν ἫΝ 

ἰχυρϑν Εἶνω δυκοιῶτα. καὶ σχϑπει μοι τέων ϑείδν »ραφίω, ὁπτως δχρὰ τὰ μέλλοντα ὕςε- 

15 οὴ) συμθήσεοϑαι δὴ πσδϑθναφωνᾷ, καὶ δεύψυσιν ἡμῶν ὀύωϑεν ἡ ἐξ Φρχος- ὀχάσου 
ὃ ὑχιτήδου μα" 27 Καϊ τι ὁ ζ᾽ αἰδὲ Ὁ κυνητεῖν ἠοολᾷτο, ὁ 8 ἀγροικϑ 
ὦ δ ϑρονπος, ἀΐπλαςος, ὀϊκίαν ὀνϑν. 08 Διδη δὲ Ῥεξένχα. ἠγάπα ᾧῷ Ιακώξ, 

ὁδ Ισαακ (ὃ Βίσαῦ. φγ) 7) ἡ ϑήρφι αὐτο, φησι, βρώσις ζὦ ἀυτῷ. 

ὅρα πῶς (ὄν. παῖδας διενείμιαντο, καὶ ἡ νϑρ ὀζρὰ Ὁ Τχὴ τῆς οἰκίας δζρτοίξειν ὁραῖσα, 
16 ὖ παμδὺς ὃ ὠπλαον, πλείονα τἰω βύγοιαν οὐδὲ αὑτὸν ἐπεδείκψυτο᾽ ὁ 5 πατήρ ὅχῳ τε 

ὃ πορτότοκον ὠκῴνον" γεβμδγεϑε, ὁ δζρβ τίω! ϑήραν ἡγαίπα (δ) Ἡσουῦ, δον ὅτοι »ϑἕ 
τῇ φυσικῇ Φιλοφοργία, κοιταχολουθοιοῦτες ζῦτοι ἐποίοιου " ἡ ἢ ἀσόρρησις Κὶ μικρὸν 
Εἰκέργον ὄξει ἡὶ λέχγϑυσα, ὅτι ὁ μείξων διωλθύσει πῳ ἐλφοσονι. ὅρα γδυὶ θύϑέως. 
29 ΗΜ ησέ, φησιν, Ιακωὼς ἕψημα. Ηἶλϑε 5 Ἡσαῦ ἐκλίπω, 31: Καὶ Εἶπεν 

4 ]Ἰακώῦ, πχπυδ μοι τὸ πορφτοτόκια, Ξ55, Οἱ δὲ φησι, Ὁ μοι τῦτον ἐφελοσ, τὴς τελβυ- 

τῆς ἤδη με καταλαιμολυύσος, Εἰ μϑὴ μετάοριημ τὴς ξοφῆς, 33 ΟἿ ἡ (ὃ ὅρκον α. 
πατεῖ, ὡς βεξαίδν αὐτα βιμέοϑαι τότων τίω προ χώρεσῃ, ὁ ὠμοσέ, φησιν, Ἡσαύ, 
1 λοιπὸν εἰγτεῦϑεν ὀύτεφραφη καὶ τάξις, ὁ ὃ τῷ ποοφτοτόκυ ἀξίω κα μετῆλϑεν 

Ἰχι τῇ Φρετῇ τῆς ψυχῆς Διο λοήμιποντοι. Καὶ αἰπέδοτό, φησο, Ἠ- 

30 στις ζῳ πυρφτοτίκια, Αντὶ τῷ, πέτυρακετὴς ξοφης ἐνεκα Ὁ ἀξίωμα 
τὸ ἀδθρὶ τῆς Φυσιως αὐτο δωρηϑῷν. δ ἐπήγαγε, 34 Καὶ ἐφαύλισεν Η΄- 

ἰδ! σαὶ ἴα τρφτοτόχια. Αγνωώμων γέχϑνε αὐἰϑὶ τίω " χα τοιλαϑεῖσαν αὑτοῖ 
᾿ς δξ αὐτῆᾳ τὴρ φύσεως ποδρεϑρίλυ. τῦτο ὃ ὅλον ἐγίγνετο να καἰκείν δειϑῆη ἄγνωμ9. 

ων, κ᾿ ἡ πῷ Θεοῦ χσοόῤῥησις ἐἰς ἔργον δξέλϑθη. 
μ᾽ Φαύτω αἰκύοντες ποιδευωθα μηδέποτε “ν᾽ τὐρατῷ Θεοῦ δωρεῶν ἀἰμδιῷ, μη: 

δὲ μιαρῶν ἕνεκα ᾧ ἐντελῶν (οἱ μεγαΐλαι παοϑΐεθς, τίνος γὸ ἕνεκεν, ἐστέ μοι, βασιλείας ἐ- 
ἐρνοῦν αγρϑχειμϑέης ὦ ἴ' ὐποῤῥήτων ὠκείνων ἀγαγών, αὐδὸὶ χϑημάτων Ἐχϑυμίὰν 
μεμινώρϑυ, ἢ ζὰ παοήσκαμοφι, ἡ πολλαίκις δδὲ μθγρας ὃ ἑασέφφις ἡμῖν χυοαϑμοντα 

, θιδονεχκὼς αὶ ἀεἰ χρη ρα μδμόντων ασοϑτιμῶνϑμ: ἢ τ  ανοίως ζρύτης χεῖθϑι “δυοιτ' αἱ, 6. 

40 τὸν καχεήων Ὡἰποφερω θα δζρ) τίωὐ αἰδὶ το, ἐχϑυμίδυ,ὼ μηδὲτϑτων δἰπολαύειν 

κασιχροῖς δεδυιωή ζθα,; αἰ Ν᾽) σφελος, ἐστέ μοι, Ὁ πολλῆς αὐὸίασίας ; ἢ ἐκ ἴξε ὅτι ἡ πολλὴ 
ποϑϑιϑήχη χθηματων Οὐ σὸν ἕτερον ἡμῖν ἐργάξεται, ἢ φρϑυτίδων πρδϑαϑήκζω χρῇ 

κἰδιασασμὸν αὐγρυπνίλυ ; ἐχ ὁρόω δτί ὅτι μαἰλιςαί Εἰσιν (ὦ πόμτων, ὡς Εἰπεῖν, 

-- εἰ νφῳ 

ἩΘΙΚΟΝ 

Ομ γίοί, τ6Π}.1. κ}». δυύδλριν 
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.Φ κε. 400: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝΈΕΙ͂Σ ΤῊΝ 
δοῦλοι, (ὦ Οὐ πλείονα πὐξιξεοληρδῥοι ὃ καθ᾽ ἐκοίτην ἡμέραν (αὶ σκιαῖς αὐταὶς δεδοικί., 

τες; ἀγτθῦϑεν Ν᾽. φἰκίονται αἱ Ἐχιζυλαὶ, αἱ βασκανίαι, ὁ φϑόγος ὁ πολις, νοία ἀϊλ.. 

λακαχά. ἡ πολλάκις ἀν ἰδδις ᾧ μνολαζα λαντα χουσίῳ ἔχοντου ἀποκείμϑμα μαχᾳ.- 

οάξοντα (Ὁ ἐπ’ ἐργασιοία ἐφηκότα, ὁ ὡκ τῆς δΨΜ' χειρών ἐργασίας τίου (ξ,φίω πορι.. 
ζόνϑμον. ποίω δξ ἡδονὴ, ἡ ποῖον κέρδος, στὸμ μήτε τύτων  ἰπολαύωμδν, ἡ ϑζρ τίω αἰϑὶς 
τα Ὠχιϑυμίδν αὶ “ν᾽ μειζόνων δὀἰποςερώ θα ; τί ὃ λέγω δι᾽ ΙΒ όνων, στὸμ μὰ 
οὐζῴϑα κακϑίν, ἡ τίω ἐκν]ωσιν Ψμ ὠκεῖ ἀγαθῶν, ὁ πσοϑς τίω γέοννθν αὐτίω ὡἰπο. 
σερᾳπώμεθα. καὶ ὄπω λέγω ζὰ μυοία αἰ μδοτήματα ζὰ εἰγτεῦϑεν συλλεοόμϑμα, (δὰ 
δόλοις, οὐ συχοφάντίας ,μαΐρπαγας, ζμηλεονεξίας. ὡ»λὰ καν αἰπόμτων τύτων 
ἐλθίϑερος ἧτις, ἅπερ αὐ Εἰ ΟΜ" ἀδυωνώτων, Ὀσαωῦτα 3 ΕἾ τὐδιξεξλημϑίος, χ85- το χινῳ 

Ὁ»Ά . Ι - ". δ 

μούτων ἢ τής οἰκείας μόνης δτολαύσεως γνόνϑμος,ὁ μὴ προϑιέμϑμος τοῖς ον θεία, σι 
Ῥ Ν "“ φῳ ΄““" » ᾽ [ω] ς »“» 

μ᾿ δῳΜίλείας, Ὁ τῆς γεύνης πῦρ ᾧ (ὃ) (ιϑτον ἐκδέξεται. ἡ τῦτο διδαύσκει ἡμας 
ΜΜετϑικι, γ. σωῷ εἷς ἡ τϑαθο λή ἡ τῶ ἐυαηελίῳ κειμϑβη, ζωΐκαι (ὃν δὴ ὧκ ϑεϊξιών ἔφησε, ὧν" 

δ ἐυωνύμων᾽ καὶ τοῖς (ὦ τίω βασιλείλν Εἶπεν ἡτοιμάοϑαι δχρὲ τίω «αὐθὲ «ἦν' δεουϑῥοις 
Ἐχιμέλειαν. δυῦτε γ)δ)0, φησιν, (ὦ ἐυλογηρϑύοι τῷ. παΐξος μὲν" κληρονομιήσατε τίωὶ κ᾿ 
ἡτοιμκασιϑέζω ὑμῖν βασιλείαν οἰπὸ χκαταζολῆς κόσμα. τίνος ἕνεκεν ᾧ δζρᾳ τί :ἐπεία.. 

στ .Ὁ, ἡ ἐδώχᾳτέ μοι φαγεῖν. μέγας τῷ ῥήματος ὀὄγκος. ὁ δεαασύτης ΔὝὦΨ αἰπόῤτων 
ἡ δημειαρηός Φησιν, ἐπείνασοι ἡ ἐδωχατέ μϑι Φατεν. ποίας σύκ ὀρ χαϑίκοντο το υχι, 

καὶ ἀδολιϑίνη τυγχάνῃ "ὁ δεαπύτης σὰ πεινών πσϑϑσέρχεται, ᾧ σὺ τευφάς; ἡ δ τῦπ 
μόνοι δ δεινὸν, ΔΛ ὅτι ἢ τευφαὖν αἰθεορᾷν αὖ τὸν ὀψέχη,ὁ ζεῦτα Οϑοϊα πολλοῦ τίνος δε- 19 
ὄνθωον, δλλλ᾿ ἀϊρτιν μόνον ἐνὸς, ὦσε (Ὁ λιμὲν αὐἴδα μυϑήσαοϑει. δλλ᾽ αὑτὸς  ζῶκρυ- 
μώςτηγνύμνϑμος «αἰδεέρχεται, συ ὃ (ΑἿΜ σηρωννήματα αἰδικείωϑμος οὐκ Ἐχιςρέφη, 

οὐεὶ τὶ συμπάϑειον Ἐχιδείκψυσαι, δυνν αἰηλεοῖς αἰ Ῥατέχεις. ἃ ποίας ζωῦτα δ Εἴη 
συγίνωμης ἀξια; μὴ πω τῶτο ασουδοίζωϑι, Ὁ σϑύτων ἐκ πὸμτὸς ὅπου πὐνί. 

ονα, αἰξεζαίλλεοϑαι, δ᾿ ὀκεῖνο σχοπώμϑμ ὅβως ἢ ζαῦτα καλώς ὀζρμϑάμδυ, ὁ ἘΜ Π 
ον γξέίᾳ τυγχανόντων ἐγδειαν Ὥρα , ϑησώμεϑα, κακχείνων μη ἐκπέσωμϑυ δὝὦῇ αἰεὶ 

μδμῶτων, Μ᾽ σε μίαν μετριολίο ἔχηδὲ χουϑύων. δχρο 753} τῦτο χαὶ σὴς ἡμέρας ἡ- 

δι τιωὼ τελθυτίω ἄδολον ἡμῶν ἐποίησεν ὁ δεαυότης, ἵν ἡμᾶς χορ Ασκθυαίσῃ διδινεκώς 
νήφειν χαὶ ἐχρηχϑρέναι, χαὶ ζοωύτη μῶλλον διεγείρῃ πσϑϑς τίου τὴς Φροτῆς δχιμέλειόν. 

Μαο"γνλγ.; Γρηγρρᾷτε γ 5), φησιν, ὅτι Οὔκ οἴδουτε τω ἡμέροιν, Οὐ πεῖς τέω ὥρᾳν. δλλ ἡμεῖς Ὁ ο)- 79 
αντίον ποραήονϑν,, χαὶ δὶ ὅλου χαϑεύδονϑῳ, ὕπνον τῶτο τῷ φυσικοῦ βωρύπᾷνν. ὃ 

μϑϑ γδρτϑτον κοϑεύδων (ὃ ὕπνον καὶ πσοὲς ζὰ κακὰ καὶ ασϑϑς τὰ καλοὶ ὀμενέργη- 
τὸς πψγχάνει " ἡμεῖς δὲ ἕτερον ὕπνον καϑεύδυμϑν, παρὰς μϑβ (, τὴς “οιρετῆς ἔργα 
καθεύδοντες, αὐτοῖς διὲ (τῆς κακίας ἐγρηλφρότες " κάκενα, μϑΡ ἀόμψως Δ[ῳ- 
ποροαἤῤμϑιοι, οὖν ὃ τύτοις πολλζω τίω βαϑυμίαν αὶ τὸν ὕπνον ᾿ἐἸχιδεικψύμϑροι, ἡ Φω- 19 

τὰ ὁραίντες χαθ᾽ ἐχώτην ἡμέοφω (ὅσ᾽ ἐκ ἐντεῦθεν ὠπαγϑυδύος, εἶν ὃ. καὶ οὖν τῷ παρῦντι 
βίῳ πολλζω τίω μεταζολζεωὺ κἰ ασομνδῥονζωι. ᾧ σὐνὲ αὐτὴ ἡ ἀγωμαλία παιδυῦσαι ἡ- 

μᾶς ἱκανὴ καὶ Εἰς πόλον τὴς “δρετὴς ἀγαγατεῖν, ᾿ οὐδασκέυασαι ιἰσύριδεν δμπαρϑι- 
τῶν, ᾧ ποῦυσαι αὶ μέλλοντα, χα] “δλτιμῆσοι! τὴς σκιᾶς χαὶ ἿΜ ὀγειούτων τίω ἀλήϑει- 

ἂν. σκιᾶς γὸ χαὶ ὀγειροίτων σϑσὴν ζα παρόντα διενήνοχε. μιῇ ζοίνωω ἑαυςβν' ὠπατώμϑν, 49 
μηδὲ Ὁ σκιαῖς μετοδιώκωμϑρ᾽ ΡΥ ὁψε χϑόν ποτε οἰκείας σωτηοίας φροντίδων πρ!η- 

σώμεϑει, χαὶ ζῳ γοήματα χενώσωμϑρ Εἰς «ἄιλ'δεομϑύοις, ἵνα τῆς δχὶ Οὐτοις εἰμοιξης ἀ- 

ξιωϑώμϑμ ΩΝ τοφιλαν, ϑοϑπου Θεοῦ, ἧς ὅϑοιτο πόρᾷς ἡμὰς Ὡἰπολαύ σοί; χο- 
[ 

Ἢ 

ἡ, 
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ΓΕΝΕΣΞΙΝ. λΛογ. να; “01 

ἢ χα φιλαν,ϑεφπία τῷ κυοίν ἡ μδῇ 1υσῦ Χοιτού, δ καὶ τῷ πατοὶ ἡ δόξα, ἁ μα ᾧ «- 
γίῳ πγεύκατί, γιω χα αἰεὶ, χαὶ Εἰς ζᾧν' αἰούγας “Μαίωνων. Αἰμωζωυ. 

᾿ εἀὰ 

Λογ. νά. ἘΓΕΝΕΤΟ ΔῈ ΛΙΜΟΣ ΕΠῚ ΤῊΣ ΓΗ͂Σ, ΧΩ- 

2 εἰς τῶ λιμοῦ τῷ πσοότερον, ὃς ἐἔζετο ον ᾧ χρόνῳ τϑ Αζρφαιμ. 

ἐΥ Αλιν ἐκ τὴς ἀκολουθίας ΜΠ ποροίω ἡμῖν Εἶρηνϑβων βύλομαι 

δ Φ τὴς ασόϑς ὑμάς ἁψαοϑαι διδωωσκαλίας. ὧςε 5 Εἰδέναι ὑμᾶς 
“κ σοιφαύς πού Τ᾿ λθλϑν πυσϑην καστελύσα μϑιν, ἡ ὅθεν αὐτὸ σοεσ- 

Ὁ ἤχεῖ σήμερον ἀγαλαφξῷν, ὀὐωγχαιον αἰ πυομγήσοι τίω ὑμετέ- 

ΕΝ οονἀγάπεν. Εἰ γὸ καὶ ἀδοὶ ϑζρὲ Ὁ πολλώς φρρνίσι αἰ ἐλ- 
Ε » "7 υ ! ΟΣ, Δ. ͵ ,,. κε ! 

χεοῖς ἴσως ἐχιλέλνοϑε, διλ᾽ ἐμοὶ πϑϑσήκει Εἰς «ἰ ασόμνη- 
σιν ὑμᾶς αἰγαγεῖν ἵνα, ϑχρὶ τὴς μψήμως σουφέςερος ὑμῖν ὁ λόονς Ἄρηται ὁ μέλλων σήμε- 

μῶν ρρνρβηϑήσεο, ἴζε τι ̓ πσϑότερν τὴς Ῥεξέκχαᾳς Ὁ φιλόθεον διηγϑυύ νϑυοι,κακεῖθεν ἔχῚ τ᾽ 
τς Ἡσαῦ καὶ Ὧν Τακωξ ἐλϑέντες ὡκ φχατίωυτήσανμϑυ, ἔνθα (αὶ «σον τοτόκια ὠπέδυτο ὦ; 

Ιαχωδ ὁ Ἡσοωῦ, Τ' ἐψήματος δστολσύσας, καὶ ὅζρ' τίω τὴς ξγφὴς Ὠχιϑυμίαν ὃ ασθ9ε- 
δγίως ἑαυζὸν αἰπεςέρησε. τούτο ὃ ἐγίνετο ὅχ ἀπλως, διλ᾽ ἥα ἡ τῷ Θεοῦ γσϑϑρῥησις 
“δ Κι. ἔργων πληρωϑη καὶ λέχϑυσα, Τὸν Ιωχως ἠγάπησα, Τ᾿ ὃ Ἡστωῦ ἐμίσησα. ὕρτῃ 

τὸ ὡς Θεὸς (ρὲ μέλλοντα πσδϑήδει, πτδϑϑμεφώνησε ᾧὶ ττο τίω ρετζω, κακχείνα τὴς 
τογνώμωης τίωὐ μοηθηθίαν. τί δὲ 681 τούτο Ὁ ἢξ πο τοτοκίων, Εἰ μὴ ὅτε ὁχαιοθς ἐπέ- 

πέπεν Εἰπεῖν ἘΧῚ τὴς υμετέρφις αἰγοσης, ὄν ἀγαγχαιον γοῦ ὑμιῶς δϑιδοίξαι. μεγίφη 
ἡ 1) τιμὴ Ὁ παλαιὸν ογομίζετο. ἔγε ἢ) τὴς Τιμῆς τίω αἰ πσύϑεσιν ἐγτεύθεν. ζωυΐκω 

Ὁ ΝΜ Ισραηλιὴβ ἔϑγος τῆς Αἰγυώ]ου ἀπαλλάξαι ἐξάλετο οἴ ὅλων Θεὸς, τῆς το-- 
οαννίδος ἐλευϑερώσαι τῷ Φαραώ δὲ τίω προϑς Ἐπ πατοιωβχίω ἐπαγίελίδιν, ὀῤτι-- 

25 τείνογτος ὁ χατέχειν βυλουδῥα ὅτε τῷ ΑἸγυπῆΐα, κ᾿ ὐ δζαεφόροις πληγάς ζυυτίω 

ἐπαγαγων τίω πλιηγά ὁ δεασότης τελδυταίαν, μονονουχὶ ἢ οἰκείαις χερσὶ παρεσκθίασε 
ὧν Αἰγυπῆϊΐες ἀξωσαι Ὁ Τ]σοοηλιῆβ ἔθνος, αἰϑρόον γὸ πϑῤτων ἢ Αἰγυτῆΐων τὰ τον.- 
τότοκα, ὀϑαιρεϑέωναι πσολσύταξε, ὠὐ ΝΜεῖν καθ᾽ ἑκαίφην οἰκίαν οἰκο γος καὶ δαίκρυα,, καὶ 

Οὐὶ μέρ τοῦτα φῆναι εὐγόμειζον Ἢ ἀπειλίω, δλλ᾿ ἐκ τῦτο αὐροσεδόκων καὶ χὶ ποϑύ-- 

40 (κόδῷ βαδίζοντω ἐλδύσεαϑαι (ὃ) ϑεύνατον. ἐπεὶ δζω ΔΜ ον Αἰγύτόῳ πόυτων 

δδυνωμδῥων χορ φτοτόκων αἰϑρόον ὁ ϑυίγατος γόλϑνεν, (Ὁ ἃ. Ἰσραηλίται τὴς ἀγωθεν βοπὴς 
ἀπυλαύογτες αἰΟλαίῴς διέμδνον, δεικνυς καὶ δζοὶ τύτο Ὁ αἷϑὲ αὐςῶν' δὐγοιαν ὁ ὅλων Θε- 
ἐς αὐτὶ Ὁ ἀγαιρέσεως  ὡρωζρκων ὀκείνωγ, αὶ τορϑτότοκα, Τ Ἰσδοαίων αὐτῷ αγατι έναι 

λριπον πσδοσέτοιξεν. οὐντεύϑεν "ἢ Λϑὴ φυλὴ Εἰς ἱεραργίαν αἰφωράοϑη, ἡ 95 ὀκείνα 

35 μόνον Τῇ) λυ, ϑοόέπων ζοὶ τοϑφ τότοκοι λϑετίϑαντο τῳ Θεῷ, δλλα ἡ ΜΜ αἰ λόγων,ὺ παν: 
τῶν απταϊξαπλωώς. ᾧ “οόςαγμα ζὦ πὸ χελεῦον αἷαῷ τὸ ἦν δ, ϑοφπῶν, “ἷξ τό 

ἿΝ ἀχαθαρτων ζώων τίω πμέω χατατιϑέγαι. δον Εἰ ἡ ὕξερον ἁυτὴ ἡνομοϑεσία, γέ-- 
ΎΧΩΣ ΜῈ ωροτοτόκων, δ᾽ ὅμως ἤδη αὔωϑεν τὸ οὐκ πασδϑοιμίων ἐδύχοιου στλέον 

, Πέχεν πυρϑτέρη μία, (ὦ) τέρω νηδιιωὺ τὴς μι ζ9ς « ονοίξορτες. ζὠτίω, δὼ τίω τι- 
40 μά, ἰὼ αὶ ὧκ φύσεως ἔσαν ὁ Ἡσαῦ, μοτήγατε δχρὰ τέω ὀικείλν εἰκρᾳσίλρν σχὶ (ὃ «- 
δή φόν, ὁ μδρ αὶ Ὁ οὐδῷ τῆς φύσεως αὑτῳ ϑυϑὲν ὠπώλεσιν᾽ ὁ δ, ὺὺ ὑαῷ σύκι ἔνγεν 
ὧκ Φύσεως, αὐζῷ ασθ9 σέλᾳξε. ὁ Ν᾽ ὀύωϑθεν αὐτῳ" (ὦ κεγρησμῳδημϑμον,ϑζρ τϑτὸ 

δὴ Ῥε(έκχα τίω πσϑϑσηγϑοίλυ αὐτῷ ἐχετιϑεῖσοι, Ιακῶς αὐτὸν ἐκάλεσεν, αὖ Ἴερ-- 

Φεγίοιξ, ἕοτῖν 1. 1.3 γισχοὺς 

; 

χοῦ κα΄ 

Μαλ, α. γὺ 
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γισχκὺς ἐρ μμιδωνεύεται,καϑούπερ δ Ἡσαῦ μῷ' ζ(ς τῷ παΐϑος ἐἰς αὐ τ' ἐυλογίας “ἐγεης 

λϑβμας ϑἰποδυρόμϑμος δλεγέ, διχαίως ὠκλή, δὴ Φ ομα ἀὐτω Ιακως ἐπηέρνικε Ν μὲ χῳὶ 

ἤδη δυύτερον ὅ70, τάτε πυοφ τοτύχιαί μὰ ἐιλήφ 4, τὸ γε Εὔληφε Τὶ ἐυλογίαν μιν. σκόπει 
πόση Ἶ παλαιῶν ἑωώ ἡ (ἰώεσις, μάλλον ὃ πόση Ὁ Θεδ ἡ σοφία, ὡς αὶ γωνώννας τἶρᾳ- 

σχδυαζειν μ᾿ ἀπλώς μηδὲ ὡς ἔτυχε (ὲ πὐρλσηγϑείας τοῖς τεηϑεῖσιν ̓ λτίϑύναι, δλλ᾽ 5 
οὐναποτίϑέ θα! τῇ τῷ παιδὶ παδϑσηγϑοία ᾿ μϑηύντων ἔσεοαϑαι τίω “οδοδναφώνησιν, 

ἡ «πὸνίως ἐἑυρήσεις ὁμωνύμους τοῖς “βωνησαμϑβοις ςἂν' τεγϑενᾷς χαλύμϑῥοες , ἢ χα 

που ὅδω μοῦ" δλλαὶ καὶ ὁ πατὴρ Ἐ ἀσϑλσηγϑοίαν τῳ ποι δὲ μέλλῃ Ἐχητιϑέναι, ξένω 
πἰναὶ καὶ χαινίω Ὠχιπί ϑησιγ,ὡςε δὲ αὐτῆς πσϑλμζυυυσα τινα ΦΨΜ μϑηόντων ἐστοϑωῳ" κἃὶ καὶ 

μήτηρ πάλιν ὁμοίως. ὅτω ἡ ὁ Λάμεχ τὸν ἐὸν πυϑσαχϑρέύων, Νώς ὠκαίλεσε ὦ ἐπάν το 

γαγε λέγων, Ωὲ αἱ σναπειώσει ἡμάς. ὅτω Ὁ ἐχφίσην κσδοσηχϑοίαν διερθυνωνϑμος μα 

αἰκριξἐίας ἐυρήσεις πόμτως τί αἰγνηονϑμίω, κριϑούπερ γιοῦ ποιούσιν,ὑπλώς ἡ) ὡς ἔτυχον 

στὸ ἦν ϑμνησοιδμων ἀσουδοίξοντες τὰς πσόϑσηορόλας ὁγομκαίζοιγ,δλλαὶ γᾶς ὁ σχοπὺς ᾿ 
εἰύζις ἐμ, ὦφε διϊιυεκὴ αἰ πσύμφησιν οὐγαπτοτιϑένωι ὅρα τὴς πσοϑσηχροίας τῷδ τρϑύντι. 
ΔΛ ἰδωμϑῳ λοιπὸν Τ᾽ Ὁ ἢ πο τοτοκίων ὐδιαγάώ, ὦ πάλιν ἡμῖν διηγεῖται ὁ μιαχαί- 15 
ρος Μωύσῆς αἰϑὸ τῷ παΐζς τὐτωνρὺ ὅπως καθωπερ ὕχὶ 8 πατειάρχου, ὁ τι λιμῷ 

κατοιλοιζτος πολλῆς αἀξιούται τῆς αὔωϑεν κηδεμονίας δέ τε τίω ὀικείδν ὡρετίοῦ δζβ 

τε ἐὶς τὸν πατοιουῤχέω γελμηνϑέζου ἐπαγίελίαν. 1 Ἐϑύφο δέ, φισι, 
λιμὸς Ἐἐχὶ τὴς γῆς, χωοὶς τὸ λιμιϑ τῷ πσοότερον, ὃς ἐγμενο ἐν τῷ χέθῳ Ὁ Αδρᾳαμι. 

ἵνα μιῤνομίσῃς αὐξὶ ὠκείνα τῷ λιμᾷ αὐντὸν αἰ ἀλέγεοϑαι, ὀχ τότο ἐπήγαγε, γωοὶς 1ο 
τῷ λιμι τῷ πατριάρχου, αὐτὶ τῷ, ἕτερος τοιούτος νιώ χατέλοιίξε λιμὲς τέων γὰῶ Ὧπν 
Ἰσααῖκ, οἷος ἡ δχὶ Τ᾿ παΐζϑς ἀστῷ, ἡ ἡ ΔὟὦὌπἀγαγχαίων ασαάγις πλμζε ἐν ϑορύξῳ μεγί- 

φῳ καϑίςα, ᾧ ἐκ ΔΜ οἰκείων μετὸμίςα οϑει κωτήπειγε, ᾧ πσοϑς ὀκείνους (ἄν' τύποις 

χωρῷ, ἔϑϑει δὴ μ Ὠχειτηδείων πίω θυπορίθν ζω ϑυρῷ. ὅθ χἡ ὁ δίχαιος τέ ϑεασοίμϑμος Τ' 

λιμὸν, Ἐ πορϑύϑη » Φησὶ, οϑ ΑδιμέλεχΕ ς Γ ἐραραι. 2 

Ἐνζωῦθα, ).} ᾧ ὁ Αξρκαμ κα ̓  Ὡἰπῇ ἣ Αἰγύπῆς ἐπόμοδὸν ποίχιν αἰπηλϑεν.Εἰκὸς 

Ἂ καὶ ὅπον ὀζρα ὅτο ἐκᾷ αἀἰπεληλυϑέναι, ὡς ὠκᾷϑων ὁρμῦσαι βαλόνϑμον ἐπὶ τω Αἰῤγυπῆνν. 
ὰ σῶι ὅτο ἔςιν,κϑυσον τίω ἄφατον ᾧ Θεού “βαυλαγχίαν. » (φϑὴη )ὺ αὐτῷ, πω 

φησιν, ὁ Θεὸς, ᾧ Εἶπε, μὴ καταξῆς Εἰς Αἰγυτῆον. 

Οὐ βείλομαι! σέ, φησι, τίω μακρ αν ὠκείνζωυ φείλφαϑαι ὁδὸν, διλ᾿ οὐ ζυῦϑω μένειν. 39 
δ᾽ συν ἀφίημί σε πεῖραν τὴς φενοχωοίας λαζῷν, δλλαὶ τίοὺ εἰ σόόγεσν τίω ἀσϑὸς 
(ἢ πατέρᾳ συ Εἰς ἔρορν ἄξω, ὶ (ὰ ἐκείνῳ ἐπηγίελιϑῥα, Εἰς σὲ ἐκβήσεται, ἡὶ σὺ δὲ 
τοῦς ὠκεῖνον αἰσωνλέσεων Ὁ πέρας δέξῃ. μὴ καταδῆς Εἰς Αἰγυτῆον. 

Κατοίκησον ὃ εἰν τῇ γῆ, ἐδ ύσοι Εἶπω, 3 Καὶ παρϑίκει οὖν τῇ Ὑὴ ζω. 
Τῇ. ἵνα μὴ νομίσῃ ὁ δίκφιος ὅτι βυλόρϑμος αὑτὸν τὴς φενογωοίας τῆς ἜΠΡΤ 1 
λιμοῦ πεῖραν λαξῷν, τῶῦτο ἐχιτώηοι,ὺ συγχωρεῖ Εἰς τίω Αἰγνυγῖον αἰπελϑεῖν, φησι, 

μη αὐγαγία, μηδὲ φρόντιζε, δλλ᾽ ἐγζζωϑα μένε. Ἐγὼ γὸ ἔσομαι μ( σύ. 
Τὸν χορηοῦν ὠπόμτων ΟὟ αἰγαθών ἔχων, μὴ φρϑντιξε μηδενός. ἐγὼ Ὁ} ὁ πόῥτον 

δεασύτης ἐσυμα! ΜΙ σὺ, ὶ αὶ τῦτο μόνον, δλλα Καὶ δὐλογήσω σε, 
Αὐτὴ τῷ, (χίδοξόν σε ποιήσω,ρο τίω γον ἐμού σοι δὐλογίθν πϑλέξω, τἰ αὖ εἰ τῦτν ΓΝ 

“ -“ 2 . 5 

᾿ μαχαθλώτερον τῷ διχαῖα τῷ Ὀσαύτίω " θυλογίδν οἵδα τ Θεού ϑύξα μδμν, τιε- Ἀμν 

σθμϑ μ᾽ σϑνὸ ἐυλογήσω σε ; τῷ τὸ σε πόϑτων ἐυπορώτερον ὡἰποδείξει, τοῦτο σε ἐν πολ- ἰδ 
ἡ αὐϑι Ι “5 ! {! ε Ι! “,ἷ,ιεὖνὴῖἍϑἅϑ , ΩΝ 

λυ αυξεσια, ἐς πο ρασκδυασει, ἅτὸ σοι ἡ μεγίφη δόξα, τῦ ἡ ἀφατος πῦϑι αγεια,α ᾿ 
ἢ 

: 



ΓΕΝΕΣΙΝ, Δογὶ να: 05) χοῦ κα΄, 
᾿ ἀσφάλεια, στο μ ἀγαβών ὦ κεφαίλαιον, Ὁ ἐμὲ ἐῃ μζ' συ ὼ ἐυλογῆσαι σε. πτῶς δὲ 

» Ι! νΝ (ν ἜΞ, ΟῚ; 
σεέυλογήσω; Σοἱ κἡ ᾧ ἀσερῥ(αιτ συ δώσω Ὑ' γῴυ ζαυτίω. 

Ως ξῴος ᾧ αἰλήτης νομίζεις Ἐγιχωολάξει τοῖς μέρεσι τύτοις ᾿ ἴαϑιδτι σοι χαὶ τω 
σπέρματί σῳ πᾶσα, αὕτη δὺ ϑήσεται ἡ γῆ. ὁ νὰ ϑαῤῥεῖν ἔχης, μόμθαιν οτί ῷ ὍρκΩν, ὃν 

ς ὠμύσω Αδρκαὶν. τω πατοί σῳ, τῶτον ἔχὶ σοὶ φήσω. ὅροι. συγκαπίξασιν Θεοῦ, οὐκ 

. εἶπυν ἁπλως ζ ((μυϑήχας, ὡς ἐποιησοίμιζωυ ποὺς Τ᾿ πατέρᾳι “᾽ σὸν, ὅτε ταὶς ἐπα“. 
»ελίας, ὡς ὑπεοομέω. λα: τἰ (4) ὅρκον ὃν ὠμόσαι, ὅρκῳ αὐτὸν ἐχιςωσοί μζυν,η- 

᾽ 2. 3 .“ δ ε; 3 ς ὦ 

σὶ, ἡ ὀφείλω Εἰς ἔρ.ϑν ὠγάσειν ΩΝ εἶσαι ᾧ ὁρκὸν Τ ἐμόν. ορῶς Θεούφιλον,ϑ69- 

πίαν. 9 σοὺς τίω οἰκείαν ἀξίλν ὁρῶν φϑέγίεται, διλλαὶ ασϑϑς τίω ἀἰοϑένειαν συγκα-- 
, ε ᾽ λ ᾽ .-»»,Ἂ ' σὰ “" »ν “ ᾽ ᾽ 

10 ταξαίνων  ἡμετέροιν. ΚΝ, ΚΡ (Ὁ αὐ,ϑορποι ὡς ὑχὶ Ὁ πλεῖον κεῖνα Εἰς ἔρον αἴ. 
Ι! ,», ὦ ἡ ε ω. « Ι! Ι΄, λ᾽ Π) ᾽᾽ θ᾽ ε Ἅ 

γιΝ απουδείζυσιν, ὅχ περ ὃν α΄πλὶ 9 αὐπούσχωνται ὕσιν, ὅσο, αν ῥέε ΟρΧ’ ἐπα γ --: 

γέλωνται “Ὑ αὐτὸν δὰ (ξόπον δὴ οἵ ὁλὼν Θεὸς πληρφφορῶν Υ̓ δίχαιον, ὅτί πλύτως ἔξαι 

ᾳ Κι νιν λέλόμϑμα, φησιν, ἰαϑι τι τὰ “πὸ ἐμοῦ ὀμψυϑέντα Εἷς ἐργ9ν αἰηϑέώαι δεῖ. τί 

δῶ φησιν; ὁ Θεὸς ὦμοσε. ἢ κι τίνος ὀμόσαι ἡδυυύα» ; ὁρᾶς ὅτί συγκατοιζαἴσεως ζω 

τς ὃ Εἰρημλύον. 2, ))5 βεξαίωσιν τὴς «ἰπυοοέσεως ὅρκον ὠκαΐλέσε. Καὶ ςή-. 
σω, Φησί, ᾧῷ ϑρΧΘν ΓΕ ὃν ὠμοσω Αΐξρᾳαμ. τῷ πατοίσυ. Εἶτα διδαίσκει 

αὑτὸν καὶ να ἐξῖν ὦ κὑπυέοκτο, κὶ αὖθ τίνων αὐτῷ διεξεξαιώσοιτο. 
4 Καϊπληθωυνω ὃ ασέρμα συ, ὡς (ὦν; ἀφέρᾳς τῷ ἀραινοῦ. Τῦο "ὃ 

ἡ ᾧ πατειάρχη ἔλεε, δ τι τοσῦτον ἔα Ὁ ἀπέρ μια συ, ὡς καὶ τοῖς ἀφροις καὶ τῇ ἄμμῳ πα- 
᾿ο ρἰσωϊϑίεσαι. Καὶ δωσω, φησὶν, τῷ αὐέρματί συ πᾶσοιν τίω γὼ ζω τίω, 
ἡ ὀὐνθυλογηϑήσονται οὖν τῳ ασέρμιατί συ πϑύτω ζαὶ ἔϑνη τὴς γῆς. Δια ὅτο 
Ἀζμ κ ανοαέσεις ζὰς Εἰς ὠκεῖνον γεγένηνϑῥας Εἰς σὲ πληρώσω, 

4 Αὐθ' ὧν αἰ χυἠχϑυσίν Αζρᾳαμ ὁ πατήρ συ τῆς ἐμῆς φωνὴς, ἐφύλαξε τα θ9- 

φὐγμαπί Μϑ, ἣν τὰ διχϑηώματα μιαρῷ τὰ νόμιμυιαἱ μδ. " ὅρᾳ Θεοῦ σοφίδμ, 

ὃς σπὼς διεγείρει τῷ διχα!α τίου ὄζρώνοιαν, τ ποθϑϑ)υμότερον ἐργαξεπῶ ᾧ οὐδασκθυαζει 
μιμητίω ἔτον ὃ οἰκείν παίξῥς χατοιφῆναι. εἰ ὃ ὠκεῖνος, ἐστειδή, φησιν, ὑπήκεισε Ὁ ἐμιὴς 
φωνῆς, ζιύτης ἠξιωϑὴ ὃ ε(σανοέσεως, τ δια; Ἔ ὀκείνα ΦΕΥ͂ ἐὶς σὲ τ΄ ὧς τῷ τερθέν-- 

τῷ τα πληρφιὼ μέλλω, Εἰ ᾧ σὺ αὐτὸς ὠκείνα ζηλωτὴς χαᾳτοςαίης, ὁ Ὁ ὀκείνυ ὁδὸν 

ἔλϑοις, οὐνόησον ὅσης “δὀἰπολαύσεις ὁ ΡΝ ἐμεῦ θυγοίας, ἡ πόσης πσοϑνοίας αἰξιωθήσνν. ὁ ΝᾺ 
30 ὀρ τίω ἑτέρου “δἰρετίω μέλλων βὖ παίειν, Εἰκαὶ αὐτὸς εἰγάρετος “ἤροιτο, πολλῷ 

πλείογος ἀξιω,δησε κηδεμονίας. τί δὲ ὕφην,αὐγθ' ὧν ὑπήκϑυσε Ὁ ἐμῆς φωνῆς, ἡ ἐφύλαξε 

(πος ϊματά μου, ἢ ζιμς ὠντολοίς μὺ,, αὶ αὶ δικαιώματά μὲ : εἶπον αὐτῷ, ἔξελϑε ἐκ 
τῆς γῆς σῷ ὰ ἐκ τῆς συγ[ενείας σωρὸ δεῦρ9 Εἰς Ὲ γάῦ ἐὦ αἴ σοι δείξω, χατέλειπε (ὰ 
ὧν χερσί, αὶ ζῷ ἀδηλα ἐδίωχε, ὁ σῴκ οὐεδοίασεν, ἐδὲ ἡμέλλησεν, δνλλα μ᾿ πάσης Ὡρο-- 

35 ϑυμίας Ω Ἐχίταϊμα πληρῶν ὑπήκχϑυσε Ὁ ἐμὴς φωνῆς. πάλι ᾷᾳᾷ ἘΠ πίω φύσν αὐτῷ 

ἐπηήιλάμδιυ,ὶ κμτ' Ὁ Ὁ ἡλικίδν αἰπαλϑρύῦ σαι, ὁ μυηκέτι μήτε αὐτὸν, μήτε τίου μιν-- 

τέρᾳ τίω (γωὼ τοϑς πεκγογϑνίδν ἔχεν τίναὶ ἐχιτυδειότητα, αἰκούων δὴ ἐμοί, ὅτι Ὁ δ 
αὐτι αὐἱρμα Εἰς Τοῦτον ὠκτα,ϑήσεται, ὡς πτῶσιν πληραῖσαι τίω γώ, φεοὶὲ ἴοτε διε. 
ταραῆθη (ὃ λογισμὸν, δλλ᾽ Ἐχέςευσε᾽ δὲ δ τὺ δια οσιούη αὐτοῦ ἐλογέαϑη, οτι τὴ δυυυαΐ-- 

με! τῇ ἐμῇ πιφεύσοις, ᾧ ταῖς αἰ πσοο έσεσι ϑευῤῥήσοις πῶς ἐμὴ αἰνώτερφο γέχϑνε Ὁ αἰαϑε- 
γείας τῆς αὐ, ϑρφπιίγης. καὶ ΜΙ τὸσε τεϑέα μηξ9ς τῆς σὴς δυαγερρεινόσης τσθ9ςτ: 

ἰσμαὴλ ῷ ὧκ τὴς που δίσκης τεγϑέντα, ἢ βυιλορϑμης αὑτὸν αἰπελοίσαι “οἰκίας μ᾽ 
τῆς Αγαρ, 21} μηδὲν κοινὸν ἔχεν ασδϑς σὲ, τῷ πατοίαρχου δ τίωὐ πιυτοικὴν Φιλο- 

φσοργίλν 

Ξ Μ 



κεν κα, 4οΆ ΧΡΎΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
σοργέλρν ἤδη ἱσν φγὰ χαὶ πρϑϑς ὀκφον ξγρντος, αὐκεύσας ἐν ἐμᾷ τί, (δ δυκοιῦ" ποίει 

τῇ Σαῤῥᾳ, ἐπελοίθετο τῆς Φυσιχῆς φιλοφοργίας, τὴ ̓ἀξέξαλε τὸ τὸν Ἰσμαὴλ αζ' τῆς 

παιδίος, Χ ὁ πλυταχοῦ αἰ ήκϑυσε “τῆς ὑμῆς φωνήν, Ὄ ὁ ἐφύλαξε ῶ “αελκιγματά 

μύ.Ὁ ὁ γὺ Ω τελθυταῖον ποόςα θεὶς αἰ συ, ἐμ Εἰς ϑυσίαν αγεονεγκχεῖν τὸν ὧν τῳ γή γήρει 

αὐτῶ δοϑέντου, τὸν ὅτω πεεαπύνητον, υ «ὐξεειργασατο ῶ πούσαγμα, ὅ διογα. 5 

Φϑν. ῷ λογισμὸν , Ουνὲ ὀμεκοινώσουτο τῇ μ᾽τοὶ τῇ δῇ, ν᾽ Όις “παυρσὶν , ὅ σοι. 

τῳ μέλλον αἰσο' αὐτὸ ραϑήστοϑαι κατάδηλον ἐ ἐποίησεν, ΡΝ ἐῤῥωμδήῳ. " 
λογισμῷ καὶ ( μυτετοιρϑίῃ τῇ προθυμίᾳ Εἰς ἔρηϑν ἄγειν ὃ θλίταγμα ἡ ἡπείγε- 

γέτο ὃ ἐ ἐμῶν. δ[9 τίω γνωμέων ἀὐτϑ' «εφλνώσεας ὃ ὃ ἐρρν ὠκώλυσοι δι νέοι. ἐπεὶ δὼ 
δ “τόμτων πολλίω ἐπεδείξατο τίω αἰπὺ ακοζω καὶ Ω τίω φυλφκίω ̓ὮὩΨ Γ[ἐμδῇ! “σϑόςαγ- 1 

μοίτων, δγο, Οὐ σε, ω “7 ὀκείνα τρρθύτα ἦν. ἐσσὸ αἕσεων ΤῊ Εἰἰς αὐτὸν γελμηρϑέων 
ποια κλοηρϑνόμον. μέ μμησας Οίω ὠκείνο τίω κἰαυ᾿ακοίωώ, ἃ ζῶς “Ὁ ἐμοῦ λέρνμδίωις 

πίσευε, ὅα πολυπλ ἀσίονος τῆς ἀμοιθὴ φ ἀξιωθῆς αἰπῷ τε τῆς τῦ παὸς Φρυτῆς ,ὑ- 
πὲρ τὸ τὴς οἰκείας αὐπανϑῆς, κ᾿) μι ᾿ καταιρῇς Εἰς Αἰγυτῆον, ἃ δὶ ὐὐῦϑα μϑίε. ΓΝ 
δὲς Θεο φιλαν,ϑεϑ πίαν, ὁπωὸ δζγ' τὴς 6 μφήμης τῆς ρετῖς τῷ Ὁ παΐος, τῦτν Τ᾽ λοι. 
γισμὸν οὐγευρωσε. 6 Κατῴκχησε δὲ, Φησιν, Ἰσαάκ εὐ Γεροίρϑις. 

Ορρι Οἷς ἀὐδς κα ὁ τῦτον αἴδεπίηθοντα ἀαδὸν, οἷς ὁ πατὴρ πὐξ κέπεσιν. ἴάχ τίω 

χαζοίκησιν ἐ ἐποιήσουτο ὠῦγ' ἐρρίφϑις, 7 Ἐπηρωτησαν, φησ, (ὦ) ἄνδρες Ὃ Ὦ. 
που ἰδέ τὴς Ῥεβέκχας τῇ τῆς γειναιχὸς ἀὐτί. καὶ Χ) Εἶπο, ἀδελφή μου ἡδάψ. Ε 

Εφοξήϑη γὸ μήποτε υχπυκτείνωσιν αὐτὸν, ἡ ἤωρδμοι τῷ Γ χαλλὺς τῆς γωωναμκός, 149 
Μήποτε γ, φησιν, ᾿ὡὀἰποκτείνωσιν αὖ τὸν (ὦ) αἴϑρες τῷ που αἰθὶ Ῥεξέκκας, ὅτι 

ὠφοεῖα, τῇ ησψειζῶ, 8 Εἰ μοτοῦ πολυχρόνος ὠκῴ. αὐ ακύνγαρ ἣ ̓Αδιμελεχ εἷν 

ὯΝ ἴσαακ παίζοντα κμῷ ̓Ρεξέχχας τῇ τὴς γαιυαρεὸς εἰντν, 9 Καὶ ὠκαίλεσεν αὐτὸνναὶ 
Εἶπο αὐτῷ αἰ αὐρα Π γαωῇ σε ὅθ 1γ;τί τί Εἶπες, ἀδῆφη μου σφ, 

Ἐπειδὴ ἐν ἢ παρμιηοίων ἐφωφαν ὁ δίχαιος, Οὐκέτι λριπὸν Ῥηρνήται δον ὀμολογ, 4 

ὁ Ὺ αὐτί ἂω Φανέρφὶν καϑίκησι, δὲ ἐὺ ἀδελφέω καλέσαι κατεδέξασο. Εἶπε δ, Φη- 

Ἢ μήποτε ϑαύθαγω δὲ αὐτέω. ὁηῷ ϑαγάτο φόξος Εἰς τούτὸ με ἐλϑῷ κατέωυαγ- 

καισεν. ἰσὼς ὃ ̓μεμφιϑηκῶς, ζω, οτι ᾧ ὁ πατὴρ Οὐτοδ δρώμα χατοισκβυάσεις διέσωσεν ἐ- 

αὐτὸν, ὦ δζῳ ζὐγο ᾧ αὐτὸς Φυτίω ἦλθε τίωὐ ὁδὸν. δλλ ὁ βασιλβὺς ἔγαυλον ἔχω γτίω 

μνημιδιυ, ὧν πέπονθεν ὅχὶ ἱ τῷ πατξιανβλχου τίω Σαρβὸν αἰφελόμϑμος, ̓ αϑα φμαθὶ 95 

αἰσσὸ τῆς ἄγωθεν ὑπειτιμιήσεως ἐ ἑαυτὸν κἰπν' ἀϑθιωον καταςήσακ, φησὶ πῦδϑς αὑτὸν, 

1ο Τί τούτ ἐ ἐποίησας; μικροῦ ὠκοιμήδη τίς τῷ ὅρος μὰ "ω τῆς γευαμώς σα 

ἐπήγαγες δ ἐφ᾿ ἡμᾶς ἀγνοιὰ. Ταύτίω, φησὶ, τίωὼ ἀπείτίων Ω ἤδη ὑπί- 
ςηνϑυ αἰ πῦὸ τέ ὁ παΐξοε τὸ σὺ, ̓  γε "Εἰ μὴ χω: (ἀωείδομϑ, ζὰ αὑτὸ δῤ ἐμέλλο. 

μδν αἰ πσομῴώνειν, ὑ πήγανε ὸρ ἐφ᾽ ᾿ἡμᾶς ἀγνοιαμ. ὼὸ Ὁ ταὶ τότε δὲ ἀνγνοιὸν ἀμδϑ- 3 

τόμειν ἐμέλδλομϑν , Ὁ γι αἰ χοῦ τὴς ἀγνοίας μικροῦ δεῖν ἡμδὶς ααδρτία αὐξεπεσῖν 

χϑδεσκόνασας, 1: Σωυῤταξει δὲ, Φησιν, Αομέλεχ τῷ λαῷ ὁ αἰεὶ λέγαν, 

πᾶς ὁ ἀὐτόλονϑμος τὸ ὁ λὐιϑεϑπου τώτυ, ἡ ἥ τῆς γειυαικὸς αὐτο ϑαναΐτε θολός ἔςαι. 

ρα Θεού αεύνοιαν,δροι κηδεμογίλῳ ἄφατω. ο χὸ Εἰπὼν αὐἱαί, μη ̓ κουτοὴς εἰς. 

Αἰγυσῖον, καὶ ὁ κατοίκει ον τῇ γῆ ἢ ζαύτη, καὶ ὃ ἔσομιφι μῷ σῇ, οὗν ἐ ὦ ἶ ᾿ζῶτα πόρτα οἰκν.-4ἢ 

γορομ Χ Τ δίκαιον ὦ « Ὀσαύτη ἀσφαλείᾳ καλιφας. σόπει νὰ» τὸν βασιλέα ἔργ (ὐπ 

ποιϑ (ενον, ὧφε ο» ἀδείᾳ, δέτε αὐτὸν, ἡὶ παίσης ἀπυρλα Φερντίδο. θαγαντον »δὲ, 

φησιν, ἠπείλησεν ὥπασιν, Εἴ τις ἄλψαγτο αὐτο, ἢ τῆς γειυαμκὸς αὐτῷ. ΓΤ ΣΡ τ 
ωώ 

Ἀνὴ 
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ἐδ ο φόρος, ὁ το “πράτ λέγω, κοιτασείων τ διχᾳ!α τίω ̓Α(θνοιὸρ, δ πύτος τῦς- 
τοῦ ὀκθληνϑέοαι, “πεποίηκεν ὁ Φιλδ),ϑέφιπος δεασότης, ἡ οὖν πασῃ , ἀσφαλείᾳ αὐτὸν 
λοιπὸν ἀζέγεν. χ, ὅρα ΩΣ λεὼ ματο κα Χ) τἶραϑοξο, πὼς ϑυμή χόμος ὧν ἡ σοφὸς ὺ πϑῤ- 

Κῶ βέλημα Ὁ οἰκεῖον μετασκβυαίζων, εἰ -Ψ Ὀὐπόρριρ πῦρϑν Δείσκων, ἔν “ἐν ωῳ»- 
{κοζιμί. 5 ἡμῖν [αὐτῶν] ὰ πολεμίων τ) "γομίζεαθαι, δὲ τϑὕτων τίωυ ἀσφάλειδν τοῖς ἰδίοις 

᾿ λερβίπουσι “δ μέαοϑαι φοροξονή. ποῦ »γὸ, Εἰπέμοι, ὁ  βασιλϑὺς δὲ ὑσαύτέωυ τῷ δι- 

χαίου ποιήται τίω πσοϑνοιὸιν, μονογαχί ὀμακηρύήων αὐτὸν ἅπασι τοῖς τίω πόλιν οἰκούσι, 

ὲ αθιφανή δεικνὺς κ οὐ Ὡς ὐϑίασου δοιφον αὐτῶ, ὅτῳ χαὶ ̓ ΟἸΝαὐυχοδονόσορ ΑΛ’ ζυὶ βαλέν Δαν. γ. κὴ. 

εἰς τω χαῤμινον ἄν: παίδως ςἄν' πεεῖς, ἡ δχρὶ ἢ πραγμάτων μίαϑενν ἶμ γέ γεν, ἿΜ 
10 ἰχααλώτων τίωυ "εὐρετίω, ὅτε ε ἀμὰκηρυῆειν. αὐτὰς ἤρξατο, πϑυτουχοῦ ὁ ΠΟ γῆς 9ι-- 

χείας γλωῆης “αἰδαφανάς καϑις΄αν. τού» Ν ζ21 μάλιςα τῆς αὐθιυσίας τῆς τὸ ΚΘεοᾷ 

διυάμεως, στὸμ ζω ταν ϑρών αναχηρύεα, «δι αὐτο δούλους «ὐἴασκβαζῃ. αἱ ὃ 

μῷ "νοῦ τίω χάμεινον κείν ὄξαφϑιμῖαι ποιήσας, ἴων Εἴδι ὅτι τι (ὲ τίω ὀύωϑθεν 

συμμωχίλν ὺ τῆς Φ πυφϑο ̓ονεργείας «αἰδιελμετου ἊΨ παίδων τὴρετη) αἰ,ϑόθον μμέται-- 

15 (χλλόμϑμος ἐκρ αὐγασε λέγων, (ὦ δοῦλοι τῷ Θοοὺ τῷ σ ὑψίρου. ἃ δόοι μκὴ μόγον αὐκᾶν' ἀἰ- 

γάχηρυῆοντα, λα ὍΩ ᾿ δεασοτίω ἢ ὅλων: ὦ δῦλοι ΝΣ το Θεϑ, φησι, τῷ ̓ υψίσου 
ὀξέλϑετε. αἰ γέγϑνεν; : Ὁ σὺ τῇ τκίφθία, “πϑρεδῶν αο; αὶ σὺ ὨΖ τοσῦτον Οκχαυϑέοϑαι τω 

κάμινον «τρ»σέτοιξας "ναὶ, Φησιν, δλα μα ὀραῖ ξένα ὲ αὐραδοξα πορόγματα. ὃ ἣ 
φιχέῖον τούτο τὴς οἰκοίας οὐεργείαν, Ἐχιλαϑύνϑρον, ὦ ὡατῈρ δεσμοῖς τίσι πεδηϑεν, τοστεύ-- 

10 γὼ ἐπεδείξατο τίω αὐ ακοίω, ὃς μηδὲ ΥΜ τειῶν ἐφαψαοῦ αὐ. ὅϑῳ δὶ (ω- 
ιδεῖν, ὅ7Ι αἷχὺρ αὐ, ϑοοπίνζω φύσιν φηὴ γεχϑυάρ, καὶ Ὁ ἰτόῤῥητος τίς Ὁ δλκία ϑυναμίς δδην ἡ 

ζωτα ἐργαζορδύη, κἡ ἡ Ἢ παίδων τ έτων Ὁ σαύτην ποίσμδμη τίω ποοϑνοιαν. ξιδὲς Θεῖ 
φιλανϑεφπίαν, ὃ ὅπτς ΟΥᾺ ἐϊκαταλιμπόμων ὧν ἰδίας ϑεροίπογζως συνεχῴρησεν. εἰς. ̓ 

καμνον ἐνσειφηϑύωζωι, ἄλλα αὶ ἀὐξις βυλόνϑνος λφρυωροτέρος ἐργασοιοῦ, κα Ὁ ̓  οἰκείαν 
25 δύναμιν εἰνδειν)ύνϑμος, ὦ ἐβωρδώρο κυτεμαίλαξε “ζ: γοιὸν, ἡ Ἐ πισαύτην μα- 
χρυυμιίδῳ ἐπεδείξωτο. δὲ ὌΝ ϑτώ λει μαφὸν ζω, ἐὶ ΤΩ Ῥρχέωυ ἐκώλυσεν αὐςᾶν" 
Εἰρὲ χάευον ἐμιδληνθέωαι, ὦ ὡς γιωὼ λειυμασοτερον »έγϑνε, ὃ πολὺ ὦ  αρθαϑοξον, ὅτι 

ὶ ὧν μέσῳ τῳ; πυοὶ τυγχανονζᾷς συεϊὲγν αηδὲς παϑεῖν ( μινεχώρησεν, στὸν 5 δ  αντὸς 

βέλιπα, κα ἡ τοῖς εἰν μέσοις τοῖς δεινοῖς γεγενημδύοις ἀὐωτέρρες χαϑϑσησι, κὶ αὶ τοὺς παρορᾷς 
ες 320} πριθιώτον διωμαπωτέρρες ἐπεργαίζοται, ὅ' 9 " Ἐχὶ ΔΜ  ἰποςόλων ἐλνον. ἐ- 

χντερ γι συῶν  Ὀ7ὲειλημηνδίοις ο ον τῳ μέ μέσῳ, Ἢ μογογαχ ἱ ὥν' ὀδονζᾷς Ἄθροντες χατ᾽ 
εὐπτῶ, πσϑὲς αἰλήλοις ἔλέγϑν, Τι (ποιήσομδν κοῖς αὐ, ϑούποις τϑτις; ΝΕ ..) οχειείας αὺ- Πρᾳ. δ. ς. 

ὧν ἔχντες, ῳ πόδια, χαλειφήχεισοιν. τοσυ τὸν 66 ν ἡ ϑῤρετὴ ἰφώυφϑν, ἂν στωρι ἢ καχία, 

ἀδεὲς, ὦ ὡς ὠκείνην νϑῥ καὶ ἐν τῶ! πάλέν αἰξαγίνεοϑαι, ζυυτίωυ 5 καὶ ἐν ῷ ποιεῖν Ὁ οἰκείλυ 

1 ἀὐϑύειαν Ἐλιδείκγυοϑαι. 

πο Εἴδοτες, 4γαπηροὶ, πολιωὸ τῆς τρετῆς ποιωμμιϑα λόγϑ, ἡ φθύγωμϑυ τίω ἩΘΙΚΟΝ 
χαχίδυ. ὅτῳ νας ὦ Ὑ αὐωϑὸν ἐπχιασασωμεθοι ῥοπίω, ὁ Τὴ μελλόντων Ἐλυτθξωμε- 
}ω ὠγαθών, ὦ ὧν μοιτο πϑύτους ἡμῶς Ἐλητυχεῖν, χάοιτι Φ φιλο, ϑερπίᾳ τῷ κυρὶν 

ἡμδ, Ἰησῦ Χρλςοί, μεθ᾽ 5  ᾧ πατοὶ, ὡμαῷ α αἀγίῳ πγϑύματι δόξα κραΐτος, γιοῦ αὶ ἀεὶ, 

ὁ ὑ αἰ ὧν αὐούγας Μαι! αἰώνων. Αἰμέω. 

Λογ. 3β( ἘΣΠΕΙΡΕ ΔῈ ΙΣΑΑΚ ΕΝ ΤῊ ΓΗ ΕΚΕΙΝΗ, 
Ἰ κτ ς ͵] ιν.) κ᾿ 2 ΩΝ" 7 

χρῇ θύρεν ἐχκαιτοφευσσουν κριϑίοῳ ον ᾧ οὐναυζῷ ὁκείνῳ. 

ΤᾺ 



ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

7 Α λείψανα “ν᾽ ηϑὲς Εἰρηνδύων αὐάγχαιον “διστοδοιοναι σήμερον 

᾿ τὸ ὑμετέρα αὐγοίπτῃ , Χ) τῷ λθηϑυ τἰοὺ αἰκολυθίλω αὐαλαξένζς 

ἰδεῖν πάλιν φῷ δίκαιον Ἰσχακ, ὅσης Ὡσυλαύει τὴς ὀωϑον χηδὲ.. 

μονίας. ὁ) τίωὐ Εἰς Αἰγυῦῆον χαϑοδὸν «τῷ «[ἀκωλύσαις, 
χα Εἰπων, παρϑίχει ὧν τῇ Ὑη ζω τῇ, χαὶ ἔσομαι μ(Τ' σῇ, ὅτως 
αὐτὸν ὀζοῦ πλύτων αὐδεφανὴ κοιϑίςησιν, ὡς μετ᾽ εἰ πολὺ ἘΧΊφθι. 

νον αὐτὸν “βνέαϑαι αὐδα τῷ βασιλεῖ Γερφίρων. ὁραΐντες γδγὸ ἰντοῖ καθ᾽ ἐκαίην ἡμέσαν 
αὐξανουδμζω Ὁ θυπορίομ, ἐδεδοίκεισαν λοιπὸν τῷ αὐδρὸς Ἐ αὐτόθι κατοίκησιν, τὴ μετα- 

ναχ'ζωαι ἐκεῖ εν χαταναγκοίζϑσιν. ἀξιον ὃ αὶ αὐ δὲ θαἴκουσαι ΟΜ βημαύτων τὴς ϑείας το 

ραφῆς, ἵγα δζρῦ πόϑτων ϑεασώμεϑα, τῷ Θεούπίω θγοιαν, ὦ θὰ (ἄν αὐτῷ οἰκέζς 
Μ 4 φυ Γ] ᾽ Ψ 

ἐχιδείκψυται. 1» Εασειρε δὲ, Φησιν, Ἰσιιακ Ω» τῇ ὙῊ κείνη, ὲ ϑύρεν ἑκατοςεύ. 
, ἥν ») “Ὁ ! "» “ΔΛ οἴ ΩΝ 

σαν κριϑίω οΨ ῷ ἐνιαυτῷ ὀκείνῳ. Σκόπει μοὶ τῷ Θεούξ σοφίλω ἥα δείξῃ 

διχαίῳ ὅτι δημιμρλὸς ὧν τῆς Φύσεως, κα δξ “οἰπόρων πόρον αἰ θαοεῖν δυυύατα, ᾧ ὅτι χαὶ 

δξ τοῆργὰς αὑτὸς πίω γἀδ ᾧῷ οἰκείῳ πολκαίγματι διήγειρε ατοὶς Μ᾽ χαρπώνβλῴ.ι:, 
φην," κοδοισκθυασας (δ δίκαιον ἐκατονταπλασίονα Τὴ αὐ αὐτῦ ασαρέντων "δ "νὰ 

γῆς Χϑαίστιοϑαι ζοὶ δρώγιατοι, ὁμιοῦ ἡ αὖ τὸν ον πλείονι καιϑιςαὶς θύπορλᾳ ῷ μηδενὸς 
2 2 4 « κ' , " ᾽ 

Οὐ χ θείᾳ ἀνέοϑα,, καἰκείνους δοὺ ΤΜ ἔργων ἀιδυύσκων ὁσης ὁ δίχφηος δσιολφύει τὴς ὀμω- 

ὃν ῥοπῆς. ϑυμήχανος ΣΡ ὧν σοφὸς,(λ! τ ὟΝ αὖν ὝὝΡ'πολλάχις παηραγματων καὶ ὧν 
οἰκείως ϑ)εργοτῴ, κὶ τἶν: ἔτι πεπλανημϑύους διδοισκέοϑει, χρρφισκθυαίζοι “ὃ οἰκείας ασρ»- τὸ 
γοίας Ὁ δευύαμιῳ. «ὥτοὶ ΚΖ ζαῦτω νὰ τί Αἰγυτῆον Εἰργάσα»», ὠκείοις ὦ (ἰ 
ἀιμμωρίας ἐπαγαγων, (5 λαὸν ΨΜ1σρανλι!ῦμ ἀπαϑὴ ἰαφυλοίῆων. ἐμόμθευον 
γα μόνον ϑζρᾳ τὴς χα τ᾿ αὐ μ᾽ ἀγαναήσεως τῇ “ἦμ᾽ ὅλων Θεοῦ αὶ δὴ μιαργ9 δύ. 
γεν, δυνναὶ χαὶ ϑζαὶ τῆς πσολνοίας πῆς Εἰς ὀκείνοις " χαὶ ὅτοι πυίλιν Οὐκ ἐκ τὴς Εἰς 

3 

αὖ τἄν' πσρλνοίας καὶ κηδεμονίας μόνον ἐδιδοίφχοντο τῷ ΘΘεού ὲ αἰ χυρδαλλυσοιν αἰθὲ αὐν- 
ἕν φιλαν, ϑοσπίθν, διλὰ καὶ δὲ ὧν ὠκείνους ἑώρων καθ᾿ ἐκοίφην ἡμέραν ζιᾷ πληγὰς 
δυχουϑύους, ᾧ δορὶ [ΨὝἐνδο ποραγμαάτων ἢ τοῖς οἰκείοις καὶ τοῖς ἐνδυτίοις ἐδείκψυ τὴς 
ὀικείας δυωυαίμεως τίωὐ πρΟολζω. καὶ γδρ αὐτὰ ζῷ φοιγεῖα, τέων ,Ὁ ἑαυτῶν 2.- 

χϑνίλν αὶ τίω υπακοζωὼ Ἐχιδείκγιωται ζοις ὁμοδιώλοις, στὸν ὁ δεασύτης ἐυγοϊχὼς “το)ς 

αὑςῶν"" ϑῴάκειται. ᾧ τῦτο δὺ τις ϑεασοίῷ γεχϑνὸς Ἐχὶ τῷ δικα!ε τύτῳ. ὅσπερ ἄλλοτε γο εἰ 

ἡ Φύσις ὃ γὴς οῴκ ἐπεδείξαζο, τϑο δὶ ὃ πσόόςξαγμα Ὁ ΔΜ λων: Θεοῦ γμῦ ἐλιδείκ- 
γυ")ρὺ Ὀσαύτίωυ ζωγεγκε ' φοραν,ὡς αἰ ϑρϑον ἐν οὐοκυσίᾳ, πολλῇ χατουφῆναι Τ' Ἰσαάκ. 

Ευλόγησε “δ αὐπτονο Θεὸς, 13 Καὶ ὑψώϑη ὁ ὀθ ϑρθπος, ᾿ πυϑϑθαϊνων μέ- 

ζων ἐγίνετο, ἐως αὶ μέγας ἐΐμετο σφόδρα. Ἐπειδὴ νὴ ὅτε οἰν τούτοις ἐωὦ (ᾧ τὴς 
ἐυπορίας τοῖς διχαίοις, εν τῇ τὴς γῆς ἐυετηρίᾳ, ον τῳ ὯΜ ϑρεμμαΐίτων πλήθη, δγρν ΤΌ 
φησιν, ἐνλόγησεν αὐζον ὁ Θεός, καὶ ὑψωθη ὁ ἀὐ, ϑόφ πος, δὐ Ὁ, ἔυπορος ἐϑμετο "  ἐνχ 
ἐπλαεῖς θύπορος, δλα ἡὶ μείζων, φησιν, ἔβμετο σφόδρα. «νόησον Ὑ ὅσον ζωώ ἐχα.- 

τοντουστλ ασίονα, “Μ᾽ ΟΡ τὶ χαιταξόηλουϑέων ἰπνοδέχεοϑει . ἐϊ 5. Ἔτόσοι μέγα φα- 
ἐφ [ω] εἰ  γὴὰ 

γέται!, σχόπτει τίου ἐχίτασιν τὴς Ὁ Θευῦ φιλαν,ϑοφπίας, ἰώ 

κοιτοντοι τὰ ἀσίογω ονζϑα, πϑρέχεν ὑπιοψήται, διλλὰ καὶ τίωἡ αἰώνιον ζωίω ἡὶ τίω βα- 

σιλείδλυ “ ἀρανών Εἰς ἀἰπόλαυσν. Εἶδες φιλοτιμίθν δεασότυ, ΕἾδες χίζασινθ,- 
! ο Ι εν ) ε “ .“ Ι .“ 3} 

ἐργέσιας, Εἰδὲς ποσὸν ημιν κεχάρίςαι ἢ 10 μονολνοις πϑρσία » ὑπὼς ὠφατον τ ; 

“ξλυματῶν 

Ἢ 

Ὁ γρύν πσϑλϊόντος αὐθί ἡτ 
μιᾶς ἐπεδείξατο. τοῖς δ ΜΖ τίω ἀυτυῖ παρφυσίδῳ τίου εἰροτέμν μετιούσιν ν μόνον ἐ- 49 

χὰ 



ΓΕΝΕΣΙΝ, λογ. Ὁ ᾿ς 07 

πραγμάτων πίω ὠδιλα γῶν Εὐργάσατο. ζωτα Οίνωω ἕκαςος καθ᾽ ἑαυτὸν λογιζο- 

δ ὁρων τίω - ορϑὶν, καὶ τίνα, νϑρ ἑω, ὦ τοῖς πο 3 τὴς γαίφιτος πϑλένειν οὗ τυ-- μδνος, ἡ ὁρῶν τίωυ “λ φιφοξοιν, ᾧ χὰ γέγχε 
ιοψεῖται, τὐνα ὃ μ(δ' τίω χάριν, δοξαζέτω καν τότῳ τίου ἀἰπειρον αὐτῷ φιλον,ϑ69.πί- 

δυ,ἢ μι τῇ ἿΜ καιρῶν ογόλαγῇ χω πὸῤ Ἐλιχραφέτω ΟΣ λλ᾽ χὶ τίω κολουλιδν τῷ 

7 λόγϑυ ἐπλυβιϑῷ δίχαιον, ὦ ἰδεῖν ὅπως (Ὁ ὠ Γεροίρϑις ὁρῶντες τῷ δίκαν Ὁ πολλίω ἐύυ- 

πορίδν, Εἰς ζῆλον ϑιογέρϑησαιν, ᾧὶ ἀπελαύνειν αὐτὸν ὠκξϑεν ἐπεχείρϑεωυ. 
Ἐζήλωσαν δ, Φησιν, αὐτὸν ῶ Φυλιςιείμι. Εἴτα δὲ! ξαι βυλουϑύη ἡ ϑεία 

γραφὴ .ῳ τιφ ζῆλον ἐπεδείψιωζο, ἐπήγαγε, ϊς Καὶ πϑρῷᾳ αἱ ὠρυξαν φρέ- 

ατο (ὦ) παῖδες εν τῳ γούγῳ τὸ παΐρος ἀὐτν, ονγέφρριξδυ αὐτοὶ ὁ ονέπλυησοαν γῆς. 
ι Σκόπει πόση ῇΨὝΨ' αὐζθιη κακία, ὡς δμ ὑδυύτων ᾧϑονῆσαι “τῳ διχαίῳ. καὶ σὐνὲὸ βα- 

σιλειὲ ὁ ἐν Ὀσοαυτη αὐδιυσία καιϑεςῶς χατωσαῖν ᾧ φϑώον ἰδυσενδλαὶ φησιν, ἀπελ- 
ὃς ἀφ᾽ ἡμδιμδ, ὅτι δυωματώτερος ἡμδμ!" ἔλα σφόδρα, πολλὴ ἡ ἀγγωμο(μωη. ἥΐνος 
Δ} ἕνεκεν απελαύνεις ( δίκαιον; μυὴ γ)δνὶ ἐλυμζωϑατὸ τι Οἷς σοῖς, μυὴ "ὃ ἠδικησέ τι; 
δλλα Οιούτον ὁ φϑονος᾽ σϑοίεν κα λογισμῦ οἱ 5 ποραήεται. δον »ὃ αὐτὸν ϑεασεί- 

τς μῆνον ζοσοιύτης ἐυνοίως “δἰπολοιύοντω (ζ) δίκαιον κοι τῷ Μόλων Θεοῦ, μᾶλλον αἷϑι.- 
“ ,ῳ ι ᾿ “ον ! να ο 

ἐπειν, μάλλον γερφσκάσειν, ἵνα “[σ Φ Εἰς κάνουν ὦ μὴς ἔχιασεσηται ᾧ αὐτὸς Ὁ ἀγω.- 
γεν ῥογτζω᾽ ὁ ὃ Ὁ μόνον ὅτ εὶ ποιῴ, ̓ δηα ὦ αἰπελούνοιν Ἐχηχειρᾷ, τ6 Καί φησι, 
ὠπῆθε ἐφ᾽ ἡμδίμιοτι δυνατώτερος ἡ Μ᾽} ἔδρα σφοδγα. Τοιδον “ὃ ἡ (ῳσκαμίαι. 
οκ ὀμέχε!) Ὡραάΐως ὁρὰν δ ἑτέρων ἐυπυραγίδυ,αἰλλα Ὁ τῷ πλησίον ἐνημεο δ ν,ἀκείαν 

τοδυασραγίθν 6 αι νομίζει, ὶ τήκε:) Οἷς Ὁ πλησίον μἰγαϑοῖς, ὃ δὴ καὶ ζῶν γέγονεν. ὁ »ὃ 
βασιλεὺς, ὁ τὴς πόλεως αἰ πάσης τὴν ὀξασίαν ἐχωνρὼ πὐϑῷς αἰ αυὺ δ αἀπειλίω ᾿ ἑαυ, 

ἔχων,τῳ ξένῳ, τῳ ἀλήτη,ᾧ ἐντεῦλεν ὠκῴ, κα χειθην ὧδε μετὸμιςαι ϑῥῳ φησὶν, ἀπελ-- 

ὃ απ' ἐμῷ, ὅτι διυνατώτερος ἡμῦμ ἐγὴ.5 σφόδρα, ἡ ἀληθῶς δευματώτερος ἰω, τίω 
αἴωθεν συμμαχίαν ἔχωκον ἅπασι, ἡ «ἰ ασὸ τῆς Ὁ Θεῦ δεϊξιας φρϑρϑύμϑμος. πού τοίγμν 

29 ἀπελαύνοις “᾽ δίχχιον; ἐκ οαϑα ὅτι, ὅπου ἀυ αὐτ' ἀπελϑῷν συμμθαμη,τν τοῖς  δεαυότυ 

Ὁ ἑαυ εἶναι αὐ" αὐγαϊκηνθκ ἐπαίδευσέ σε Ἔ χορα[λάτων καὶ πεῆρφι, ὅτὶ ἡ 9 Θεῦ χείρ ὅφην, 

ἢ αἰβιφλμὴ 1. δίχαιον καιϑιςῶσοι; Ἤἶγος δέζυ ἔγεκεν, δὲ ὧν τὸν δίκαιον αἰπτελαύνεις, Ἐ πτοϑς 

εὐτυὶ δεασότίω αἰγνωμοσιωζωυ χιδείεψυσοι, ᾧ ἐδὲ καὶ πολλὴ ὗ αἰδρὸς ἐχτείκεια πόξι- 
ἡνέοϊ ἠδυωήϑη ἢ βασκαγίας Ὁ σῆς, δλλ ἡΠηϑεὶς τ ασὸ τῷ πάθους Εἰς ἔργϑν ἀγαγεν 

42 ασεύδεις Τ' φθόνον, καὶ πάλιν μετθμαΐφιν “μέσ, «οὐδασκθυάζεις “ἢ συνε σε ἠδικηκότα; 
Οὐκ οἴδεως ὁτί κἀν Εἰς αὐτίω τίω ἔρημον ἀπελϑεῖν κατλμαγγοίσῃς, ὅτως βύμη χόμον 

ἔχι δεασύνίωυ, ὡς καχεῖ γιμόνϑμον πολλῷ πλέον αἰδεφανέφερον αὐτὸν δἰποδεῖ ζαι ; ὅ-- 
δὺνγὺ ἰανοότερον τῷ τῆς ὀϑωθῳν συμμαχίας Οἰπολαύοντος, ὥασερ σϑ᾿ϑὲν αἰαϑενέφερον 

᾿ πϑτης ὀχεῖνον βοηϑείας ἡρημωνϑμου. Ε δες, αἰγαπητέ, τῷ βασιλέως Γεροίρων χαὶ 
35 πόμτων “ἿΜ αὐτόϑι οἰκοιωύτων τῆς γνώμης «ἰωὶ μφηϑηθίαν δρφι ἢ τῷ δίχα! τίου πολλὴν 

Ὠππείκειδν, πῶς σόν ἐφρόνησε μέγα, συ οἷ ὁρῶν “οὶ ΟἾΜ᾽ πατοαγμαΐτων πολλζω  Θεἕ 
τίω βοπτίι ἰδὲ αὐτὸν γινουϑώζωυ, κϑυτεξανέφη τῷ βασιλέως, τῇ τῷ συμιμιανχοιῶτος αὖν-- 

τρδιωάμε πεποιθώς, δλλαὶ καθούπερ τις ἀϑὴρ ἢ αἰτσϑϑξαΐτευτος ἢ ϑδωμόθεν ζουὶ- 
, Μιᾶς ἀπολαύων βοηϑείας, τω ΜΙ πολλῆς τῆς δχτεικείας, συ τὲ μέσρι λόγων δὐτιτεί-. 

4 "ας τῳβασιλέῖ, ἐποίει ὃ “Ὁ τυ κελθυόμϑμον, βύϑεέως ἐκ49εν ἀπϑρυίςατο, κ᾿) πορ- 

βωτέρω ϑνόμϑμος, κα τέζελλε τῷ παϑοις τίω φλόγα, μοί ἡ τίου αἰ χύροαλλουσον αὐ- 

τὸ ὑγπείκειομ εὐδεικγύνϑρος, κακείνε ὦ παῖθος κοὐ ραμωυθούμϑμος. 

17 Καὶ ἀπῆλϑεν ὠκᾷθεν, ἡ καυτώνησεν ον τῇ φαίραη! Γερϑίρων. 
Και 
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Καὶ ὑπερ ὁ ΧΧοιςὸς τὐϑανόμενος τοῖς μμαϊληταῖς ογετέλλετο λέγων, ὅταν διώκωσι 

ὑμᾶς, φάγετε ἑτέρωι, πύτο ὃ ἔχέ ἡδὺ δι ἔΡε ἐργῶν ἐπλήρου. ὺ ἡ καϑυύπερ Δαζὶλ τ᾽. 
Σαϑλ πολιὼ φθύον καταφέλλον, δε τῆς λύαγωρήσιως ἑαυτὸν αὑτσεξαγων ὀχεήν 
τίω πολλέων παρεμιυλεῖτο φλεχμκονίεὐ, ῷ αὐ δὴ Ὁ πον ο δίκαιος ὧνχέ ἐπλήρου ὃ ὯΝ 

ὡ ΠυφΟλικὸν ὠκῷνο λόγον, Δότε τόπον τῇ. γῇ. ὶ καταλ πριν τίω πολι ὠζηλϑέ, Φησιν, 5 

οὖν τῇ φαρλήϊ. δλλ᾿ ἃ ὀροκ᾽ αὑτὸ κακεὶ γὰ πολλὴς τῆς Ἐχτεικείας τίου ἔγςα σιν οἰγδεικμύ. 
μῦρον. συυὲ "Ὁ μέχοι τῦτν ἔσῃ ζά δειναὶ, δλλα καἰκεῖ διμονθύῳ ἢ φρέατα λὐορύ- 

ξαι βυλομδύῳ μαίχεεϑαι ἐπεχείφριω. 18 (ρυξε γ» φησι, ῷᾳᾷ Φρέατα, 
περ. ἦσαν ὡ παϊδὲς τὸ πὰ Ὃ» εἰστ ποποιηκότερ, Χ) ὃ ογέφροιξαν αἱ αὐτὰ ὦ Φυλικηεῖμ, 

ν ἐπέϑηχεν ἀὐδθις το ὁγόματου, περ ἰώ ὁπιιτὴρ Ἐχιϑείς.. 19 Καὶ ὠρυξαί, Φη- 19 

σιν, 0) παΐδὲς Ϊσωακρὸ βῦρον φρέαρ ὕδατος ξωζντος, Αντὶ τϑ χατω)ον- 

γαθλύζοντο. 20 Καὶέ ἐμαχέσαντο (ὥ ποιμϑϑες ̓ Τερφίρων, Φαΐσχϑντες αἰν- 

Υ ἰὴ ζω ὕδωρ. Καὶ οὐδὲ ον ζιῦθα, φιλονεικεὶ ὁ ὁ δίκαιος, σσ εῖὲ ὀρυτιτεῆει, 

δλλαΐ ἡ τοῖς ποιμέσι ἴοαγορή. τούτο γ» ἀληϑώς ὕλπείκεια, ὁ ὅν στὸμ τίς ΤΎΧΟΙ 

ῳ διιυαςείᾳ αἰδιχούνϑμος φέρη ὥραωρ, ἘῸΝ στὸμ καὶ «ἰαυῦδν νομιζομϑύων αὐ χούδεο- ζ 

φέραν τῇ ἐπηρεαζόμϑυος «ἰαχωνῇ. νυ) υδὲ γοϑ τῇ Ἰχπεικεία, ἐν τίς ὃ πὸν 

Δογέσαιτο τὸ Κα ὀπηρεαζουϑίου, ἐκᾳ5 ἴσὼς τῖς Εἴποι, δορὰ Ο μή ̓διοΐαοϑαι ὀἀῤτιτείμεντῇ 

δυιωατεία, τῷ ἠδικηκότος, τίου Ἰππείκειαν Ἐχιδείκγνοϑαι. δλλ᾽ γα μαθῃς ὃ οΤ αὶ ἔχὶ τὗ 

βασιλέως ὅ 2.9. τί ὀκείνε διωνακείαν ἐπεδείξατο τίου Ὠπείκειαν, ἀλλα δ ᾧ: οἰ- 
χΕΙΟΥ Ὅποι, ὅρα αἱ αὐτὸν ν Κχὶ τῶν ποιϑέων Ὁ αὐτὸ ποιοιῶτα. ᾧ καϑούω ὀκφορὲ ἔλοι 1 

ὅν, ἄπελϑε ἀφ᾽ ἡμδν) ὁ ύϑεως κρυλούπτορ Ὀλχίτιγμα δεχόνϑμος κὑποανεχώρει ὕτω ἡ 
γι δὲν ποινϑρῶν ἐπηραζεν ὑβεηχειρριωτων, Ὁ ζ) φρέαρ οἰκειόμδϑων οἶδα ΘΗ. ᾧ ἥα 
διζιυεχηὶς ἡ ἡ τοῖς σὴ ζᾳῦτα ἡ γγώσις δ αἰδικίας, οἱ ογο κοι Ὠπιτίϑησι Φρέατι ον τ συμ- 

ἀεξυκότου. ὅηᾷ γὺ φανεροὶν ἐπεδείξαντο τίου ἀδικίαν, ΡΕχαίλεσέ, φησι, Ὁ ὅο- 
ματῦ φρέατο, [τύπου] ἀἰδιχία. . 

Και! “ὦ λοιπὸν κοιλούπτερ οἱ ων ζήλῃ ,χαλχῇ ὧὺ διοβίθι τῷ που διδασκαλία τοις ἱρέξιρὶ Ὡ 

τὴς τῷ δίχα] Ἱϑπεικείας, κὶ Ὁπ τῆς ὠκείνων αἰγνωμοσιύης. ζ γδβὸ ὁγο μοι τῷ ᾧ που ἐκαφοὶ 

πειρεσκύυαζ τίω αἰτίαν πὴς πέση ρείας μδυϑούνοντου γινώσκειν. τὸ κα 1 Ὑ ρετίω, 

"τῷ 5 τὴς κακίας τίω χὐτροολώυ. ἡ σχόπει πῶς α ὅτος Ἐχιτείνοει Ὁ οἰκείδυ τὐροτίω, 
δζρ πόύτων Ἐχιδεικνεὶ ἑαυτῷ Ὁ ὁχτείκειαν, καἰχεῖνοι τῇ ἢ υαυρουλῇ ΤῊΝ κρικίαρ λϑβι- 10 

“σον ἡ ἀκοντες πειρῶνται ᾧῷ δίχαιον δσιοφαδειν. συσὲ “ὃ ϑὴρχεοϑέντερ, πάλι; ἕπρη 

ὀρυξαντι φρέαρ Ἐλιτίϑωται. 2Ι Ἀπάρας Ὁ, φησιν ἐκζϑεν ὠρυξε φρέαρ ἐ- 
τέρην. ὀκοίνοντο 5 ὰ αἰδὸ ὠκεῖν. ἢ ἐπωνόμασεν αὐτὸ, ἐϑρία. Σκόπει παλι 

τῷ διχασ Ὁ (ων, ὠζωλαυ ὅ πρῤτη ὡς ἔοικε Ὁ φρέαρ ἀφείλοντο, ὀλλῶ 218. 
μιϑιχέσοιαϑμοι, καὶ ὁ ποῦς ὦ πσεοφανὲς τῆς αἰδικίας δραύντες ὦ ἀἰπέφησειν. ὁ ὅ' ἴω ἐϑν- , 

ὃν αὐτὸ πο: σηγϑρόυσεν, ὯΝ ε ἔϑρας ἰ ποῦ) σις χα τεςη. ᾷ καθ᾽ ἐ ἐχφσε ν, ὡς Εἰἶπειν,υ- 

“πο Με ἐγγώωρίων (ιαῦτα αὐτσορδύων ςἴκ οἐδυλέφανον, συσὲ μαρόψυχόν τί ἐπεδείξαπ, 

φδοὲ τρενόησε τσθῖς ἑαυτὸνουοδ Εἶπεν, ὅτι σε ἰδ μέχρι Φρεώτων Ὡὐπολαύεν Εἰμὶ κ'- 

ξιος. ἀφᾳ μῇ ἔρ μος γέγϑνα τῆς αἴωνεν ῥοπῆς: ; ἄρα, μη τὴς ασϑϑγοΐας ἐφέρημαη τὴν 
π΄ αφεῷ δι ἐασύτα ; συσὶν τύτων ζύκ οὐενόησεν, οὐκ ἐλογέσοιτο, δλλα Πῖχὰ ̓ ξηπεκίαι 4 

23 

ἐμ ̓ 

αὐτέου “τ ἔφερε. δχρὺ τὅτο καὶ πλείονος αἰπῇ ἡλθυε! τῆς ὀωλεν συμμαχίας. ζι- 

σὰ Πα τλ τος δον Ω τσυρμιξαύγοντα γυμνασία τίς ἰώ τῆς τὺ ἡ ϑυχήν Ξιρετῆν. 

ΣΝ ν᾽ , ησιη κάθε ὠρυξε φρέωρ τερον, ἡ Οὐ ἐμαχέσαντο ἡ αἰϑὶ αἱ- 

τὸ 
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τῷ, ὡ ἐπωνόμασε δὰ ὀγομια ἐυτύ ̓δὐρυχωεία, λέγων, δίθτι γεν “ἐπλαΐτευς κύρλος ἡ, 

ὸὶ δῆυξησεν ἡμᾶς ἔχίτὴς γῆς. Ομ δγνωμοσεουΐωω τῷ διχαισ. ζωύϊκα Ω πρότερρι 

φρέατα ὠκεέῖνοι ὐ δ ασείσειοϑαι ἐπεχείρησεν, οὔκ « ἐδυχγέρανεν, ς σῷς δὐτέτεινεν, δλλὼ 

μόνον τῇ σδλσηγϑολα ἿΜ φρεάτων λὐεξάλειπῆον 1 δ᾽ μνήμων τῆς ἐκείνων καικίας ο»- 

ἀπεηίδι" οὐτοιῦϑεν ὃ πάλι, ΩΦ φϑεἰξὶς ἐμποδὼν γ,479) Ἢν, δ» λὰ κ αἰδείας πάσης 

οἰκίων πόνων αἰπηλα λαούς, ὃ πϑρ εὐα τί ϑησι τῳ Θεῷ. κάλεσε Ὁ αὐτὸ, δϑρυγωείαν. 

Εἶπα ἐρμιδιυθύει αὐτίω τ παρϑσηγρελλυ" ΣΝ τῦτο, Φησιν, ὦ ὑρυχωοίαν ὅτο κώλώ, ὁ ὁ! 

ἐπλάτιωυε κύρλος ἡμῖν, ἡ Ἰυξησενη ἡμᾶς (χὶ τῆς γῆς. εἰς ἐφ γνωμέων φιλόθεον, πα; 

τοῖν ον μέσῳ ϑυλαρο οἰ μίαν μνημιζωυ ποιησείμϑμος, τῶν γθικαν μὲ γον μαμγημᾳ ὁς, 

10 χα ὀκείνε Ἐῶ δι αι σὰ λὐαφέρει, «αὶ φησιν, ὅτι ἐστλαύτιλνε κύρμος ἡ μὲν, ὸ διξνσυ 
ἡμᾶς ἔχι τῆς γῆς. συϑῖεν γὸν ὅτως ὸ οΘεὸς Ὡἰποδέχεται ὡς ψυχίω, θυγγωμονα. καὶ δὐχα- 

ἐλτῖν, αὶ μυθία καθ᾽ ἑκαφην ἡμέραν " δϑεργετῶν καὶ ὼ ἐκογζοις ὦ ἀκογζᾳκ αὶ α᾽γνοοιιυζᾳς, ὅ- 

δὲν ἕτερον “ἰεηρδν θπζητῷ," ΧΩ χαοίς Ε Ε.- εἶδα αὐτεῖ. ὑπ τῶν Εἷς "μὰς γέπινη- 

μδίων, ἡα ὦ’ χα τῶτα αὐτέ παλι πλείονα Ὁ ἀἰμοιξιωὴ μὰ ἵν αθασχῃ. Ὁ ψα μαί- 

" θη, ὅρᾳ ᾧ δίχαιον τότον δ. 1 Ὁ πολλίω αὐτοὶ δυγνωμιοσιεύίων παλιν τῆς ἀζωϑεν ἔχι- 

φανείας ἀξιάμϑνον. ὅην: » ϑρκῦσαν βασανον τὴς οἰκείας Ὄρέτης ἐπεδείξατο Ἐχέ 

τε ταγο ω Γερφίρϑιρ, ὅλ τε ΤῈ βασιλέως αἰπτωϑευμδῥου αὐτὸν, ἔχίτε τοῖν ποιμδύων πα- 
ὁλασώντων ζᾳ φρέατα, ὁατερ νθυρῶσαι βελόνϑμος αὐ “αοϑθυμίδυ 0 ) φιλϑοίν,3.69.- 

πος δεασότης, ᾧἀῷ Ὡχπεικείας αὐτὸν Ὡὐποδεγθαϑμος Ρ πολλῆς, 21 Ε πειδὲὰ λέξη 

δο αἴωθον ζω ῶ φρέαρ τῷ ὀρχϑυ, 24 Ωφϑν ἀπῳῖ κύρλος οἰ τῆ νυκ]} ὠκείνῃ, χαὶ 

Εἶπε; ἐγὼ "Εἰμι ὁ Θεὸς Αὐρμαμ τῷ παΐδφ:σου᾽ μ᾿, " Φοξοὔ᾽ μετοὶ σῷ γὰ} Εἰμι, 

ὺ  δἰλογήσω σεγὼὸ πληθυνῶ ὦ ατίρμα συ ὅζῳ Αζρκαμ πατέρᾳ συ. 

Ω ΣΦ,8» αὐτοί, φησιν,» τῇ γυκτὶ ὠκείν. σχόπει Θεού κηδεμονίαν. ἢ ψα γα αὐτὸν ὀμα;- 

κτήσει )αιῤῥεῖν αὐρασκόναῖσῃ, Ἰαφαὶ ται ἐὐτῳῇ καὶ φησιν, ἐγώ Εἰμιο Θεὸς Αδρᾳεμ 
"5 τῇ ἐπαΐξο, σϑ,0 ᾧ πατέρᾳ (ὃ σον ὕλίδυξον πεποιηκώς, ᾧ ὦ Ὁσαύτῃ «ὐξεφανείᾳ χο.--: 

ταφήσοις, ὁ ξένον ὃ ὄντα" ὐδεφανέςερον ϑ ἐ ἐγχώείων ἀπεργασαμενος. ἐγω Εἰμι ὀκᾷ- 

γ)60 ὀχᾷρον δ ὅτῶς αὖξηϑίεσαι αὐδασκθια σεο,ὺ μεγοίλξν ὁ πὸρτ ὧν τίωω τἷς αὐτὸν 
“σξϑνοιαν Ὠβδειξαίμενος ἐγώ Εἰμι. μὴ ̓Ούιω Φοζού. τ Ὅ81, μή φοξδ; μή σε ζμωτα 

ξοιζέτω, ΩΝ τὰ τὰ ' Αὐιμέλεχ ἐλαϑίωα,,ὦ χονν ἿΜ ποιυλύων αἰδικηϑέωσαι. πολ- 

30 λ9᾽ ὁ τοιαῦτα ᾧ ὁ 9 πατὴρ ἢ σὸς πέποννε, κα [ ασ' τύταν ̓ λαμασούτερ ὀμεδείηϑη. μή τοἷ- 

μω ζυύζσι φοξείτω. ΑΚ συ “ γ Εἰμι. δ τῷτο ζυτα γίνεοϑαι! σὺ γχωραῖ, ὁμῦ 

σε βυλόνϑνος ἀν τῆς δχτεικείας οὐδείξαοϑαι τίω οἰκείλν φρετίωυ, καχείγων τὴς 
γρώμαις τίω μο μρρθηρί καταδηλον ὦπασι μνέοϑα,, ἵ ἵα, σε ᾧ αἷῶρ τότων φεφάνώσω, 

μ( σὺ , ΣΡ εἰμι. δὲ ὃ ὃ αἰχείρωτορ, ἔσῃ, Ὁ ὃ Τὴ πολεμοιώτων δικματώτερφε,ῦ ἢ ΄ ἐπηρε- 

1 ἐξα ἰαϑεϑτερ9ς. ἡ ἡ “ ὥ δέ ἐμῷ ππόϑνοια Ὗ Ἐχίφκνὸν σε ἐργάσεται. κα συ υ γδγ 

Οίμε,ὺ θυλογήσω σεκῷ σπληϑιουοῦ δ απέρ μαι σῳ δζρὶ Αὐρᾳαι μα Γ πατέρα σῃ. σχόπε! 

Θε φιλφν,βροπίλυ. Εἰπων, ἐγώ ̓Εἰμι ὁ Θεὸς Αὔρμαμ τὸ ὅ πα9ς σὺ , Ἃ δείξαρο ὃ- 

ὅτῶς φκειώσουτο (0) παιτοιαυβ γίω, ὦ ὡς κα αν ξιαῖσαι Θεΐὼν ἑαυτὸν κοιλάν Αὐρααρ, καὶ Ὁ ὁ 

. τῆς οἰκωμῦμης δεαυύτης κα Χ) δοιμιρηϑρ ἑνὸς δυ ϑούστα Φάσκειν Εἶναι Θεὸς, αὶ συγαλείων 

40 μέρ ἣὖ ἐπατειαρλου. τίω οἰκείου δεασοτείδν, δλλαὶ τίω πολλοῦ αἰθὸ αὐτὸν δυνοιὰν 

δεικψες, ὅτω »Φησίν, αὐτὸν φχειωσούμέιυ, ὡς πόρτων Τὴ ἀλλὼν ἀὐταξ Σιον ὐκῴνον ἐ ἐμοὶ γ0.. 
μιαθξεω αι. δὲ χ) πληϑωυα ἀπέριϑι σὰ δρὸ Αθραα ῷ πατέρα σῷ. πολλαῖς ὁ- 

φείλῳ (ἐ ἀμοιξας ὠκείνῳ τὴς Εἰς ἐμὲ ὑπ’ αχϑηφ᾽ δὲ ὠκῴνον δζυ πληϑιωα ὦ ἀσέρ- 
Οεγίοια, τοηλ. 1, Μιὶ μῶ 

κυ κα’ 
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μὰ σῳ. ὁμοῦ αὶ “κἰρεθαίῤῥιουε (Ὁ δίκαιον, ὶ ὁ τῆς μγήμυς πὸ παΐφος Εἷς ζῆλον αὖ. 
τὸν διήγήρε τῷ τίω ὁμοίδν ἐκείνῳ ϑροτίωυ Ἐχιδείξαοϑει. Εἶτα ὯΝ ζσαῦτα αὐτῷ 

᾿ ἐγαϑὰ αἰσέσκτο, 25. Ὠκοδὸμησεν ὠκᾧ, φησι, ϑυσιαφήρλον, ἢ ἐπεκαλέσατο 

Ὁ φομοικυρίν, ἢ ἔπηξεν ὑκᾷ τίω σκηνζω αὐτί. Τί ὅδιν ῳκοδὸμιησιν ἐκῷᾷ θυσι.. 
ἀςήθλον ῷς θ.γϑρίείας, Φησὶν, οχᾷ ὀὠήγεγκχε τῷ δεασύτη, ἀπο ὧν Ὡσαύτίω κὐδὲς 

Ι αὐτὸν κηδεμονίαν ἐπτεδείξατο. "ὁ ὠρυξαν ὠκεῖ (Ὁ παῖδες Ισαακ φρέουρ. ἐὺ ἀδείᾳ 
ἠ λοιπὸν ὁ δίχᾳος νεται. ὁ ΨΥ Εἰπὼν, μα σὰ Εἦμι ὼ ϑυλογήσω σε ᾽ὼ πληθιωώ ἃ 

| ασέρμα σῷ, ἔπ ἀ ϑρόον αὐτῷ αὶ Ὁ αἰϑεφόμειαν ἐχαρίσατο, πάσῃ αὐΐον αἰδίξλεπῆον 
γένοοϑαι πεποίηκεν. ὅροι γϑεὼ (δ) Αὐιμέλεχ ὀκεῖνον (δὴ ἐλαΐσαι Ὠχιχειρήσοντα καὶ Εἰ. 

; πόντα, ὥπελϑε ἀφ᾽ ἡμδϑίν, νι ασϑϑς αὐτοῦ ἐρηθυϑμον. 26 Ἐπορδύϑη γ» γδ, φησιν, το 
, ΑὈιμέλεχ, ἡ ὀνυμφωγωοὸς ἀντ᾽ ἃ ὁ ϑιοχιςρατνγϑς" 27 Καὶ Εἶπον ἀὐζις 
ἰ Ἰσοιαῖκ, ἵνα τί ἤλθετε ασϑϑς μέ ὑμεῖς ὃ ἐμιεσήσοωτέ με, ὁ ὠπεφείλᾳτε ἐφ᾽ ὑμδμ. 

Θέα. μοι πόση τῷ διχαία ἡ Ὡραύτης, ὁρών «ἄν; ὠπελαϊσανζᾳς χαὶ ζοσῶτον αἰϑὲὶ 
αὐτὸν ὃ μῖσος Ὠχιδειξα ϑρύς, γεοῦ ὧν ζᾳξει ἱκετῶν πος αὐτὸν πραγινονϑβοις » Οὐκ έ- 

φοϑνησε μέγα κατ᾽ αὐ, Ογοὲ ἐπήριϑη τω ἡ. ονοιδιν, ἔναυλον ἔχων τίωὐ μψήμων δ ες 
αὔδα τὸ Θεοῦ σοὺς αὐτὸν βυϑέντων, σ᾽ ἰδ τῇ δυυνώμει ᾧ δεασότα πεποϑὼς χατεζα.-. 

νίςωται ὃ βασιλέως, δυλαὶ πάλν τίω ((ιωλϑη Ὠπείκειδν ζγιδεικνύνδμος μ(τ' πολλῆς 
πυραὐτητὸς φησι ἧς ἀνζδσ, ἵνα “ ἡλϑοτε σοῖς μὲ; ὑμεῖς ὃ ἐμισήσοωτέ ἱερὸ ὠπε.- 

ξείλατε ἐφ᾿ ὑμδῶν. Ἴϊνος ἐγεκέγ, φησι, ρου λμέοϑεη πϑὲς μὲ χατεδύξαοϑε, ()}ἐ- 
λαϑώντα, (ὃ μισηϑῴτω; 10 

28 Καὶ εἴποι, ἰδόντες ἑωροίκομϑν ὅτι κύρλος (τ σῷ, καὶ εἴτα μϑυ, " γοέοϑω ἀ οοἱ ὀὐὰ 
, « ἘΆΨΨ.. Ν ! Ι ᾿»ν ιὃ, λῶν 

μέσον ἡ μδιΓ αὶ ἀῥαὶ μέσον συρὺ διαϑησό ῖθα, ϑιαήκζωυ μ(Τ' σῦ, 129. Μὴ ποιήσεν με σ᾽ 
ἡμδμκακὸν, καϑύτι ἡμεῖς σύκ ἐξδελυξα μιεθνώ σε, ὦ ὃν (ξπον ἐχρησοί μεθ σοι καλός, , 
ᾧ δξαπεςείλαμνϑῥ σε μετ᾿ Εἰρίωῃς, ὦ γι ϑὐλογηνϑμος σὺ ὑπὸ κυρίου. ὅρᾳ 

πόση τῆς Ὀπχιοικείας καὶ ἰοὺς, τὸ ὁση τὴς “διρετῆς ἡ διωύαμις. (Ὁ “ὃ πυρϑῥίω ἐλοίσαντες, 1ς 
γεν τὐραλμόμιοι σσϑϑς (Ὁ ξένον, τος δ δἰσύλιδα, πποὺς δ᾽ ἀλήτίω, ὦ μόνον δἰπο- 
λοχϑεώται αἰ χὺρ δΜ ἤδη γεγνηνϑῥων, ἡ συγώμιων αἰτῦσιν ιἰσὺ τῶν ἡμδδτηρϑμων, 

λα ᾧ ὀῥακηρύῆοσι τὸν δίκαιον, κὶ δεικψύσσι "Ὁ" Ὠχιτεϑεέντα ἀὐζῖς φόζον, κὶ ὀμολογϑυσι 
ὼ ̓ οἰκείδυ αἰοαϑέγειλν, ) ῷ δικαίῳ μεγαλίω εἰδοτυρρίσι τίω διώαμῳ. τ Ν᾿ ἐν Εἶ᾿ 

τῦτο ἰαωρότερον τῷ μεθ᾽ ἑαυτοῦ τὸν Θεὸν ἔχοντος ; ἰδόντες, φησὶν, ὅτι κύφλος μ(  σϑ. 1 

πόϑεν ὑμῖν ἡὶ τοιαύτη γνῶσις ; γαΐ, φησιν, αὐτὰ ἡμῖν (αὶ πυραγμλάτο ὀὠτὶ διδωσκαλίας 
γέγονεν. Εἴδὸμϑμ 7,55 ὅτι ἐλαυνόνϑμος ἿΨΜ ἐλαυνόντων ἰοιυρότερος γέχϑνας, ἃ ἐπηρία- 
ζόνδμος “ἐπηρεαζόντων αἰδεγέγονας,ᾧ ἐκ τὴς δ᾽ πυραγμώτων αἰκολουθίας ((μυεί- 
δόμον, ὅτι πολλῆς Σιπολαύεις τὴς ὀϑώθεν ῥοπῆς. τῶτο ὃ ὺ τῆς τῇ Θεού οἰκονομίας ἐρ- 
“ϑν», Ὁ πίω ϑχρένοιων αὐν ῥ᾽ ποιῆσαι χαταπλαγέαι (δ δίκαιον, γνώσιν εἰνθεῖναι ἴοι" 
αὐτίω. ἐπεὶ δξζυ, φησιν, ἔγνωμϑρ ὅτι κύρλος μ(τ' σῦ, “ϑρέοϑω αἰροἱ ὀῥαὶ μέσον ἡμδϑ. 
ὅροι πῶς «ἰ αὐὸ τῇ ((μυειδῦτος ὠλούνϑμοι, τὺ συτδγὸς ἑτέρφυ καωτοινωγχαίζοντος, Οὐδὲ πὶ 
οτγνημδέα, δξαγίξλλοντος, ἀδοὶ ἑαυ(ζν: ἐλέγχειν ἐπείλϑντωι. Εἰ ΝΣ μὴ ἠδικήσωτέ, 
φησι, ἥίνος ἕχεχεν καὶ (πωυϑήχας ἀπουτῴᾷτε αρδ αὶ τῷ διχαίν τ δλλα Οιδτν ὅθιν ἡ ἀδιχία. 
καιθ᾽ ἐχαφην ἡμέφοι χατοξζαίνει ὃ (ωωειδὸς, καὶ σιγῶντος τῷ ἠδικηνδύν (ὦ τίω ἀδικίαν 40 

ἐργασοίμϑμοι Ἐ δίκζω ἐφεςανγαι νομίξοντες, ἐφ᾽ ἐκοίφης ἡμέρας εὐγανγώνιοι γήνονται, χῇὶ 

μενογαχὶ οἰ ασουφαφουσιν ἑαυτοῖς τέων ἐκδίκησιν τῶν ἡμδοτημϑμων ὃ δὴ αὶ ὅτοι μαϑαντ, 

“νέοϑω, φησὶν, εἰροἱ ὀϑαὶ μέσον ἡμδλ αὶ δαὶ μέσον σοῦ. Εἶπα λέχϑυσιν, ὑποίλν βϑλον- 
γαὶ 

ΟΝ ΟΝ 

 Ξ 

ὑπτοττα τσαττ. ον -.....-. ΕΞ 

᾿Ν 

ἜΧΞΕ::: 

“-πτοταυσ-ε 

σα σασνν ιν Υ; 



ΓΈΝΕΣΙΝ, δλογ.β. 41 

ταὶ ἡ δυέοϑαι τ “ ἀρφνοὼ ὁ Αἱ σϑησόβθα αὐ φιϑηκέω κᾧ οὔ, μὴ ποιήσειν μἷϑ ἡμδὰ χαχὸν, 
ὅθι ἡμεῖς οζι ἐξδελυξα ζω σε. ὀρφι πτῶς «ὐγὰυτία ἑαυτοῖς ὑῶν τῷ θορυῶυ χαὶ τῆς 
ἀγωνίας φλκήονται, μη ποιήσει μεθ᾽ ἡμδ κϑικὸ). ὥῴος εἰ ἐνόχου ὅτω Φοζεί.ϑε ῷ δίκαιον, 

δώ κα » “δὸς ζῶν:  ἐπηρεαζογζφς ζο. Ὁσαυτίω τίω Ἰχπείκειὰν ὑχιδεκψύμδμον: ΣΝ ὁ 

ς αδέκαφοσ ϑικαςής, ῶ ( μυειδὸρ, αὐῶν: διηγειρο, (4) Εἰς ὠνοιαν ὄρχοντο, ὀσίω αἰϑδὶ ἰῷ 

δίνφιον τίω αἰγνωμοσειωζω ἐπεδείξδυτο, αὶ χ ἀν τϑτο χα τῷ φόξν ὑ τὴ δειλίας ϑ' 
(ἰμυορῦσιν, ὃ ὕπως ανδρτία, λέγϑυτι. (μή ποιήσειν, φυησὶ, κακὸν μεθ᾽ ἡ δέν; χαϑύτι ἡμεῖς σε 

οὐκιῤοδελυξαμέλα. ἄγος δὰ δζῶω ἐνεκόν ἀπηλθίσαπε: ̓δλλ ὁ δίκαιος Οὐκ απο τᾷ βυθωύας, 
ωὐῥέλέγχειζα 1 αὐτῶι Εἰρηδύα.. ὦ ὃν (ζ4πον, φησίν, ἐ ησομειϑαὶ σοι χαιλαῦς, 

ὁ ἐξαπεχείλαμδυ σε μετ ̓Εἰρινηο, ἡ γε σὼ  δὐλογημδίίος ἑπῦο κυείοῦ. ὁρῴς τί Ῥ ὁϑω.. 

»" δίκζω ἐδυδίεσαν. ἤδεισουν γὸ ΤΊ, εὐ Εἰ αὐτὸς δ Ἐχιείκειὸν μὴ αἰμώύνηται ζα Εἰς αὖ- 

ἫΝ ννγετυηρδύα, δλᾺ ὁ ̓ σαύτίω αἰϑὲ “δὰ αὐτὸν πσθόνιαν Ἐχιδεικγύμϑνος, θύϑιωώας αἱ αὐςῶν: 

ὠπτατήσει τῶν Εἰς ῷῶ δύκαμον γεγοηνϑύων. δ τϑτο ἀξμενίζοντες ἢ Τ δίκαιον καὶ χ) σιω- 

ϑήκας ἀπαιτῷ ἐ ἐπείγονται, ὁμοξὶ ὺὶ ὑαὴν ταὖν ἤδη, γετενημδῥων Ὡπολογϑύμϑνοι, ᾧ καρ 

᾿ς τῶν ἐξὴς τίω ἀσφάλειαν ἑαυτοῖς ̓ αὐξεποιέ μοι. 
30 Καὶ ἐ ἐποίησεν ἀΐς, Φησι, δογζω, ᾧ ἔφαγον ᾧ ἔπιον, 31 Καὶ λὐαρτν- 

τὰ τ τϑρὶ ὦμοσεν ἑχαφος παϑὸς ) πλησίον αὐτοὶ χ᾽  ὀξαπέσειλ εν αὐςᾶν" Ισαακ, καὶ Ὁ 

ἀπῴχοντο απ αὐτο μ᾿ (Οτηείας. ὅεᾳ τὸ διαμτ τ Φιλοφρφσιυίε, “πῶς 
ὠμνησιχρίκως εἰΐζις διελέβϑη, ὦ εἰ μόνον λήϑίω ἐποιήσουτο τῶν Εἰραὶ αὐτὸν γέγενηνϑῥων, 

20 δλλαΐκ' ο πολλίιω φὶ αὐτοῖς τοὺ ἐφιλοξοίαν Ὀχιδείκγυται. ἐποίησε γ}, φησιν, ὐὐΐοις 
δυγίω, ὦ ἐ ἔφαλϑν ὦ ἔπιον. δὰ τῆς ἑςιάσεως πληρρφορῆσοι αὐτου ; βάλετο, ὡς σὲ. 

μιὰν μνήμάω ποιφται τ Εἰς αὐτὸν Εἰργασμϑμων [ ποροα αὐτῶν ὅν. ζ ὀζαπέφελον αἱ αν. 

τις, φησι, ὼ αἰπῴχοντο μῷ ̓Ο τηρίας. ἡνίξα"» ὀρ τότε ἡ θεία )θαφὴ, ὃ ὅτι Αἴ πολ- 

»δδ φόξνὶ κίνδυνον “προ σδυκώντερ παρελύοντο ) Ὦ ὦ ἰδὲ πλωτὸς, ὡς Εἰπῷ, ὦ ὡ- 

25 γνόντες τίω σαϑϑς τ Τ δίκαιον ̓ ὐπολογίὰρ ἔασευσαν ποιήσεεϑαι. ξίδε πῶς (γον 

ἰχνεότερον ϑρετῆς, συοϊὰ δυυνατώτερον, πώς συτῆν ἀσφαλέφεεον Ὁ Ὁ αἴωϑεν συμ- 
μαχίαρ, ὡ-Ἰἰπολαύογτος. Εἶτα 37 Ενὸ ὠκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Φησὶν, αἰπελϑύντες ὦ 

παϊδὲς ζΙσειαα ῶ ὑρυξὰν φρέαρ ὗ ̓Θἶπαν, ὅχ δὕρημὸν ὕϑωρ. 3 3 Καὶ ὁ ὀκώ- 

λέσεν αὐτὸ, δρκόν. ζω τῦτο ὠκαίλεσε ὦ ὁ  ὁγο μία. τῇ πόλει, φρέαρ ὀρκάη ἐως τὴς σήμερον 

40 μέρα. Οραὶ Ὁ ὠὐζῦϑα ὁ ὧκ τῶν γεσυνρῥων τω σσξησυγρείαν. αὐτὸν ἔχετι-- 
λύτα Ἢ ὕπῳ. Κοὰ γϑδο οὖν ὠκείνη τῇ ἡμέρᾳ ὃ Φρέανρ ὀρύξοντες οὐ ὅδορι, ον ἢ 
τις ΩΣ ἐποιήσοιντο ταο ἃς ἀλλήλοις, , Φρέαρ ὅρου ἐπέϑηχεν Ἂ ὁγο μια τῷ ὕπο, ἡαυ-: 

πομνησις ἡ ἡ τῶ γεπνημδίων. Εἶδες πὼς ἅτε τίου "ὐπὸ Ἐ γόμα διδεισκαιλίαν ἔ' ἐχών ὁ ὁ δ-: 

Ὅς ἦτο ὅτε ἐασεὸς ἕτερϑν φγα ἰδεῖν ἔχων, Σ λα τῶ! πατοὶ χατοακχολου δήσας, Ὁ Ὡσϑ 

5 τὸ τῇ φύσει τὴ ἢ ἀν, ϑοφπίνη ἐγχειμϑύα τω (μωιδότι. διδουσκαίλου ὀδυρρύμϑμος, ὑσαύ- 

τίω φιλοσοφίαν ἐπεδείκνυτο. ζῳ "ὃ γεπνημδῥα α εἰ μένον το Ἰηπείκειλν ἐδείκψυ ἅ ἔδινα 
τῦτο, ὃ ὥλλα ὃ ΟΣ Χοισοῦ τ αγίέλ ματα δὲ αὐτοῖν τῶν ἔργων αὐτὴν πληφϑιῶ ἀπέ- 
Φννε. ὺ ὑπερ ἢ  Χοισος ἔλεγε Αῳ φτοῆόυϑμος Οις ἀϑϑηταῖς, καὶ ᾿ ἴδαναν εἰ μόνον τοις 

ἀγαπώγζῳς αἱ ἀγαπτῷν, ὥλλα κ᾽ πσοϑς (ὧσ ἐ ἐϑροις τίω ἐγάπέω Ἐχιδείκψυαϑαι, ὅτο 

49 ὅτος ἀϑωθεν ἐ ἐπληρα, χαὶ “εὶς ὧν Ὅσϑτον μὲ μέσος καἰθὶ αὑτὸν ἐορικότοις Ὡσαύτίω ἐπε- 
δείκψυτο τίω φιλοξενίδυ καὶ ῶ τὴς μφησικαχίας ποῖλος ἀξώριζετῦ τῆς ἑαυτῷ ψυχὶς. 

Τίνος δωυ δὼ Θέημιϑυ ἡμᾷς συγῥω γνω μῆς ἀξιοι, ἡμεῖς (Ὁ μτ' τίω χέῶν, καὶ Τ᾿ Ὀσοιύ. 

τίω διδασκαλίδυ, καὶ ζὰ Ἔ σωτήρϑς πο Ῥαγῇῥ ἑλματα, σοὶ Ὁ αὑτὸ ; μάδηνῷ δικαίῳ 
ΟΦ εγίοτ, τοίη, ι. Μπι: σύτῳ 

ι Μαγϑ, ε μ Ἣ 

ἩΘΙΚΟΝ 
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τϑτῳ φϑασαι δυιιυαίμϑμοι; χαὶ ἢ λέγω ζΦ αυνὰ (ον ̓ δλλαὶ μηδὲ ἐγξες φῆναι ἰούον. 

Ἷ τές; Ὀσαύτη γὸ νεὼ ἐπεπόλασε τῆς καχίας ἡ ΑΙ ΡΟολή, ὡς ἀσαΐνιον ἐδ χαὶ (ὧν ἀ. 

| 

᾿ 

γα“ πώντας ἀἰγαττάν. πύϑην δίζυ ἡμῖν ἔξαι σωτηρίας ἐλπίς, Εἰ μέλλοιμδυ καὶ τωῦ τε. 

Μεθϑοεμει λωνων γείρφις γίνεοϑαι, καθώς φησιν ὁ Χοισὺς λέγων, Ἐδῤ ἀγαπᾶτε ὄν ἀγαπῶν 
ὑμᾶς, τ αἰξιοσον ποιφτο ἢ ἐχί χα τελῶναι Ὁ αὐτὸ ποιῶσι Ἐχαὶ ἐ Χριςὺς βυλό..ς 

εϑιος ἡμᾶς Εἰς τίω ἀχραν κορυφζω τῆς Θρετὴς ὀψελϑεῖν, ὠκείνων αὐωτέρφυς Εἶναι 
᾿ βύλεται᾽ ἡμεῖς ὃ κἀκείνων ἐλαῆοις 1) απσευδὸρϑμ. ὦ τί λέγω τελωνῶν; χείρους ὸ 

' Μ ληφῶν ὦ τυμιξωρύγων δ) Μ αὐδροφόνων. ἣν "ὃ αὕτων ἐχαςος (ὃ απϑὸς αὐτὸν ἀ. 

»απητίκοῖς αἱ σκείμδνον ἀγάπα ,χᾳ) πολλάχις ὀκιδχουθύειν χἷῶρ τῷ αἰ να τῷ κα- 
ὰ δέχεται. ἷζω ᾿ εἸρὴ αδἐλεεινότερον , ὅτὸν (Ὁ ὕσαυτης αξιωλὼτες «οὶ τ τὸ 

Ι Θερὸ φιλαν,ϑοφπίας, ἿΜ μυξλα, ἐργασοιμδμων χα βὑρισκώ ῖβα χέίεϑις ὁ ννοοεεστες 

Ἱ Ὅνιω, «οὐδακαλα, ἡ Τὴ ς μωρίας τῆς κει γιυομδμης Ὁ μεέγέϑος, Χ Τῆς αἰομευύης τῆς 

᾿ οὐ ζῦϑει τίω αἰ πρρξολίω, ὀψε γϑιῶ ποτε τίω οἰκείλν Ἐχιγνώμϑμ δὐεύειδν, Ὁ πιι- 
συ θα τῇ τὸ Χοιτού διδασκαλίᾳ, ὁ μὴ μόνον (ὦν ἐὐγα-πώνζας αἰγαππῶμϑμ γνησίως, 

᾿. πάσαν βασκανίαν ὦ φϑονον ὄξορίζοντες τῆς ἑαυ μ᾽ αἰυχῆς, δλλαὶ καν ἐϑρωδὼς ἄνες τς 

ὦσι ααοϑςήμας ΑΙ ᾿φκείμδῥοι, ἡ τότος ἀγαπᾶν απουδαζωμϑῳ ( ὦ ὙΡ συοὶὲ ἑτέρως 

᾿ ( ϑίωαι δευυατὸν ἡμὰς μὴ ζωωτίω ἐλϑύνζω πίω ὁδὸν} αὶ μάλλον τὴν αἰγαπώντων ἡ- 
Ι 
! 

᾿ 

μᾶς τυτῦς οὐγαττάν ασουδοίζωκϑμ, ὧτε δὰ μυφάων ἡμὶν τῶν αἰγαθῶν παφϑοξένοις »-- 

γορϑνος. ὅτω γὸ ἡ δὝΨ ἡμδοτημϑύων ἡμῖν τίωὐ συγχώρησιν θύφφιοαϑιαι δεωυησὸ δα, καὶ 
' μα κατιξαλρϑνης Δ ϑνοίας ἡ (Ἰωτετοιίμμδῥοης ψυχὰς ζιὶ πσοϑς “᾽ Θεὸν ἱκεσίας ποι- 19 
Ϊ εἴαϑαι᾿ στὸν γὸ ψυχὴ ὑκτὸς Ἄμηται πάσης αἰπεηϑείας, ἡ Τ' λογισμὸν ον γαλέωη ἱδρυ- 
! υϑίον ἔχ", μεταὶ πολλῆς τὴς γήψεως Τ' διασύτίων καλϑούσα,πολλίὼ ἐλχιασώτω “ὶ αἴω- 

Ἱ 9εν βοττζώ ̓ς ἧς ὅἥμοιτο πόρτας ἡμᾶς ὥξιω ϑίωα,, χαϑατι ὁ φιλο, ϑοφπίᾳ τῷ κυρὶν 

Ἱ ἡ υμδλ! Ἰησῦ Χοισού, ὧθ αὶ ᾧ πατεὶ καὶ ϑύξα, ἀΐμα τῳ «(γίῳ πνϑίματι, νιῶ καὶ ἀεὶ, αἱ 
Εἰς (ὧν αἰωίνας ΟΜ αἰώνων. Αἰμέω. 2 

Δογ.γ. ΗΝ ΔῈ ἩΣΑΥ͂ ΕΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ, 

Ι ὁ ἔλαίε τίω " Ἰαδεὶμι ϑοιγατέρφ. Βαρὴλ τῷ Χεῆαίν, καὶ τίω Βασεμαῦ χμ 
᾿ ϑυγατέροι Ελὼμ τῷ Ἑύαιν, καὶ ἦσαν ἐείζεσαι ῷ Ἰσουαὶκ αὶ τῇ Ρεξέκκα. 
ἡ 

40 

5 Ἐρεὸ σήμερον, Εἰ δοκεῖ, ζα ἐξὸς ΦΙΨ' ,ϑὲς Εἰρηνϑῥων ἐπῇ.- 

ον ς θίγτες χατὰ Ὁ ἡμῖν ἐγχωρϑεῶ ἀγαγηυξωμὸν ἕκαφον ΔΜ γ- 

ΔῈΕΞ »»ραμευδέων, ἵγω τίου εἰγτθῦϑον ὠφέλειδν κοιρττωσαμϑροι, ὅτως 

τ ον οἴκαδε αγαχωρήσωμϑμ. ἴδω μϑν τοίνειυ πίω Φρχίω δ ἀγέ- 

“, ΝΡ γνωσνῦμων. 34. Ἦν 5 Ησαῦ, φησιν, ἐτῶν μί, χαὶ ἔλαθε γ5 

ὃ Ἔρος ζ τίου ᾿υδεὶμ ϑυγατέρᾳ Βαιρὴλ τῷ Χεῆαιν, ἡ τίω Βασεμαϑϑν- Ἀ!} 
Εὐαϊω, 

τῷ γήρᾳ ἐτύγχόμεν. ὅη ΟΡ μέλλει μα; ζωτα διηγείοϑαι ἡμίν, ὡς ποὺ 
γήρως 

αἰμθλυτερας 



"ἴρρλῳ 

ΡΝ 
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ἀκιθλυτέρας ἔδε ζβύναις, αἰ οἱ τῦτο ΝΜ ἐπ Ὁ Ἡσαῦ (δ “δριθμὸν ἐσήμαψον, ἵγα, 
ὠγντεῦγν Εἰδόω ἐχωμϑμ ἀκριρως Ἐ Ἰσαάκ γξόνν. δχρὸ τούτο λεὴν, ὦ 5 Ηταῦ 

ἐπὼν μἰ. Εἶτο ἥα μαάϑωμϑρ ἢ πειδὸς τίου πσοοπέτειομ, καὶ ὅτι οὐκ ΝΜ ἐδναΐν, ὧν 

οὐκ ἐγρίωυ, τὰς γαμετὰς ἠγάγετο, ἐδήλωσεν ἡμῖν στ ἡ ὥ ὧν Ἐξ Ἄνες δ Χεῆαίων 

2 μ, ἡ Ἀ ἐκ ἥν Ἐὐαίων. χα] τοί γὲ ἐγοκὼ αὐτὸν μιαϑύντα, ὀσζωυ αὐ ὐϑδεω ὁ πατοιαρχες 

ἐποιήσοιτο οἰ ατελλόνϑμος ζ ποι ϑὲ ταί ἑαυτεῖ, ὦσε ἐκ, τὴς φυλῆς ἀντ γαμετίω τῷ 

Ισαακ ἐνέγκαι, αὶ ὅτι ἡ μήτηρ αὐ δὰ Ῥεβέκκα ὧκ τῆς Χαρῤῥαν ὡρμῶτο, μηδὲν ποιδί- 

τὸ βυλδύσασοϑει. λα ἐκ παοϑοιμίων δείξῃ δ οἰκείων πων τὸ ἀτακζον, (ὥ69- 

γαβὼν ἐκείνας ἠγαίτετο, ᾧ ψα μαϑωνϑυ ΤΥ γωναρδῖν Ὁ δυςροπόν, φησιν ἡ γραφὴ, 

το ὶ ἦσαν ἐσίζυσαι πῳ Ἰσαάκ ᾧ τῇ Ρεξέκκᾳ, ἡ τί ἀν Εἴη ζτης τὴς μεηϑηοίας χα.- 
λεπώτερϑν : ὑτὰν αἱ πᾶσαν ζιμδυυ "Σιτονέμειν ὀφείλφυσαι, μιῇ μόνον τῦτο μι ποιασιν, 
λα ἡ) ττϑϑς φιλονεικίαν κοὐ δασκθυάζωνται. τα ὃ παντα δ χ ἑπλώς ἡμῖν καὶ 

ἱζορία σημαίνει, δι᾽ ἵγά, μ᾽ (τα, ἐπειδϑὺ ἴδης ἘΡεξέκχθν ποὺς (() Ἰακωδ πολ- 

λέω τίω ἐυνοιὸὰν ᾿δπιδεικγυμϑβἕωυ, μιαίθης ὡς Τί αἰπεικὸς τορόγμα, διενοροίήετο. 
19 τέως ὃ ἥα μή τίω αἰκολυϑιαν πυϑόφϑασωρδν, ὠδξῖς ἑπω θα ζοις γεχραμεμϑμοις. 

1: Ἐμετοῦ μα Ὁ γηρόσαι ( Ἰσαάκ, ὦ ἡμέλιωώϑησοι (ὦ ὀφθαλμοὶ αὐτῷ τῷ ὯΝ , κζι 

ἐρᾶν. Οὐυκ ἔτι γγ φησιν, ασὸ Τὶ γήρως ὁρᾶν ἡδγιύατο. Καὶ κάλεσεν Ἡσαῦ 
(ὃ ἐὸν αὐτο () τρεσξύτερον, ὦ Εἶπεν αὑτῷ, ὁ μυ, 2 ἰδοὺ ἐγὼ γεγήροι- 
κα, καὶ ἐὶ γψώσκω τίω ἡμέσφιν τὴς τελθυστῆς μ. 3. Νιω διχυλαξὲ Ὁ σκϑδός σν, 

3ο τίω τε φαρέτφλυ ὁ Ὁ Ὅξον, ὦ ἐξῆϑε Εἰς Ὁ πεδίον, 4 Καὶ ϑνρδυσὸν μοι ϑήρφν, 
ἐὰ ποίησόν μοι ἐδέσματα, ὡς φιλὼ ἐγώ, ἡ ἐνείκέ μοι ἥω φάγω, σπτως ἐυλογήσιν σε ἡ 
ψυχή μῖν, ωρὶν ἡ ὩΣ ποϑοινεῖν με. Ἐνζυῦϑώ μοι σκόπει, ἀγωπητὲ, τί ἀφαζον 
ΦΘεΐ Οφίαν," ἡὶ ὅπως ὁ  πατήρ,τίων φυσικζω φιλοφοργίλν ξχιδεικνύμϑμος, ζωῦτα 

᾿ διετάξατο τω Ἢ σοιδ᾽ ὁ 5 σοφὸς  ἐυμή 'χόμος δεαυύτης οὐδ᾽ τῆς Ῥεξέκκας τέων οἰκεί-- 

29 λν προ όῤρησιν εἰς ἐργϑν δξενεηϑίωαι πὐϑασκδυάζει, διδωώσκων ἡμᾶς ὅση τῆς ϑρετῆς 
ἡ ἰοιὺς ᾧ τὴς δὲ ζὕπων Ἐχιοικείας. ἢ γ5} ὠκῷνος (δ χαὶ ̓οἰπτὸ ΓΝ χρο»»τοτοχίων, καὶ 
αν τὴς ΤΆ παίρϑς αἰδὸ αὐΐον αἰ 99έσεως “πὸ πυοφτεῖα, ἔχεν νομίζων, αὐ, ϑρόον αἶπαν.. 

πονέρημος ἡυοίσκετο, Κη) ζὰ δὲ ἑαυ Ἑ ἰσινείκᾷν οὐκ ἡδυλήϑη᾽ ὄυτος ὃ. 65} 7. οἶδ. 
γι ἐμ ἐγαίρετος, τἡ τω ἀγωϑεν Εἶχε βοττζω συμμαιχοῦσαν αὐτῳ, ὶ ἄκοντος τῷ παΐξς 

30 γίω γἿν αὐτῷ ἐυλογίδν ϑχτασόίπει. Οϑϊον  ἰουοϑτερον τοί πρὰὶ τῆς δζμβε ἐ. 
ἑης βοηθεϑιῖκ. ὅροι ἡϑιὦὼ ἀἰκροιξὡς ὥπαντα,(α, μάθῃς τὴς οἰκονομίας τίμ! αἰπρθο- 

λίω, ὁ πώς ὁ (αὶ τὴς ὀκᾷϑων Ὡἰσολαύων ῥοπῆς, πολλῆς ἐν ὦπασιν ἀξιϑται τὴς" συγ- 
φγίας, ὧφε τέω τῷ παίξος ἐυλογίαν Εἰς αὐ ματοιρίδαι 6 5 παγτῶν αἰ ϑιδοτά- 

γε, ἀσθοδεδὺνϑμος ὀίκοϑεν διρὺ τίου ΡΨ (ζπων μοβϑηθάάν. ς Ῥεξέκκα δέ, Φη- 

35 σιν, ἤκουσε λοαιλοιεῦτος Ισαακ “σοὺς Ἡσαῦ ῷ εἱὸν αἰντί. ἐπορθύϑη Ἀὶ Ησακῶ Εἰς ζὸ 

πεδίον ϑηρϑίσοι ϑήραν τῷ πατοὶ ἀντ. 6. Ἐϊπεὸ Ῥεξέκκα πσϑϑς ον υἱὸν αὐτῆς 

(νἐλώοσω. Διαὶ τἰ προσέθηκε (δ ἐλφίοσω; ὅν ἀγωτίρω Εἶπον, ὅτι ὠκαί, 
λεσεν ᾿στιαὶκ τὸν υἱὸν εἰὐτῳ τὸν ωρεσξύτερϑν, ἵνα, κάϑω μϑρμ᾽ τίνι νμῶ ἐτττω ἡ Ρεξέκο 

᾿ Κα, Φησὶ ὠρὸς ((ὃ) ἐλοίοσω, τοῦτ᾽ ἔς! τὸν ]ακωδ. 1δὲ ἐγὼ ἤκυσα τῷ παίζϑς σν 
40 λαλριώτος χοῦς Ἡσαῦ Ὧν ἀδελφὸν σῷ, καὶ λέλοντο, 7. Εγεγκέ μοὶ ϑήρφιν, χαὶ 

“ποίησον μοι ἐδέσματα, ἥα φαγῶν βὐλογήσω σε ογαγτίον κυρίου πσο3 τῷ ἀποθανεῖν 

με, ζωῶτα δὲ ἤκουσα τῷ παΐζς συ ποὺς (ὃ ἀδελφὸν φυ (ὃ Ἡσαῦ ὀζμλεχομϑῥου. 
8 Νιωὼ ὃν ηὲ "ὠκγυέ μου καϑεώ σοὶ ἐγὼ οὐντέλλο δι» φ Καὶ πουρβυϑεὶς ἐς 

ΟὨεγίοιι, τοῃ], 1. Μιῃ 3 ποοήζατα 



χε κζ, 414 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
παοόζατα λαδέ μοι ἐκᾷλεν δύο ἐοίζοις ἀπαλοις ἡ καλου ἡ ποιήσω ὠδζιες ἐδίσματα 

τω πατοίσυ, ὡς φιλῷ, τὸ Καὶ ἐισοίσεις τῷ πατείσω,ὼ Φαΐγοται, ὅπως θ}λο.. 
ἢ ε [δὰ ᾽ ἷ,2. .« ΄“ν» » 

γῆσῃ σεο πατὴρ συ τσ τ΄ Ὡιποσανν αὐτὸν. Ορᾳ μι Ἔϑς Φιλοφοργίαν, μαλλον 

Ὁ. Θεῇ οἰκονομμέδν. αὐτὸς Ν᾽ ὁ ᾧ ζυὐτίωυ «ποϑς Ύ συμουλζὼ διεγείρων, ὦ ὃ πὸὺὺῦ 

χατορθώ, θῆναι ποιῶν. εἰδὲς πῆς μος δ ἀἰρίξην συμξυλίο οροι ὡ “ Ϊακως ὴ πῦρ ς.. φ 

σκεμιυδῥον,ἡ ὅπτς δζρ᾽ τὴς οἰποχρίσεως Μὴν οἰκείων ἔδϑπων δεύκψυσι τίω Ὠχχιείχειόν. 
11 ἘΠπε Ὑ , φησι, δὲς Ὁ μητέρφι ἰντψ᾽ ἐς! ὁ ἀδελφὸς μα Ἡσαῦ αΡήρ δασύς, 

ἐγὼ 5. ὀμὴρ λέος. 12. Μήποτε ψηλαφὴήσῃ με ὁ πατήρ, ἢ ἔσομαι! ἐγαντίον ἀντ 
ὡς κατωφρφνών, ἡὶ ἐποίξω ἐμαυτῷ κατάροιν, ὁ Οὐκ θυλογίθν. 

[ΠΠυλλὴ τῷ παιδὸς ἡ δὐγνωμοσιωύη, κ᾿ ἡ ασδὸς ῷ πατέροι αἰδὼς. δέδοιχᾳ, φησι, Μὴ 19 

Εἰς Ὁ εἐνδυτίον μοι τὰ τὴς σσουδὰς ἐπέλϑοι, μι δόξω ἐἰὐναντιούαϑαι τὴ τῷ παΐξος γνώ. 
μννὉ δυτὶ τὴς ἐυλογίας κιατοίροιν ἔχιασάσωμαι. τί δῖωυ κἡὶ Ῥεξέκκα ἡ γεὼ μκασία καὶ φι- 
Δόφορορς; φηφ οὐκ δ οἰκείας γνώμης μόνον αὗτο διε α΄ ἥστο,δλλα καὶ τῇ ἀγωϑῳ ὑ- 

πη; ἐτεῖτο πσδοῤῥήσει, πτάσοιν «τσυυδωῦ ποιεῖται (Ὁ φόξον ὀξξειν τῷ παιδὸς, τὸ ϑοίρσος 

εὐνθεῖναι, ὦφε τέυ συμοσλὴν ἐἰς ἔρχϑν ἀγαγεῖν. ἡ ἐχαὐπο ονεῖται αὐτῷ οἷι δυνήσεται τς 
κυ Ῥακρούσοοϑαι ὧν πατέρα ὦ Ἄϑγειν, δλλα τί; 

13 Ἐπ’ ἐμὲ ἡ χαταξοι σῷ τύκψον ᾿ μόνον ὑπ ἀκάσον τὴς φωνῆς μθ΄, ᾧὶ πορϑυϑεὶς - 

γεγκέ μωι. Κῶν Ἄϑηται τοιώτον τί, φησιν, συσδὲν αὖυτὸς τ αι Ολαίήσῃ. μὴ ζοίμω 
δείσμε, λα ϑαῤῥών «ὑ αἀκυσύν μια τὴς φωνῆς ἢ “ποίει ζὰ ,ν όριϑ σοι συμξαλθυϑὺ- 

τα. τοῦτο ἀληθῶς φιδλοφοργία μος, ὦ Αἱ τῷ παιδὸς ἑτοίμως ὡπόμτο, καταϑί- 10 
χεοῦ. ζωτα Εἰπούσα ἰδίωσεν ἀξῆειν τὸ παιδὸς τὸν φόζον. 14 Καὶ πυρά ϑεὶς 

ἔλαθε ὁ δώεγκε τὴ μητοὶ αἰτεῖ, ὁ ἐποίησεν ἐδέσματα καϑοὺ ἐφίλει ὁ πατήρ αὐτϑ, 
15. Καὶ λαξϑσοί, φησιν, Ῥεζξέκκα τίω φολίω τῷ 5 ἀυτῆς Ὁ ωρεσξὑτέρου τίω κα- 

λέω, δ ἦν χορ αὐτὴ εν τῳ οἴκῳ, ἐνέδυσεν Ἰακωξ τὸν ἐὸν αὑτῆς τὸν νεώτερον, 
τό Καὶ (ὰ δέρματα [Ψ ἐρίφων «ὐθκέϑηκε τὐδὲ «ἦν; βοιχίονας αὐτν,, ᾧ Ὠχὶ (τς 

γυμναὶ τῷ πραχίλου αὐτο, 17 Καὶ ἔδωχε ῳᾳ ἐδέσματα Ἂ ὧἔν ἀρτοῖς, οἐς ἐποί- 

σεν, Εἰς (αὶ νέῖρριςἸακως τ υἱϑ ἀυτῆς, ἢ Εἰσνεγκε τῶ πατοὶ ἐἰντο. Θέ 
μοι ον ζυῦϑε τὰς Ρεδέκχας μα; τῆς φιλοφυργίας ἡ τίω πολλλζωὶ σοφίδν. Ἐγτ' Ν᾽ Εἴ. 

πεν ἀνωτέρω, ὅτ ὁ κΚ ζω δεισὺς, ὁ ὃ λάος, Ὁ φολίω, φησιν, ἐνέδυσεν ἀυτὸν τῷ Η σοὺ, 
ἀ, δῴρματω αἰδιέϑηκεν αὐτῷ, ὃ πϑωτωχόθῳν οδ᾽ μαιτίσασου οὐυτὸν͵ ὡς τω ἀπυτίω Εἤ 10 
ἔργϑν ἐλϑεῖν, δῦσα ζὶ ἐδίσματα καὶ ἔν; ἄρτοις Εἷς ζιὶ χεῖρας, πϑρεσκβίασε πσϑϑσα- 
γαγεῖν τω πατοί, σκόπει μοι πάλιν ον ζιῦϑω “πῶς τῆς ἀύωθεν χαάίολτος [ὦ ὃ πον. 
ὁτὸν "ὃ ἡμεῖς ζὶ χὖϑ ἑαυ Ε ἰσενέγκωμδ, δανψιλώς Ὡσπολαυύσομδν ᾧὶ τὴς ΩΝ τῷ 

Θεϑ (ἐωεργίας. ἵνα γδ) μή ῥαϑυκῴνϑυ, μηδὲ ὀναστετ]ωκότες ὠνϑυ, βἐλέδ) ὶ ἡμᾶς 
τι (Πμωειστρέρειν, ἵν ὕτω ὶ (ὰ πϑὸ ἑαυ ἐχεδείξηται" ἡ ὅτε ὃ πϑῦ τῆς λθωϑεν γίνεται 
βονϑείας, λα δὲῖ ᾧ ἡμᾶς τί (ἰμυεισενεγκεῖν,δἶτε “πϑϑή δ᾽ πάλιν ἀπαιτεῖ τὸ πὸρ,Εἰ- 

δὼς τὴς ἡμετέξοις αοϑενείας τίου αἰπροολίω, δλλαὶ πίω οἰκείαν φιλον,ϑοφπίδν μι 

μϑμϑρος, καὶ βαλόνϑινος ἀφορμέωυ τῖνα λαξᾷν, ὧςε τίω οἰκείλν φιλοτιμίαν Ἐχιδείξα- 
ΔἿ, ὀύανϑῥοι ᾧ πϑρηρδμ Εἰσενεηϑέώαι. ὅπερ ἡ γεον γέγρηται. γ᾽ 5» κ᾿ ὁἸαχωῦ 

ὁ ἡ Ῥεζέκκα, ὧπερ ἐγοῆν αἶφ᾽ ἑαυ δὴ δ μέοϑτι, πτεποιήκαισι, ὁ δ. αἰ χυήκυσε τὴς σύμ 49 

Ονλῆς τὴς μυίξος,5 5 (ἡ γϑὲ ἑαυτὴς πόρτα ἐπλήρωσε, τε λοιπὸν ἢ ὁ ἀγαθὸς διατί- 
τὴς τὸ πλύτων δυοκρέφερον τῦτο μετ θὐκολίας ὀνυοαϑίωαι πεποίηκε, Ὧ μὴ νίοϑαι 

καταάδυηλον τῆς ἀπατης Ὁ δρά μα τῳ Ἰσοααίκ. ἸΝ ὙΣΡ πσδεσίνεγκε τοὶ ἐδ μὰ 
͵ 



ΓΕΝΕΣΙΝ, ΔΛογ. νΎ,. .. ά4ις κυνικξ, 

πὔ τατοὶ, 10. Εἴπε,δις ἐἰ σὺ τένμον ; ὦ εἶπτον Ιακω ταῦ πα τοὶ αὐτὰ, ἐγα εἰμε 

Ησαῦὸ μς σὺ ὁ πορ:τότοχος. πεποίηκου σοί,» “ος λελοῤληκοῖς ει. αἰγαςαὶς νοί3ισον, 
ὴ φαΐγε ὥκ τῆς ϑηροις (μ, σπω: θυ λονγήσιν μέ " ψυχὶ συ. γνόσι μι «ἢ ΜΝ ; α- 

γ»"ας ζχῶτο ἐφγεήσν οἴαχωο. ὁ Ὁ ο» αποϑομμίοις Εἰπωὶ τῇ μητοὶὼ » φος ὅκα] 

μὴ ἐπάξω ἐμαυτω ατάραν ᾧ οὐκ θ)λογίλρ , γεῶ ον ὅσῳ Φόξῳ γαϑειςήχει τοσῶτον 
δγά μῷ αἰ σσοκρινονϑινος ΠΡΎΝΥ ὅη: Θεὸς ζιῦ ὁ (ἰωεργῶν τοῖς γνονϑβοις, ὥπθμτα Εἰς 

ξρ)5) ὄξηει. Νὴ δΐχυ, ον Εὐΐποι ὡς ἢ ᾧ ψώδει τῶ τοιάτῳ Θεὸς (μωήογησε ὙΠ) αἰπλαίς 

δέπιζε δ γινόμϑμον, ἀγαπητέ, λα (ὃ σκοπὸν κοιτο να λνε,, τὸ τί Ὁ ιωτικῆς 

ἐγνεχέν Τίνος πλεονεξίας “τὸ ἐγίγνεῶ , δλλαὰ τῷ παΐζος τίω (υλογίδν Ἐχιασασοι-. 

το αϑα! ἐασουδαζν. ἄδλως 5 Εἰ μέλλοις ἰπλώς ζῷ γνόνϑμα, ὀξζοταζειν ὁ μυὴ Τ᾿ σκϑπον 
πϑυτωχοῦ ἐχιζηπεῖν, ὥρφιε σι τὸ τὸν πατοκουρχζω “παιδοκτονον ὀνομμείξειν, ἡ (ὃ Φννεές 

λὐδροφονον αἰλλ᾽ ὅτε ὠκᾷνος παι δοκτένος, ἰλλαὶ καὶ λίαν Φιλόςορ᾽ϑς,ἐ! χαὶ τὶς ἀλλος, ὅτε 

ἐξ οὐδροφόνος, αἰλλα δ μᾶλλον καὶ ἐγὸμ ζηλωτής, ἑκοίτερος γὸ αὐὖνδμ Ὁ δυκοιῶ ὦ 
Θεῷ διενεοσίηετο. διοπερ ὃ μδϑ “[ὸὶ τίω αἰ χυ’αχοΐω πολλῆς αἰξιούται τὴς ὀύωϑον αἰ- 

'ς μοίξης "65 δζοὺ ῷ ζῆλον αγναχηρύῃετοι. Εξζη Ὁ, φησι, ὥμεές, ἢ δΖιγλοέσουτο. Εἰ τοί-- φαλιρε.λ; 

γωυ φόνος θὐδοκίμωσε, ἢ σαιδυκτονία, εἰν ἐκείνοις, ἔγή κτ' Θεοΐ γνωμζωυ ἔϑμοντο, 

ὁ τοῖς γεχϑνόσι πσϑσέχομϑμ, ἀλλα ᾧῷ σκοπῷ ἣΣ γυονδύων, ὁ τῇ Τῇν πεποιηκότων γγω.- 
μή, πολλῷ μάλλον κ᾿ οὐ ζῦϑα τούτο λογίζεαϑει χε. μη ζρίνιωυ τούτο σκόπει, ὅτι ψι. 

δὸς ὦ τὰ λέγομϑμὰ “νὰ τῷ Ἰακχαΐδ, ἀλλ᾿ ὠκάνο οὐνοει, ὅτί βϑλόνϑμος ὁ Θεὸς Εἰς 
10 ἔργϑν τέωὐ πσοϑῤῥησιν τοί ἀγαγεῖν, ὧπόμτα ὅτως ῳκονόμησε βμέαϑαι. ᾧ ἵνα μαΐθῃς ὃ- 

τ ὁ Θεὸς ζω ὁπόμτα ἀξεμαείξων, κ᾿ τα δύσκολα δυκολοι στοιαν, ὅρα πῶς ὁ δίχαιος 

οὐκ ἠδειυή  ϑη ((μωιδεῖν τίω ἀπε τέωυ, ἀλλὰ καὶ πεἴγεται τοῖς αροδοὶ τῷ Ιακως ῥηλαῖσι,ὼ 
υὐσπολαύσας τοῦ ἐδεσμάτων ἀμείξεται αὐτὸν ταὺς δ λογίαις᾽ αὶ πσοότερον χορ ροιγίνε-- 
πὴ δπὸ Τὴς γήρσις ὁ Ἡσοιῦ, μέχρις ὅτε πϑώτα τέλος ἐλαίεν, ἥα, δχρὲ πούτων γνῶμεν 

ἐς ὀτιχῦ Θεοῦ γνώμων Ὁ γινόνϑινον ζω. 20 Εἶπε δὲ, φησιν, ᾿σααὶκ, τί τούτο στι 

(ῳχϑ ὅϑρες ὦ τέκον; ὁ5 Εἶπον, ὃ αὐρέδωχε κύολος ὁ Θεὸς σῷ ὀγαντίον ἐμοῦ. 
Εἰτι ἐγνωγώγιος Ε ἰςήκει ὁ]αχώς χα] ἤυξετο αὑτῷ τὰ τ Φόξου, καὶ πλύτα, ἐγίνετο, 

ὕᾳ μαϑωρδν δὲ αὐτῶν στι ὁ ΦιΆΘν,ϑοφττος δεασύτης ὄχ εἱπλώς τίω οἰκείαν ὁχιδεί. 

χϑυται πτθϑνοιαν, ἂρ μή πολλ ζω ἴδῃ αὶ τίω “δ ἡ μδι )αρμότητα γινομδυζω. μὴ γδό μοι 
20 τὐϑαδραίμμης, αἰγαπητέ, τϑποννιῶ ((ὸ αἰγώνα, δλλαὶ σχόπει τι ὐϑιὶ (οὐ πόμτὸς ἰώ 

αὐταῖο κίνδγυυος, ἢ ἐδεδοίκει ἡ ἔτρεμε μιὴ δὲ θ᾽ λογίαν κατάρας ὑπγάζθεωος γμηται. 

Εἰπί φησιν, γι Εἶπε ᾿σαακ, ἐγίσον μοι ὁ ψηλαφήσω σε, τέκψον, Εἰ σύ Εἶ ὁ 
ὑὸς μα Ἡσαῦ, ἡ Ὁ. ΑπὸγὉ} τῆς Φωνὸς ἡρέμα πως ἐνεδοία ξεν ὁ δίκαιος. δλ ἐ- 

πᾷδὴ ἐγρίω τίω οἰκονομίαν Εἰς ἔροον δξελϑεῖν, (ἀωοχωρλδη (ιωιδῷ ἢ ἀπά τίω. 

3 ἦι Ἡγῖσε δὲ, φησιν, Ιαχως, ὁ ἐψηλοίφησεν αὐτὸν, Εἶστεν, ἡ νϑμ φωνὴ, φωνὴ .- 

χώο᾽ αἱ ἢ χεῖρες, χεῖρες Η στεῦ. ἢ Οῴκ ἐπέγνω αἰυτὸν. Οἵρα πῶς δείκψυται ὅτι Ὁ 
τέΘεοδ γάριτος ζω Ὁ πϑῦ, τῆς χρϑασκθυαζ σης ἢ αὐτὸν μηδὲν “Μ᾿ γνονϑμων (ζμωι- 
δεῖν, αὶ (Ὁ ἸΙαχως πυλαύσοι τῆς πατϑίκρις θυλογίας, 23. Καὶ οὐκ ἐπέγνω 

αὐτὸν, Φησιν, ἦσοιν δ αἱ χείρες αὐτῷ ὡς αἱ χεῖρες Ησαῦ. ΟἾπεν, 24 Εἰ σὺ 

40 ἐἰϊουὸς μυ Τ͵σαῦ: δα πάλιν πῶς δείκψυσιν ἡ ϑεία γραφή, οτί ἐδίςαζεν ὁ δίχαιος᾽ εἶπε 

γδ Εἰ συ Εἶὸ ἡὸς μα Ἡσαὸ εἵνα ὸ ὧκ τῦύτυ πολιν γνώμϑμ, ὅΤΙ ὁ πατὴρ εδὲ γ,ἤη- 

δες τῇ Φυσικῃ φιλοτοργία ἀπόμτοα, διεασρ Ἥετο᾽ ὁ ὴ Θεὸς ὁζο, μέλλοντο πσδϑορον, 
ὧσο τῆς δμ 9 πω) ρετης χαφαντηράζων κ᾿) δεικψες ἕν: ἑαυτῷ ϑοροἰπονζᾳᾳ, ὅτως ὦ- 

“ὐρυτο 

«᾿ 
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πϑυτα οἰκονομεῖ, Καὶ Εἰπέ, φησιν, ἐγώ, Ἐπειδὴ γὸ Εἶπεν, Εὐἰσύ ες 
ἐδομὰ Ἡσαῦ; αὶ εἴπει, ἐγὼ, 25. Εἶπε, ποξοσείγαγέ μοι, ἢ φάγϑμι ὑπὸ ὁ 
ϑηδας, σῳ πτέκρον, ὑα δύ λογήσῃ σε ἢ ἐψυχϑ (Ὁ. Μόλις ποτὸ Ὁ αἰγωγίας λοιπὸν ἀ- 

πελάγη ὁ Ἰαχῶθ, Καὶ απολσίνεγκετῳ πατεὶ ῷ ἐδιίσματα, ὁ Εἰσζωώεγχῳ 
οἶνον, ὦ ἔπιε, 26 Καὶ εἶπον αὐτῷ͵ ἐγ!σύ ἰσὸν μιο! ἡ φίλυσον {με τέκνον. φ 

27 Καὶ ὑϊ ἰσας ἐφίλησεν αὐτὴν, ὶ ὠστρ οἷν ϑη τίω ὀσμῶ ΤΜ) ματίων αἰτῶ καὶ καὶ 

θύλόγησεν ο αὐτὸν,κἡ Εἶπεν. 
μα τῆς θείας 29αΦὴς τίω πἰϑντήρηση, Ὡϑν ἠρώτησεν, εΕἰσύεῖ Η σαῦ; ; αἱ 

Εἶπεν, ἐγὼ, ἡ παλι ἐψηλθφησε αὐ, καὶ ἠρέμα πῶς οὐεδοίαζεν “ἰαυῦ τὴς Φωγῆς 

Εἰς " ̓αὐπαύκρισὶν ᾧγα ἐ ἐμίπεσῶν, κ) πιίλιν ἠρώτησεν, Εἰσὺ "61 9 ΧΩ μ' Ησαῦ; ὁ ὸ ΕἿ. 1ο ἰρνοὺ 

στεν, ἐγὼ, Εἴτω παξσἐεύεγκεν ἰῷ, καὶ Ὁ ἔφαγε" Ὅπ, Φησὶν, ἐφίλησεν αὐ καὶ Ὁ δὐλόγης 

σεν αὐτὸν. ἵνα ι μυὴ νομεῖσην ὡς ὅτι Εἰς δ Ησαῦ πρθήσωπον πώ (ὐλογίϑρ ἐ ἐπονήσατο, 

ὩΝ Εἰς ὠκεῖνον ἔκ αν αὐτν Φιλαλένται, δ ο᾽ τῶτο ὀμφψημοιβυσεν ἡ θεία λφαφφή, ἐπ 

χαὶ ἐφίλησε, χα ἠυλόγησεν Τκεινον κί αν: ̓ εὐτο Φιληϑέντο. ὠσῷρανϑη δὲ, φησιν, ἢ 

ὀσμέω τῷ τῶν ἱματίων αὐτι, χα ̓ ἀὐλόγησεν αἱ αὐτὸν, καὶ Εἶπεν. Ἰδού ὁ ἀημὴ το Κἐο μϑ, ι 

ὡς ὀσμὴ ἀγροῦ πλήρερ, ὃν ν ἡυλόγησι κύρμος" 28 Καὶ δώσει σϑι κύρλος ὐπὸ τὴς 

δρύσυ τὸ δ ὐρανοῦ, κα ὦ πὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς, ᾧ πλῆθος σίτυ ᾧ ον. Δώσιι, φησί, σοι 
τῷ ῳ ἐδέσματοι σαδϑσενεγκοντί, ῷ "ἝΝ ἐμοῦ Φιληλένι. τῷ Καὶ δουλάσά. 

χωσαῖν σοι ἔϑγη. ὥρᾳ πῶς τίω ἫΜ ὀὐαγχαίων ἀφλονίαν σὑταῖ ἐπηύξατο, Εἶτα 
τίιὐ ϑοχίω ὝὝ' ἐθνων, πυοομινύων ἤδη πίω μάνλσον αὐτο ἔσεοϑαι βδημερίαι, χα 1 

ΠΩ αν ἐκλουδύων τίου (χίδοσι. Κω παξλσχυρησεύτο σοὶν σοι ἄρῃντες.. 
ἢ οὺυ μόνον τ Ὁ τῶν ἐθναΐν εἰ ανοτοιγδὼ αὑτῷ ἐ ἐπεύχεται, δλλαὶ καὶ τῶν Ξφχόντων. 
ἡ! Καὶ: γίνα' κύξιος ́ ἢ ἀδελφοῦ συ. Ορᾳ πῶς αὐ ρετήται ἡ αἰγνοῶν ὁ ὃ δία 

Ι ος τῇ τῷ Θεού γνώμῃ. " ὡπόντο, ζῶτα ἐφὲτό φχονομεῖτο, ἥα, ὅτος ὁ δ6 Ὁ Τϑρε- 
τίαὶ ὠξιος, αὐτὸς καρπώσηται τίω δ λογίδν. Καὶ πρξϑσκυγήσυσί σοι (ζ) υμὶ (οἱ τῷ 4} 

παΐζος συ. Ὑἱοις Εἴωλο ἡ γραφὴ ̓ καλῷ πᾶσαν τ Ἐ συγήδνειαν, ὡς ὸ ἐν, 
ὥν: ἡους τὰ Ὁ παΐξ᾽ς σν, ὡς αν ,Εἴποι Τρ, ποις ἐκ τῷ ἀπέραντος ΦΉσαῦ Ὁ ἐσταϑαι μίλ- 

Η λογζς. συυὲ γὺ ἕτερον παῖδα ἔ' ἐλαν 0 Ἰσαακ, λ ἡσϑτως μόνος. 

᾿Ἶ σ χαταιρώμϑρός σε, ἔλπχᾳτάρᾳτος, ὁ ο ὃ  ϑυλογών στ, δὐλογημδίορ. 1δουὺ ἡ κι. 

ἣ ρωνὴς πὴς ϑυλογίας ἰδοὺ Ὁ χεφαίλαιον τῶν ὧν γαθών αἰπόμτων, ὃ δἰλογηρδιῴον 1) ἷδε ν 
! Θεού φιλαν,ϑοφπίδν. ὁδεδεικωὼς μή χατάραν Ἐχιαστίσηται αὐτὶ ἐυλογίας, μόν 

τ μίν Ὀσαύτης δαψιλείας ζι ἐυλογιας κομίζεται αἴδα τὸ α παξοο,δνλα καὶ ἡ ὠχείνοις μ 
ἣ ἐὔται τοῖς  ὑλεχειρφῦσιν αἱ αὐτὸν κϑυταιρϑίοϑειι, ἐὐνγτεῦϑεν μῤυϑοίνονϑν ὃ ΟΤΙ ἐπειδϑώ τῖς «ᾧ 

ᾧ: Θεῷ δοχϑιώτοι τὰ ἐ χα θ᾿ ἑαυτὸν οἰκονομεῖν βέληται, Ὀσαύτης ἰπολούύοι τὴς αἴω- 

θεν Ὀιμεργίας, ὦ ὡς αὐτῆς ζ φέλγμάτων τὴς πείρας αἴϑϑησιν λόζῷ. τἰςγδροίι αἱ 
ὥχπλ αγείη κα ἃ ϑυυ μκάσειε τῷ Θεοῦ τίω ἄφατον οἰκονομίαν » ὅτι δ πσοότερον Ἡσαῦ 

Ὡῦ Τῆς ϑηδι ἀριρδαγέ ἡρνεγμένρας ὅτὸ πέρᾳ ἔλαξον ἡ ἡ τῷ ϑραματος αἰπυύλεσις κί. 

κεῖνος ϑυξα νϑμος ἴω ἐυλογίας αἴϑὰ. τῷ παίξὸς ὀμεχώρησε; τῶτο Ρ γῶν ζρλδέξα 

βυλόμνϑρος ὁ μακοίθλος Μωύσῃς ἐπήγαγε, 30 Καὶ ἐλύοτο μᾧ ὃ 
Ϊ ῷ Ἰσοιαὶκ κ (ὐλογϑιῶῦτα Ιακως ἢ υἱὸν τὶ καὶ ἐλμετοὼ ὡς ὄξηλλυν τὸ κεραίαν ἱπιτῷ 
Ἦ ἀκ τὅ πα Ὅς ἐπ κα ὶ ἰδοὺ Ἡσαῦ ἀδελφὸς ἰὐτύ ἦλϑεν Φἰστὸ τῆς ϑήρϑις. 

Ορᾳ πῶς : Ἐσπύτε ἔξοδον ὁ κεῖνος ἐυθέως παρρ λει ἐχ πλωῖς συοὶ Εἰ, 

Δ ἢ "γαι αἰγνοών “σδλσαγαγῇ ἡ αὐτὸς (οὶ ἐδισματαρὸ ΓΝ τύ “ ποδ»ς μάθη ἅπασι 

-μ. ’ 



ΓΕΝΕΣΙΝ, δλογονγ. 417 νχκζ, 

ηἶ ραγμάτος τίου κι ασόλεσῳ. Εἰ " ἐφ,ϑη καταλοιξ ᾧ ἀδελφὸν, ἴσως δ αὐ.-- 

τὸν ὃ διεχειοίσοιτο ἡἤωρμϑμος αἰ πυὸ Ἢ ϑυμού, ὁ ἊΝ μετοὶ ζῶτα ὕτοβελέυσοείμϑμος, 

πολλώ μᾶλλον οὐ ὐκμῆ ᾿ ποράγματος ὅτο αν Εἰργασατο. αὐλλ᾿ ἡ Τ Θεοΐ χεῖρ μώ 

ἐφ παῖϑα αἰ ασωζύσα,ὸ ὅτον (ὦ ἀξιον “ἢ ἐυλογίας αἰπεργασοιϑμη, ἐκεῖνον ἢ δπυφε- 
3 ρἥσασαι αὶ τὴς ευλογίας τὸ Ὅμ πρϑτοτοκίων. τραλνόνϑμος δέ φησιν, 

31 Ἐποίησε κ᾿ αὖτὸς ἐδέσματω, ἡ υδϑλσίνέγχε τῶ πατεὶ αὐτῷ, ᾧ Εἶπον, ανα,- 

φήτω ὁ πατὴρ μιεί,  φΦαγέτω τῆς ϑήρας τῷ υἱοῦ αὖ τῷ, ὅπως ἐυλογήσῃ με ἡ ψυχή συ. 
Οἷα μοι πάλι (ὃ δίκαιον εὖ ϑορύξῳ ἕλνόνϑιον καὶ διρετουρουηδυδιμον ((ὺ λογισγκῷῳ. 

4. Αχούσας γ, Φυσιν, Εἰπο,τίς Εἶσω; ὁ 5 Εἶπεν" ἐγὼ Εἰμιο υἱὸς σῃ ὁ κεθϑ-: 
1ο γίρχος Ἡστιυ. Οὗρᾳ πῶς μεγαλοφρονῶν (χὶ τω πηροίχγματι οἷο. ἠρκέϑϑη τῷ 

Εἰπεῖν, ἐγὼ ἐμέ Ἡσαῦ, δι λαὶ πὐϑοσέϑηκεν, 
ὁ “δοτίτοκος. 33 Εξέπι ᾿ ἴσαι. 

ἀκέκςασιῳ μεγαλζω σῴῷοϑγα, κὸ Εἶπε, τἰς δξωω ὁ ϑηρευσοις ΠΥ ϑήραν, Χ ΘΕ ἰσενέγχας 

μοι, χαὶ ἐφαλϑ9ν ὐπὸ πόύτων τοῦ 9 τὸ σε ἐλθεῖν, ἐνλόγησει αἰυτον, ὁ ἐνλογηνθμος ἐζω; 

Οἷα πῶς καὶ Εἰς Ὡσποράθν γέγννως ὁ δίνφηος, χαὶ διηχϑύνϑυος ἀὐτῳῖ ὦ συμᾷαν, ὁμως 

15 οοσέθηχθ, χαιολαν «κείνῳ διδοὺς τίω πληγέω, Ὁ καὶ ἐνλόγηκα, αὖ τὸν, ὁ ἐυλογηγϑμος 

κα, "ξςωντῷτο 5 ἐποίει ὁ δίχαιος τῆς τὉ Θεού σοφίας ὁδυγϑύσης ἀυτνῷ τίου γλωώπαν, ἥα 

πόύτα κ᾽ ἀκριίξείας ὠκᾷνος μοιϑὼν Εἰδέναι ἔχῃ, ὡς ΟΣ σὲν αὐτῷ πλέον ἔφα! το δπϑ 

ἣΜ ον τοτόκων, ὅτε δ΄πὺ τὴς ϑήφοις. 34 Ακουσας δέ, φησι, Η σαῦ ὀμεξοησε 

φωνίω μεγαὶ λέω σφόδρα ἢ πιχρ αν. Τί 61, φωνζω μεγαίλην σφρόβρα ἢ πικε ον; 
10 τὴ ϑυμὸν ἡνίξωυ»» ϑζο! τῷ βήματος, χαὶ τὴς ὀργῆς ἧς ἐπληοϑη ζῶτα μαθων,τίω χ'πρ- 

(υλάώ. χαὶ Εἶπεν, ἐνλόγησον δὴ κα μὲ πάτερ. 3ς Εἶπε 3 αὑτῷ, ἐλθὼν ὁ αἰδύ.-. 

φος σῳ μ᾽ δύλου ἔλαβε Ὁ ἐυλογίλυ συ. Γρφλαξων, φησιν, ὁ ἀδελφός σῳ τίωὐ ἐυλο--: 

γἱὰν πάσοιν ἐπεασείσατο μΤ πολλῆς τὴς ϑωμιλείας. χα) ἵνα γνῷς ὅτι ἡ ὠγωϑεν χάξας 

(ὦ, ἡ δίναγον πα τη ϑίωναι (ωωεργήσασα, ὅροι πῶς αὑτὸς Ττο ὁμολοτεῖ λέγων, ἐλ- 
25 δὼ) οαϑᾷφος σου μα δῦλν, μονοναχί ππολοχϑύμνϑμος ᾧ παιδὶ, χα διδοίσκων αἰυτὸν, 

ὅπ ἀγνοωῖ ἐπ᾽ ὠκάϑνον Ως ἐυλογίας ἐποιησαώ μων, χα ὁτί Εἰς σέ ζωᾷς ἐτοιμος ἡμῶν 

ποιήσαι, δΔλ ἐκῴος ἐλϑὼν κα δλε ἐλαίεῖ ἐυλογίαν σου, ζῷί σοι πορδασκθυα- 

εϑύτα ὠκῴος ἐδέξατο" εἰ αὐρα τίω ἐμΖω ἢ αἰτίαν γέχϑνε. 36 ΚαιΕἰἶπέ, φη- 
σι, Ἡσαῦ διχαίως ἐπεκλή,ϑη Ωὶ ὄνομα αὐτοδ]ακωτ᾽ ἐπηέρνικε ὙῸΡ ὑε ἤδη δόύτερον ᾷ. 

γον ῳ τε χορ τοτύκια; μ" Εἰλύήφει, καὶ γιῶ Εἴληφε πω ἐυλογίαν (Ὁ. 

᾿ Οὐ μάτέω, φυσί, τὴς πϑεσηχϑθλας ζωυτης ἡξιωϑη. τ] ερνισμὸς γ ἐρμιζωνενεται 

ὁ ὅομα ἀΐού, ὁ ΠῈρ Οτέ εἰς ἐμὲ ἐπεδείξα», χα “δι᾽ χυρφτοτοχίων υτοφερήσοις χαὶ τὴς 

ἐνλογίας, τί δξζυ ὁ Ἡσαῦ πσοἐςἸσααίκ; Οὐχ αὑσσελίσου μοι ἐυλογίλυ πάτερ; 

37 Αποκριϑεῖς5 Ἰστιακ εἶπεν αὐτα, ΜΜάυϑανέ, φησιν, ὅτί πυίσοις εἰς αὐτὸν δξέ.- 
35 χ᾽ Φμευλογίας, Εἰ κύθλον αἰυτον ἐποίησα σῶ. ρα πώ; ἐυϑέως ὡὀπὸ τότ ἀρίεται, 

ὁ σὐοὲν ἕτερον λέγει, δλλαὶ τίω δυλείλν αὐταῖ σημαψει ὦ τί αἰ πστωγώυ. 

. Και φησιν, Εἰ κύριον αὐτὸν ἐποιησοὶ συ, ὦ πόϑζρι ὧν ἀδίφοις ἐντα οἰκέζο, σίτω 

Ὁ οἰΐῳ ἐφηραξα, οἰντον, σοι ἢ) τί ποιήσω τέκνον ; Οὐδὲν ἐτέρον λοιπὸν αἰ πσολέλει- 

πῆαι. Εἰ δεασότίων αντ' ἐποίησα συρὺ πόϑζ, εἰντο οἰκέζως «ὧν' αϑῇφοις δ᾽ μα !. 

40 γαίων αὐτωῖ τίω ὠφ)νίων ἐπηυξα μέζω, τἰἱ λοιπὸν ἐτερον λείπεται; 

38 Εἶπε 9 Η πο τσοϑς ὃ πατέ δφι αὐτῷ, μὴ ἐυλογέα μία σοὶ ὅ51 πάτερ ; ἐυλθγη- 

σὺν δ καυό ες Ἐπειδὴ ἤκυσε τῷ πα 99 Εἰπόντος, ἢ ἐυλθγήσο αὐζον, καὶ ἐνλογη- 

δι» ἔαι, Εἰ τοῦ Κὸ τίω ἐυλογίλυ ἀὐταῖ πάσου δήλζω ἐποίησε, Ὅτε φησί, ἐυλόγησον 

δὲ 
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δὲ ἡ καμὲ πατερ. μ᾿ ζαι μία σοί ὅδιν ἐυλογία: μ ,γ. ὄχ ἱχαψὸς σὺ καμὲ ὶ ἀξιοῖσαι 

τῆς οἰ οῖ σὺ ὁ ἐυλογέας, Ὁ ὅτω οοκ σὺ ν ἀγαπώμϑμον, ἡ τ Κι Κὴ » Ὁ ὀρ πίω δή. 
ον παροὶ σῷ Σἰποςαλέντα  (μωέχεε ὀζρὺ ΟΜ ρημαίτων πατέρα. 

249 Κατὸόρῃη ̓ἄϑοτος 7» Φησιν, Ἰσαιωκ,αὐεξόησε Φώνή η Ἡσαδ καὶ »ὮὉ ἔκλαυσεν. 

Εἶδε (ἢ πατέρᾳ ὡ ἀμ χϑνίᾳ. να άρηοντα, Ὁ υἱὶ δυωαίνϑμον σὲ αγεηόεϑμον ἀ ἄς 

νατφέψαι ἴω ἤδη τερρνότοι. ὸ ὁ μϑὲ τῇ ἡ βοὴ καὶ Χ »λαυϑμὼν παοσέϑηχο, Εἰς πλείονα συμ- 
παϑειὸυ α αγαιγεῖν ἣ (ὃ πατέροι βυλέμδμος. ὀνκτείφρφις ὃ αὐτὸν 
σ Ἰσχακ, Εἶπεν αἀὐτῳ" ἰδοὺ πο ὁ πιότητος, Ὁ γὴ Ὑ"9 αι [ ὁ κατοίκησίς συ, ὲ πὸ τῆς 

ϑρόσυ τῷ ραν ἀνωλο, 40 Καὶ Ἐχὶ τῇ μαχαίρᾳ σν ζύσῃ, υ » τῷ ἀδήφῷ 
δυλεύσεις, ἔςαι ἢ ζωύϊκᾳ δ ̓καϑολῆς καὶ Ὃ ὠκλύσῃς ᾧ ζυρὸ αὐτῦ στὸ τῷ Τφαλλῦ συ, “ 

Ἶ ἐπειδὴ, Φησι, Τὴ ὁ αὐζος τὴ τῆς “ρὲ ἐμ ἐυλογίας ὐπολαῦσαι Ἐχιϑυμεῖ. φ μαῤϑάνεὶ “η 

ὧὐχ οἷον τέ μὲ ὑγδυτία τῇ τὴ τῷ Θεοῦ γνώμῃ αἰσιπρλξαοϑαν δλλλαὶ χαὶ σοι μϑὲ ἐπεί. 

9 τίω ὐπὸ τῆς δρὸσ τὸ ραν Ἰἰπθλθυσιν. ἰαϑι 3 μέλλων πολεμικὸν αὐαδίξε. 
οϑαι βίον. ἔγτὶ τὴ μαχαίρᾳ ἊΝ συ ζήσῃ, Χ) ὁ τῷ] ἀδἠφῷῳ συ διαλεύσεις. δλλά μὴ 

δεὶς ἀκϑίων ζωῶτα ξοιζέοϑω, ὁρῶ Μ᾿ φῶτα τὸ ἀδᾷφο αἰλιάτίν λνόνϑμον οἰ π τὸ 3 
δα τότε φόζον ἡ Εἰς τίω δλλοτείδμ ἐπειρόμϑμον, μηδὲ τοῖς πσεϑοιμίοις αυολσί- 

χῶν, νομιζέτω διαπίτῆιν Ὁ τ' παϑόρρησιν. ὑτὸμ δ ὁ ὁ διασύτης Τί αἰ ασὸ ταινκαν «νλυῖα 

ἿὮ αὐτου έσιον ἰδω μϑμ οὖν τοῖς καφροιμίοις ὀκθαμωτα, μ᾽ ̓πρυξωββα. ᾿ ὃ οἷον τί 
πυτε μέχρα τέλους αἰσυδοτεῖ. τῦτο 5 γίνεται, ἵνα, λαιμιρδότεροι ὁ πόρτων Θ 4. 

χαιοὶ δερψύ νϑροι, τω ἐγαβαμ γῆς τὸ Θεϑ διωώμεως χατάδυλον ἡμῖν ἅπασι δνίολ 

οὐ δῬασκίυάσωσι. ὼ ἐφ᾽ ἐκάφου ἿΨ δικαίων τῦτο ἐυρήσεις, Εἰ βεληλείης αἰπείσαις ΓΩ 

εἰκριθείας κατιδεῖν ζαὶ ἰσοείας, δ δὴ ὦ νεὼ Ὁ γέλμηται. μΗ Ὁ Ρ δὴ τῦτο ἴλης ̓ ὅτι γὼ 

ἐυϑεως φυγεὶς ἐγίνετο, ἃ δλλα τί κῷ τ ζώτα «ἶξ φανειαν λογίξυ, ὀδτι τὸ γ,99 γα πα.- 

φαϑρωμόντος αὐτὸς " (ὗε ὁ  Φοξερϑς νεῖ “ὁ ρῶς Ὁσαυτίω «ἰδὲ αὐζὸν Ἰθπιδείαρυται λν 

τίω αἰδῶ, ᾧ ὅτι Εἰς σαυτίω ἡ, ἥλδ δόξὸν μὦ τὸ πίω Ἐχὶ τὴς ξένης τολφιπωείδυ, ὠφ4 " 

Χ ὃ «ὧν 95 αὐτῷ Ὁ τρηθενζως Εἰς ἄπειρον πλλῆθος ̓ ὀκταιϑέωαι ὦ ΓΩ τῆς τύτο σός 
,96λας ὡπϑνὸ ἔϑνος λαοχτεὶξ ἐοϑα. νιωυὶ Ὁ. διδούσχϑυσου ἡ ἡμμαῖς ἡ ϑεία γ6αφη τῇ 

αἰδάφοϊ τὸ τοῦ ϑυμὸ, κα Ὁ σΤΙ τεῦ φόνον ἀπίδλεπ᾽, φυσι, 41: Καὶ οὐγεχότει Ἡσαῦ 

τῶ Ἰακωθ αὐδὰ τὴς ἐυλογίας, ἧς ἠνλόγησεν αὐτὸν ὁ ὁ πατὴρ εν. 
Καὶ ἵα μαλωρδμὸ ὅτι ἐχε απλος ὁ ὀργὴ διῶ πσεύσκαιφος τϑτο, δὶ τὴς λέξεως ἐ- 15 

σήμιαψεν ἡμῶν τῆς χαχίας αὐτὶ τίωὼ αὐαβορλίω, οὐνεκότει Ὑ» φησιν, αἰγτὶ Ῥ οὐόκείῃ, 

ἐπέμϑρμεν, ὦ ὡς κ᾿ δζᾳ Τρ ῥημάτων τίω ἐν τω βαρ κρυπομδύω. γνώμέδιω φδνεράνκα- 
τοιςῆσαι. Εἶπε 2), Φησιν, εἶν τῇ Το σνοίᾳ,ὀγῇισεὶ σοέτωσαν αἱ ἡμέρκι τῷ πόϑθοις τὸ 

πα δος μϑ, ἵνα. ὠςστοκτείνω Ἰακωθ τὸν ἀλήφώ, μν. 
Οὕτως ὠρᾳ ᾧ ΨΜ αφηνουϑύων «αὐ δι οὐ ἔλο'ῆον ὁ ϑυμώμϑμος αἴ λπαία. σχθ τ! 15 

ὯΝ σπῶως κοιϑούπερ (ι ζῦν’ ᾿ μανονϑύους ὁ ὃ δαίμων ὠκᾷ γος ἐπεισελϑων ἐκφρϑνας ἐραζααι 

ΩΣ οὐγαντία, τοῖς ὁρωμϑμίοις αἰϑασεῆμϑαι αγαπείῃ. ὅ ζα ὁραΐσιν ὑγιώς, ὅτε ἐπὶ 

οϑν τί Αἰ ϑραονται 7) χεησίμων,διλα χαϑοίπερ ὦ (Ὁ αἰκϑήσεις πεπηρωρδίοι, ἡ ὃ 

ψηκὸν αἰ αφϑείδανπιςι ὅτως ἅπλυτα ἐργαζον")᾽ ὅτω ΟἹ ὸ ὦ" ϑυμεθμϑυοι, νὶ 

δυγᾷς Ἐχιγοώσχϑυσιν ̓  ̓  ἐνείας μέμψίωυται, ὁ φιλίας, ν ᾿((ωνϑείας, οὔκ ἀξι- ̓  
ὠμάατος, Οζι ἄλλα ἰγὸς ἐγγοίαν λδιμραγασιν, ΣΛᾺ ὀλϑὶ αὑτὸ . Ὁ ϑυμοῦ τυφαινούμδμι 

Ψ, ̓χρημγαν φέρονται, ἡ ὸν Εἴ τῶι τῶν ζιύτων ἐ ἐλεεινότερον, ὑτὸν ἀὐλόντερ “ἐαῦὸ τὰ 

χαϑοις, καὶ χη αἰχμα ̓λώτοι “»νόνϑμοι,ὺ “δῆς Φόνον ἐπείλϑνται , δρὸ ' Ὁ ὁ μακὰ "μος Πώ- 

Ἂ" 
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»»ςτίω βίζαν ὐπὸ ασοται βυλόμϑνος τῷ χαικϑύ, »φαφων μϑηνοι ὅτω λέγων, Πάσα Ἐφ. δι λα, 

ὀγῆ ὃ θυμὸς κὶ κρῳυγὴ ϑρϑήύτω ἀφ᾽ ἡμδ (μὼ πάσῃ κακία. εἰ μόνον, φησὶ, ϑυμούον, 
ὑμᾶς εἰ βόλομαι, σὐοὶὲ μυὴ ὀργίξεοϑαι, δυλαὶ μωδὲ μζτ' κραυγῆς Οἷς πλησίον ὁζαλέ- 

δ γιαδα,, κραυγέ ογζυῦϑου λέγων τίου τ ποὸ τῷ ϑυμού γινουδρίου. ὑτὸμ ))5)} ὃ πά- 

4 3υς ἐγδὸ)εν διεγείρηται, ἡ ἡ καρδία οἰδαη, Οὔκ ἔτι λοιπὸν ἡ γὙλαΐοσω ἡρέ μοι φϑύγίεοϑαι 

λὐέγεται, δυλαὶ τίω ϑζρλεσιν τὴς καρδίας ἐμιφαήνόσαι, υζτ' κραυγῆς ᾧ πλησίον ὀζμλέ- 
γέοϑαι ὐοασκθυάζει. βυλόνϑρμος δξωυ εἰν γαλζωύη δζοόγειν ϑιωυεχεῖ τοὺς ἀυτῳ πεῖϑο-- 

| ιδέσςὁ μακοίολος ὅτος, Εἰπὼν πᾶσοι ὀργὴ, ἔδειξε ὅ( 051 πάσα ὀργὴ, ἡ ἰφ᾽ οἵν δήποτε 
᾿ τράγλατος κιγόμϑβῥη, ὃ τς ϑυμιὸς νὸ πᾶσου χρ ῳυγή Φρϑήτω ἀφ᾽ ὑμδΜ᾽ Εἶτω αὐ 

το τέ ῥίζαν τῆφνοικίας ξνροίνωι βελόμϑρος ὶ ἄχαρπον ἐργαίσαιοϑαξ, φησι, ( μὸ παίσῃ 
καχία. ὁ )ὃ ὅτω δζαεκείνϑμος διϊινεκὼς ον λιυόμι καϑηται,  Οἰπὸ τὴς γῆς κυμούτων 

ἀἐπηλλαγμῦμος, Χὴ ὅτε χιόνα, δέδοικεν, ὅτε νασαΐγιον, αἰλλαὶ κριθοίστερ Ὧν γαλζωϑῃ 

πλέων, ἡ ἐν θὐδίῳ λῳδῥι καϑήμϑρος, ὅτως ἐλκει ' παρόντα βίον παΐοης ζᾳραγὴς ὧκ- 

τρῶν, ἢ ἰ μόνον τῦτο, ἀλλα: ᾧ τῶν ἀθανάτων ᾧ ἀποῤῥήτων αἰγαθών τίου ξἰπόλαυσιν 
ις ἑαυτῳ ϑζρα πλύτων “τοϑξενεῖ" ὧν Ἄμοιτο πϑρζῳς ἡμᾶς ἐχετυχεῖν, χαίφατι καὶ φιλαν» 
ϑϑερπία ὦ κυρὶν ἠδ! Ἰησῷ ΧΚοιςού, μεθ᾽ αὶ τῳ πατοὶ ἁμιαα τῷ αἰγίῳ πνθύμάτι δόξα, 

γὼ νὴ ἀεὶ, ἡ Εἰς ζν' αἰῶνας “δῥ' αἰωγων. Αμάυ. 

Λογ. "δ, ΚΑΛΕΣΑΣΑ ΔῈ ΡΕΒΕΚΚΑ ΤΟΝ ΥἹΟΝ ΑὙ- 
10 τῆς Τ' νεώτερον, Εἶπεν αὐταί. 

5 ΣΝ Ιδὲτε αϑὲς ἡ τὖὸ τελωνν τίω: πολλίω δ᾽ γνωμοσιούζωυ, χαὶ τϑ δὲ. 

αὐότῷ τίου ἄφατον φιλαν,ϑοφπίλυ,ὶ ΛΜ Ίυδαίων τίω αρ- 

(αἰλλέσαν ὀμαιοϑησίθν. ΕἾδετε πῶς ὠπόμίᾷς ἡμᾶς ἐπαίδυοῦ.. 
ἡ σεν μιακοΐθλος Μμαΐϑανος, δὲ ὧν ὅτω (χίως αἰπυήχϑυσε, δὲ ὧν 

5). Ὀσαύὐτίω ἐπεδείξατο τίωὐ μεταίξολζωύ, ὅτι οὖν τῇ πσοϑαρέσει 
ὦ κεῖται τῇ ἡ μοτέρα μετοὶ τέω' ὀβωϑεν χάον ζᾷ τὴς “ρετῆς, ὃ Ὁ 

καχίας᾽ χαὶ 971 ἡὶ πτσουδείσαντες δευυα θα “δυέοϑαι οὐγαΐρετοι, ᾧ ραϑυμυήσοιντες παί.. 
ἡμα: λυ Εἰς δα τῆς αἱ μϑϑτίας κρημνὸν " κωταφερϑ, θα. ὅτο γδ 6 ἔθιν,ᾧ ΔΜ αἰλόγων διεςή.- 

γοχαρϑυ, Ὁ λῴγω τετίμῆοϑαι ἡμιῶς φρῖοοὶ᾿ τῷ φιλον,ϑοχτα Θεοῦ, ὶ εἰν τῇ Φύσει τῇ ἡ- 
μετέρᾳ ογαποχεέῖα τ, τέυυ γνώσιν τῷ καλοῦ, καὶ ἢ πονηρ96. μηδεὶς ζοίγιιυ πγοοφασιξέ. 
αδῶ ὡς δὲ ἀγγοιδρ τἰρετὴς αἰμϑηῶν, ἢ δ{ρὶ ὃ μυὴ ἔχειν δ αἰ αυοδεικνιώτα τίω ζοωωύτης ὁ- 
δὲν. φρχϑιῶτα “ὃ ἔχοιμεν διδοίσκαλον, ὃ (μμειδὺς, ο ὧχ οἷόν τὰ ἦναι αὐππεςερηο τὴθ 

ὀκεῖλαν βοηϑείας. ᾧ γ } ὧμα τῇ πλαϊσει ὃ δῤ, ϑεόπυ ᾧ ἡ γνῶσις ἢ πορανθέων αὖ-- 
τυρόν, 35 τῷ" ογαπετέϑη ὅνα τίω οἰκείλω θύγνωμοσιωύζω Ὠκιδειξαίνϑμος, καϑώπερ ἐν παλαί- 

{ρα τι, τω παρόντι βίῳ ἐγξυμνασοίμϑμος ποὺς (δι τῆς Σἰρετῆς πόνος, ζὰ ὑπ τῆς΄ 
ϑρετης βεκξεῖα κομίσηται, ἡὶ εἶν βρρι ἤχῳ πονήσκως, εἰν διϊωεκᾷ τῳ αἰῶνι δ᾽ ζε. 
φάγον ἀξιωϑείη, ὁ ον τῷ ἐχικήρῳ τῆς αωνι Ὲ π ρετίωυ ἐλόμϑνος, εἰν Ὅς αἰπείροις 

ν αἴδιοις αἰῶσι “Μ᾽ αἰϑοιναύτων ἀὐγαϑων εἰπολαύη. ὅπερ Εἰδύτες, ὠγαπητοὶ, μυὶ πο9- 

4 δωμδὺ νμδι"τίω θ μειαν, μυὴ αἰγνωμονες αὐθὲ τίωὐ Ἰοστωύτίω δὐεργεσίλν “δμώμεθα, 
μηδὲ ὃ παρόσκαιοον τὴς δοχούσης ἡδογὴς μεταϑιὠξαντες, διζωνεκὴ 1) ὀδυυύζωυ ἑαυτοῖς 
Ἰατασκῥυαίσω νϑῳ ᾿ ἀλλὰ τὸν αἰκοίμμητον ὀφθαλμὸν Οὐ “ἀἰπόῤῥητα τὴς τι φνοίας ἔχτ- 

φα ϑρνν διϊμνεχῶ; καδϑηρώμϑμοι, ὅτως ὡπόμτο (καθ᾿ ἑαυ «ὧν οἰκονοιῶνϑμ, καὶ τοῖς 
οπλοις 



᾿ 

Ϊ κν κζ, 420 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἘΙἸΙ͂Σ ΤῊΝ 
Ἰ} ὀσλιοις τῷ πνεύματος Φεκξάμϑροι, κὶ αὶ Ὁ οἰκείαν βὐγνωμοσιεύζευ Ἐιδείξάκϑιοι, ἴχι. 
ῃ απασα ὅϑα Ὁ Ὑ ὀύωϑεν ῥοπέω, ἵγα τῆς ὠκεῖϑεν Ὀὐπολαύοντες συμμαλίας, ἡ τῷ ε ϑροὐς 

ἢ πολεμίσ κὐθγενόνϑμοι, ἀκυρρ εἰστο καταςήσογτες ῳ μυηχανήμιται, ἿὮ αἰγαθωΐ 

Ἷ ὠκείνων Ὀὐπολαύσαι δέω λώμδι, ὧν ἦν ἐπηγξείλατο Οἱ αἰγαπώσιν αὐντον ὁκώριος. μὴ δ 

Ϊ τοίνιων Φὲνς Τ πόνον τίς ἀραίτω τῆς Φρετῆς, δλαὶ Ὁ ἐὐντεῦϑον κέρδος λογιξζονϑμος ὁ ἐ- ς 

᾿ τοίμως, ὥν: ̓ὑαῦ ζῳώτης πῦνοις καταδεχέοϑω, εἰ τὰ Φ αἶὸ ζῳ βιωτικα φρεφό- 

ἢ! ὑϑιροι, Ὁ!  αὐξὲ τί ΨΜ χοημούτων συλλογάὼ μιεμκηνότες, ἀπόμτο πσϑϑϑύμως καταδὲς- 

' χόνταὶ, ὦ (ν' χῳ ᾿ λύλθεῆδυ κινδχυύοες τ ζὠναυάγια, ἡ ΟΣ πειρρταῖν ἐφόδοις τγοϑ- 

ορδντες, σδυϊὲ ὅτως ὀκψηρθφτερ9! γένονται, Ὁ ̓ζώτω Οεσὶὲ βρῷ αὐἰδὲ τῷ τέλους  διιναμε- : 

ἦ! γο! ᾿ποίδν ῃ "μιᾷ ἕξομϑυ ἰπολογίδν Ὦ αἰϑοιγαίτων ἐκείνων ἐνεχεν πδῖς ὧδο τῇ τὴς ιροτὴς 15 
αἰγώγας μι] πυίσῃ ἀσπου δ καὶ πσεϑϑυμίᾳ, φὐποδυὄμϑροι » τίνος ἕνεκεν ἅτως αἰγνώμονες πι- 

ἢ εὐ βϑεργέτέω γνόθα, κα Ρ ὅτο α ἤδη δωρηϑέντα λογιξ θα, ἅτε ἐπαγίελϑέντι 

' εὐνοθυϑυ, ὄνλα πϑώτων, ὡς Εἰπῷ, ληϑέω ποιιστένϑρμοι,αἰπλώς καὶ Ὁ Εἰκῇ βοσκημά- 

᾿ Ἰ στῶν δίκέω ἄπϑυτα κοὐ δατρέχορϑυ, ὶ Ὁ τῆς ἅ ̓ ψυχὶς οὐσθεμίδν Ὠχιμέλειδ ποιόμεϑα, 

ὃ γαςέροι μόνω Αἰ αιῤῥηγνιούτερ, καὶ Ὁ πολλζωυ δχρ τις τω ζωλαιπώρῳ τϑτῳ 13 

ἼἼ σώματι τί λύμάν κατασκά αζοντες: ;αϑτὸ ἅ ̓ δὰ τῆς ὠμοτοίας, ἣν τῆς πολλῆς ἀ- 

Ἢ δυφαγίαρ μυρία ποράγμάτα υοιτασκβυαζενν ἡ ὦ οὐ δασαθυαΐξορϑῳ, ΤΙ δ υχίω λιν 
μω Ὁ τήχεοϑαι συγχωφφόμϑ. καὶ τοι ψυχῆσω σώμιφτος κυελώτερον, ἡ κείνης αἰπειρηκιίας 

ἱν γεκρῷν τὗτο κουτουλείπεται. δον δξζυ κῴκείνη τίω κατάλληλον χ ὁ ἀρμοῆσσαν παρέχον 

ἢ {οφιίωὠή ἡμᾶ, ὀματέρης λυμαινόκθα, ἀμετείλν ὃ ὠνῦϑα κώκε! 1 πολλζω Ἐχιδει- 1. 

" κφύμϑμοι, ἡ" ὦ Κ᾿ αἱ εἰδλν πιαίνοντες, τίω αὑσῦ λιμοῦ ἀχαφϑείρειϑαι χαίτας ΧΙ 

᾿ μιγκαίξωτες. οὗπερ τ λῶν δεαυύτης ων (ὐξαμε, μεγίσης αἰγανακίησεως ἠπείλησέ 
' ̓ Αμιη. 4, ποτε τῳ ΟΜ Ίνδαίων ϑήμῳ,λόγων,Δώσωυ ὑμῶν ν᾿ λιμὸν ἀρτε, οὐ δίψαν ὑδευτος,ἀλ- 
" ᾿λᾷ λιμὸν τ Ὁ ἀχρύσαι λθηϑι χυείου, διδασκων ἡμᾶς ὅτι ὠκεῖνος ὥ ὁ λιμὸς ῶ σώμα κα: 

πατείνειν διυύα), ὅτορ ὃ ο λιμὸς αὑτῆς καϑ)ικρεῖται τῆς ψυχὴ τὔτ' αὐτὸ γεωῦ, ὅπερ αἱ- 35 

ἢ τ ἡμωρίας ὠκείνοις ἐπάγει Ὁτεὴ ἠπείλησεν ὃ  δεαυυτης, ἡβιᾷο ἑκόντες ἴθπιασω δα, αἱ 
" ζωτα τῷ Θεοδτοσαυτίω «ἷθὲ ἡ ἡμὰς κηδεμιονίλν Ἰπιδειξα δαὶ οἰκϑνομιήσοιντος μᾷν; 

Ι τὴς σὺ Μ αφαν ὀϑαγνώσεωςῇ ἔχειν ἡμᾶς ὦ Ὁ ϑπο δὴν διδουσκαίλων νοϑεσίδρ. δὲ 

ἿΝ δωἴϑαχαλα τίω ὑμετέραν αἀἰγάσζω πᾶσαν βαλυμίου ϑὐτοτιναξοῖ, κὶ χ᾽ διολοιϑίωαι 

ἢ μιηφρὼν, ἡ πᾶσαν Φ' απουδϑωὐ μοταϑείνωι Ἐχὶ Ὁ τὴς ψχς σωτηρίαν. ὅτω γραῦν 19 

Ῥαδλ τί Θεού δγοιὰν μϑαψιλείω: Ἐλειασαίσνον, αὶ χ᾽ ἡμεῖς πτελϑυμότερον τίω 

-ϑ: ὑμάφε διδασκαλίαν ποιησώκθα, ὁραΐντες Εἰς ἔρλϑν ἡ ὠκθαϊνασον 7 κι ἐσυμῦν» 

λίω. ἐπεὶ ὦ γεωροῤς, ἐπειδλιδοι τῆς γὴς τίω Ἰλιτηδειότηται πόλλ δι χβρέχρυσωι 

ἀπ ἢ) χαρπῶν τίου Φοξοὶν,ὼ αὐτὸς κῷ ̓πλείοορ τῆς ἀαπουδὴς κυδϑς (ἦν τὴς γῶν" 
γίας πογός ἐπαποδυέται᾿ ᾧ αὐτὸν δὴ (δόπον ὼ ἡμᾷρ, δ λιασοί ἴα τίω κῃ δ Θεὸυ- Ζ 

μἂν, ασεϑχοτρίω, ο ὅτι ζῳ το ἡμϑ. λεγόμϑμα οἱ’ Με ἔργων ̓φὐδείκψυοϑαι εἰ απο. ἢ 
ζέτι, πλείονα. χαὶ ἀὐδῳὶ (ὃ πἰνδὶ τὶ τὸν διδουσκαλικὸν Ἐπιδειξομεϑα" ὧτε Ε ἰδῦτες απ 
δ κατὰ ἐ πετρον ασείρομϑμ, δον Εἰς λιπαραὶ χα! ̓βαϑύγεων: κατοιαἰλλομεν ζὰ απίρ- 
ῥιαιτει. 2.9. ΡΥ τῦτο καθ᾽ ἐάσω ἡμέροιν τίω πποϑς ὑμᾶς διδασκαλίαν ποιό, 

ἵνα, χϑὶ ὑμεῖς κερδοινλυτές ᾳ λφίσιμον οντεῦϑεν ὠπέλιϑητε, χαὶ ̓ τῆς ϑῆρετῆσυ ὑμῖν 

αὐξανιται, ἡ ἡμεῖς ὁρωντες ὑμδν τί πσοοκοπίω ̓ ϑὐφρρνωᾶθαι. μή ̓γῈ απλὼφῃ 

Εἰκῇ λέγειν βελόμθα, ὦ τ “Ὁ ὑμδνε ἐγταμνον καρπεώσοιοϑαι, ὦ ὑα κροτησαι 

ὑμεῖς αϑαχωρήσητο; κὶ ρα τῦτο [υυὴ Ἄμοιτο) ὄν ὀζρ τίω ὠφέλειδν τίω ὑμέτεραι. 
ἐμ! 



ΓΕΝΈΣΙΝ, λογ. νδι ἃ 4.1 
ἐμοὶ μέγιφος ἐσπαινος ᾧ Ὡρκεῦς, Εἴτις πὸ τὴς κακίας Ἐχί τίω Φρετίω μεταζαλ.- 

οἷ, Εἰς “τοϑτῦτν βάϑυμος ὧν, αν ϑδοῖος οὐκ τὴς ΤΩΡ ἡμδιυ αἰ τουμνήσεως “»»- 

'πα. τούτο ᾧ ἐμοὶ μέγιφον φέρει τὸν ἔπταινον ᾧ τέων προμμυϑθίαν, ᾧ ὑμῖν πολὺ Ὁ κέρδος 
ἡ πλϑτον τὸν πγίυ μοιτικόν. λαῷ δἷι  πολλίω Ἐχιδείξοοϑε τίω αὐ οδέων, οὐο 

΄ ἀμφιξαλλω. ὀιδὰν ΣΡ ὅτι ϑεοδί δευκίοἱ ἐφε, δυωυαί ψϑμοι ν ἀΐλλοις γεϑ εν. δχρὺ τούτο 

ὠΐζωϑα φήσας τίωω αἷδὸὶ τύτο συμοσλέω, τὴς σιουήϑους ἀνομαι διδωσκωλίας, ἐκ 
δ τῶ μακαοῖν Μωυσέως ρημοίτων, μιάδλον ὃ ΤἿΜ' τοῖοοι τῷ αἰ γία πγεύμοιτος δὲ αὖ»-- 
τϑὐμῖν Εἰρηνϑβων, μικραὶ ἕνα Εἰἰς Ὁ μέσον πσο9ϑεὶς, κεῖθεν ὑμῖν σήμερον τίωυ ἐεία-- 
δι ωὐραιϑήσο και. ἠκούσατε “οὐ ζω ὅπῶς κι τίου συμξυλζῳ τὴς Ῥεβέκκας ὧπϑρ-- 

Ἰοτὰ ζαίνδιος ὁ Ἰαχως, τυ ρα ἢ παίξ9ς ἐυλογίαν ἐπεασάσαζο, 1) ἐπαι- 

᾿ γεπίω ὀκείνδω κλοτσ ζω Πχιδειξαίνϑμος. δὲ δὰ τῆς τὐοκ Τ᾿ Θοῦ σιωεργίας ἀπήλαυ-- 

σε, ὦ Εἰς ἐργ9ν ὄξηλϑεν αὐτῶ ὦ ασαδοιζόνϑμον. ῸΝ ὕρτὴ οὐντεύθεν αὐτῶ πολὺς ὁ 

᾿ φθένος ἐθικΊετο “ροὶ “ Ἡσαῦ, ἢ ασϑϑς Φόνον λοιπὸν πϑρεσκθυαξεῷ ὁ ἀδελφός. οι. 

οδζον δ τον Ὁ ὀλέθρλον παϑος ᾿ ὃ τσϑϑτερον Ἱςαταμμέ)δις ἀγᾷ “,αὐὸ Ἐ πάθους 

τς ἀλόντα κῦ κρημψών ογεχιϑέοναι πο βασκθυαΐσῃ, χαὶ “ϑϑς  Φ Φόγε ὐϑανομίον 

ὅράμεϊν. ῥίζα δ  Ὑ Φογδὸ φϑένος. ὕτω χα; ἐξ ηρχὴς Ἐχὶ τῷ Καὶ χαὶ ἐχὶ τῷ Αἴελ 

γέγονεν. ὐτίεν γὸ ἔχων Οοὐὲ οὐκ ζγος, νὰ μικρὸν, μέγα ἐγχαλέσοι τω ἀδελφῷ, τ) Ὁ 
ῳ Εἶδε ὀυδοχιμοιεῦτου -Ὡρ»ὰ τῷ δεασύτη ἫΜ σλων οἰπὸ τῆς πσοϑσκομιδὰς ΤΜ δώρων, ἡ 

ἑαυΐον Σιπθο λητον σεϑμηνϑρον δῷ τίω ὀκείον ῥαϑυμίαν, Εἰς Φϑύνον ἐυθὺς διητείρετο, 

ἐο ὑτίω βίζον τϑ φογα τεχῶν οὖν τῇ οἰ ϑνοίᾳ, οὐδαγεῖμα χαὶ Ὁ χαρπον ὠκῴνον ΤΣ ὁλέ- 

εϑριον ἐπεδείξατο, τ τὸν φόνον Εἰς ἐργϑν ἡγαλιν. ουτω δὴ ἢ νωῶ ὁ Ἡσαῦ ἰδων ὃ ἀδελ.- 
φὸν αι ἐυλογίας το οοὶ τῷ παΐϑος δείξα νϑμον,ὃ κἰ αυὸ τῷ ϑυμϑ ἢ τὴς βασκαγίας Εἷς 

φλύνον δενεηϑεὶς, ἐμελέτοω τῷ ἀδῇφῳ τίω αἰγαίρεσιν. δ᾿ ἡ ϑαυμιασία. μήτηρ τϑτο 
αἰοϑομϑύη,, πείλιν τίω μυγτιδικζω φιροφοργίαν «ἰδὲ (δ σάδα ὀχιδείψυται, ᾧ συμ- 

15 (υλίω Εἰσαγει Ὁ ϑυυναμϑδέϊωυ αὐτὶ: ὅξαρπασαι ἘΦ ἀδῆφἕ χερῶν. 4: Καλέσα.. 

σαι φησι,’ υἱὸν αὐτῆς Τ᾿ νεώτερον, Εἶπεν αὐτῳ, ἰδ Ἡσαῦ ὸ ἀδελφός συ ἀπειλεῖ 

σοὶ διπυκ)εναισε. 43 Νωὼ δίωυ ἀκεσόν μια ὁ Φωνὴς. Η πεῖροί σε διδασκέτω, φησιν, 
δῊ λυσιτελῆ σοι συμοσλθύω, ᾧ καϑοίεὗρ ἤδη ὃ ἐμῆς φωνῆς αἀκϑσοκ (ες μεγάλας ἐ- 
κείνας ἐυλογίας ἐπεασαίσω τ Ὁ παίξ9ς,ὅτω δὲ ὸ νιωῦ αὐουσὸν μα“ φωνῆς, γα ὀζεφυ- 

40 ΠῈ διυηθης ̓  ἀδᾷφον ζῳς χεῖφοιο. δυτῶ )ὺ ἑαυζον ἐλϑυϑερώσεις Ἔχυδωων, καμέ ̓  

πόλοις, Εἰκὸς )) ἐκεῖνον, Εἰ τὅτο τολ μήσειέ [σε ὦ Ἔ ον φόνῳ ΄θίκέω ἀπαιτηϑ- 
χλϑηποι; γα!, ὁ πόυτα θϑῳ ἐμοὶ τὴς ὀδγυύης " τω ἐχίτωσιν αὐξεαϑαι. Αἰἴκόσον ὃν μὰ τὴς φω- 

ΠΠΠςς Μηργὶ ἀγαςαὶς οἰπόδραϑι τσοϑς (ὃ ἀδελφόν μὰ Λαδὰν Εἰς αῤῥον, 
᾿ς; 44 Καὶ δικησον μετ᾽ εἰντοῖ ἡμέρρις ἕψα;ς, ἕως φπύφρέψαι Τ' θυμὸν καὶ ̓  ὀργάὐ τῷ 

35 ἀδελφοῦ σῳ πὸ σῦ, 4ς Καὶ Ὀχιλοίϑηται ὦ πεποίηκας αὐτῷ, ἢ ὀἰποςείλοσοι 
χω μεταπέμψομα! σε ὠκᾷϑεν, μήποτε ἀτεκγφωθῶ" ἐκ δΜ δύο ὑμϑ ον ἡμέρα μιὰ. 

' Απιϑί, φησι, σοὺς Τὸν ἀδελφὼ μα Λαΐξαν, ᾧ ὕϊκει ἐκᾷ μετ᾽ τύ, εἰκὸς γΡὴὰ 

ἀρέλσμον, κἡ τὸν οὖν μέσῳ γόνον ἰοῶσαι ᾧ, πλέον κ) τοῦθ μον ϑήσοιοϑα) ὦ παϑος, κα 

| τίω βασκλυΐλν λωφῆσαι, ἡὶ λήνϑίωυ αὐτῷ δμέοϑαι “ν᾽. ασὸ σῷ γεβμημδύων αἷξὲ τίν 

49 τῆς ἐυλογίας κλογείω, ᾧ Ἐχιλαϑηται, φησιν, ὦ πεποίηκας αὐτῷ, Εἰκότως, φησιν, 

ὀργίζεται, δὲ ὃ ἀὐοϑσήκει ὠκκλίνα αὐτὶ τ ὁρμέωυ, ὅπως πὸ τὸ γον λήϑης ἐήενο-: 

᾿ϑιὴς αὐτοῦ, μ(τ' ἀσφαλείας λοιπὸν διωωνηθὴς τίω ἐνζῦϑα δικησιν ποιήσκκοϑει. ἡ ἵνα, 

μὴ δυοερανη οσαὶς ὅπ τίωὐ δλλοτοίομ ὠπιέναι χατλναϊιαζόνϑμος , ὅροι πῶς πα- 
Οἰυγίοίς, τοι, Σ. Νὴ οϑιμυυϑεῖται 

κοτε τ 

ἐς κδ, 



ταν, 4: ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
οϑιμυϑαῖται “; γέᾳ τίω ψυχίω, “οόᾶτον ὦ Εἰπούσα, ἀΐππιϑι πσοὺς Λαίΐζου ““ ἐδλ- 

Φὸν μϑ. μὴ ὙΡ̓ παϑϑς ξένον φργαΐ, φησι, χατεσείγω σε αἰπελϑεῖν; πρὸς 1: ἀδελφὼ 

ἃ ἐμῶν, ἡ ὕικει μετ᾽ ἀντ ἡμέροις ὡγάς. βοκχεώ, φησι, “ούνον, ὀλίγας ἡμέρας, ἕως Ἔ 

ποιύσαοϑαι Τὶ ὀργάώ. νιῶ γορ ἃ ἀκμάζει αὐτῇ, φησιν, ὁ θυμός, καὶ {τε τ παίξς αἰδὼ 

ᾧγα ποιῴται, χαϑοίπαξ τυροινένϑμος ὐπὸ τῷ πάϑοις, ὅτε τίω ἀδελφικίω φυργάμ ἐν ς 
οἡἠονοίᾳ λαμκθανοει ἽΣΔΛ ἐνὸς μέν “νῦ» τὖ τὸ θυμὸν Ὡποπληρῶσαι. ᾧ Ὡποςζείλασι, 

μετουπτέμι οι σε τωγέως, φησὶν, κεῖδεν. σὲ ἐπθνάξω. ἀπιϑι τοίνιω θαῤῥῶν, ὅτ 

»ἰπυφείλαισοι μοτουπέμιψομα! σε. αὐθὲ γδυ τῷ πλωτὸς 681 μοι ὁ αὐγων, καὶ κὐθὲ αἰι. 
φοτέρων δέδοιχᾳ, μῆποτε πἰποζερηθώ αἰμφοτέρων. ὅρφι σύγεσιν μΐξός " “πῶς δικοθεν 

κωσψϑύη, μᾶλλον ἢ τῇ ὅ' Θεοῦ χσολρῥήσει ὸ νευῶῦ αἰ ηρετύμϑμη, ὀκεέῖνα συμξυλθία τὸ 
ῷ “παιδὶ, ἀαϑρ ὁ Χοιςὸς πϑρήνει τοῖς μ(ϑ,ϑηταὶς, συμξυλδύων μὴ ὁμόσε χωρεῖν τοῖς χιγ-: 

δυω οις, λα δζρὰ τὴς αὐγαγωρήσεως τὐρκμυϑείοϑτι τῷ παάϑοις τίω μανίλν. τϑτο τοί. 

γιωυ ἢ ὥυτη Εἰσνχγϑυρϑῥη τῳ ποιδὲ, πσοϑτερον αὐτῶ συμιξ αλλ ϑύσοισο καὶ κοὐδαθαβρύ- 
νάσου αἰστοῖ τὸν λογισμόν, ὦφε μὴ δυχερϑιναι αοϑς 1" χωρισμὸν, τότε λοιπὸν ἀφορ- 
μά δὔλοχον τῇ ̓ἰποδημίᾳ αὐδιϑεῖναι βύλε, ὧςε μυὴ πσοοφό μεῖς δύξαι δὶ τίω πῦ τς 
ἀδελφοῦ βασκόνίλν αγαχωρέϊν, μηδὲ ́  πατέρα γνῶναι Υ̓ λη,9ὴ τῆς Ὡσποδημίας εἰ- 

ὅν, μήτε τὸ Ἡσαῦ τίω κι ἐυτα ἀγθμακΊησιν. 46 Καὶ Εἰσελϑούσα, Φησι, 

“σοϑς Σ Ἰσααϊκή Ῥεξέκκο Εἶπε, πσοόσώηϑισο τὴ ζωὴ μὲ δζρ (ὺς ϑυγατέροις ἡων ἣ 

Χέτ. Εὐλήνψαοται ακως γωνώκα πὸ Μ᾽ θυγατέρων τῆς γῆς ζωύτης, ἵνα 4 μοι ὃ 
ζω ; Σ κόσει γος ἐυπσοόσωπον ἔυρέ πυοόφασιν. στὸν "ὃ ἡμῖν ἡ ἀνωϑεν συμ- 19 

ΚΣ ΧΙ] δυΐια;, αὶ ἃ δυλαρὴ ἔυκϑλϑο γίνεται, ἡ ζο' ϑύσχολᾳ ῥαϑζᾳ. ἐπεὶ δξζυ ἡ ὦντη 

Εἶχε ζδ ΡΜ ὅλων Θεὸν σιωναμοιῶτα αὑτῆς τῇ γνω μι, πρώτα ζοὶ δυων αἰ νϑμα σιωτε- 
λεῖν τῇ οικονομίῳ πῇ νϑιηϑση νὼ τῷ στειδὸς τῇ (᾿τηθία ὑπ ἐξωλεν αὐτῆς τῇ Δ] φνοία. 
“πρόσω ϑισοί, φησι, τῇ ζω ὅρα ζὰοϑυγατέρας “Μ᾽ ἡων Χέτ. Εἰλήψυτω Ιαχὼς 

γιωάκᾳ ἀπὸ “μ᾽ θυγατέρων τῆς γῆς ῳύτης, ἵνα, “ΐ μοι ὃ ζῶ; ἐν ζυῦϑα αἰνίῆεοϑαι .9 
μοὶ δοκεῖ ΜΝ γωνωκδίν Ἔ Ησοῦ ὦ δύςροπον, καὶ δὴ, πολλῆς ἀηδίας ἀύζις κ᾿ ασύϑεσις γε. 
οὐνασι. καὶ γ Δ ἀνωτέρω διηγήσατο ἡμῖν ἡ ϑαία γραφή, ὅτι ἔλαξεν διπο Τὴν Χοῆαίων 
Ὡσπὸ ΤΜ Ευαίων γωναϊχα ὁ Ησαὸ,ὴ ἧσαν ἐοίζασαι τω Ἰσαάκ χαὶ τῇ Ῥεθέκκα, τούτ 

δίζυ αὐ κἰ ασομνγῆσαι αὐον βυλορμϑῥη μονογόχὶ ζιυῦπά φησι κατοὸς αὐτὸν, θιδιας ὁπὼς 

μοι τέων ζωζωὼ πικραὶν πεποιήχασιν αἱ γαμοταὶ τῷ Η σεωῦ, αὶ ὅπως δζρ, τίου τύτων μοχ- "9 
ϑυφίδν λοιπὸν σοὺς πάσας αἰπεηϑῶς ἔχω ζοἰςϑυγατέροις ΔΜ ἡων Χὲτ, χαὶ ὡπὸν ὃ 
ἔϑνος δὶ ὠκείνας μεμίσηχᾳ. Εἰ τοίνων συμζαίη καὶ (ὃ) Ἰακωξ ἐκ τ ὅτων αἰγατγίαϑαι 

γειυαϊκα, ποία, μοι λοιτὸν ἔφ'αι σωϊηρίας ἐλπίς ; να »» μοι ΩΝ ζω Εἰ )Ὲ ὀκεῖο 

νας ογείκῷν σέκ ἰούομϑυ, Εἰ ὦ τι φϑασει Σπὸ ὃ θυγατέρων τῆς γῆς ζῳύτης λᾷ- 
(εἶν γωνάμκου, ζῷ τῆς ζωῆς ἡμῶν δι εται. ἀκϑσοις " ζῳτα ὁ Ἰσαάκ, ᾧ Εἰς αἰ ασυμνη 

σιν ἐλϑῶν τὴς ὠχείνων χακίας, 

1 Πρρσκαλοσοίμϑμος () Ἰακωξ θ᾽ λόγησέ, φησιν, αὑτὸν. ᾧ οὐγετείλα» αὐτῷ λί- 
γὧν, ὅ λήψῃ γωναϊχᾳ Ἔιτὸ ΤἢΜ ϑυγατέρων “μ" Χανδναίων᾿ 2. Αἰλλ᾽ αὐάκας 

πορϑῦα Εἰς τίωὐ Μεσοποταμίαν Εἰς (δ) οἶκον τῷ παίξος τὴς μιν ζϑεσῳ, ὶ λοαθέσε- 
αὐτῳΐ ὠκεῖϑεν γαϊκα ἐκ ΤΜ ϑυγατέρων τῷ ἀδᾷφοί τῆς μΐῥϑεσυ. ὰ 

Καὶ οὐκ ἔφη μέχρα γτύτο, λα βαλόνϑρος ποδοϑυμότερον αὐτὸν ἐργαΐσειοϑαι «ἰὶ , 

πίων τὐποδυμίαν, ἡ ὲ αϑ ἀἰὐντν' δὐλογίας πεέλιν" ππεϑτίϑησιχαὶ φησι" 3 ΟἹ ἐν 
Θεὸς με ὀὐλογήσοι σε τὺ αὐξήσαι σε καὶ πλοιϑεούα σερὶ ἔσῃ Εἶς (μυαιγωγάω " 

4 



ΓΕΝΕΣΙΝ, δΔογ. τδ, 413 χον. κῆ. 

4 Καὶ δῳὴ σοι τίω θ᾽ λογίδν Αἰξρφιαῖμι τῷ παίξος μιϑ, σοι ὁ τωὐ απέρ κατί σν μ(Τ' 

σὲ κλοιοϑνομῆ σοι τίου γάμων τὴς πῇροικήσεως σῷ, ζω ἔδωκεν ὁ Θεὸς ᾧ Αδρᾳαία. 
ρα (ὃ δένσιον ττον, ὁπς παδϑαναφφωνᾷ αὐτῶ ἀπόντα, τὸ ἰχαψα αὐτῷ ἐφόϊζᾳ 

ποὸς αὐ ραμυθίδ δίδωσι, ασϑϑμάενύων αὐτῶ αὶ τίω ἐπϑβμοδὸν ἡ τῆς γὴς τίωὐ κληρ9- 

5 τομίὰν, ᾧ ὅτι ἱ μόνον Εἷς πλή)ος ὕχιδωσει, δια ὁ (μωαγωγαὶς ἐϑναΐν ἐκ τὸ απέρ- 
ματος ἀντ ὄξμεσεοϑαι. ζωτα ἀκύσας ὁ παῖς ἐπλήρου (ὰ δόξλυτα ᾧ πατεὶ, ἢ ἐ- 

πο ρβϑετο εἰ τίω Μεσοποτοιμείδ πὲ» Λαθαν (τον μμήζον ἀδίφο, δλλα πά- 

»ὐ λιν ὁ Ησαυ πάτο μα)ων, Χ) 0ΤΙ ἐυλθγη} ες ΚΣ παΐδὸς ὃ Ἰακώς, ὑντολρὶς ἐλαῦε, 

μὴ λαίοῷν γον γχοι ἐκ ὙῇΠὝ ϑυγατέρων ΣΧ ον ναίων, δ᾽ ὡρμήσεν Εἰς τίω Μεσοπο.--: 

το χυμίλν, ὧασερ δϑρσώσοι βυλονῦμος ὦ οἰκεῖον πῇώσμα, καὶ ἐξέυμϑυίσαοϑαι (ὃ πα- 

τέρα, 59. Πρρωϑπίς, φησιν, ἐλοίθε γι οἴκοι πσδὸς τοὺς γωναιξὶν ἐυτυῦϑυ γα τέο, 
Ἰσμαήλ τῷ να Αὔρφᾳακι. Εἶδες, ἀγαπητὲ, κἴθ᾿ ὅσος ((μωέσεως καὶ φιλότορχος 

μάῤίπ αὕτη μήτηρ ὄξνρπασε “ιν χινδυυύων 1: Ἰακωξ ,ὠρέπον οδῆμίϑ ̓(χιϑεῖσαι τὴ δποδυ μία, 

ὄπ Ἡσαῦ Ὁ καχίαν ϑξέφίωον, τε ᾧ πατοὶ ̓  αἰ τίν δύληι ἐποίησεν, ἀλλα ὦ “σδὲς 

! 15 ἔπαιδὸ κατάλληλον ἐποιήστιτο Ὁ συμ υλίω, ἵνα πσοοτεέψαον δγυυηϑὴ ΠΝ Ὁ φόζυ 

χαταδεξασῦ, τὰ οὶ αὐ λελόμϑνα, ᾧ ῷ πατοὶ «ρμόζοσοαν γγωμώων Εἰ ἰσηγήσουτο. 
δεν ἡ ἔχιδρα κῶν ὁ δίχαιος τοῖς ῥηϑοῖσι “ϑ αὐτῆς, ἐφοδζάσας ταὶς “ ἑαυ ἐυλογίαις 

πὴ ϊακως ϑξέπεμψαν. δολ᾽ Εἰ δυκεῖ, καὶ μὴ αἰπεχαμετε, ἰδωμϑμ ὅπως τέω δἰποδομί- 

αἱ ποιῴτωι ὁ Ἰαχώθ. 9 μικρῷ Νὴ ᾧ ὀντεύϑεν κωυρ πώσειαϑαι δεουυησὸ ἄθα, ἐαὶ «σϑ9σέ- 
20 γωμδρ. ἡ Ὑ φιλοσοφία: απάσης διδασκαλίλν πὐδεέχει “Μ διχαίων ἡ 29)γωγή. 

ὥρᾳ ηϑειῶ ον ζιῦϑα τὸν νέον τῦτον, Ὧν Τὶ τῆς οἰκίας τεαφέντοι, Ὅν εχ, ὁδοιπορίας πεῖς 
δὰ Εἰληφόταω ποτὲ, ὁ τὴς ἐν ξένη ὀζρυταιξης, ἐχ ἐτέρφις τινὸς κακϑχίας, ὅπως ὡς- 
πε) τῆς ὁδοιπορίας, ἢ μόμϑόνε τὴς φιλοσοφίας τέων αἰ χυβῥξολίω. 

10 Ἐξῆλϑέ, φησιν, Ιακώο στ τῷ φρέατος τῷ ὁρκῦ, ὦ ἐπορθύϑη Εἰς Χωρρόμ, 
13. 11 Καὶ ἀπίωτησε τόπῳ, ὠκοιμήϑη ὠκᾷ, ἔδυ Ὑὸ ἥλιος." ὁ ὀλοίδον οἰπὸ Μ᾽ 

χηϊῃ, λίθων τῷ πο, ᾧ ἔθηκε χσοϑς "χεφόρζω ἀντι,  ὠκοιμιηϑη οὖν τῷ τόπῳ. 
Εἶδες ἀφατον φιλοσοφίδν᾽ Εἶδες πῶς (Ὁ παλαιοὶ ζικ ὁδοιπορίας ἐποιοιῶτο. ὀῥὴρ 

ὦ ὀἰκία, τραφεὶς (παλιν δ) σαὶ αὑτὰ ἐρ ) Ὁσαύτης Σ ἰπολαύσας ϑεροαιπείας (ἀπλα- 

φος Ὑδ, φησιν, ὀικϑίυ ὀικίαν) Ὡποδὴ μεῖν μέλλων, ἀν αἰ πσοζυγίων ἐδενϑη,οζκ αἰκολού-- 

δ γοϑων, Οὐκ ἐφοδίων" Δλλ᾽ Ὡἰποφολικὸν ἤδη μιμϑϑμος ζζπον, ὅτως ἡλετο τῆς ὁδοδ, Ἐ ὁ 

ἡλιὸς, φησιν, ζω «απο ὸς δυσμας, ἔνθεν κατ, ϑη, ὠκᾷ ὠκάϑευδε. λᾳξων, φησι, λί- 

90 ἔϑηχε πῦθδϑς κεφδηζοὺ αὐτν, δροι τῷ πουμδὺς πίω ὀυδρείαν. τω λίϑῳ δὠτὶ (δ σχέ- 

Φόηαΐα ἐγοησαίτο, Ἐχὶ ἢ ἐδάφους ἐκαίϑευδε, δὰ τ το, ν φιλόσοφον εἶ γε ψυχώω, 
καὶ Φοόνημᾳ ὀυδ) ον, παίσης φαντασίας βιωτικὴς αἰστήλλακτο,ρἡ “ὁ όψιως ἠξιώθη ἐκεί- 

35)γηὴς τὴς γα μαςῆς. ζριῶτος ΣΡ ὁ δεασύτης ὁ ἡμέτερος᾽ ἐπειδϑμ ἴδῃ ψυγίω ϑύγνωμο-- 

να ὁ ἣν χλύντων αὶ πολιω ποισμβέζωω λόγϑυγπολλζω οὐδὲ αὐτίωυ Ἔ ὀικείλν Ἐχτδείκψυ.. 

τῶ πσϑϑνοιὰν. ὅρφι τοίνιευ (ὃ δίκαιον τῶτον ἔχ τὸ ἐδοίφοις κείμϑρον, ἡ ὁτ]ασίαν ὁ- 
βώντα, μᾶλλον ὃ ὅ Θεῦ ὀπ]ασίας αἰξιόνϑμον. ΕἸυπνιαϑη Ὑβ, φησι, 152 Καὶ 

, ἰδ : κλίμαξ τῷ ἐσηθαγ βρη ον τῇ γη οἡφὴ κεφόλὴ ἀφικψᾷτο Εἰς τὸν ἐσαγόν, ἡ 
40 ἀγξελοι τῷ Θεῦ αἰέξαμον ἐγ’ αὐτῆς. 13 Οὐ κύριος ἐφήρλιοτο ἐπ’ αὑτῆς, καὶ 

Εἶπεν, ἐγὼ ἢ Θεὸς Αὐρᾳαμ τϑπαθός συ, κ) ὁ Θεὸς Ἰσοιακ " με φοῦν. 

(ΑΝ Θέώ μοι ογζωβθοι τὸ Φιλαν,οτγτα Θεϑ τω αἰπροαλλυσαν κηδεμονίλν. ΠΡΤΩ 

᾿ ἐώρφι Ἂλ τίω συμιβαλίω πῆς μηΐδ9ς ΑΙ οὶ ( τῷ αἰδῇ φοί Φόζον τέων Σἰποδυμίαν 
Οβιεγίοί, [ΟΠ1,1-. Ν ἢ χατουϑοΐξαι ψϑνον, 



Ἂς ἔς: 454 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

χαταϑεῖζα μϑρον, αὶ κα ϑούεῷ αλήτέω τινὰ ὅτω τίου " ὁδονπορίαρ ποιϑνϑμον, Ὦ ὦ ὅϑα.. χἷν 

μῦϑεν συσὲμίδν ἔχοντα “-ρδαμυθιαν,δολα ὦ πὸρ ἐχὶ τίω αὔωϑαν συμμαχίαν ἴγιρ- ἀὐμαὶ 

ρίψαντα, θύϑύς ὧν κσδϑοιμίοις πἴς ὁσηϑνᾷ, αἷσαι ὐτοῖ τίου πσολϑυμίδν βου λάμϑμος Ὅν, 
Ἐχιφαίνεται αἰτῳὶ καὶ φησιν, ἐγώ Εἰμιό θεὸς Αρκα μι, ὸ ὁ Θεὸς Ἰσακαὶκ τῷ παΐδος σῳ. 

ἐγὼ ᾧ (ὃ) πατειωρχίω καὶ τὸν πατέρρι τὸν σὸν Εἰς τοσαωύ τίου αὐ ξνυνϑίεϑαι αὐθεφόῥεινμ ς 
πεποίηχα. μὴ τοίνεωυ Φοί 8, δλλαΐ πίφευε ὅτι ἐγώ, ὁ ὠκείνοις ζᾳις αἰ πσοογέσεις πλυρώ. 

σας, χα σετῆς ἐμῆς ὠξιωώσω υϑονοίας. μὴ δξχυ φοσο,λλὰ ϑαίρσει, Ὡ πάσαν δειλία 
2 .πῸϑᾷΑ(Ὰ 

εἱπωσαμϑμος πίςευε τοῖς δ ἐμ σοι λοχϑρϑθοις. Καὶ γ» τἴὼ γάρ, ἐφ ἡσὺ καϑεύδεις, 
᾿ ῃ ιν Ν .ε) σοι δώσω αὑτίω, ἡὶ τῶ ασέρ κατί συ, 14. Καὶ ἐξαι Ὁ ασέρμα ον, ὡς ἡ ἀμ. 

“ ᾽ δ “» ! -“ ἢ 
(05 Τὴς ϑρρλδίοσης. Μή γομείσγις, φησίν, ἴρτῃ ἔχὶ τῆς ἀλλοτὅκας γι πορβῶη, τ τα 

“πεξερηοϑαι τὴς γὴς ζυωτης, ἐγ), ἐτίϑης, ἐγϑα ἐτράφης, ἐγθα ἠυξήϑης. Ὗ »» σϑ! αὐ. δὲ 

τίωὶ χϑρέξω,ὸ τῷ ασέρ μιατί συ, ὁ τὸρ ὡς τἰοὺ ἀμιμον τῆς ϑοιλοίοσης αὐνξηνϑίεζαι αῖδᾳ- 
σκέυάσω, Καὶ πλατειυϑήσετωι πσοὸς ϑούλαοσθμ καὶ λίξα (ἢ (οῤῥαὶ ὶ αϑατολθὶς, ἡ 

Αντὶ τῷ, πϑυταχοῦ ὠκτωϑήσεται, Καὶ «ὑνΘθυλογηϑήσονται εἰν σοὶ πά- 
σα! αἱ φυλαὶ τὴς γῆς, κὶ ἐν τῳ απέρματίσν. Οὗδοι πῶς ἤδη πϑῴώτα αὐτῳ τα μίν ποις 
λιω ἐσονϑνα λθϑνον μάωυει ὅτω "ὃ ἔθος τῶθ Ἴ δλων δεασότη ἐφ᾽ ἐχάφου ἢ διχαίωγ τε 

« τ ΚΛ ι “ ΝῚ γε ! 2. 2} γ) 3 ᾿ ἢ 
ποιφν᾽ ὑπιοσᾷ. δ ἐκ νἢ οἰ δαγοῆμα ἡ (ᾳς “οὐϑολέσεις Εἰς ἐρλϑν ἀνεῖν, ὁδῶν γυμνα.- 

ζειν ἢ ϑιχαίων Ὁ αὐ αναχϑζω Ὁ πολλέων «ἴσο μονζοι, ἢ ὅτω μ᾽ πολλῆς ὃ δωψιλείας 
“πληρϑιῶ τὰ ἐπατίελϑώντω. Εἶτοω φ) αὑσσέδετο Μ᾿: ( μέλλοντα " ζῶτα “γ᾽.- 

σεοϑαι, ἐδεῖτο ὃ ὁ δίχαιος 8 τὴς τυχούσης τ Ρακλήστως ὧν τοῖς αὐ μάλιζα κϑ9- 19 

χείυϑῥοις, δρᾳ τὸν αὐγαϑον δεασότίωυ, πῶς καὶ τὰ μέλλοντα αὐπσΊα ται, ἃ δὲ ὧν γιῶ πρὸς 

αὐτὸν Ὡχηδείκγυται ἰδὲ εὐκείνων ϑωρρῷ τἰδασκθιάζει. μὺ ὙΣ δὴ νομίσῃς, φυσίν, τ 

ζαῦτα μόνα σοιτἰ σ οφου 94, 15. Αλλαᾧ νι κ( σὰ Εἰμι Ὡ αι Φυλᾳοσων 
σε εἰν τὴ ὁδιῷ πείσῃ, ὃυ ἐθῥ πορέυϑῃς. Μὴ τοίνεωυ νομίσῃς μιόγος Τ' ὁδοιπορίαν ποι- 
φοῦτ ᾿ ἐμὲ ἐξεις φύλακα ον πάσῃ ὁδῷ, πόύτα (ϑι τὰ δυδαρὴ ὀϊξβυ δοίξοντα, ἡ Ταῖς 
δύσκολα ευκολᾷ καιτασχϑυάζοντα. Εἶτα Ἐχιτείνων κὐτοω πίω τ ραμυϑίὰν ᾿ ἤν Ὁ 

πσρλμέωυυει αὐῷ ἡ Εἰς τὸ ἀκεῖα ἐπόμοδὲὸν. Καὶ ὐποςρέψω σέ, φησιν, Εἰς 
τ γἀῦ φιὐτίω. ΜΑδείσμεως (χὶ τὴς ὁγμροτοίας λοιπὸν δ᾽ αξων. ᾧ “ὃ ἐπόναξω 
σε ἐϊξαύτην Ὁ γέ, Καὶ ἐὶ μή σε ἐκατοι λίπω,ἑἕως Ὁ ποιῆσαι μιε παίγτα ὑσοι ἐλοῤλησώζθι. 

οὐ αὐἰϑιόψομαί σέ, φησιν, δλαὶ ζῦτα πόμτα ᾽ ὧπερ αἰσσεοθμάωυ, Εἰς ἔρ,}9 9 

ἐλϑεῖν χοὐβαισκθυαίσω. σταῖς αὐ ἴις κατ᾽ ἀξίλυ ὀκπλαγεία τίω ἄφατον τῷ Θού φι- 
λανιϑοσπίφν, καὶ τίωὼ αὐπυροαλλασαν συϊκαΐζοίξασν ; " πόσον θΎΧΘΥ αἰ ασοσσεων 

ἐποιήσοιτο ασθϑς (ἢ) ϑίχαιον, καὶ ὅππως τι ὃ φρόνη μια δχανέφησε. ᾧ ἐπεισὴ αν ϑαυμώ- 
σης τῷ Θεοῦ τἀν φιλοιν,ϑ69 πίαν, οὐνόει χα) τῷ δίκα! τῶῦτυ ̓  ἐυγνωμωοσιιζωυ, χαὶ Ἷ 

μι ποσοιύζῳς «πο αέσεις Εἴκοσι ἐὖὝΨω ριθ μὸν ταλοιπτωρηϑεὶς τὔϑοὶ τῳ Λαΐαι μ 

ςῶκ ἐδυογέροννεν, Οὔκ οὐαρκησε “πος ἃ μῆκος τῷ χεοὺν "λα πϑμτα δυναίωςί- 

φερεν, ὀϑα ϑϑων Ψ' νανολέσεων Ὁ τόλος, ἡ Εἰδὼς ὡς ὄχ διόν τε ζοὶ πυρὶ τὸ Θεΐ 
"ρηϑεντα ἰαπεσῷ, καὶ μάλιςα ἐπειδοὶν ἡμεῖς ζὰ χε  εαυδμ Ε ἰσενεγκεῖν ασϑϑαζω- χρὴ 

υδυ, δ᾿ πίςνν, τίω αἰ πομονζω, τὸ τοῖς μήπω “γεφΡνόσιν, ἐπεῖδον ὁ διιασύτης αἰασύαε 

τὰ, ὡς υδὴ Εἰς ἐρηϑν δξελθούσι θευρρῷ. τούτο ΣΡ ἀληθῶς πίσις, δ μή τοῖς ὁρώωμδοις ῳ 
“δϑσέ χειν, κἀν εὐνοντία Ἢ ζῷὰ γυόμϑμα τῇ αὐ πσοαέσει, δλλαὶ ϑαρρᾷν τῇ διμυαίμει τοὐἐ- 

πειήειλα δα. τέως Ὁ ἰδωνϑν τῷ διχαν τύτο τίου ἐυγγω μεσύγζωυ. 16 Καὶ 

ἐητεριϑη, φησίν, Ἰακωθ ἀπὸ τῷ ὑπγα ἀντ ἡ Εἶπε, τί 661 κύριος οὖν τῷ τόσῳ τϑ- 
τῶ. 



. ΓΕΝΕ ΣΙΝ, λογ. νδ΄ 424 χες υκῆ, 

ὃ οὔκ ἤδεν᾽ 17 Καὶ ἐφοθηϑη ν Εἴπω, ὡς Φοξερς ὁτόπος οὔνῥ. σόν 

τ. ἐγ χνν ἡ οἶκος (ΘΘεού, χα! ἀυτὴ ἡ πύλη (οὐ ἐραινϑ. ,Καταπλαγείς, Φησιν, 0 ) 

δίκαιος τίω πολλίου "(δ Θεοῦ φιλαν,ϑοφπίδυ ἐ ἐφούή ϑη, ἡ Εἶπεν, Οὔκ ἐς! ζύτο, δὶ : , 

Δὸς Ξ Θεού, καὶ ἀυτὴ ἡ πύλη ἢ Φ' ἰρανού, ὅπ ὁ πος Ἅριπτον ἐμοὶ ὀινος Ὃ Θεοῦ νενό-- 

4 μια! Ὁσοαύτης δίων θπφόρείας ἀξιω)εὶς, καὶ ἡ αὐτέου, ὡς Εἰπῴν, τίω πύὐλίω  ἐ- ᾿ 
ον" ἢ ϑοα τοί νϑμος, δίκαιος ὧν ΕἼζω τίω ὀφοιλουϑῥίω ἐυηρδρισίαν ἀὐξνείκῳ ογζιῦλα ῷ ἱ 

διασύτη. 18 Καὶ λῤέτη ἰακώς, ΤΆ ̓ἐλαξε λίρον, ὃ Υ Εἶχε “δὸς κεφαλίω ᾿ 

ἀυτϑ καὶ ἔφησεν αὐΐζὸν φήλξω, .α ἐπέχεων ἔλαιον Ἐχὶ δ ὦκρον αὐτὴ, 19 Καὶ ᾿ 

ὀχάλεσει) Ιακως ὃ Ὁ ὅγομᾳ τότ ὠκείνε, δικος Θεού, Ἱἕτερον νγγδεῦ ὃ ὀνγομιθι Ἐ 
10 τῇ ἢ πέλει ὃ πσοότερον. ὅπη, μεγάλων ἠξιωδε 2.9: τῆς ὀτήασίας, τῇ τῇ καξϑσηγϑείᾳ, ; 

πἰωὼ ̓μψήμδιυ ογαποτίλεεϑαι βύλεται, τῳ τόπτῳ, ἡ ἐλ Ίσημον εἰς Ο ἑξῆς ἐργασοιοϑαι. ᾿ 
ὺῷ λίλον δὐὶ τὴς φῆ λης φήσεις, χ δὲ ὀλφίον ἔχυχίας (τύη δ᾽ αὐΐῷν μόνον εἰκὸς ἔδι- 

φέρέαϑαι, ὧτε ουτως ὀδοιπορριῶτοι) ἐυχδω οθοσοίγει τῷδ φιλο, ιρόττῳ Θεῷ πασης 

γἐμῦσαν φιλοσοφίας. χαὶ ει ἰβλειϑνε, καϑ αὐδὰν ἐπαχούσωμδυ δ ὃ ῥιματον. ! 
“ 20 Ηὐξαπ γϑ φησι, ἐυχίω λέγων, ἐαν ἢ κυρμὸς ὁ Θεὸς μετ᾽ ἐμῇ, ὶ Φυλάξη Ἰ 

με ὧν τῇ ὁδῷ τι, ἡ ἐγὼ πορύύομφῃ. Ἐπειδὴ Εἶπε, ὁτ| ἐγώ εἶμι κα σῦ, ᾧ Ἰ 
αἰσφυλάξω. σε ὧν τῇ ἡ ὁδῷ, κα ἢ ἡ ἐδῳ πορόνῃ ̓ ἰϑὶ τούτο χαὶ αὐῶς Φυσιν » ἐὶ ὠκείνα μοι 

ὑσαρξει, ἃ ατπερ μοι νανέρου. εἴπω τ αἴτησιν δικ998ν πσρόσφέρει, λόγων, , 

αν δῷ μοι κύφκος ἄρτον ὺ ἱμαΐζων. «ὐξιζαλέοϑαι. Οὐ πλϑτον, ἐς αἰϑκασίαν 

τοῖα ἡ; ἥτησεν, δλλ ἃ ὦρτο ἡ ἱμάτιον, ὃ Εἰς τίω Ἐ(ματορ. αἰϑεξολίω, ὦ: ὃ εἰς ὅ9-- ] 
φίω τὴς χρείας. σκόπει πούς Σ'ποφολικὸν χαολκληρα δδὺ τὴς αἰτησιωεὴ ἡμῖν ἡνίζατο. 

ὅυτω πολλὴς ἔγεμε τὴς φιλοσοφίας Φ δικαία Ὁ φρϑνημα. δε γδ ὁ ὁ Χοιςὸς ἔλεγέ, 
Μ' κἸήσηοϑε χευῦ, ν, μυηδὲ ϑησγύοιον, μηδὲ δύο χιτῶνας, τοῦτο οὗ ὧὗνῃ σϑοϊέπτω γἷ ἐἶδε- Ματϑ. δ 
γὺς λδαρϑεὶς, ΔΛᾺ οἰκ99εν ᾧ ον Φ ἐϊκοιμϑμν τῇ τῇ Φύσει τῇ ἡμετέρᾳ διδασκάλου ζω τω ᾿ 

2: μαλενχὀπεζήτει ρα τ δεασύτῳ ὠστῷ αἰδαιλεϑιῶῖαι, ὦ ἄρτον φωνεῖν ἀὶ ἱμάτιον αὖθι- Ι 

(ώλέωϑαι. ἐαΐν Ουτα μεί, φησιν, «ὑσαρξῃ Ἐχὶ τῆς ὁλλοτϑίας, χι Καὶ ᾿ 
ἀπορρόψῃ μὲ μετὰ σωτηξίας ἐὶς ) οἷκον τοῦ παΐζος μια, Καϑονῶν κἰανέλετ, ᾿ 

Καὶ ἐζ'αι κύρμος ἐμοὶ ἱ Εἰς Θεὸν, 2.» Καὶ ὁ λίθος ὧν, ὃν ἔσησο ξήλίω, ἔς'αι ἢ 

μ! οἷος Θερύ, χα) πδϑτων ὧν ἂν μοι διῷς δεχάτίωυ ̓ ἰπυδεχουτώσω αὐζοίσοι. ἤ 

40 Οεᾳ τῷ διχαία τίω: βὐγνωμοσυγίω. τίω ἀἤτησιν ἃ  αἰτύμϑμος, συ εδν πολυτελὲς Ἰ 

αἰτῆσαι κατεδέξατο, δνν ἀ ἄρτον ᾧ ἱμαάτιον᾽ ὑπιρφύμϑρος: Ἀ (καὶ ,ϑὲ ἑαυτῷ τῳ δεασύτη, ] 
Εἰδὼς αὐτὶ ζ φιλότιμον ω» (αἷς δωρεαί, κὶ αὶ ὅτι αὐπρααίμι ζις αἰτιδέσεσι ΖΦ οὐνοΐ- ' 

«ἰνὴ ἡμετέρας, φησὶ, ἢ τίω κήλίω ζωτίω Εἰς οἶχον Θεού ἕξω, ᾧ πότων ὅμ πα. ᾿ 

οϑὰ σὺ μοι χρρηγϑυμδύων (ιὲ διχοίζος ἀὐποδεχκατώσω. ΕἾλες γνώμέω φιλόλεον, ὅὄπω 

93 γον ἐν ἐλαξει ὁ ὑπιοσξῖται δ μδιόντον αὐτῷ δίδοοϑαι ζιὰ δικοί: τω Θεῷ σσρυσοίσεν, 

Μὴ ὡπλώς, ἀγαπυτοὶ εὐ δατρέχωιϑυ ᾳᾷ ὁ Εἰριωδῥα, λα ζυλώσωμϑῳ ὦπϑυτες ΗΘΙΚΟΝ ᾿ 
ἃ ἀπ; πῦτο ῷ δίκαιον, (ὦ ὦν τὴ χαίοτι. τὸν τσο9 τῷ νόμα » ἡ ὁ μηδὲν βιωτικὸν αἰτῶ δ | 

τὸ δεαυύτε. οὐὐὶ ̓  αἰδερδέει ὃ ΟΣ ̓ ημδι" αὐπούμνηση, δλλα καὺ μυὴ" αἰτῶνϑρ, ἡ- | 

μἰνίᾳ ποϑς γοιὸν δωρεῖται. Αὐγατέλλει ῬΑ ἡ ἡλίου Ὁϑη πονερριῤὴὶ » ἀγα)ουφ,ὺ Ματῦ. .. 68, Ι 

40 βρέ ει χὴ δικαίοις καὶ αἰδέκοις. ἡ πεῖ γα βῖθα αὐτῷ οἷ θαινοιωῦτι κα ὦ λέλρντι, Ζητεῖτε τεῆ- Ματῇ, τ. Ἀ)} ] 

ΤΥΤ ̓βασιλείλ τὸ 5. Θεοῦ, καὶ ὦ ζμῶτα πϑϑτα πες) σεται ὑμῶν. ὁρὰς ὃτί αὐτὸς ὀκεῖνα, ] 

Ἰμῶ ἡτοίμασε αἰδκοεῖν, ὼ τας ων πσέϑόϑήκηρ μέρει. δοιῶῦαι ἐπαήέλλέται. μὴ τίς | 

γε ὧπτρ ον τσθϑ-ϑήχης μέρει λαμκιξανγοιν μέλλεις, ζωῶτα ὡς πσϑϑηηϑύνϑμα αἴτει" ᾿ 

ΟΒεγίοι τομλ. τς Νὴ 3 μαϑδὲὴ 



ζύιν. 

Ματϑις, μα, 

δ4.γ8, "τ. ΚΡ. 

41:6 ΧΡΥΣΌΣΤ. ΤΩΝΈΕΙ͂Σ ΤῊΝ 

μηδὲ ὀυτιςρέψωμον ὕζαξι, ἀλλὰ δυταῖνδυ ὀκεῖνα, καθως ἐπέταξεν, ἵνα καϊχείων 
Χὺ τύτων εν δἰπολαύσει δνώμβα. δ Ν το Χ) ον Οϊς τὴς θύγης βήμκασιν ὄρϑις 

ἧς 

αἷν ᾧ κανόνας ἐιϑεὶς, μέχρι Ἄϊνος δῖ πίω αὐξ  δμ' βιωτικδῖυ εὐτησιν ποιοῖοο, ζῳὶ ῥήματα 

ἐκεῖνα λέγεν ἡμᾶς ἐκέλϑυσε,ζὶ πάσης φιλοσοφίας γέμοντοι, Τὴν ὦρτον ἡμδίν1 ἔχι. 

ὕσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, αὐτὶ πὖ, τίω τὴς ἡμέρας (ξοφίωώ " ὅπερ ὁ δίγαιος ὅτος οὐδ; 

σὕτων αἀχηκοὼς ἤνχετο λέγων,ἐὸῳ δῷ μοικύρμος ἄρτον φαγεῖν ἡ ἱμοίτιον αὐδεξαλέ
 δ, 

μὴ Οίνιω ἕτερν τι Ψ βιωτικϑυ αἰτῶνϑυ πὶ αὐτί, ὀϑαξιον “δ σφόδρα δὰ τ 

τω φιλοτί μα ἣ ζσαυτίω διωώμεως αἰδιυσίδν χεκίημδῥα ἄτα αἰτῷ, ὧ τῳ πα. 

᾿οϑντι συγκαταλύεται δίῳ, τὸ πολλζοὺ ἔχει τίω μεταξολέωὼ αὶ τίω μεταωωσιν. ζιαῦ. 

γα γὺ ὡπόμτα (αὶ αἱ ϑούπια, κἀν πλούτον Εἰπης, καν διευαςείδν, καν δόξὸν δμ.-- το 

»ϑοφπίνίυ " δονν αἰτώνϑμ ζᾳ [ ἀμείνω αὶ ] ἀεὶ ψδύοντοι, το Δ ἀρχὴ αὶ μεταξολέω οὐκ 
Ἐχιςάίνδμα. ᾧ εἰδότες τῷ ἡμετέρου δεασότε τίου αἰγαϑότητα, μυδένα ποιω ἴθα λέ. 

ὙΦ παρόντων, δλλα' πᾶσαν ἡμδμτίω απουδέν) Εἰς ᾧὴ ΟΜ ἐππρανίων πέθον με- 4» Τὴν παρϑντῶν δᾳ Α 
τοςφήσωμνϑμ. Εἰ» (δ δλιον ἐὐτῷ λυατέλλει ᾿(χὶ πονηρρες ὼ αἰγαϑοις, καὶ βρέχει 

διχαῖας καὶ αἰδίκους, πολλῷ μᾶλλον (ἂν" αἰπεχομένες τῆς πονηρίας, ἢ τίωὐ αἰδικίδω φᾷ. κς 

“θεν αὐἰθκόνψυται, δλλαὶ πολλῆς αἰξιώσει τὴς πορϑνοίας, ἢ τίω ἑαυτῷ κηδὲμονίδν οὖ 

ὧπασιχλέξει. ὅπερ Εἰδύτες, ἀἰγαπτητοὶ, μὴ ἀπιςτώνϑυ ζοῖς τῷ Θεοΐ “ἐσνολέσισι, 
1 » “ ν, ! . λ “ ν ε ͵ δΑ͂, » μηδὲ ογαγτίῳ ὧν ὠκέλδυσε οἰσυραήωβθα. (γνῶ 2» ἡμϑμγοόνϑμα, φὐοὲγ ἀ. 

“τιςοιύτων διενζούονχεν. στὸν Ν αὐτὸς Ζ ἐπαίξλληται ᾳᾷ μέλλοντα, ἡμαφ!ς 3 μή βυ- 

λοίμεθα ϑαιῤρεῖν ἐκείνοις, δα ζοῖς παιρούσιν ὥμδν ποδϑσηλωμϑροι, ποῖον ἕτερον δεῖγοῖο 
μα αὐπιείας λοιπὸν τὶς ἔχιζητήσειε, πραγμάτων αὐνδἶ λϑαιαποραν ἀφιῴτων φω- 

γέ; ἢ πάλιν ἀυτυϊκελδλοντος μυιδὼ ἡμὰς ζητᾷ γἿΡ ἰντο Δ, Ὡτικήρων τύτων αὶ βιω- 
τἰκϑν, δλλ᾽ ὠκείνων μάλλον, ἡ μεῖς αὐπ’ ἐναντίας αὐτῷ ἐρ ἡυϑμοι,ττερ Εἶπε μι ζυτῷ, 
ὠκεῖνα ζυεϑρϑρ, ὧ περ Εἶπεζητῷ, ὠκεῖνα αὶ ΠΝ ΤῊ ὦ ζωστα δῥρυτορ χήδμε- 

γο! ὁ ὅτω βαϑύμως (καθ᾽ ἐαυζῶν' διοικϑεῶτες, δ) παρφργίζοντες ῷ ἥμερϑν ἡ παθϑσ- 5 

ζιυὴ δεαεύτίωυ, ὧασερ Ἐχιλαϑονθροι Μ᾽ ΧΟΡ ἡ δ γινονϑῥων, τίω αἰτίλν ζητούμον τῆς 

καθ᾽ ἡμδ ἀγανακ]ήσεως, ᾧ Ἧἶνος ἕνεκεν ἡμῶς πολλαίκις αἴϑεορᾷ ποικίλοις πειρασμοῖς 
τὐδεπί τα]ογζις" ὁ οὐκ οὐνοῦρμδν Ὁ μέγεϑος ΤΠ ἡμῶν ἡρδοτηνδῥων, δολ᾽ ἑκόντες ἑαυδὸ 
“«ὐδαλογιζό θα. ὁ, οὐδακολώ, πλύτω ζυῦτω ᾿ἰποσεισοί μϑνοι, μυγδὸν ἕτερον τὴς 
οἰκείας (ῳ τηοίας πσοϑτίμῶμϑμ. Τί Ν᾽ ὠφελεῖται δ, ϑ,οθ.πος, ἐδ ἅ ῷ κόσμον ὁλν 19 

χέρδυσῃ, τίω ὃ ψυχζω ἀὐτῷ ζημιωθῇ ἢ (αὶ αἰδεῆα Μη φημοώτων ἤδη κενωσωμὸν εἰς 
εν δεορϑῥους, καὶ πολλίω ον ὦπασι τίω φιλοσοφίλυ Ὠθαδειξὼ ἔβα τῆς ματαίας δόξης 
κουτοιφρϑνοιίτες, τὸν δι, ϑοόπιιον τύφον χατοπατοιίῦτος, τὴ πολλζωὺ τίω αἰγαπίω 

σοοϑς ἀλλήλοις ἐχιδεικψύμενοι " ἥα ᾧ ἢ" ον ζωῦϑα καὶ Μ᾿ νϑινόγτων ἀγαθων ὀπολαὺ- 

σαὶ! δευυνθῶμεν, χαίρατί ἢ φιλαν,ϑο9»πέίᾳ, τῷ κυοίν ἡ μλ  Ἴησο ΧΈιοού, (9 ὅτῳ πα. 
τοὶ, ἅμα ᾧ᾿ ἁγίῳ πνθύματι δέξα., κρούτος, Μιμιὴ, νωῦ καὶ ἀεὶ, χαὶ Εἰς «ξυ!αϊωνας δὲ 
αἰώγων. Αμέίω. 

Δογινε. ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΛΑΒΑΝ ΤΩΙΑΚΩΒΙΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ͂ 
ΕἾ σὺ ̓  δουλϑύστις μι δωρεὸμ " οὐἰπαίγίωιλόν μοι, Τἰς ὁ μιαϑύς σῳ. 9 

[κανοῖς 
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Φιλοργφίας εἰσιν δ μέγεθος ἐπαίϑυῦσε, δὶ ἐὦ αἰτίαν σαιύτης 

τῆς ὐπολέσεωρ: ἠξιωϑη «ἴον τὸ Υ Θεού, 9αυρσήσοις πάλιν, δζορ 

πῆς αἰτήσεως ὃ τὴς δύ γος, οὼ ἐ ἐποιήσουτο κσθϑς ῷ Μ᾽ ὁλων Θεὸν, 

Ὕ, ̓  κούσανη ἡμῖν ὡπασι διδασκαλίαν παρειχεν, Εἰ βυληθκίη (εν 

μείσαι ἀξιονε ὑπως κἡ) τέο διωύαμῳ Εἰδω; τά λυτοοθι υϑιῖ,, κα ἡ ἮΜ ἐπαγίελθέντων αὐτῷ 
ῶ μέτος αἰκηκοώς, συυὶὲ Ὁ ὅτω μέγα τί κὐ ̓  Ζρογκϑν αἱ αἰτῆσαι κατεδέξατο, ΡΥΝΥ ὦκεινα, 

0 μόνον αἰτίσαις, περ ἐϑερη ἠχούσοτε, στ «ξϑς τίω ἐΦή μέροΥ αὐταῖ “οφιωῤπἐρχεῖνύ ἢ «- 

διώατο, Ὁ τω τῷ σώματος «ἰϑκζολίω χὰ ακῖν, αὐ ορεῖται,Ε. ὶ τίω ἐπϑμοδὺν αἱ α-- 

τῷ πίω Εἰς ζὰ οἰκεῖα φδλείσοιτο, καϑούπερ αὑπέλετο, πὸ τῶν αὐτῷ δεκ αι ζᾷς δώσειν, 

ὦ δὐ λάΐοι δῇ αὐτὶ δρὐπόῤτωι δεικψις αὐτο φιλόεον, κὶ ἡ αὐτὸν Ἐλειγραφόμϑρος 
" ὠπόμτων 0059», ὃν, υ ὃ διδοίσκων ἡμιαῖς μόνῳ τῳ πόρτων Εἶδιναι χάριν. ἤδει γε ὁ 

1ς δίκαιος, Εἰδὼς ἀφώτα αὐτῷ φιλανϑεφπίας Υ̓ ̓ χαβοολεω, καὶ Ὁ ὠνοών τῦτο ἐξὼ ων 

ἐξ ἀὐτοῖπο: τέρα ἐπεδείξατο,δτικ χ αὐτὸν ὧν πολλῇ κοαιτοςήσει τὴ ἡ ὐξσία. κα χ) τῦτων 

αὐτὸς συν αἵτε ἴω τί δεαυύτυ, Ουοϊὲ λὐέχεται αἰξὲ τυτων! ἱκεσίλν πρεσειγα.- 

᾿ῶρδλά δὲ ὧν αὐσέαμο (ὶ δεκάτας δώσειν, ἔδειξεν ὃ δητως ον ὧπασι δπεῤρεῖ ω σϑυ- 

πολρμϑμα δγωώμει. δ. γὺ δ᾽ 919 ἡ αὐτὸς, ζωυίκα. αὐτῳΐ διελέγετο, ἐλϑλν ,ἐ ἐγὼ Εἶμε 
200 Θεὸν Αδρᾳαβ, Ισαακ τῷ παΐδοςσν. μι ἰφοζού. εὐνόησόν, φησιν, ὅτι νὸ ὁ πτυτϑά- 

ἀρχῖρ, καϑουτῇ ξένος κα ἡ) ἄγνωτος, Εἰς τίω ,γάδ᾽ ζαυτίω αἰδῶ εἰς Ὁσαυτίω 

ἦλᾳ αἰξεφανειὰμ, ὡς οὖν Οἷς απόϑτων Εἦαι φύμίφσι. καὶ τὸν πατέρᾳ. ἢ τὸν σὲν λογί- 
ζω, ὁ ὁΤί ὧ ἐραύίτῳ γήρᾳ τῷ πατεὶ τεθεὶς, ὅτως ἡυξήϑη, ὡς ἤαιφλνον νέοϑαι “τοῖς 

ἐγχφείοις αὐτὸν. Οὐτα δὲ δίζυ χαὶ αὐτὸς αοξοσδοκῶν, πϑμτα Φόρον καὶ ἀγωνίαν Ὡστο-- 
4: σισάίμϑμος ἔ ἔλθου τῆς διποδυ μίας. ζαυταὸ ἢ δίκαιος Λογισείμδνος, καὶ Ὁ Ὁ ἐπτθϑς Ἐ ὦ ῷ πα- 

οὐντί κατοίραισιν αἰπιδωὼν (συνῖν γὸϑ ὁλως ἐπεφέρει»᾽ πῶς "ὃ μένος ὧν ̓  ὁδοιπορεῖν δλια!- 

χαζόμδμος ) δ) λ ̓ἥϑῃ τοῖς τὴς πίφεως ὀφθευλμοῖς τίωὐ μετ' καὶ πολὺ μέλλμίσοιν αὐτῶε- 

σεαϑαι δ πορλδν πυδϑορών, τίω ὀκείάν ϑὑγνωμοζ ωυξων Ἐχιδείκγυται, ἡ μηδέπω λα.- 
(ων αὐσορμέται, ἀξιοπιροτέρον ἀυτῆς τῆς πείρρις δ πξαγμάτωι ἐ|) νομίζων τίω 

γ0 ἐπαίΐε ἐλιὰ τό διαπότυ. σὲ νδὺ ὅτω Τοῖς ὁρωμύοις κα ἡ ὦ χερσὶ χεχταμδίοις ϑαριφῷ 

ὀφείλομϑι, ὡς τας τἰϑὰ τὸ "Θεό. “ἰπουέσισι, καν 1) ,,., 9) ἀ αἰυτὸν ῷ κρηθϑν Εἰς ἐρ- 

᾽" ὠκθωδσι. ϑούρσος τοίνεω μέγιςον λαθων ἐκ πὰ Ψ τῷ Θεού ασθῦ αὐτὸν Ρ̓ δύτων 

ὀδίχαος, Θἴχετο τὴς ἀισποδυμίας, πῶς γι οὔκ ἔμδιε ϑαρρῷ αἰκύσας, ὅτι ἰδιὺὶ ἐ ἐγὼ 
Χ συ " Εἶμι, ., ἰαφυλαήων σε ὧν τῇ ἢ οσ)ῷ πασῃ ὅ ἐδὼ πορέύση, ᾧ σρληϑεουαΐ ΩΣ απέρ- 

"5 μᾳ σα, ̓  ̓ἰποςρέψω Ὁ σε παρ Εἰρτίω γέ ζωτίω, ον ν μή σε ἐγχατοιλίπω, ἕως δ 
πόρτα θδοκήσω Εἰς ἐργ9ν αἰγαγεῖν το τα  ἐπαγίολλύτοι; δλλ ; ὅπερ ἀϑὲς ἔλευϑι, οὐνγόει χαὶ 
τὸ Θεού τίω ϑήμη χόμον σοφίαν, σ ὅδιαῖν: τῦτα τίω πολλίω αὐσσομονίωὺ ἐ ἄγνω- 

μα(ὠίω. ΑΖ γὸ ἈΚ ΟΧΟΝ ὐσσοχέσει, ἀγαφεῖς, ὥρμησεν Ἐχὶ τίω Χαρροὺ, ἡ αὶ πα- 

λυ ἀλήτων ἢ ξέν ἴῥοπον ποιήται τίω »ποδημίδλυρὸ δρὸ πλύτων δἰπολαύει τὴς αὐωεν 
49 δυγοίας, Ὁ φιλαν, ϑούγτα Θεοῦ ἀπόωτα ἀὐτῷ ασεϑοδὸποιομῦτος, ᾧ τω οἰκείδν αἰ πσύ-- 

ὼς δζᾳ “λέγων ὕζχιδει κμυρϑίή. 0 Ὑ Εἰπὼ,, ὑπ μετα σὰ Εἶμ, ἀζεφυλᾳῆων σε 

ὧν τῇ ὁδῷ, δ ἐδὺ πορεύσῃ, ὅτε ὡδήγησε ὦ ἡ ἡγαιγὰ τὸν δίχαιον Ὠπδ φρέανρ το δ ὕϑευτος, 

δα ἐπότιον τὰ τῶ “ποίμαψια, ὡξ ἐγχώφλοι. "ον ων πυλόνϑμος ῷ «δὲς Λαςλν Τ ὧν 

ζὸ 

( Καναΐς ἡμᾶς ϑέςζῷ πσρϑοίμια τῆς Θὀὐποδὴ μίας τὖ δειναὶ τῆς 

“ποὺς μεέμμησιν διεγλϑίεσαι τὴς ϑΡροτὴ τῷ δικαῖν, ν "ὃ θιαυ-. 



τῷ κϑ, 4185 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
φού τῆς μηΐδος ἀὐΐ, ὁ μαθὼν τοὐχατ᾽ αὐτὸν ὥπϑυτα, Εἶτα ἡ τω τύτο ϑυγατέρᾳ αὶ 
χὰ ποίμψια ϑεαστίιϑιος, δεῖν πῶν ἐγχωοίος Ὁ διυναμϑέους "ὠς νυ κέσαι τοῖς χὐὴ 

ζω μετακινήσαι τὸν λίθον ἃ φρέατος, ὼ ποτίσοι χὰ πσοήξατα, Ἐχιδράκϑὺ ὥπ ̓ ὅπερ ἐ- 

χεῖγοι ποιῆσαι Οὔκ ἰσίυον , αὐτὸς (ασὸ τῆς αἴωθεν συμμαχίας διαμόνϑνος ,» (σϑ9- 

φϑοίνει πεὴς ϑυεργεσίαις (ὃ Λάζδν, ἢὸ μετοακινηστως τὸν λίθον ποτίζει ζὐ πυόϑξατα, ὡς 

περένενϑῳ Ραχήλ. Εἶτα ἀασανείνϑμος τίω κόρζωυ, ὦ γνωρίσας τἰς τὸ Εἴ, καὶ πόθῳ, 
κὐὔραλέλϑνεν, ἔμενεν ἐφ᾽ ἑαυ. διλ᾽ Ἄγ Θεὸς ζω ὁ ὥπθμτοι ᾧῷ διχαῳ ποϑοδυποιών, 

ὥτε Νὴ) τίω κόρζεω δίηγήρε μζ' πολλοῦ τῷ ζχοις δραμῷ ν αὐάγίειλαι ζωτατῳ πα. 

τοὶ, ὃς ἰδ φὸς ἐτύγγομε τὴς τὸτυ μιν λογὸ διηγήσοι ον, τίου τε θὐεργεσίαν τίω χἢ 
ὐτυ δινονδῥίω Εἴς τε αυτίω' ᾧ ζὰ πόμφια, ὶ δι καὶ ξῴος τίς ὅν σεἰὰ ἀἰγνωφος, δλλά το 

τῆς ἀδῆφης υὸς, σκόπει μοι, ἀγαπητὲ, τὴς γείας γραφῆς τίωὐ ἀχρίζειαν, ὅπως ἡμῖν 
ὠπόυτα (φώς διηγεῖται, πωιῤδόῦνᾳ ἡμᾶς ἡΜπαλαιών ἐν ζποις, ἐ ο( ζω ἐπεδεί. 

κρίνο 1: πυδοϑυμίδν αἷδὲ τίοὺ φιλοξενίαν. ἥα Ν᾽ δείξη ἡ τὴς κόρης ζω πυθϑϑυμον, ἐν 

«απλοως Εἶπεν, ὅτι αἰπῆλϑε, ὁ ἐπήγ[ειλετὰ »οδυνιϑία, δλλα δραμούζᾳ, αὐτὶ τῇ, 
μ᾽ πονοῖς τὴς ὐἰδεχδρείας. Εἶζα καὶ ἰδὲ τῷ Λάζλυ, ὃς πατὴρ αὐτῆς ἐτύγχόρνέ, 
Φησιν, ὅτί ζζωῦτοι αἰκύσοις το οἱ τῆς κόρης, ἔδραμε καὶ αὑτὸς Εἰς ((μωαΐτησιν τῇ ἰαχως, 
αὶ ἰασαί(ᾷ νϑρος αὑτὸν Ε ἰσήγαδμ Εἰς (ὃ οἷκον ἀυινὶ ᾿ μλϑων ὁ Λαΐδλν ἀπόντα 
“ϑὸ τῶ μα ἀκριξείας, 14 Εἶπέ, φησιν, αὐτο, ἐκ δ ὀσέων μα ὁ ὁν ὕΜ(ω 

κῷῦ μιν Εἰσύ. Τὰς ἀδελφῆς, φησι,τῆς ἐμιῆς τυγχόμων ιἷός, συ οὲν ἔτερφν,ἢ (ἐξ 
ἡμδῥτυγχόμεις ἡ ἀδελφὸς ἡμέτερος. 15. Καὶ ζὦ μετ᾽ αἰτεῖ φυσι, μόδα ἡμεραῖ, 19 

Λοιπὸν ὡς οὖν οἰκία, ἰδία, ουτω διόνλι ὁ δίχαιος, ον αἰδεία τυγχόψων ὁ πάσης ἀπηλ- 

λαγμϑῥος φροντίδος. δλλ᾿ ΚΝ, Θεὸς ἐμ ὁ αὶ πόμζῳ πσοἰς Ὁ συμιφέρον οἰκονομ! 
τω δικαίῳ τότῳ, ἢ οὖν ὧπασιν αὐτωῦ τίωὶ 5» ἑαυ σιευεργίδν λοραζόμϑμος, ὧπ κῃ 

τῷ Λαΐζορυ Ὁ ασοοϑυμίαν διήγειρε. ᾧ ὁρῶν τῷ ὀρδρὸς Ὁ ἐχιοίκειδύ, φυσι ασοὸς αὐ, 

Οτι γδῤβ ἀδελφὸς μὰ ΕἾ σὺ, ὶ σγαλϑύσεις μοι δωρεαγ᾽ αὐπαϊίοιλόν μοι, τίς ὁμι- 
οϑῦς σύ ὅ6ν. Οἵρῳ πος Κ᾿ αὐζς ἐπεξήτησεν συυδν, ὁ ἢ Λαΐξὰν μόνον ἐφ ἑαυ 
ποΐτ᾽ ασοοτίϑησι τῷ δικαίῳ. ὲ σχϑστει μοι! “σως, ἐπειδαν «ἰοῦ τὴς ἀγωϑεν γειρϑθτίς 

βονϑῆται, πϑώτω αὐτῷ χο" βοιὼ ασόλεισῳ. κὶ δυλθύσεις μοί, φησι, δωρεαγ᾽ ἀπαίι- χῇ 

λόν μοι, τίς ὁ μιοϑός σύ 81. χα τοι ἐγαπητῶς Θἶχων ὁ μαχάολος ὅ' ὁ ὃ ἀπλώς 
τὴς ἐφημέρϑυ ᾧ, φὴς οὐἰπολάύειν, ν πολλίω ὼ Αἷρ τῦτι ἤθελεν αὑτῷ χάδι ἔχεν. 9 

δ ὅη 5, αὐὸς πολλίω τίω Ἰηπείκειαν ἐπεδείξατο, πστοφλαίξων ὁ Δαΐξαμν μιοϑὺν αὐ» 
τῶ τελέσειν κἰ πττορψεῖται,, ὃν ἀν αὐτὸς τ λϑὴ. τί δέν ὁ δίκαιος » ὄρφω μοι καὶ ἐγώ) 
τὴς σιευέσεως αἰτεῖ τίω κἰ χροολίω,ὸ τοὺς ἐδεμίαν ἔχε! «αἰθὲ γοημαίτων συλλογἐ 
'ἐχϑυμίόν, σεσὲ κοιθυύπερ μιοϑωτὸς τις αἰχριξολογεῖται ασοὲς (δ Λάζξαν, ᾧ ἔτηρ ἢ 

ἐπωτῷ, δυλαὶ μεμνημϑρος τὴς με 659, ὙῬΜ] εὐ ολών “παῖς, καὶ τὴς ὀικείας (,}} 
φρϑσιώης δεικφὺς τίωὐ χἱχυῤβολίω, φησι πσοὺς (ὃ Λαΐζαν, 18 Δυλάωω 
σοι ἐπ] ἔτη τὐδα Ραχὴλ τὴς ϑυγαΐξῥς συ τὴς νεωτέροις. Ἰαὐτίω Ὁ» δξδρο 
χῖς ϑιασαψϑμος Ὠγ τῷ φρέατος ἡγάπησο, τὸ ὁρφι θυγγωμιοσεούζευ αὐδ,ρός. ἑαυτω! ὴ 
(Ὁ χούνον οίζερὸ δὶ Ὁ χορὸν ΔΜ ΡΜ ἰχαψζω βώσανον τὴς οἰκείας (φοσιωώνς πα- 

ρέχει. ἡ τί ϑαυμαίζεις, γαπητὲ, ἄκϑων ὅτι ἐτηαὶ ἔτη διόλϑθύειν αν ἐαεῦ χαϑτοθ “ἱ 
ἀγωπομϑῥης κόρης» ἴα ὙΣ δείξῃ ἡ ϑεία »φαφν, ὁπως ὁ πόθος ὁ πολις ἐπετήμετ᾽ σ᾽ ἢ 
(ὃ καίματον αὐτοῦ καὶ τῷ γοῦν ῶ μῆκός, φησι, λὸ Καὶ ἐδλώλδυσεν Ιακω 

Ῥαγὰλ ῥωῆα τη, αὶ ἦσαν φναντίον ἰγτοὶ ὡς ἡμέραι ὀλίγαι οἰδὶ ὃ ἀγατῶν ὐδιώ; 
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πω. {0 Χ}}} ἑπῆα, Φησιν ἐγ ϑριθμὸς ἐλίραι ἡμέραι εὐνομὶ ον Τὸ ὄζνντ τ ̓ αγαῖ- 

σίω τίω αὐεβοαλλυσαν Ὁ Υ' αἰδὲ ΐ τίω κὐρξω. ὃ τὸμ γὸ πξωθῃ ἐς τω πόϑῳ τῆς αἰγαὶ- 

πτς, σϑνδενο ὁρᾷ . ἐν ϑυλαρῶν, δ λ ἁ ἀπερ ἀν ἡ ἢ κιυνδουύων μέρα, καὶ πολλὺς ἐτέῤφις ταλαι- 

τμς πόρτα κούφως φέρει, τσοϑς ἕν νδραῖν μὲ μύγον,ὥφε “Ὁ ὀικεῖον Ῥποπληραΐσοη πῦϑον. 

ξ Ακϑωμδν ᾧ βάϑυμωοι καὶ χ αὐναπεγωκότες, Φ πολλίω αὐδὸ δὲ ὦ δεαυότίωυ αἱ ἀγγω--: 

μυσιευΐεν ἐχιδεικγύνδινοι. Εἰ ὙὉ ὁ ο δίκιο οὔα' ΧΩ ῷ ζ) τὴς κύρης πῦδην ἐπῆ' ἐτα 

ϑριθμὼν σγλ βῦσοι κατεδέξατο, κα γὼ τέωυ ὐπὸ τὴς ὁ ποι μϑμικὴς (αλαιπωριὰν «ὑπο μῖς. 

| γα!» ὁ σστίὸ αἴοϑησιν ἐλσμθανεν. ΦὙΜ πόνων, αὶ τὸ μήκοις τῷ χθόνα, ἀλλα πόρτα αὐτῳῖ 

κοῦφα κα χὴ βαόζν ἐφαννετο, κἡ τῇ απρησδυχίαι τῆς ἀπολαύσεως τφεφομϑινος ως ἡ ἡμέφοιρ 

ἸΟ ὀλίγας τὸν πολιω ἐκεῖνον δ᾽ χϑόον ὀνόμιζε᾿ ποίαν ἡμεῖς ἷε ἔξοιϑυ Ὀὐπολογέαν μηδὲ Ὧ 

ὅμοιον πόθον αὖθα τὸν δεαασότίωω τὸν ἡμέτερον, τὸν ἐυεργέτέωυ, τὸν κηδεμόνα, τὸν πϑύτω ἡ-- 

ἐηπάπι, μὲν γννόνϑιυον Ἐὐπδεικψύμϑμοι; Φλλ᾽ ἀ ἀν ̓ βιωτικὸ κέρδος " -πξόκειται, πόρτα πσρϑϑύ- 

' μῶς, αὐπσυμϑύειν αἱοού ἀθαδίκαν κάματον ἔχη, καὶ ἀλζω τἰναὶ τοιλαιπωρίαν, κὰν α» 

᾿ ψώω, καὶ κόλασιν τί ὦν τῶ παρ οὶ, “πἰωὼ ὠν ταὶ μέλλοντι" αἰ ο5 Ὁ) τίω ἡμετέραν 

ι ζτιοίαυ, αὶ Νὰ Υ πίω ἄγωϑεν Ὀληιαυτίσαοϑαι ῥοπίω, ἀθῶο ὦ ἀυαπεπόγωκότες 

ὲ αἰσλελυμδίοι φαμοιῖϑα. Ο ποία ἡμῶν ἐφιαι συζγω γώ ΜΉ, ηἰς: ὃ Ἀπολογία εὐτῶ ῥαϑύ- 

"ΝΟ μῶς (  ακειρῦμοις, κα ΑΝ οὐολ ὅσον ὁ μιακίολος (ὗν πδζ" κό ρζωυ (ὃ πῦον ἐπεδιίζαποπος 
σοιύτίω αἰγάτσζω κἰθὲ ῷ Θεὸν ν ἐπιδείξαοϑαι βνληδέοι, αὶ ᾿ ζσπι τοσουύζ ἐ' ἔχο 
τες πηριβμεϊρέυεργεσίας Εἰς ἡμᾶς γελνηνϑώας, ᾧ καθ᾽ ἑ ἐχαῖσιν ἡμέρφιν γνουϑῥας ; δΑΝ 

Ἰοαί ὶ ἡμεῖς ουτῶς αἰγγώμονες, δὶ ὅχ ὃ Παῦλος ὁ ουτώς, ὁ τοσύτον ζέων τῶ πνδύμιατι, ἡ 

πεπυρωμδίος Εἰς (ὦ τὐϑ δ Θεὸν πύον, ὡς ὠκεῖνα τὰ πῆς Ψυχσ. »» ἀξίας φ9ἐγ-- 

ξαοϑαι βήματα ὸ λμαίοοῆσαι κα ἡὶ Εἰπεῖν, Τίφη ἡμιοῖς χρείσει" αὐτὸ τῆς ἀγάγτης τ Ἐ Χο 
φοὺ; ὁρϑ, λέξεως! ἐβεφάσιν. ὅξρι πῦθα τυραννικοῦ μανίδν. ὅφᾳ ἀγαϊπτίωυ πεπυρωμεέ- 
γίων. τίς ἡμᾶς χωράσει; πἷ, φησίν, ἴξιν, ἃ ὃ δυυύαται τῆς ἀγάπης: ἡμὰς ϑὐπο τερήσοι τὸς 

25 φεὶο (ὃ Θεῶν; {ἰ τ ἰὁρωμϑῥων: ; Εἶπα βυλόγϑμος ἃ κατ᾿ Εἶδος ὦπόρτο ἀπαο,θ- 

μήσοιεϑαι, ᾧ πᾶσιν γί κατοίδηιλον ποιήσσιεϑοι! τὸν πόλον ἴω ἀἰκαθεχῆον, ὦ ον αὐϑς τὸν δὲ-- 

απὐτίω ὀκόξητο, ἐ ἐπήγατε λέγων, θλίψις, ἢ σενογώωεία, ἢ ἢ λιμός, ἢ διωγμὸς, ἡγυμιό- 
τὴς, ἢ κίνδηυυος, ἢ μιοίχαηρφι; ὠὀψυχς βϑνομδίης  μαψίλρ (φφεϑσιωης μμηπίρ δᾳ, τ, 

Φησί, ἽΜ ἐπαγϑρϑύων ἡμῷ διειωήσεται ἡ ἡμὰς Ὡλποφῆσαμτης πυθϑς ζν Θεὸν αἰγαπης: αἱ 

᾿οθλίψεις αἱ καϑημερινα!; ἀδαμιὸς. ΣᾺ αἱ φοιοχωφίαι: ; Οὐδὲ αἱ ἄὑται. δ λ ὦ διωγμοί; 

ὕδολως. λα τί; λιμός; σϑ δ τῷτο. δλλὰ κίνδεωυοι: ; ἡ τί λέγω λιμὸν ᾧ γυμνὸ τη-- 
τὰ Ὁ ὑχυδευύας: ; δλλαὶ μμαιχαλφϑε: αὐζός, φησιν, ὁ  λεύατος ἐπαρύμδμος΄ τούτοί ἰοώσαι 4 

δυωυήσεται. αἰμή ̓χόμον Ὁ και ἱπβτο, ἀδουύατον. συ οεὶς ὁ ἕτερϑς ουτῶς αγαπησαρ, κα--: 

τιξιώϑη ζν δεαπύτίω, ὡς ἡ μαιχριφία, ἁυτή ψυχ. χαιλείπερ Ὁ Ρ̓ ἀπαλλαγεὶς Ἐ(- 

3: ματος, ὼ μεταίρσιος, ὡς οἰηῷ, γεγθνῶς, ὦ σϑ εἰ ἐπὶ τὴς »ὴς βαδίζειν νομίζων, ο οὐτῶς 

ἀπόρτο φϑέγίεται. ὁ ὁ γὰρ αὐδὶ Ὧν (Θεὸν πύϑος, ὃ ἡ ὁ πεπυρωρδίη οἰγαπη μετέφησιν 

«ὑτϑ ον λϑγισμον Ὡσὸ ΤΜ α)οϑη Ἐχίανοιὸ οἡὁ στὸ Τὴν; παρόντων Ἐχιζῷ μέλλον- 

το ἢ ὑπὸ ἣ βλεπομῦμων ἔχ ἃ μή ἡ ὀρώμϑμα. ζοιῦτον ΝΣ ἡ πίοι, ἁ αὶ ὐϑὸ ὧ Θεὸν 

ἀγάπῃ. καὶ ἥα μάθης αἰτεῖ τίου πολλίω ἐυγνωμοσεὠύξωυ, ὁφι τὸν ουτῶς αἰ γαιττώντα τὸν 

40 δεασύτίω καὶ ω ἀκχαόνϑμον Εἰς Ὧν θὲ αὐζον πόθον, ἐλαυνόμδνον, διωκόμϑμον, μιιε!ξὸ- 

ἩΘΙΚΟΝ 

Ῥω, ἤ λϑς 

Λδυον, μυρία δενὼ αὐπσομδύοντα, τσὶ λέγοντο, ΕἾ κόποις αὐξεοσοτίρως, ὦ πληγείς Δ. Κοφιιαι γι 
ι 

λυαβξαλλώτος, ο ον Τπχγαΐτοις “πολλ. ἀγις, “(τσο Ἰσδοίων πεντάκις τιοσωροίκοντα τἰρὰ 

μίαν ἔρον" τοὶς ἐφοιοδιαϑίων᾽ ἁπαξ ἐλιϑοίοϑίων᾽ γυηϑήμερον ὧν το βυθῷ πεποίι-- 
χα᾿ 

τ απσ πὴ πε 



κον κθ, 

Μετϑικβλζ. 

Μετῇ. κῇ, {4" 

μ4.τή, Καμ. 

τ; , 

ἀν χν μγ. 

Αν."}. “7. 

430 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣΊ ΤΗΝ 
χα ̓ ὀδοιπορίαιᾳ πολλάκις ) κυδευϑοις ποτα δι χιυδυμίοις εἰν ψαυδαδέλφοις, ς ωῳ., κόρῳ 

ὑμοχθῳ᾿ ») ἡ Ὀσαιύτα ποίχων ἔχωρε ἢ ἠγαλλιάτο. ἤδει γὸ ὁ πεπληρρφόρητο, δ (ὦ 

“πεὸς δ παρϑ πονοὶ Ὧι μεγίφων ἀυτῳ βεαθείων παοϑξενοι γί γένονται, ὦ κίγδγωυοιςε. 
φόρος ἐτικιον. Εἰ ἰ ὃ ὁ ὁϊαχως αἰ ᾧ) «8 πίω Ῥαχιλι πόλνὼ ὡς ἡμέρφις ὀλίγας ἢ 

ἐπία ἐμ Φριθμὸν ὠδμιζε, πολλῷ μᾶλλον ὁ μακοίρλος ὥνε συσὲν ἀπόρτα ἡ ἡγεῖτο πὺ- 4 

ρωλεὶς ὡπαξ τῷ αἰδὲ τὸ τὸ Θεὸν πόθῳ, ᾧ ὴ ῷ αἰγαπώμϑμον ΧΧρλφον ἀπόμτα λ' χρρ. 
ὑϑέων. αυυϑείσωϑυ τοίνιων, πὐρακαλώ, καὶ Ὁ ἡμεῖς αἰγαπτῆσοαι ῷ Χοιρον. υζα, 

ἔτερϑν, Φησιν, ὸ ᾿ Χεισὺς ζητᾷ θα σῷ, ΗΘ αἰγαιατ αν αὐ δ ὁλης τῆς καρδίας, αἱ 
ποιᾷν ζαὰ οὐτολθὶς αὐτῶν ὁ ὁ γὰρ ά ἀγαπῶν αὐζὸν καθ᾿ ὧν δὲῖ ὅ9πωὸν αἱ αἰγαπτῷν, δοιλονότι χα μι 
ζὰς αὐτῷ ἐπείτετωι ἐντολοὶς ποιῴν. ὁτὴμ 7) τις αὐδά να γνησίως ἐκεπαι, πόρτα 19 
ποραῆεν ασύϑαῖξει, ὦ ὁ ἀγαπώμδμον ἐφέλκεον, διιύαται Εἰς ᾧ «ξὶ ἰθὲὶ αὐζῶν πύθον. 

αὶ ἡμεῖς τοίνιω, ἐὰν αἰγαπήσωμϑυ γνησίως ΠΤ δεασύτίωι, ἡ ζαὰις εἐἰγτολοῖς αὖ ὑπνῶν 
διιυησομέθοι, κα ἡ ῥιηδὲν προ ηει ὀκείνων ἫὋ Ἕπαροξιώαι διυνα δύων Τ' τ αἰγαπώμϑυο, 

τϑτον βασιλεία τ ὐδμναδν᾽ τούτου ἡ ἀπόλαυσις ΄ ἢ ἀγαλών" τῦτο ᾧ μυοία ἀγα ὃ 

καταξιωιθέουαι γνησίως, ἡ καθ᾽ ὃν γθ} δὴ ̓ϑπονα αὑτὸν αἰγαπᾶν. ἀγαπήσομδϑμ δὲ αὐτὴ τὲ 
γνησίως, ἐαν Ὁ ἰδέ αὐῷ Τ' αγοϊπέωυ,ὶ ἡ αὐθὶ (ἂν ὁμοδιύλοις πολλίω Ἐληδειξωδθε 

αγάπέω. Εν ζω τως γΣ, Φησί, ταῖς δυσὶν εὐτολαῖς ὅλος ἢ νόμος ἐ Φ πουφῖται 

κρόμάμται ον ὦν τοί ὰ ἀγαπῆσαι κύδλον τὸν Θεὸν συν "2 ολήῆς τῆς καρδίας συρὼ ὅξ ὁλὴς τὴς 

ἰχύος συ, ᾧ ἐξ σφ ὅλης τῆς δχζονοίας σϑ᾽, ἂπ τὸν σλλησίον συ, ὡς σταυτον. τατον Ὡροδὃ 

κεφαίλαιον, τῦτο πασῶν Ἢ τῷ Θεοῦ Οὑτολαδνὸ ὃ λεμέλιος. τῇ γγὺ ἀγάπῃ τῇ ἡ χυθὲ τὸν Θεὸν 1 

(ὑμωεισέρχεται κὶ ὁ ἡ ̓αὐξι, πλησίον ἀγάπη. ὃ ὃ ἀ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν υ ̓ αξώψιπι (γώ. 
δελφὸ, συυὲ ᾳ χρήματα Τ οἰκεία μμέλρες “σϑοτιμήσει, δλα πολλίω ) ἰδὲ αὐτῶ. 
δείξετοωι τίω φιλοτιμίαν, μεμφηνϑῴος τὺ α Εἰρηκότο, τὸ ποιήσοι ἐνὶ τϑτων ΤῊ ἀ.- 

δελφων με μος ἐλαχίφων, ἐμοὶ ἐποίησε" Ὁ ὸ οὐνοοῦν δ οτί δῷ τὴς Εἰς Ὁ ὁμόόισλον “ἜρΆ- 

πείας αὐῷς ὅθινο ο Τὰ ἐ γυομδρα οἰχειόνϑμος ὁ αἰπόμτων δεασύτης, κῷ πολλῆς ΤῊ ψ 

πορλϑυμίας ἁπόυτα ἐργάσεται, καὶ πολλίω «ἰὼ ϑαψιλειὰν «δὶ τίω ἐλεημοζιμίω 

Τχιδείξετωι, αὶ πσοϑς τίω ἀτελειὰμ ὁραῖν τῷ φαινοῤδμα,  λώ “τος ὦ μέγεϑος τὸ 

οἰκειϑοῦς ἐπαγίβιλαμϑῃν τὰ Εἰς οὗν πίηΐζς γοόψϑμα. μὴ δὴ ̓ αὐ θατεύγωρδν “πλίΐς 
πὐϑκκαλώ, ῶ κέρδος Μὴ ἡμοχέρων ψυχῶν, ὃ φαῤμαχον. ἦν ἡ ἡμετέρων πραυμάπι, 
Ὅτ γον στο μείλιξαι ὧ Φαρμαχον Ὁστιυτίωυ ἡμῶὴν ἦν βρέξει Ὁ Ἢ εραπτείδ ρὺ ὅπως ἀφά- 
εἰσει τοὶ ἕλκη Ὦ ἡμετέρων ψυχῶν, ὦ ὡς μηδὲ] ἴχνος μηδὲ ὀυλζωὼ κατωλειφιϑέωαι ὃ ὅπερ Ὠἰ 

Μ Ὁ ματικδν τραυμοίτων ὀυχ οἷόν τε μές. καὶ γὸ μευ ολαίκις τίς τὰ Φανβμαχᾳ τὸ 
οἰκείῳ τραύματι Ἰχιϑὴ τὰ ἰ φοραὶ ἊΜ ἰατρῶν χαιτοισκδυαζάμδνα, αἀναΐγκη 5 ὠλίωοι 

ΦΟ (Ὁ ματι εἰναπομϑύειν' [ἡ] Εἰκότως. σῶμα γΡ ὅ41 τὸ ϑεραηγάόνϑμον. ὠς θα) 

Ὠδ' ψυχ! ιν [- ϑεραπτί,οιδύη, ] ἐπειδϑρ τ οἰκείαν (ν; ὠμοζιευίων Ὠηπιδείξη) πολ, " 
λήν δέχεται Ἐ Ἔ Ἐχὶ Ὁ βέλτιον μετοιξολὴν, κὶ ἡ ὕτως “πομ φυγαδυίεται πεξλκηνως Π ; 

χϑνιορΐός δϑέμια σφοδρῦ διεγολώτος.  ͵Ἴότων αἰπϑόώτων τ ὑποδειγμιατων ὑαϑαλήραη ᾽ν" 

μὲν αἱ γθάΦαι. ὅτως ὁ μιικρέθλος Παύλου τ ὐπύφολορ γέχϑνεν Ὡσὸ διωκτα ἡ ὁ ἴω πθ, 

πυρθών Ὁ Τ ὀκκλοισίδμ, ὕσερον αὐτὸς ἀυτῆς γέγϑνε γυμφαγωρϑ. Εἶδες ἀκρῶν ̓  μ᾿ 

(αῶολιν, ἐς Εἴδς ἀφατον μετάφασιν. ὅυτῶ ὼ ὃ λῃφὴς μινείας ἐργαίᾳμϑνος φόνε, ΟΝ 49 

μιᾷ, χα!ρϑ μπῇ γα μο ὀλίγων ὠκείνων ῥημεύτων ὅτως ἀπϑωτα ἀπείψατ τλα 

τήμάτα, ὡς ἀἰκρόσοι τὐϑοὶ τῷ δεασῦτε, ὅτι σή 1 σήμέρον͵ μετ᾽ ἐμ ἐσῃ ο» τῶ Ἀμδήσῳ ὰ 

Οὐτω καὶ ὁτελώνης Ὁ φῆϑος πλήξας, τὰ οἰκεῖα, αἱ μδτήμαιτοι ὁμολογήσεις ἊΝ 
δὲχαὼ ἰνᾳ 



ΓΕΝΕ ΣΙΝ, δογ. νε, 431 

λυιωμδίος αἰαῖ (ὃ Φωρισεῦον. Σλλαὶ τύταν ( ἕκα τος ψυχὴς θὐγνωμο(εύσιν ἴηι. 
λιξ αἰμϑρος, ὼ σοὶ πσϑότεροι ὁμολογήσας τῆαϊηματα, ὕτω τὴς ( υυγχωρήσεως ἀπήλαυ- 
σου, βωμὸν Ἁ Ταύτης τὴς ὡΚ)τολῆς τὼ ἰχωὼ ̓  ὼ οἴω αἰξκυσίας δυυλα μιν κέκτηται καὶ 
δαψιλὴς ἐλοι μοζιώη, ἵνα μαϑόντες Ὁ δξ αὐτῆς ἡμῖν ἐγίνομϑμον κέρδος, πσοοϑύμως 

ς ὑτίω μετπέλθωμϑν. τάχα Ν᾽ τοσαύτη ἀυτῆς κἡὶ πὐθιασία, ὡς μι μόνον αρδοτήμκατα 

ἐκκαϑαίρειν, λα ὦ αὐυτον τὸν θιχγατον φυγαδοῦεν. κ᾽ λέγω ζψπον. χ᾽ αἷς, Φησιν, 

ἐλεημο( ώϊιυ ̓ξχιδειξαίνδυος τῷ ϑανώτα κρείῆων γύγϑνε » καὶ μδυὺ ὡπόμνζως ὁροΐμϑμ 
νι κὲ τίω τυρφιννίδω “τῷ ϑοιναῖτε γινονϑμοις. μεὴ ϑορυζηϑῆς, ἀγαπητὲ, ᾿νγαὶ μαῖα δὲ 
αὐτῷ πσραγαώτων, “πως ἡ τὴς ἐλεημο(ιώης δυώαμις οὐνίκησε ἡ τότε τίω τυρᾳ γνί-- 

ΑΥ̓͂) θ 
Χχῶν Ἀ . 

Ἰοϑω, Τφοιθο τίς ἐύμετο γουυνὴ τις διερμιζωυνένονϑμη λέγε) Δορκοίς ̓ ὡυτή ἐργ9ν ἐποιφῃ» Πρ. θιλεὶ 

καθ᾿ ἐκώτιν ἡμέραν Ὃ τὸ “Ὁ ἐλεημοζιμύης θύποοίαν συλλέγν ἑαυ τὴ, ἐνεδὶ δυσκέ,φη-- 
σι, ζχὲ χέρα, τίου ἀδλλζω ὥπασαν θύποοίδν εἰυταὶς αν 4: γεν. ἔλμετο ὃ αἰαϑενήσα.-. 

“αν αὐτί οἰποθανεῖν. διλαὶ βλέπε μοι ἐν ζῦϑα,, ἀγαπητὲ, πῶς αἱ τῆς ϑεροιποίας 
οὐπολαύνσαι,ὺ τὰ σώματα σκεπύμϑμαι αἰπ᾽ αὐτῆς, οἷν χαιρῷ τέω ὀϑεργέτιν αἰ μειξόμες-. 

15 γα, αὐθιεςῶσοι (δ “δἰπόφολον, ἐπεδείκνυον, φησι, (αὶ ἱμιώτια,ὼ ὅσοι ἐποίει μετ᾽ αὐ ἃ. 
σαὴ Δορχᾳ, ἐφ ζφον ἐπεζύτδιω, δαίκρυα ἰσὼς πρλσέχεον, ἡ Εἰς πολεὼ οἶκον 1: 

οὐπέσολοὶ ἐφείλκογτο. τί δὼ ὁ μακαίφμος Πέζ)ς: ζᾳ γϑιατα γείς, φησι, τοϑσηύξα.. 
τ, αὶ ἔχιςρένψας πυοὶς ὃ σωμα, Εἶπε, Ταὐιϑαὶ, αὐαΐζηϑι. ἡ 5. ζὠοιξε ἄν" ἐφθαλμῶς 
αὑτῆς, δδοήσω (ὃ Πέδνν ὀδεκαϑισε. δοὺς Ὁ. αὐτῇ χεῖφο. αὐέφησεν αὐτέων, ᾧ φωνή... 

20 σακςἂν: αἰ γίσς ὦ (ᾷς χρριϑ, παρέφησεν αὐτί ζώσων. Εἶδες διώαμιν τῷ Φἰσοςύλου, 

μᾶλλον ἢ τῷ οὐγερυριῶτος οὖν αὐτί δεασότα. Εἶδες ὑση τῆς Εἰς ταῖς γέραις θὐποιΐας 
εἰμοιθ  ᾧ ἐν ᾧ παρύντι χαιρῷ γέχϑνα. αἰ ))8}} τοσούτον, Εἰπέ μοι, παρέοαν αὕτη ζαῖς 
γἥξαις, ὅσον αὗται αὐ! ἡμείγαντο : ἱμάτια πέος ὁ ὥφαςς αὑτωῖς, δι᾿ αὗτωι ασθϑς 
ζωϊεὺ ατίω ἐπτλμήγαινρν, ἢ (ὃ ϑαίνατον δ αὐτῆς δϑραπετίῦσαι ἐποίησαν" μάλλον 

25 ὅχ αὗται, δαὶ δὲ τίω Εἰς ὗζξς ϑορφιπεῖλν ὁ φιλόν,ϑοϑ πος ἡμδμ δεασότης. Εἰ. 

δὲτε φωρμαάκα δυυίαμων, ἀγαπηρί, τῷ πόρτες εαυτοῖς χατασκθυάσωμδν. συσὲ 

ὙΣ πολυτελές 691, χα] τῶ γε ζοδουὐτέωυ ἔχον τίωὐ δυυύωμιν, διλιὰ σφόδρα ϑύωνον, 
ὑθτεδωποίγης διᾷτωι πολλῆς. Ὁ »»» τηςἘλεημοσιώης μόγεϑος οὐχ ὧν τῷ πλήϑει Υ̓ 

! )οηματων κρίνεται, αλλ οὐ τῇ προθυμία μ) διδόντῳῃ. δχρὶ Τρ ο Ο᾽ πυτήσιον ψυ- Ματγβϑ, πμβ, 

30 γρο δοὺς ὈυδΈΚΊος »νόγϑνε, Ὁ ἡζϑδύο λεπη]αὶ καταξαλούσο, ἵνα μαίϑωμϑρ ὁ7| πεῖν-- Δεκυκα, β 

παρ γνωμέων ὀρϑέω Ἐχιξητᾷ ο ΨΜ ἀἰπόμτων δεασύτης. ἐς! πολλαχις ὶ ὀλίγα ἔ-- 
χοντα πολλίω τίω δωίλειδν τὴς ἐλεημοσιώης Ἐχιδείξαοϑαι, ὅτὸν Ἢ ἡ πσοοθυμία, 
ἐῤῥωρϑῥη καὶ πάλιν Ὁ εἰνωντίον δαὶ καὶ πολλαὶ χεκτημϑμον ἐλοῤῆονα, ὁφ.ϑέεναι ἢ: ὀλίγα ἐ- 
χόντων δζα Ἔ τῆς ἰδίας γνώμης μικρολογίδμ. ὀκχέωμϑυ δίχυ, «Ραχαλώ, πὶ ὄντα εἰς 

γ,,Ἐλυ 7 γ] ᾿ “ ! 2 «- - ! εν " , 83 (νυ ωῳ χρίία οἵας μῷ δωδι υς γγωμηφ, ὃ: ὧν ο δεασύτης ἡμίν κεχάθαςαι, ἡ αὐτὰ 
ἴω ετε ἡμ(ὼ δυλώτα ἀὐτῖμ παλιν ἡμεῖς δώμϑυ, ἥα ὅτω παλιν κ(Τ᾽ πολλὴς πσθϑσ- 
χης ἡμέτερα, γένηται. Ὧοσααύτη ))5Ρ «τη φιλοτιμία, τί ὁ ἐφ᾽ ὧν ἔδωχε λα μᾷαί- 
γῶν, ἐχ ἡγεῖται ζ ἴδια λοιμξαγειν, οἰλλα μ᾿ πολλῆς ἡμῖν αὐτοὶ τὴς φιλοτιμίας Ὥπο-- 
διδὸναι χὐσΊορε ) “μόνον ἐδὼ ἡμεῖς ΓΝ ἑαυτὴν Ἐχιδείξαοϑαι βιαληθαΐμϑν,ὁ χαϑού- 

40 περ τῇ τῷ Θεοῦ ιολ ζῦτα χοοαικατατιϑένϑροι, ἕτως αὑταΐζοις πένησι ρρηγώμϑι, Εἰ- 
δοτες ὁ] ἀπτερ ὸν ἡ χεὶρ ὠκείνη δέξηται, σύκα ἐκᾷνα μόνον ἰποδίδωσιν, αἰλλαὶ αὶ πολυ- 

πλάσιονα, ζῳ δοϑώτω ὅτος ἡμῶν αὑτὸ πάλιν »χαφέζεται, τίω οἰκείδν φιλοτιμίαν δ ο᾽ 
πόμτων ἔχιδεικγύνϑμος. καὶ “ἱ λέγω, ὅτι αὑτὰ πάλιν πολυπλασιώζει Ὁ ἡὶ χεὶρ ὀκείνη 

᾿ δίδωσιν 



ὙΜ ρα, Ὁ, 

Ἡσαὶ͵ ξ, β, 

Ἰζαρω, ΚΠ, Ιὁ', 

43»  ΧΡΥΣΟΣΤΥΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

δίδωσιν Οέκ αὐτὸ μόνον, αἰλλαὶ μΩ᾽ τ ύτων ᾧ τίου βασιλείθω ἿὟΜ' ὀρανοῖν δωρεῖται, αὶ 
ὀϑακηρύῆει τὼ φεφανο!, ὦ μωρία «ἰγαλεὸ χαθάζετω, ἐαΐν ἐκ ΟΜ ΕΝ ἀντ δυϑέντωγ 

μικρὸν φι Εἰσενεγκῷ βαλυθώμϑν. μυὴ γὸ βαρύ ὀὼ ἐπαρϑὺς "Ὁ ἡμδμ" τεῦ! ζῷ πι.-. 

οχῆὰ τὴς γφείας βέλεται λύωγκχαια, ἡμᾶς “ποιήσοιοζ, ἢ ὥπερ Εἰχῇ ἡ ματίω ἐν πῆ; 
(αμεείοις εφαπόκειτωι, ζαωτα βύλεται ὑφ᾽ ἡμδι! αὐ χαλος δχρινο με ϑίωναι, ἡα ἀ. : 

φορμιζιυ λαθὼν οντεῦϑεν λαμφυοῦς ἡμᾶς φεφαγώσῃ, ἀσεύδει γδ)γ καὶ ἐπείγεται 
καὶ πϑώτα ποιεῖ χαὶ ποραγματόσεται, ὧςε ἀξιώσοι ἡμᾶς ὧν καὶ ἐπηπείλατο, μὴ 
Οῥιω ἑαυτοὺς ὐἰποζερήσωμϑμ, «ρακαλώ, ἫΜΟσύτων αἰγαθών. Εἰ Ν ὧ ξβὲτὼ 

γώ “πογώνϑμοι ἡ τα λοιητωρϑιοῶτες, (ὰ ἑαυ  ἰποϑύχας κεγϑντες Εἰς τίω γάϊ κα. 

χαξαάλλυσι τὰ ασέρ μαΐᾳ, κ) τὰ πάλαι ((μνηγμϑῥα σχορστίζσι, Ὁ αἴθ ἡδόγης τὰπ ποι- ἰῷ 

ὅσι, τῇ ἐλπίδι τῷ πλείονος ἑαυίδυ πα μυϑθούμϑροι,  ζωυζῳ Ε ἰδύτες ὡς αἰέρωνἀ. 

νωμφλίαι πολλαχις,ὁ γῆς αἰκουρπία,ὺ ἑτέραι πολλαὶ κρθεςείσεις, ἢ ἀκρίδων," ἐρυσίξης 

ὁ φόζος ὁ ἡ ἐφοδὸς ἢ τσδόσδυκίας δι υδοτεῖν ᾧ πέλοις ἐποίησε,ὼ ὅμως ΟΝ γοηφοτέραις χχὴ 

ἐλπίσιν ἑαυζᾷν' τρέφοντες, τὸ οὖν τοῖς ζᾳ μιείοις [υηγμϑμα τῇ γῆ τ Ῥακαζαηβεναι" 

πολλῷ μᾶλλον ἡμῶς τὰ «πλως ἀποχείμενα σχϑῤπίζειν Εἰςτῶω πενήτων δρξει 

φίω ασοϑσῆχεν, ἔνϑο, ςύκ ἔνι ποτὲ ὀζρ μδδοτεῖν 8 τέλοθ;, συσὲ δεῖσαι τίω Ὡποτυχίαι 

ὑχὴ τῆς γὴς γινομένευ. Ἐσχθρπισεγδορ', Φησιγᾳξέδωχε τοῖς χέγησιν. ᾿δν, ἀκυξᾷ ἐξ, 
ἢ, ἡ διχαιο[ μώη αὐτῦ μένει Εἰς Τ' αἰωνα, ἅ αἰωνος. ὦ ϑαυμφσίν σχϑρητισμ, οὐ βεᾳχᾷ 
τῳ  γούνῳ τίου Οἱ φνομιξωυ ὁποιήσεωτο, ᾧὶ οὖν διζωυεχκεῖ, τω αἰαύνι ἡ διχαιο( μωύη αὗται! 
ἀϑύει. Ὧ σϑτα μαδκιουριφύτερον δμοιτ' ὀνποτε; δχοὲ τῷτο, ἀὐβακαλώ, τὼ δα τηρ έν 

λεημοζλώης δϑιχαιο(ιεύζω ἑαύζῖς ᾿χιασασώ ρα, ἣν ἡ ὁ «ἰδὲ ἡμδῆν το λέτεοϑαι ἀξιν,. 
ὅτι ἐσχόρπτισουν, ἔδωχϑμ τοῖς πένησιν, ἡ διχαο( μύη αὐὴν "ϑιειΕἰς αἰωΐγα. τῷ αἰώρς. 

Ὁ “ὃ Εἰπων,ἐσκόρπισεν, ἔδωχεν, γα μὴ νομκίσγις ὅττί ταὶ σχϑρπτιαϑενζο, ἀπώλετο, ΓΟ 

σγϑτο (αχέως ἐπήγαλδν, ἡ διχαιο[ μη εἰυτο ὑϑμει Εἰς ὯΝ αἰώνα, τῷ αἰώγος. ὀκεῖωι, 

φηδὶ, “μ' σχϑρπιαϑέντων ἡ διχφιο μη αἰγαίλωτος μϑῥει, πλωτὶ ῷ αἰαῦνι ϑρουτενομδίη ἡ 4 

μηδέποτε πέρας λοιμολϑεσοι, αὶ ΚΙ᾿ τὴς ἐλευμο(ιωης αὶ τὴς ἄλλης “Φρετῆς πολλίω 
τίω ἐχιμέλειδν ποιησω θα, ᾧ τὰ παϑη τῆς (ὑρκὸς Χαιζα φέλλωρϑμ, ἡ ϑξοοίσωμν ἐν 
τὴς ἑαυ δὴν ψυχὶς πᾶσαν ἐχιθυμίαν ὠτοποντλύζρι πονηρὸν λογισμὸν, ὀργά, ϑομὸνβα- 
σκϑυΐδν, ἢ τίωι θ᾿ μορφίδν τῆς ψυχὴς ὀζρὶ πόμτων χαλλωπίξωμϑμ, ἵνα φαιδρὸν αὐντὶς ̓ 
ᾧ λαμισδῦν ὃ κάλλος χαζασκδυασαντες Τλτασασώ ἔβα, ἑαυτοῖς () ΔΨ δἐφανών διε 
απὐτίωυ,  μονδωὺ δὴ ἡμιῖν καλαϊξιωσῃ ποιῆσαι. ἔνθα γὸ δρ ἤδη υχος δὐμορφίαι, ὅ)- 
ϑέως ὀκφέφίγππατω αὐτὸς γὸ Εἴρηκεν, τι ἔχὶ τίνα ξχιολέψω,δολ᾽ ἡ Ἐπὶ Δ ωραονὶ 
ἡσύχιον, ζῳπεινὸν, τρέμονζοί μὰ (διὸ λόγοις; Εἶδες πὼς ἡμᾶς ἐδίδιαἶξεν ἀπόντα πὶ 
πιϑυματιχοὶ γρώ ματα ταὶ δεινά νϑμα, δ υχος Ὁ θὐμορφίλν φαιδροῤ αἰαϑ, γασαοί, ἡ 
ῷ κοίλλει στροδραὶς ἐἸξαςραϊγηεοῦ, ἐχὶ Τ᾿ ὡράὸν, φησι,ῷ ἡσύχεον τὺ ζουπτεινον. Εἶπαῦν: 
πόώτων χαζασκθυα κὸν ἐπήγαγε,ἡ τρέμοντά μα (ὅν' λόχϑες. τί ὅ81 δ᾽, καὶ πέμονζᾳ μν 
ὧν λόχϑες» Τὶ ὑπακοίω Ἢ τῷ Θεϑ πυφοςαγμάτων δὲ αὐ ἢ ἔργων πληρφιιώζᾳ καϑά.- 
περ δλλώχοῦ φησι, Μαχῴολος ὃς καζοπήήσσει πλμζῳ δὲ δ λοίξειαν. οὐδε 
ὦ αὐτὸ τῦτο ὑμῖν ἐσύμιαψεν ἡ ϑεία »ραφη ὦ τρέμεν (ἄν τῷ Θεὰ λθγρες. Εἰ Ὁ ἡμᾷ, 
ἐπειδὴ ἴδω νϑῳ οἰκέτην ἡμέτερον μέϊ ἐχιμδιείας “πολλῆς Ὠπτάγμαζᾳ πληρϑιωζῳ 

πὸ ἡμέτερα μὰ πολλοῦ 8 φόξι καὶ ὅ ζ μυ,πλείονα ὃ δ ἑαυΐ θυ γοιδι καὶ συμπαλειανν 

εὖτ. βχιδεικγυ ἴθαι, πολλῷ μάλλον ἐῤ ὁ αἰγαϑὸς δεασύτης ἐἰς ἡμᾶς ἦτο Ὠχιδείξη.). 
Ὑϑτο τοίγεωυ ἐλενν, ἐπ ὠκᾷνον Ἐχιολέψω τὸν ὥρᾷον, ἐ ἡσύχίον, κ) πρέμοντα μδ ὧν 

δ» γ: 



μὲ 

ΓΈΝΕΣΙΝ, ϑλογος, 433 νιν. 
λόγϑις. πρέκιϑνϑμ τοίνιου, πο δοιχα λω, ὺ κζδ' πολλῦ φόου πληραμθμ αὐτο (ὥἄν" λόγϑις 

(ὠτῦ γὰρ εἰπ λ9γ9ι τὰ τ αὐτῷ ἡμῖν δοϑέγζο. πσοϑςαγλατα) ὦ μιαῦῖντες σιν 

“διρέσχεται, χαὶ τίνα, τοϑσίφται, κεῖνα, μετίω νϑμ, χαὶ τοιούτοι “ϑνέοϑαι αὐσαϑαζωμϑρ, 
ἐσυχίλυ, ρᾳύτητο, ταπείνωσιν πολλίου ἐγτιδεικγύμϑμοι, χαὶ πόύτα ζῳ 1" ὐτιῳ ἔχι. 

: πέγματον μετ᾽ ἐυλαξείας πολλῆς μετερχόμϑμοι ἡ φόδυ πολλϑ, ἵνω τέο ϑζαϑεσιν τὴς 

γνὼ μηφ. τῆς ἡκμετέρο.ς Σιασοϑοζα νϑρυος ὁ Μ αὐτλύτων δεασέτης, καὶ" Φρχεοϑεὶς ἡμδυ τὴ 

σ᾽ ἀχθῇ, Ἐχιθλέναι ἐφ᾽ ἡμᾶς χρυταὐξιωσῃ. ἐδ Ὁ» τούτο ποίθσαι! χαταϑὲξητωι ον 

πασῃ ἐστραλείᾳ ἡμᾶς χα το φήσει. Ἰγπολέψω φησιν, δὐτὶ τῷ, παδϑνοίας ὠξιωσω, 

χεῖφοι ὀρέξω, ἐν ὦπασιν ἀὐτλήνο κθ1, Ρ ἐμφυτῷ φιλοτιμίας μΤ' δευψιλείας 
᾿ὸ πϑδίξω. ζωτα δ ἀπόρτα μμετίωρδν, πἴβακαλώ, ἵγα. ἔχιδλέψῃ ἡ ἐφ᾽ ἡμὰς ὁ δὲ-- 

ατύτης, ὼ δυυυηλείημϑῳ ᾧ ῷ παροντοι βίον ἀλύπως δἰ ϑνόσα ᾧ δι μδηώντων Ὥστορ- 

ῥήτων ἀγαθῶν ἔχιτυχειν, γα θατι ἡ Φιλθν,ϑόϑπίαᾳ Τ' κυρλου ημδ, Τησῷ οι Ό, ὧθ' αὶ 

τῳ! πατοὶ, μα τῳ γίῳ [ ὃ ἀγαθῷ] ἡ ζωοποιῷ πγϑύματι δῦξα, κρ οτος, τιμω, νεῷ 
ὶ ἀεὶ ἡ Εἰς «ὅν αἰωώνας ὟΨΜ αἰώϊων. Αμζω. 

4 

ἤλογος,. ΕΙΠΕ ΔῈ ΙΑΚΩΒ ΠΡῸΣ ΛΑΒΑΝ, ΑΠΟΔΟΣ 
μοι πίει γουναἴχοὶ μια {πεπϑλήρωνται γδδυβ αἱ ἡμέραι) ὁπτω; Εἰσέλθω κασοϑς 
«ὑτίω 

ΓΙ τῆς ἀγοίπης τῷ Ἰακώθ, με αὐδὲ τίω Ῥαγὴλ ἐπεδείξατο, Εἰς 
τίω Παύλου ἀγάπζω μετοςαγτες οϑὲς, ὁ ὃ μέγεϑος Ὁ αἰθὸὲ 
ᾧ Χολφῦν πόθου ἀὐτν χατα μκαϑέγτες, καϑούπερ “πὸ ῥύμης 
“τ ὸς στφροδροτέρρις ὀξῥκυοϑέντες, οἕκέτι ἰούσου νϑρ Κχὶ Ὁ ἀἰκο. 

ΕΚ Δ.) Νος λυθιὰν ἐπθμολϑον Φ λόγϑυ. δ ϑαϑ!, Εἰ δυκεῖ, σήμερον ζοῖς ἐξης 
Ὁ ΠΠΠΠΠΠ ἐπεξελθογτες ζὶ λειφϑώτα αὐαντλιηρωσωρϑι, ἵνα ἢ ὧκ δ σὐ-: 
μέρ λεγϑυδύων ϑρκϑσοιν ὠφέλειὰν καυρπωστέμϑροι, ουτῶς ὀΐκαδὲ ἐπόμέλθωμϑν. 

[Ω ἢ ἐπληρώδν ὁ ἐπῆα ἐδ Ξριθμος, ἡ ἡσοῖν, Φησιν, οὐνώπιονακως ως ἡμέραι 

ὀλίγαι ο τοσύτος χρόνος δζρ, Ὁ ἀγαῖσαν αὐτ' αὐτ', 21 Εἰπεῷ Δαάζαν, διπύδὸς 
μοιτίω »ιναϊκαὶ μιαζπεπλήρωνται Ν αἱ ἡμέραι μι) ὅπως Εἰσέλθω πσοϑς αὑτίω. 

9. Ζ;Ζῷ Σιωήγατε ὃ Λαζαν πόρε (ἄν: ὀῤδρας ἢ: πυγτῦ, χαὶ ἐποίησε τ’ γοί μον, 

23 Καὶ ἐλμετο ἑασέροι, ἡ λαδων Λαΐξαν Λείλυ τίω ϑυγατέρᾳ. αὐτο Εἰσύγαὰν 
αὑτίω πσδῆς Ἰαχωθ. Εἶδες ὦ παλαιὸν (ἴθ᾽ ὅσης σεμνότητος (ἄν' γοίμους ἐπετέ- 

λον, ἀκϑσοτε ὦ οὐδ σωτὸμικοὶς ποριπαὶς ἐπήοηνϑμοι, ἡ ἐξ αὐ δ!" δ᾽ στόλοι. 

μίων (αὶ σεμγαὶ 5" γαμιν καυταιφἐυύογτες. μήτ αὐλοί, μήπτοα κύμιαλοι» μυΐπα χρα 
35 βείαι σουτλμιχαὶ : τίνος 2.5} ἕνεκεν, Εἰπέ μοι, τοστούτίωυ λύμιξωυ ἐυϑέως ἐπεισοίγεις Εἰς 

τίω οἰκίαν, ᾧ «δὶ οἰπὸ τὴς σκίωυῆς ὸ τῆς ὀρχίφρας χαλεῖς ; ἵγα (τῆς αἰχαιρά δοιποί. 

νης αὶ τίου πῆς κόρης λυμιδυῃ (Οφρϑσιωώζων, ᾧῷ γέον αγαμομευυτότερον ἐργάσῃ; «γα 

πΥτὸ Δ Ρ, καὶ ἀγᾷυ τύτων “ν᾽ αὑποεκκαυμάτων, οὐκείνζωω τίω ἡλικίαν δου ϑίεσαι 

Ὥραΐως εἰγείκεῖν ῷ χειμκαύνω ῇΜ παϑών᾽ στὸμ 5. ἡ τοστωῦτα ἢ ζ(ῷ διὰ τὴς ὀψιως ἡ δ(ν 

40 τὴς ἀχϑὴς δωωψιλεςέ οιν αγαΐτῆοντο τίου πυφοὶν, ᾧὶ τίου χαυμνον “ἢν παθῶν φλογωδεςίς 

ὁλν ἐργαζόνϑμα, πῶς ἀχὶ αἰ ασοῦρύχιος ἡὶ ΤΆ γέα ψυχὴ ϑιμήσεται; ἐντόῦϑῳ »ὃ ὡπθμτ 

ἰπύλωλε καὶ διέφθουρται, Σἰπὸ ἣῇ τίου (ρφρφσιωύζω ἄξ δἰρχὰς δἰορύῆειϑαι “Μ᾽ μδηόν» 
τῶν δλλήλοις σιωυιένα᾿ ἢὸ πολλαΐχις ὧκ χυσϑτης ἡμέροις καὶ ὀγέος ἐδέξατο βέλος σα 

Φρυγίο, το}, οΘο τϑμικὸὴ 



εζ.»9, 

τειν. β. κι, 

ἘΦ. ΙΣ λό, 

454 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

τὸρικὸν ον πὴ ψυχῇ ὠκολοίφοις ἰδὼν ὀφϑοιλμοῖς, τὸ ἡ κόρη ᾧ ὅρα τὴς αἰκϑὴς ὄχ τῆς 
ὄψεως αἰχμοίλωτος γέγονε, ὁ ζξωτα δξ ἐκείνης λοιπὸν τὴς ἡμέροις (οἱ τραύματα αὑν. 

ζανόμϑνα μέζον ἐργάζεται χ χακὸγ. » Ὁ» τῦρῷτον μϑὺ τί “οο)ς δλλήλϑες αὐτῶν 

ὁμόγοιδν ρυῆει, ἡ ῷ πῦϑον κοίτα μαραήγει. τὸ γὺ πσϑϑς ἑτέραν ὠκεῖνος πσϑϑσχὴ 

τῇ οἰ ονοία, ὥδε κακεῖσε μεραξόνϑμος τὸν λογισμὸν καὶ “ποῦ τῷ αἰ αθόλν αὐτοὶ φρατης- ς 
αϑύμϑμος, πολλῇ οἰηδίας σιληρώσει τίου οἰκίδν. Εἰ δὲ καἰκείνη ἐυρεϑείη ζοιούτον τι πα. 

ϑούσα, δξ αὐ δῥ, ὡς Εἰπειν, ΟΜ βα,ϑρων ὥπϑμτα αὐάντρέστεται, χα] λοιπὸν δλλήλοις 

κρυτήοντες, ὁ μα δὶ εἰ ασοίας ἔγχει τίου γαμετέω, ἡ ἢ τὸν ὀύδρα, τ ἔνθα ἐγοίω ὁμὲ. 
τον ἘΠ) ᾧ σιωύδεσμμον, (Ὁ ὀφείλοντες ((ρξ ἐἢ μία (Εἰ σονται γ,δ, φησιν, (ὦ δύ 

Εἰς (ᾷρκα μἰδῳ) υτοι ῳ» τοστού τη αἰ σιρέσει τυγχόῤῥυσιν, ὡς Εἰ ω χα Τουτά] μκημϑέοι ῖὸ 

ἥσοιν, ἐπεισελθων Ν ἢ αἱ σἴθολος τοσαύτίοωω ἐν ὠδθις ἐργαίξεται τίω λύμώωυ, ὡς 

πολέμῶς ὦ μαγας καιϑημεθλνας τἰκίεοϑιι, αὶ μηδέποτε ἀγάγταυλδν ἔχειν ΝΜ κωδὰν. 

τί γ))5 ἀν τις ΕἾπποι λοιπτὸν ΤὴΜ᾽ οἰκετῶν α- καταφ ρϑνύσεις, “δ σελησίον οικοιωύτων (ἢ) 
γέλωτα, ζὰὶς ἀοριμοσεώας; καιϑυπερ γὸ “Μ᾽ κυξερνη ν᾽ ςασιαζόντων, καὶ (ὦ ἐμπλέοι- 

τὸς Ἢ κυδγύύων σιουαπολαύσσιν, ἡ αὐτόμδγον ἀγάνγκη Ὑ ναι χαιτοαπονταϑέωα᾽ τω τ; 
δὲ ἡ ογνζωϑα τῷ αὐἰδρὸς καὶ τῆς γωναικὸς πσοὸς διλλήλοις εἱ ϑφασιαζόγτων, ὶὶ (ὗν ἀλ- 

λους ἀἰπλυζᾷς σιωυαπυλαύειν ὙἍ)» κακὸν Εἰκός. ΟΝ τοῦτο τὐραχαλωῖ ζωτα ἀπὸμ- 

σα πσδϑορωρϑμας μι] τῇ σιιωηϑεία, κουταχϑλϑθεῖν. ὀιδοω ΡΝ ὁΤί πολλοὶ ζυωτίω ἡμῖν 

κσθν8 αλλόνϑρμοι σὐοϊὰ ἀγέχονται “Μ᾽ ΧΩΡ ἡρδμ' λεχονϑύων᾽ δλλ᾽ ὅμως ἡμιῶς αὐγάγκη 
( λυσιτελῆ, ὦ (ἃ τῆς μϑηόσυς κολοίσεως ὄξαυρπαξοντα λέγεν. σστν "ὃ λύμη το. 18 

σαίτη ψυχῆς, ἕΐνος ἕνεκέν μοὶ σωωυήϑειλν βύώλοει παδϑξαἰλλειϑτὴ ; ἰδιὰ κάγω σινήνεμ 

αἷν σοι τσ αἰ λλο αι βῥπίονα, ἥ ὦ χης ὠκέχοίωτο, ὅτε συ εἴξητω τοσοιύτη γγκ- 

σις ζω τὴς ἐυσεξείας. μή μοι τὸν δϑίχαιον εγζιῦϑα, λογίζε, Ὧν]ακωὼξ λέγω, ϑλὰ 
τὸν Λαΐξὰν εὐνόει λύδρα ἔτι Ὧοις Ε-ἰδώλοις “σδϑσανέχοντα, χαὶ συ δὲ μίαν γνωδσιν ἔχοντα 

τῆς ἐυσεζείας, καὶ τοστούτίω Φιλοσοφίδλν ἐχιδεικψύμϑμον. τούτο ὃ ὅ τοῦ μέλλοντος ἰώ 13 
ἀγεοϑαι τέο κόρζιυ Ὁ κατόρθωμα, δλλαὶ τῷ παΐβος τῷ τέω κόρδωυ ἐὐκϑιδόντος, δ᾽ κα 
τούτον ὠκίνησει τὸν θγον, ἐχὶ τσο)ς «(δ νυρμιφίως ζοσῶτον δ: ποτεινόμϑμος, ὅσον ποὺς (ἦ 
“εγϑωνηκόζακ, πσδῆς ΠΥ πατέροι τϑ γυμφίψ, χα) τασθϑς τὸν τίωω κόρζωυ ἐκδιδόντα φυμί. 

“πῶς ))5}} Οὐδ ἀτοπον ἡμᾶς (ἄν' τοσοιύτης διτολοιυσοινζᾳς φιλαν,ϑ 69 πίας, ᾧ 7 φοιν- 

ὝΨὦ καὶ ποβρητων μωφηρίων αἰξιωθενζω, ἐλαῆσς κυ τοῦτο γίνεοϑαι τῷ Λαΐξαμ, τὸ ἔπι19 

Εἴδωλᾳ ϑερᾳηγάσοντος ; ἢ εκ ἀκϑεις Παύλῳ λέόγϑντος, οπ μυςήσλον ὅγὸ γάμος, 

ἡ Εἰκων ὅ81 τὴς ἀγάπης τῷ Κοις ὃ, ἐὼ «ἰδὲ τίω ὠκκλυσίδν ἐπεδείξατο ; μὴ πίς 
γὼ καταιοζυϑωμϑρ ἑαυςᾶν;, ἡ αὶ σεμναὶ τῷ γ»αμν οἱ αφλείρωμϑν. Εἰᾷ »- καλὴ 

ὅξ1 ὦ τὴς συμξαλῆς ᾧ ἐπωφελές, κἀν μυ) σεουήϑεια ἡ, γοέοϑω" Εἰ5 βλοαξίω ἐχὶ 
ἡ πολεωὼ (δ ὄλεθρον Ὁ νιωῦ δὴ υμδμ᾽ Ὀχτελένϑρον, κὰν σιυυήϑᾳια ἡ, ἐγκοηηέοϑω. 33 

ἐπεὶ Εἰ τούτο συγγχωρήσαιμϑμ, καὶ ὁ κλιέτηων, χαὶ ὁ πορνθύων, καὶ ὁ τίω ἀλλίω ὧπα- 
σον χακχίν Ἐχιδεικψύνϑμος, τέο σιειωύϑειὸν ἡμῖν πσοϑραλεῖται. Δλλ᾽ σαεῖὲν πὸ 

τάτα χέρδυς αὐτῷ ἔςται, Οὐδὲ συγνώμιῃ, διλα χαὶ πολλὴ ἡ κουτηχϑολα,, ὅτι Οὐδ 
ἴσωσε σιωυηϑείας αὐ λμέαϑαι πονήρφὶς. ἐδ 7} βυλωμέθα νήφειν, χα! πολ- 

λέω πὰς ἑαυτῶν σωτηρίας ποιείαϑαι τίωὐ φροντίδευ, δευυνησόμεθα, χα! τῆς χακης 40 

σιωγϑείας διατοηῆναι,, χαὶ Εἷς χαλίω σιωηϑειὸὰν ἑαυςῆν: ἀγαγεῖν. χαὶ δυτώ υἱ 
Οὺς θ᾿ ἡμᾶς αὶ μιχρον παρέξομϑμ αἰφορμέιν τῷ πὸ αὑτά ζηλοιω, ὸ ΤΜ α΄ ὁχε- 
γῶν χατορϑουνόμων ἡμεῖς ληψοίῖθα ᾧ μμιοϑὸν, ὁγὸ πίω ὀρχίω ἴθασων τὴς ΩΝ 

(9ὺν) 
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ὁδυύ, ὅτος ὁ δΨ'υφ' ἑτέρων γινομδύων αὔλιος ἔςαι, ὶ διπλλοιὦῦ κομιεῖται τὸν μιαϑὸν, ὑ.. 
-Ῥ ὧν το αὐτὸς κατορθοῖ, “Ὁ ὧν τε ἑτέρϑις ἐπάτει Εἰς τίω ρίφιευ ζωτίω φιλο.. 

7ὔ ] ! ν » ε! Ν ) ͵ Ι ! " 
σοφίαν, μὴ μοὶ τα Μυγφα οκειγώ ρημματο κ) γέλωτος γέμοντα καϑϑθωλλεοϑε, λέρρν- 

περ, γόμιμοί ἵνα, 61) ζωτα, ἡ οἱ ᾧ τῦτο πληροϑδοΐ, χοὴ. ὁ ζαὕταω γδ γόμεμωον ποιεῖ 
(ἰιωοικέσιον, ἀλλα Φ κν τὺς τῷ Θεοῦ νόμος κζ' σωφρφσερΐης ὦ σεμψότητος τίω συνγ- 

ἑλίυσιν γίνεοῦ,, ᾧ τῇ ὀμόγοία, συμπεπλέηθαι (ὦν ἀλλήλοις (ἰωιόνζις. αὅτο καὶ ᾧ 

ἐξωλεν ἴσωσι γόμϑι, αὶ αἰκούσῃ ἢ  αὐἰδὶ ῳυζᾳ ἐορλακότων λελϑντων, δ! ((μωοικέσιον 

Οὐσὲν ἕτερον (Ἰωΐφησιν, ἢ σιωυήγεια. μή ζοίνιω αὶ Ξἄν" “τῷ (Θεοδ γόμως αὐ δαρώμϑυ με-: 

τὰ ΤΜμ αὐγ,ϑοο πίνων, ἢ ασδοτιμόνϑῳ ἕν" οἱ σθολικοὺς γόμινφ, αὶ τίωὐ ὀλεθρίαν ζαιύ.- 
͵ Ι ᾽ ’ “ι.͵ "ν Ι ᾧ Ὁ“ ͵ ς 33λ»Ἂν») ί »ν»ε Ι! 

10 τίωυ ((μννϑείον. οκείν ὃ δφηγομος ζῳύτω, τὸ χαιοϑντὸς αει τῇ αἀτωλείᾳ, τῇ ἡμετέ-- 

ῥᾷ. φἰ ζω δὼ ύοιτο κατα γασύτερθν τὴς ((ἱωυηϑείας ζτης, στὸν αἰ ασὸ οἰ ἐδἶμ χαὶ 

ποιωξολιμαίων λυ ,ϑοθπων σκώμματα ᾧ λοιδορίας αὐπείρφυς δέχονται ἡ ὁ αὐγήρ ᾧ ἡ 
γυνὴ, ὶ σὐίεὶς ὶ ὁ ἐχιτιμκῶν, δλλ᾽ ἔξες! το βειλομϑύῳ αἰδεωῖς κτὶ τίω ἐασέροιν ὥπορ.. 
γα φϑόγίξαϑαι, ὁ βάλλειν Οἷς σκώμμασι ᾧ “νυμφίον κα τίωω γύμφίω «ὦ ἐν ἑτέρα (ὦ 

15 ἡμέρα ἐαν ἕις ἔπ χειρήσῃ λοιδερήσοιαϑαι!, δικαιφήθλα, αὐτῷ, ἡ ἀἰπαγωγαῖ, ᾧὶ κίνδυωοι" 

πτεῆ τε μάλιςα πολλίω ἐχοίω 41) Τὶ αἰδῶ, πολλζω τίωὶ κοσμιότητοω, πολλίω τίω 
ἀγηείλν, Τοσοιύτης ἀπόμτα πληρϑέῦται τῆς αἱ οδἹμοσιοθης ως Εἰκὸς Τ' ϑρύζολον ςρα- 

τήγϑμῦτα ζωστα πϑμυτα Ἐχιδείκψυοϑαι. δλαὶ μή δυααραίνετε, ακαλώ. -Ογοὶὲ 

»δρασλὼς Εἰς ῷτῳ ὀξέρζυ Τ' λόγϑν, αλλαὶ κηδὺ νϑμος ὑμδν αὶ τῆς (Ὁ τηοίας αὶ τὴς 

το δ χοσμίας, ᾧ βυλθνϑνος ύμας τρίς ω ζαὐτίω μιεταολέω Ἐχιδείξαοϊ,, ἃ τῆς 
καλῆς ζαύτης (υηϑείας “δρχνγϑύὺοχατας μαι. ἐσ γ μόνον δοχῇ ὁδὸς Κ)μη.} Ὁ 

Ι σὼ . κζ να “  »»ι κ» ᾿ ον ! 
πράγματος, τὶ μικρὸν Εἰς Τ' ενα, ζηλοιώτες τὸν καλὸν τῷτον ἢ ἐπτευνετὸν ζῆλον, πτϑ,.- 
(κ ἐπανέζας ἕξετε, ὁ θὲ μένον (Ὁ τίωω πόλι οἰκϑιιῦτες μὶμυήσοντω “ὶ καλλίς ἴω ζαύ- 
τίω μεζαθολέω, αἰλλα αὶ ὧν ποῤῥωϑεν οἰκϑευΐζας Ἰπασάσεο)ε,ὺ ζηλωζᾳ ὑμετέρας 

25 καταςζήσετε, ἡ πολυτγὰασιογα, Τ' ΟΝ τῷ Θεού κομίείοϑς ςφέφανον, ὃτί δζοὺ Τ' τῷ Θεοῦ 

Φόζον, ἡ τίωὐ ϑν αἰὐτυ ἐντολιω τῆς σωτανικῆς ζαύτης αὐδιγερόνατε (Ἰωνϑείας. αλλ 
εἴ ἈῚ « δ 4 3.2 ᾽ ͵ 
δι ὦ δέξεοϑε μ( δ πνδοϑυμίας ζαύτίω κἡ δ πίω συμιυλέω, καὶ Εἰς ἔροον αὑτίω ἀ". 

εν φ4ει»-᾿-ν ε “-φι 2λ»ὔ 
ζετ, σφόδρα πέπεισμαι. ὁρῶν »ὺ υμμοις μ' Ὀσαύτης ἡδονῆς αἰχούογζᾳ Μ λεγϑμέ- 

ἜΕΨΆΕ; ᾿ "3 7 Ι ͵͵Θ ἊΝ ι ΑΔ ι 2 ! 
γῶν τὸ "τὸ κροτῦ χα! Τὴν ἐπαίνων φογαζομα!» 07]  ἴσῶ9ς Τ' ΠΧΣΝ ἐργῶν κοιτορθώσιν 

20 ἐπεῃϑήσεοϑε. ὁ δοχειϑεὶς τοῖς Εἰρηρϑίοις Ὠχὴ τίωὐ αἰκολυϑίλν τῷ λόχϑυ ἐπθμηξω. 
ὼ ἐλθετὸ, φησιν, ἐ «πέρ ὼ ἔλαξε Λαίζαν Κὶ Λείαν θυγατέγα εἰτε, ἡ Εἰσίγανν αὐτὶ 

ἢ ε [] ᾽ Ἁ » ᾿ 

πποϑς " Ἰαχώσ, μυὴ ἰτλὼς μηδὲ ὅτο χγ μαδράμωμο. ἔς! γὸ ὶ ἐν τότυ πολλαὶ συγ: 
“Ὁ ΑἸ ) , ᾿ , . ᾿ δεν ὧν ὦ 9]αχας ὦ ἀπλαςον,ὁ ὅπως παΐσης πονηρίας οἰκὸς ὧν παρεκρϑεϑη δυῦτε- 
Δ 4 ᾿ ! ᾽ , . ,»! ΝΣ “ Ι ᾿ 7 Ν 

ον», οτι μ᾽ Ὅσαυτης θύχοσμίας ἅπαντα ἐγίνετο, καὶ ὅδωωμϑ λαμπάδες, ἡ χορείαι, ἢ 
΄ “» Ἷ ε ε », “Ὁ “κ᾽ » ᾽ “2 Ν 
35 φῶτα Ἐ γρείδυ αἰυβοαίνοντοι, ὡς αὶ Ὁ ἀποίτίυ τῷ Λάζων Εἰς ἔρλον ἐλϑεῖν. ἔς! ὃ ὃ 
τὸ Λάζδυ ἐντεῦθεν καταλαζῴν τίω αἰθὲ τὸν Ιακωδ φιλοςοργίδν. τατο γῈ ἐμμη-- 

! ! ἃ ἢ »« ν᾿ αἱ ΛΝ . γνμιβν, χϑρήσατο, βαλθυϑυος ἘΧῚ πᾺ {ον κατέχειν ΤΩΡ ἑαστῳ ᾧ δίκαιον. δὴ Ὁ "ὸ ἡδῈ!, οτί 

“᾿ 

,ν 

ὠκείνης" αἰϑιοχαίοτο, ὁ Εἰ τῷ ασουδοιζομδμα ἐπέτυχεν , Οὐκ δὼ Εἵλετο λοιπὸν τῆς 

Λείας ἔγεχεν τίω δυλείαν αἰ αυυφῆναι, ουδὲ τίω μετ᾿ αὐτῷ ((ιωοίκησιν ἢ ΟΡ. τῦτ 

40 )εασοίμϑμος ὁ Λαΐξαν τῷ ὀύδρὸς τέο λρεῖδ, ἢ οὐνοαῖν ὡς σύκ ὸῤ ἑτέρως τε περι 
Ἄλον καὶ πείσειεν, τίω ἀποίτίω Οὐ τίων Εὖ ργαίσουτο, ἢ δίδωσιν αυτῳ τίω Λείδν ὰ 
Ζήφάς τῆς παιδίσκης. ΕἾΖα ἐγχαλθωϑρος εἰ ασὸ τῷ ϑιχαίν, Ἴἶνος ἕνεκεν ζὰ τὴς ἐπάν 
τῆς Εἰργάσατο, ϑὐατοϑσωπον ὐπολογίλυ ἐποιήσουτο. ΤῊΝ "ὃ Εἶπεν οἸαχωθ, 

Οεγίοτϊ, τομὴν 1 θο: 25. Τίορ 
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25 Ὑῆνος ἔγεκεν τό τό μοι ἐποίησα; αὶ αἰεὶ τὴς Ῥαχὲλ ἐδουλθυσεί σοι; ὦ γα “{ πα. 
ρελθγίσω με; 26 Τί φησιν ὁ Λαΐξαν ὀυκ ἔςιν ουτως εἰν τῷ τόπῳ τούτῳ δοιώαι 

πίω γεωτέρᾳαν, ρὶν ἡ τίω τορεσξζυτέραν. 27 Σιωτέλεσον δΐζυ  ζοωύτοης ( 16. 
δὸμα, ἡ δώσω σοιᾧ ζιύτίω οὐ τὶ τὰς ἐργασίας, ἧς ἐργαῖσι αν ἐμοὶ ἔτι ζ' ἔτη. 

Οἱράς τὶ τούτο αὐὖῷ 7) 'χόνώρϑμος ὡπόμνζῳ κατεσκϑύασιν. τι ΡΝ Εἦδ ᾧ ἐ-ς 

ρωτῶ ὃν ξὶτίω κόρζευ ὠκόκτητο, φησι, μυὴ νοκμίσγις ἠδικλοϑαι σε. Ἐγ4᾽ γ τ! “ἢ 

ἡμδμονομος, ὦφε πτοότερον ὁ ὡρεσᾷντέραιν ἐκδιδόναι ὀῤδρί᾽" δζρα τούτο υϑρὶ ζουύτ γε- 
“δένται "λήψῃ ἡ ταὐτέω ἣν ποθεῖς, ἐὸρ (ῳ ὁμοια ἔτη αὶ αἰ χὺ αὐτῆς δουλϑύσῃς, ταί. 
(ᾳ ἀκέσας ὁ δίκαιος ἑτοίμως ὡπόμζοι κατεδέξατο, 28 Καὶ μ᾽ παύτα ἕτερ 
ἐπθ)ἀ ἔνι ἔδωκέ, φησυ, ἀντο πίω ϑυγατίοᾳι αντῦ Ῥαχῤλ γωνῦκα. Ὁρᾷς πα το 
λι ὅτι τὰ δ.) γα κίον γίνεται μῷ' πάσης κϑσμιοτητος, ἜΝ ἰκϑων ὅτι ἔλᾳδε τίωω Ὅρε- 

σβυτόρφιν, ἢ παλιν τίω νεωτέροιν μή ζᾳραχϑῆς, μηδὲ σοὺς τίω νιωῦ χα τοίςαι σιν ταὶ τῇ- 

τεχρίναι ποργματοω. τότε νϑὲ »ν, ὕηή, δρχὶ ᾧ ασϑϑοίμια ζω, (ἰμνεχωρέτο καὶ ϑυοὶ 
ᾧ πεισὶ γωναιξὶ καὶ πλείοσι μίγνυαϑαι, ὧςε ὃ ὅμος ὀκταιϑίωϑαι " νιωὶ ἢ, ) δχζν τίω 
τὸ Θεοῦ χᾶξιν ὲ Ὡὸ ἹῬΜἍ) αὐ, διοϑέττων νος Ἐχὶ πολὺ »πλῆϑος ὠκτέποωτα ἡ τὰ τῆς Ὅρε- 1 

τῆς δχίδοσιν ἔχε. το γμόνϑμος γδ ὁΚολφος, ἢ ὃ “δἰοοτὴν καιταφυτ θύσας ον τῖς 
αὐ, ϑοόΐποις, καὶ ἀὐγίέλοις, ὡς Εἰ πεῖν, δξ δύ, ϑοϑτων αὐτὸς ἐργασανϑμος, ὥπασον ζι- 

τίωυ Ὁ παλαιαὶ (ἰιωήλειαν δξέκοψω. ὁρᾶς πῶς 'ὶ δεῖ (μμιυήϑειὸν πσοϑθαΐλλεοϑαι, 
λα χρήσιμον πϑυταχοῦ Ἐχιξητεῖν. ἰλὰ ΣΡ ̓ ὯΝ κοικὴ ἱᾷῇ αὑτὴ ἡ (ιωΐλχια, Ἃ 

εκ πῶς ἐξεκόπη, ἢ οὐκ ἔξες! νωῦ σϑεἰενὶ ζῳυτίω πσοοξαίλλεοϑαι Ὁ (ἀωήθέον. μη- 9 
δαμϑίνιω, αὐοακαλώ, (μυήθηαν Ὠπξζήτει, δλαὶ ὦ γοσιμον ζηπεινὺ μὴ ὦ ψυχ- 
(λαξές. ᾧ Εἶτι τυγχόμει κριλϑν κῶν μι ἡ (ἀωήφηα, γινέσθω δ ἡμδμ" οὐ δέτι βλαᾳ- 

ζερϑν, κἀν εἰν (μνϑεία, ἢ, φϑύγωϑυ ὶ Θὀστςρεφω θα. 
Καὶ ἐδωχέ, φησιν, Ιακώς Ῥαχὰλ μ᾽ Βαλλας τῆς παιδίσκης. Εἶδες πόσηὴ 

φιλοσοφία. μήπτα αὐδραπὸ δὼν ἀγέλαι; μήτωα »ραμματεῖα ἡ (ωϑῦύχαι ἡ αἱρέσεις 23 

κέναι αἱ χατουγέλοι οι, ἐαν τόδε γέμηται, ἢ ἐδ τόδε συμεῇ; ἡ θύλέως φρὶν ἡ ((μυϑεῆ, 
(ὡ οὐκ εἰδύτες ἐσγ᾽ Εἰ μέρα τῆς ἐασέροις δ φμϑύσσι, ζ μ(' πολιω ἐσύνϑνα γρῦ- 

νον ἐν οῖς γραμματείοις (μευτιϑέασιγ᾽ ἐὰρ ὠτοχψὸς, φησι,τελέυτήσηι, ἐδ) πταυ δία ἐορηκως, 
χἡ ὅσοι ζριαῦτα. ὄν εὐζοὺδ οὐυδν ζοιῦτον, διλλαὶ πειιϑίσκην μίαν ἐχάφη δοις ὁ παΐτῃρ, 

ὅτω ᾷς θυγατέρας ὀξεδι σγν . 20 Η γαίπησε δέ,φησι, Ραχὴλ μᾶλλον," Λείδν, 40 

χαὶ ἐδουλέυσεν ἀὐτῳ ζ' ἔτη ἕτεραι. 
Ἐπειδὴ γὸ ἀξ Ὄἰρχὴς “Αἱ σ᾽ τίου δ) μορφίαν ἠροίαϑη τὴς κόρης, μαίλιςαι ὃ τυχεῖν ποτε 

ἡδυιυή θη τῷ ασουδαζονϑρεί, ὠκείνξου, φησὶ, πλέον ἠγάπα, ἥπερ τἰω Λείλν. χαὶ ν 

ἡὶ (χύτης δυμορφία, φησὶν, ἐφείλκετο αὐτὸν Εἰς () αὐϑὲ αὑτίω “πόθον. Σλ Ὅρα μι 

εὐτωύθα λοιπὸν τῷ δεασυτε τίω ἀφατον φιλαν,ϑ 09 πίϑμ, ἡ) πὼς ΓΩ ὠδῥἐπαγον 

γελθώτα κτὶ μικρὸν Εἰς ἔργϑν ὦγει. ὁ γὸ Εἰπὼ,, ὅτι ἔσομαι κ᾽ σὺ ϑχαφυλῴοσωνσι 
εν πασῃ ὁδῷ, ἡὶ ἐδυ πορθυϑῆς, ὶ ὅτ! ἀυξαναΐσε ἢ πληθεωνω, ἀυτὸς νειοῦ πόρτα οἶκι- 
νοεῖ. αὶ ἵνα μάθης, ἀκα κὶ ἀυτῆς τὴς ϑείας γραφῆς τούτο σειφαΐς λεχϑύσης. 

30. ἰδὼν 5 κύρλος ὁ Θεός, φησιν, ὅτι μισεῖται Λεία, ἤνοιξε τίω μυΐπραν ἀντῆς᾽ Ῥα- 

“(λϑ ζω φεῖρρι 31. Καὶ σιωέλαξε Λεία, ᾧ ἔτεχεν ἐὸν τῳ Ἰακως. Οδμ 4 
τϑϑυ᾽ μηχόύα Θεοῦ σοφίλν. ΚΝ, ἡ μϑὲ ἰπὸ τῆς θἠμορφίας τίω θγοιὰν ἐπεασό- 
σουτο τὸ ὀύδρος, κ ὃ ζαύτης ἀπεφερηνϑμη μισείαϑαι ἐδύχει, ζαύτίω ἐξ διεγείρει ΤΣ 
γϑνέω, ὠκείνης ὃ πηρϑ9] τίου μήτραν, ἀμιφότερφι δχρα τίω οἰκείθν φιλφν,365 πίαν “ 

ἴ0 [ 
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μιδᾷ,Ἷ ἱνῶ γα! αὗτη ζω ζῳ ἐς ἀυτῆς τικτουδνα σχῃ να, φἴθαμυλαν ἐφέλι υϑμη ἐἰς 

τὸ αἴξ αὺ τίν πόθον τὸν οὐδ ρα, καχείνη μὴ δζρυ τὸ κάλλος ἡ τίω ἐμμορφίων. κβτεξα.- 
νίτηπαι τὴ ἀπλφης. καὶ διϊωοιξ “ς, φησι, τίω μμήτραν αὐτῆς. μιάρμοινε οντευῦων, αἰγα- 

πητὲ, ὅτι ὁ. ὠπεμ' τῶν δὴ μἰσργϑῷ ὅς 1) ὁ ἴα πόρτα οἰκονοιδν, γ4) 2: φύσιν αὐ τέωυ δ[,ηε-- 

μων 5 γείων σπτθϑς χϑνξευ, ἡ στ οὐ υὲν τὴς συ σίας ὀφελϑφ μὴ ΩΣ ἀγωϑεν συμμαχίας ἡνο- 

λδϑνς. ΡΥ γὸ τῶ “τὸ εἴντεν, τί  ϑιευοιξε τέωυ βιήτφαν αἰυτν, ἵνα ,γνδοϑμὸ ὅτι αὐτος ὁ δὲ- 

απῦτης ἡξ 5 λη" χι ̓Δείαν παρὸς τεκρογϑνίαν διεέγείρμι, τε οὐτὴς τί εἰλυμίαν κορκ-- 

μυγινοιοϑαμ. αὐτο; »ὰ» ὅν ὁ Ι ω» τῇ μήτρα φαπλαήῆωι τὰ βρέφη ὑζωοχοναν, γ,4.- 

δτύπερ ὦ Δ. (0 Φηξι, Αν πλοίου μὰ ἐκ τῆς λαῖφος μία μηΐξος μα. κ᾿ ὅροι πῶς δείκνυσιν ΨΜ.ρλη, 48, 

10 ἡμιι ἡστία λέ" Φὴη ῷ τῆς Φύσεως ϑημάροθι ἐκαίτεροι τῇ οἰκείᾳ διυάμει ἐ ἐρλ ργαζόμε- 

νον (ὃ τῆς (ἃ ἃ τίω μὰ τέαν δ[6. εἴροντα, τῆς 2 Ῥαλιλ ἐπεχοντοι. δεκασύτης γδὼ ὧν πῆς φύ- 

“τὸ 
2) 

σεως μετ᾽ ἐυκολίας ἀπ τὰ ἐργάζεται. Καὶ (ἰωέλαᾳ(έ, φυσι, Λεία, κἡ ΕτΕΧΕΥ 

«ἢ (α Ὡ ᾽ ! ἡ δὰ 2} Ν “ ᾿ Ι ω “ΚΙ ͵ 

Ἢ τ Ἰαχώς. οκαάλεσι ὃ Ὁ ὅομα ἀὐδυ Ῥείωυ, λέγϑυσο, στι εἰδὲ μι κύρλος τίμ ζᾳ.-. 
“,.) ͵ τε 3} ΓΝ δ΄ 2 Ι ς ; 

πείνωσιν, γι αὐγατγησει μὴ ὁ ΔΟῊρ μῷ. ὥρᾳ πῶς ἐυγνω θυ ἡ γα μή. ϑεα μεα 

15 τὸς, φησι, τέκν ζᾳ πείνωσίν μι ὁ δεασότης παρέ ἀξ μοι τΤ' τόκον, ἥω ὀχ τάτα αἰγαπτη ).-- 

γα! δμμωυνβώ. ᾧ 9έα μοι τί Φιλϑν,ϑ 9 που Θεοό τίω Φιλοτιρκίδ, “τῶς δλιδανιλόνεται, 

ὁμοῦ καὶ κ᾿ ὃ τῷ διχα!α τοι αὐνξῆστω βυλθυθιος, ὃ (ὐτίω γι ὁ πολευοτέφαιν καταςῆ-- 

σα ἃ ῷ Ἰακώσ. Καὶ ̓ὐινέλαθέ,φνοι, παλιν,ὺ ἔτεκεν γον δεῦτερ ον ῷ ΣἸακως, 

᾿ οὖπεν, ὅτι ἤχουσε μι ΤΊ μισώμᾳι, ὃ παρεσέδωκέ μϑ! ᾧ τῦτι. ἊΝ ὀκάώλεοε ἐ δ ὕ- 

λονομα ὐὐο Συμεών Σκόπει πῶς ἐφ᾽ ἔχασου ΜΝ παίδ: Ὡν Αἰγαριτεῖς ᾧ δεαυύοι, ὃ 
δγνώμων γένεται τὲ πίω Δὐερτεσίαρ. ἠκϑυσέ,φησ, γὃ ὁ ᾿ κύρμος, 0 ἊΝ μεσώμᾳ, ὺ τὸ 9σ- 

ἐδωκέ ἐμοὶ ὸ τῦτον, χαὶ [Ὁ τὔτο ὀκάλεσε ὌΧ ὀγομιοι ἀρ Συμεων. Εἶδες πῶς ὑ) χ α:- 

πλώΐ, σδοϊξ ὡς ἔτυχε, συ Ὁ ὯΝ ὀνομασίας τοις ἰς θρκτουϑύοις ἐπετήλει. ὠκώλετε "ὃ αὕ- 

ῷ Συμεων 2 4: ἤχϑυσε κύθλος, τῷτο )ὺ ἐρμάμνεύεται [ΓΕ ὁγο μαι τῇ "Εςραϊκη φἰνλόι- 

15 τῷ, ὁΤΊ ἡκούνϑη. 33 Καὶ (ὐνέλαθον ἐτι ᾿ἕτερον ὑὶ, ὶὶ Εἴπω, ς οὖν τῳ νιῶ και- 
ρῷ Ὡρὸς ἐμ ἔςα! ὁ Δὐήρ μᾶ. τέτοχαι Ὁ αὐτῳ τεεῖς αὶ ἡπ. ἣν ἐκάλεσε τὸ ὄιομαις αὑτῷ Λόυΐ. 

Δοκεῖ μοι εγζωζοι αἰμηηεοζ, ὃ στι ὃ Ἵ δύο τεηϑύντων ὀδίπω ἴοωσω ἐις Ὑ' Ὁ αἰϑὲ αὐ 

δέρϑητιν ἐφελκυσοιονῃ, ὁ Τ' ἄνδρα, δ ἐ ὅτι ὁλὼς ζω πσοὲς Ἢ ̓Ραλιὰ νειδυκώς. φζ τῷτο, 

Φησν, ἐν τω γι; καιρῷ τῦξῖς ἐμοό ε ἐςα! ὁ δὐνρ δ. (χα, φυσί, κἀν ἡ πσθϑεϑηδη τὸ 

30 τρίτῳ ̓ αὐ δαισκβυασῃ ῷ δ. δ' Ῥάώ ϑυνοϊχὼς αὐξὰ ἐμὲ Ὁ. ̓ ῳτειϑέουαι. ἰδοὺ ὌΝ αὐτῷ τέ Τέτοο: 

χα τξεῖς υνς. 34. Κα συλλαζούσα ἔτι ἔτεκεν υὸν, ὦ Εἰπε, νι θτι τῶτο ἄξομο.- 
λνγήσο μαι τῳ κυρίῳ. Τὸ ̓ὀἀξομολογήσομαι ονϑοι, δἰπσριφήσω κα Ὁ δοξάσω" 
αὐτὸν, ὁΤί Ὁ πέπειρτοι ππϑοσεϑη κέ μοὶ ον, ὁ σαύτέωυ μοι τίου δὑπορίὰν ἐχαφίσαιτο, 

5 Σ ὕπερ Ὡντῦ τὴς τῷ σώματος ἀμορφίας Εἰς τίω “ὐραὶ τὸ αὐἰϑρορ ϑὐγοιδω ὀμδηρν Ἀϑιτά-- 

3 ὑλάη! ἐν, τϑτὸ ἡ ἢ ν᾽ χέκψων θὰ τῇ τῆς τὸ Θεοῦ φιλαν,ϑενπίας φλοιϑέντων μ9159- 

"ἡ διωρ) γώσουτο, τ τὴς οἰφυμίας τίωυ σῶρο δολἤω διεσκέδασε. πίω χὰ ἀμορ- 

Φίαν μισαμδμέιυ (έ ωρὶν, γε αὐτὸς ἐσεῖται πὐδαιμωυϑησείμϑμος, καὶ χη μετοιήσοις ὧ μισος 

Εἰς Ὁ ἀδιλφιὺ τίὼ ἐμά. Τεχϑύσα δὲ, Φησι,( Ιυὕϑϑν, ἔφη τῷ ἥϊκτεν. 

Ὶ Ἰδούσο ὃ 5 Ῥαχ: 'Ὰ ὅτι τὶ τέτοχε τῳΐακως, ἐζήλωσε Ἢ ἀδελφίοῦ αὐτῆς, ἡ Εἶπε ᾧ κὸ κν ἯΝ 

401. ὁκῶς, ὁ δὸς μοι τ ττμ" Εἰ 3 μήν τελίυτήσω ἐγώ. 

Ατήθζτκε Ὧν τ ἡ τησις ὦ γωσαικὼδ ὩΣ Χι ἡ ψυχῖν αὐτὸ τὴς ζηλοτυπίας πολιορκα- 

μδύης, δὺ; ἡμοι τε “γα. οὐ ἠχουσας ὁΤΙ ϑχ ὁ τὸ λῤδρος (μνσία ἐκείνη ᾧ Ὅχον παρέ- 

Χ4" λα χύ τὴς ὁ Ὁ ε;; ὁ ἰδω), Φησιν, ὁ μετεῖτοι, ἐὔιξε ἢ μήτραν αὐ; ὅνγος δ ον 

ΟΠ γίοι, το, αν ῶο 3 ἐγέκϑῇ 
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᾿ὅνοκία αὐτῷ Δαν. Βοκχείλν ἡϑίωω ἡϑαν χλοῖσ τικθίσης τῆς παι δέσμη. δ 

πῶ 

ἔγεχεν ζᾳ χαῦρ τω Φύσιν αἰπτατεῖς ὩΡα τὸ αὐγφρὸε, καὶ Ὄ κατοιλιπούσα “ἢ τ τὴς Φύσεως 

δεαυύχέυ ς  λὐδρὶ ἐγκαλεῖς τῷ μηδὲν τοϑϑς τῶτο συμιραλλεοϑαὶ σι διυαμδέῳ; 

δὺς μοι πέχψα᾿ Εἰ: ο μιν τελέυτήσω ἐγω. δεινὸν ἡ ζηλοτυπία χακόν. ὃ 3» Εἰς ἀφρο- 

σιούζευ ὀκπίῆει, ὃ ὃ δὴ ὺ αὑτὴ πέπονθεν. ὁρῶσαι ΧΑ ἣ τέκψων “τὴς ἀδελφῆς τ΄ χ- 

ἐν, ὼ τίω οἰκείλν ἐρημίαν λογιξομϑύν, οἕκ ἔφερε ̓ ἐπήρειαν, συνὶὲ χατοι ιν ἡγηδωωυήϑι ς 

τὸ “(α εὐἰῆοντος αὑτίωυ λογισμεῦ, αλλ ὀκέηα ζὰ δμοίας αϑάμμεςαι φϑεγίεται βήματα, 

χα! φησι, δὸς μοι τέκνα ᾿ Εἰ5 μι, τελθυτήσω ἐγω. ἴσως Εἶδε τϑ λὐδρὸς ῷ «δι αὺ- 

τίω πόθον, νομίζυσο. ΤΙ Ἱ ὀκείνα αἰτίὰν καἰχείνζωυ πισύτυς ἐογικέναι παῖδας κε χαὶ 

, Οὐ τίω μηδέπω τετοχέναμ Φησί, Ὡς μοὶ τέκρα. Εἶτα φοζῆσαι βαλονϑῥη τὸν αὐδρα, ἱννώῳ 
ἐπάγει, Εἰ: ἡ μη τελθυτῆσω ἐγώ. οἰ ζω ὁ  Φιλόλεος ἰακώ; ᾽ν Ευμϑϑφη- ιὸ 

σὶ, παρ,» ᾷᾳ ῥηλέντοι, ᾧ Εἦπεν αὐτῆ᾽ μὴ αὐτὶ Θεοῦ ἐγὼ Εἶμ, ὃς ἐκέρησε σε καρπῶν 

οιλίας: ; Τί, φησι, καταλιποῦσα (Ὁ διαυδτίω τὴς Φύσεως, τίω μέμψιν ἐμὲ 

ἐπαγεις,» ἐκεῖνος 661ν ὁ Ἡὐτοσερήσεις σε ω ἰκαρποῦ τῆς οιλίας. αὐ ατί μῆ Κι ὀκείῳ 

ζητᾷ τί διωναμδιε δἰ οθυοῖξαι τῆς Φύσεως δὲ ἐργαφήφμον, κ᾿ διογεῖραι τίω μητρὰν 
πσξϑς γϑνξω; μόρθειγε ζίνιω, ὃ οΤί κεῖνος ὅσε φερήσας- τῷ σ καρποῦ Ν κοιλίας, τὴ ἢ αδελ- " 

φῆ τῇ σῇ τίου Ὀσαυτίωυ δὑπορίὰν ἐχαείσαιτο. μὴ τοίνυν τὸν ἐμοῦ ζήτει, ὦ ὦ μὴ ἰδιωία. 

ΓΟ αὐϑαχεῖ, ἡ ῥὼ Οἕκ Εἰμὶ κύεμος. Εἰ "δὲ ἐπ’ ἐμοὶ τϑτο ζῶ, πόϑτως δ σε τῆς ἀ- 

δελφὴς πσϑϑετί μμησει, τίω σλείονα, ϑύγοιὰν αὐθὲ σέ ἐκεκίημδος. ΠΕ Ἀγ καν μυρμάχις 
ω ὁ ϑυνοικώς αἷδὶ σὲ ὁ αἰ ακείομος, οὐδεν "σι πεῖ τῦτο συμλλεοϑαι διωυησομᾳ" ἵο 
“ἐκείν ζήτει τῷ κα ᾿" τίω φείρωσιν ἐππίοντος, ὁ ὐτίω λῦσαι. διυυναμμου. ὦ ὑρᾳ τῆ το 
διχαία" τίω (ἰωεσιν, ὃ οτῶως - Εἰς ϑυμὼν δξενηθεὶος ὠντμ κὰν αὐτῆς ῥιϑώτων, κμῷ ᾿πολ- 

λὴς τὴς σοφίας τίω ρὲ αὐτίωυ πόσιν ποιεῖται, ᾿ ἀκριρείας αὑτίω πόρτα ϑι- 

δϑαίσκων, Νὴ τ Ῥ αἰτίὰν αὐτῇ ἡ δύλζωυ ποιών, ἱγαι μη ̓ καταλιπούσω 1 Τ' διασθτίω »ηἱρετῇ ὕ 

ζητῇ, αἱ απερ κεῖνος μόνος αὐοκλκῖν δυυύαται. μαιλοῦσαι ζίγιωυ ὅτι 5} ᾧ Θεοδ" ἣ .- ἰρῇ 

τεῖν αἰπεφέρηται, Ὁ ὁ ὁραΐσα Ὁ Ὑ ἀδελφζὼ κλιδσαν Ο;ς τὸ τχροις, μετϑάδῳω χϑιῶ ὁ αὐ δαμωῖ. 3 

ἂν ποειζ ομδύη, Φησι ἱ τῳ Ιαχως᾿ ἴω] γιοῦ μὲ ἐδίδοωξας, ὃ 07] ἐωϑϑὰ τί σίω αἰτίαν 

ἀζτεκγος ἐγὼ τυγχάγω, κι τέω παιδίσκζω μὰ λαζὼν τεκγοποίησον ὃ αὐτῆς, ἥα κα 

βραχεῖαν αὐ δα μυϑίδν ὡρῷ δυωηθώ, ζῷ χ᾽ αὐτῆς Φυυτόμδνα οἰκειόμδμη. 

4 Καὶ ἔδωχεν αὐτῇ, φησι, Βαλλαι τίω παιδίσκην αὐτῆς ἀυτοῖ γειυάμκαι, κα ἐοϊλ- 

ὃς τρϑς αὑτίω, »“ ὁ (ωέλαξε, καὶ »“ ἔτεχε τῶ Ιαχωξ καὶ ὑόν, δ Καὶ Εἶπε Ῥαχιλι ἔ-. 9 

νέ μοι ὁ Θεὸς, ὁ αἰ χυτήκουσε τὴς Φωνῆς μον χα ἐδωκέ μοὶ ἿΣ ὀχ τὗτο ὀκαίλεσε 

χαὶ "αὐτῇ τίω ποθοσηγοσίὸν δχητίϑησι δὶ, χα! ἐυ ϑθιε ἃ ῷ » δεασύτη ̓ αβπΐ 

τεθέντος. 6 Καὶ (ἰωϑλαθι, φησιν, ἔτι Βαλλά, Ἢ ἔτεχε, 7 ΚαιΕἶπι 
Ῥαληλ, (Ουδυτελαΐξετο μα ό Θεός, χαὶ ̓ ((ωδμεφραφδευ τῇ αδελφῃ βέδνχα ̓ἡδυιυϑίω, Π 

χαὶ ὁκαίλεσε Ὁ οἱ ὄγομμοι ἀὐφύ ΝΝεφϑευλείμι. Καὶ ἐμόμθανε λοιπῦν δῷ τῆς παμβὶ- 

σκης σωφώς, ὅτι ὦν ὁ Ἰακως αἱ αἰτίος αὐτὴ τῆς αἰτεκψίας ἐέϑετο. δ κ ἢ (ἄν' (ὧν τερθενίαι ὡς 

οἰκείσς παῖδος ἀγατρέφει, ᾧ ζὰις πσοοσηγοοίας Ἰητήϑησι, μεγίφτέευ. ἑαυτῇ ἡ τραμν- 

ϑιὰν ογτεύθεν (χηγοήσοισοι. 8 ᾿δούσω δὲ, φησι, Λεία ὅτι ἔφη τῷ ἐπίκτεν, ᾧ αὐτή 

πίω παιδίσκην τίω Ζέλφον ἔδωκε ῷ Ιαχωδ εἰς γυναῖκα. 9 Καὶ (μέλει 40 

ἡ έτικε, χαὶ [Εἶπε Λεία, 10 Τετύχνκα, καὶ ἐπωνόμασε Ὧ ὑγομιαι ἀντ Γ αἀδ' 

Αὐτὶ Ὁ ἐπέτυχον ́ Ἱ σχοποῦ. χα Τὴ Εἰς ἔρη9ν ὀξηλλο αὐτῇ απουδιιεϑὲν, ἐπώ- 

γόμασιν αὐτόν, φησι, Γ αἰ δι, 11 Καὶ (ἰωέλαξε ἔτι, χαὶ ἔτεκεν ἕτερον, 
᾿ 

Ιν Καὶ 
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ι:; Καξεῖπε Λεία, μαιᾳοία ἐγὼ, ὅτι μακοιολοῦσί με αἱ γωωναῖκες. ἐκάλεσε Ὁ 

δνο (9: «ὐτο Ασύρ. Εἶδες ὸ" ζυτίω ὥν: ρα τὴς παιδίσκης τρϑενίας πώς 

ὠχειώσοωτο, χα] κακαθδν ἑαυ τίου ἐὴ λέγει, χα! μακοαιρλσμἕ αξίλυ Ὠχὶ τω Ὄκῳ ὧν 
χαΐδων. δλλ ὅδφι μοι παλινζᾳ μζ' ζῳῦτω, ἵνα, μαΐθης ὅπως Ὦ τὴς δελοτυπίας παϑὸες 

ἐντεύθεν ὠκφ, καίκεῖλεν ὧδε μετέξαμε, ἢ ποτὲ κα ὀκείνη τούτῳ ἐπολιορχεῖτο, ποτὲ ἢ 

αὑτη. 13 ᾿ἔπυρϑυ.ϑη δέ,φητι, Ρουξέω ον ἡμέρᾳις ϑερλημα πυρών, ν δΐρε μῆλο. 

μΑνδραγρβοδν ῳ τῷ. α;γξῷ, ἡ ἡγεγκεν αὑτὰ τῇ μητρὶ αἰντί. ᾿ 14 Και εἶπε Ῥα- 

αὐλτῇ Λεία, δὸς μοι “ἦω μουδραγϑρῶν τῷ οὐ συ. 1 5. Εἶπε ὃ Λεία, δχ χαψον 

σοι ὅτι ἐλσίες (() ἀύδρα μα Ὁ μὴ καὶ ὦν; μαφδραρύρας τῷ ἡ μα λήψῃ; 
1.0 Οάς πῶς ὦ παϑος τὴς ψυχὴς ὅρα  βημιούτων κουταδυιλον πτοιᾷ, ἐχ ἰχθρὸν σοί, φη.-- 

σιν, ὅτι ἔλαῦες (4) ὀύδρα μι; μὴ ἡ ὧν μαφϑρασύρας τῷ ἐδ μα λήψῃ; 
Εἴπεϑ Ραχήλ, ὧχ ὅτω.κοι μη ϑήτω δὲ καὶ σῷ τίω γύκτα ζει τίωυ ὀμ πὶ “δύ μϑρμδγα-- 

φρρῶν τῷ δ συ, ὁ λοιθὲ μ᾽ σὺ (δ δρα. Οἱᾷς πῶς δείκψυται ὅλως τῇ θύνοία, 
τῆς ῬαγᾺ πυρϑσκείμδρος. ἐἰ γὸ καὶ Τσώτων παίδων χρϑϑν τιτϑσης τὴς Λείας, ἔτι πσϑϑς 

ι τω Ραχὴλ ζῶ πσδοσκείμϑμος τῇ ἐυνοία, Εἰ μη τοῦ» ἐγέσόνει, πὼς ἐν ογεγχεῖν ἡ Λεία, 

᾿ἠδυρήϑη Ὁ ΚΟ ὃ ἀδελφῆς ((μωούρησιν; ὡς γὸ ὀϊξασίαν ὡπασοιν ἔχουσαι Ὁ ἀύδιρθο,ίτω 
ποοϑίετω “ἥν μομδραχϑρών ᾧῷ ὀύδγα, καὶ φησι, χϑιμιηϑήτω σήμερϑν Μ᾿ σο αὐντὶ τῶν 

μλυδραγϑραῦν. πλήρωσον ϑό,φυσι, τίω ἐχιθυμίαν τίω ἘχῚ τοῖς μααφνϑραλϑεοιῖς, ἢ δὲ-- 

χυ ῷ ἀνδρα. ι6 Πωρᾳδνμομδῥών 5 τϑ]αχως, δξελϑούσε Εἰς (ωόδύτησι ἡ 

20 Λείω Εἶπε, ατϑϑς ἐμὲ εἰσελεύσῃ σήμερϑν. μιεμίοϑω μαι 7) σε σήμερον ὀρτὶ ἢ μόμ- 
δραγϑραῖν τῷ ἰού μι. ἢ ἐκϑιμήϑη, φησὶ, μ᾽ ἀντὴς πέρ νύκτα ὠκείνζω, 

17 Καὶ ἐπήκουσεν ὁ Θεὸς Λείας, ᾧ συλλαίϑσοω ἔτεκε (ὃ) πέμιτόον ἐὸν, 
18 Καϊεῖπε Λεία, ἔδωκέ μοι ὁ Θεὸς ζϑν μιοϑύν μου δ θ᾽ αὶ ἐδωχᾳ τῶω παιδίσκην 

μὺ τῷ αἰδρί μα. ὁ ἐκαίλεσε Ὁ ὅγο μοι αἰτι Ἰσουγδ βὶ, ὁ 581 μιοϑύς. 
9. Ἐπήκουσέ, φησιν, ὁ Θεὸς τῆς Λείας. γῆ, ἐώρφι κατώδεωον αὑτίωυ ὥσαν ἃ παρθυ-- 

δυκιμα ϑμίω, ἐπήκϑυσεν αὐτῆς ὁ Θεὸς, ᾧ ἔτεκε νὸ εἶπεν, ὠκομεσοίμζυν μιἰοϑὺν τ ῦρ 

ὦ ἔδωκα τέων ποι δίσκον μι. δζρᾳ τοῦτο ὠκαίλεσε αὑτὸν Ἰσουγαρ. 
19 Και(ιωέλαζεν ἔτι, ὁ ἔτεκεν υὸν ἕκτον, 

20 Καὶ Εἶπε Λείω, δεδώρηται μοι ὁ Θεὸς δώρϑν κϑιλόν. ον τω] γεεῦ χϑηρῷ αἱρετίᾷ 

Ἴομεὸ ὀϑήρ μϑ. πέτοχαι ΡΝ αὐτῷ νοις ἐξ, καὶ ἐκάλεσε ὧ ὀγο μία: αὐτῷ Ζαξυλών. Λοι- 

πὸν, φησιν ̓ ἐπέρᾳσος ἔσομαι κάγω τῳ αἰδρί μὰ ̓ ἔτεκον γδ)} ἐξ ἐοιζ, διρὶ τῦτο 
οκάλεσε ὦ ὁγομιαι αὐτο Ζαξυλὼν. χιὶ Εἶτικε ἢ ἡ ϑυγατέροι, ὁ ἐκάλεσε Ὁ 

οομα αὐτὸς Διῴνα. 22 Ἐ᾿μνήσϑη 5 ὁ Θεός, φησι," Ραχλλιῷ ἐπήκυσεν αυτης, δ 

ἈΊΣ 

ἀυοιξεν αὐτῆς τίω μάτολω, 23 Καϊ(ιωέλοθε ἡ ἔτεχε Ιακως ἐόν Εἶπε ὈΡα-᾿ 

4 χἱλ, αφῴφλέ μα ὁ Θεὸς Ὁ ὀγειδὸς. 24. Καὶ ἐκαΐίλεσε ζω ὄγο μια αὐτῷ Ἰωσήφ, 

λέγϑυσα, ποροσέθετὸ μοι ὁ Θεὸς “ὦν ἕτερον. Αφφλέ μι, φησιν, ο Θεὸς Ὁ ὀγειδὸς, 
ἐλυσε τίω φείρωσιν, χατηλλαΐγη, ὁ διόγήρε μὰν πορἊς πειδὺ μήτραν, ᾧ ἡ- 
λδθυλερωσέ μετ ὀγειδισμιϑ. καὶ ἐκάλεσε Ὁ ὀγομα αἰντν Ἰωσήφ, λέχϑυσου, πσοησέλοτὸ 

᾿ μοι Θεὸς ἐὸν ἕτερον, ὁρῴς πῶς αἱ τῷ Θεοῦ αὐολέσεις κ᾿ μικρὸν Εἰς ἔρηϑν ὄξηεσαν. 

4“οἰδὺ Ὰ» αἱ ϑρϑον πόσων παίδων χοθϑν ὁ δίκαιος ἔσχε ΟΥ̓ τίω τῷ Θεῷ αὐὖθὲ αὑτὸν αὐ 3- 

Ἰοιαν. τὼ Σ» πολλζω πίω “ἰασυ μον ἐπεδείξατο εν δεκαιτέοσουρσιν ἔτεσι τίω 

“λείαν αἰασαζονϑρμος, δγρὲ τῶτο ᾧ ὁ δόλων Θεὸς αἰμειζ ἐνϑμος τῷ διχα!ν δ φιλό- 
λον, Εἰς τουῦτο αὑτὸ αὐξη ϑέωαι πϑρεσκθύασεν, ὡς ξγέφϑονγο δ μέαϑαι λοιπὸν, ὡς ὡς 
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 ἐξης μειϑησοθα,, οἷς ἐθυλθμέυ ἐπεξελϑεῖν. ᾿" , " 

ἩΘΙΚΟΝ Αλλ᾽ ἵνα μὴ Εἰ; πολὺ μῆκος φῶ λθ)ϑν κτείνοντες πρενοχλῷν δυξωκῦυ τι ὑμες 

τέρα αἰ) πη, Εἰ δοκεῖ, ζὰ λειπόμϑμα Εἰς τίωυ εζης ζᾳ κειθυσοί νῦροι, ᾧ Ἅθγϑν ονζῦς- 

δα, χαταπαιώσωμϑν,ἐκᾷνο πο ανέσοιντερι υμδω τ αἰ γαπη, ἀεμινϑοϑααι (δ Οἴρνμδέω, 
ζηιλοιώ “ὃν παλαιῶν τίω ρρετίω ὅτω «ὃν παίΐδεις ἑαυτῶν ὀκϑδιδυναι, ὅτω ζᾳ ϑυγα- 5 

τέξοις τοῖς γυμιφίοις πο διδόναι, ὅτω δχρὸ τῆς οἰκείας Ῥρέτης τίω εῦϑα τύ Θεού Αἱ, 

γοιλυ δπτιασασαοϑαι. ὑτὸμ Ὁ» ὠκένος ἡμὴν θύρϑυης ἡ, καν ἐπ᾿ ὁλλοτείας ὠμδυνκᾷν 
πότων ἔρημοι, καν μηδιὶ γγώραμοι, πόρτων ἐσυΐθα «ἰξεφδυέτερει. δυοῖν ἽΣ» μα- 

καυριτότερ9ν αὐδρος “ἰπσὸ ΤῊς ἄἀγωλεν χειρὸς βουϑεμδών. οκείνες γὺ ἀπολαύων ὡΣ 
!} συμμαχίας ἡ ὁ μαικοίθλος ἰΙακωὼς δχὶ οσαυτίου ἊΣ μικρὸν ἡυξνν αὐἰξεφαϑειαν, ὡς τῷ 
͵ : αὐτοῖς τοῖς κ« -αΉυϑυξωμνϑμοις ἐχίφϑονος βμέοϑαι. τῷτο ζοίγωυ κα ἡμεῖς απουδοιζωμν, 

ὧφε τὴς ἐκᾷϑον αξιϑοϑτι βοηλγείας, ἢ μιὴ σοὸς ὦ αὐ, ϑ69"πίγας κατα φύγω μῶν ϑδυ-. 
γδαιία;, μκυδὲ τέου πὕτων σσξοςασίλυ διωκωρϑμ. Οὐ νὲν γὸ ζωτης ὕλεστρἀγέφερρ, 

ἡ) Ττου" πιεῖ σοι ΤΙ πραγελώτων ἡμαις ἰοὺ διδαιξαι. ὲ γὺ ὁραΐνϑρ καθ ἐχάτιν ἷ- 

μέδων ὀζυρρὑποῖς (ἄς μεταβολάς, ν Εἰς ὦ ὡνόντίον ἀγλυτο «ὐξετφεπύδνα » Ὁ τῷ Ἴ 

τῇ αἰωταπα ὄν μ ἐρία σε 3 μικροὐ πυγχόμονζῳ ᾽ αὐ ρόον ςἰς ἐαουτέωυ δυαυραν ἂν 

χατοιφεέρόμδιον,κ) ζᾳ ΤῊ καταδίκων πυλλαχις αὐ πευρϑίοντοι πεὶ “ ΟΝ ἀυ ΕΡ -᾿ “- 

νοίας τ ὅτων μεταδιώκειν τίωω πϑϑςασίον, ὙὮ οὐ Ὥσαύτη ἀδυλία τυΎ χόμογτῶν, ἡ 

οὐδε ἴα χαθ᾽ ἑαυςἂν: ἰχδμῶν ὄν τῶν αὶ αἰσφάλχείας Ὁ ,σ)είναι ; δ|9 παῖσης μδὲ λυ ϑο;- 

! ἴηι ζα., Ο αίνης πσδϑτασίας ἑαυςζῶν; Ὀἰποφήσωνϑῳ , μιεμψηρδίοι ἡ τῷ πσξηφητν λέλϑντος Ἐπι. 2 

ἱ καταρκίος ἀυϑοφπος, ος τίω ἐλπίδα ἔγχει ἐπτ' λυ βιεφτον. οριζθ οί 0 τοιοῦτος υ μϑιι 
" ἴλητος, ὀλλαὶ ὸ ἐχικαζαραᾳίος, ἅτε δὴ κουτουλίπων (Ὁ Χ.}} αἀπτλώτων δεαυυτίω, σι 

] πῦϑϑς (ὃ) ὁμόδῳδλον τρέχων, τὸν Οὐϑὲ ἑαυτῷ ὀἰρχκέσαι διυυάμϑρον. Φθυγωμὸν θ- 

᾿ : γώ πέρ χα τα αν ζαυτίω αὐδρακαλώ, ἡ πζω ἐλπίδα πᾶσαν ἐπὶ τὸν Θιον μετα χῆσως 

; 49». αὑτὴ ΣΡ βεξαία  αἰκίγητος χα! μεταζολίω οὐκ Ὀλιδεχομθρη ̓  καλεπε "" 
| ϊ Ἐλι ΤΜ λό ϑούπων. ἢ γὺ θυύγατος ογζιῦλα δόσε τ ππρεσασιὸν, Ὁ γυμρές χα 

ἢ ἐρήμιος “βμέεϑαι παρέσκϑύασε ζἄν' ἴχι τατον καιταφφόυγϑνζας, Ὁ (Ὸ τὸ 2 ανατυ μ᾿ 
᾿ “πίζολη ποραγλατων ἐπελϑούσοι, ἀπόρτα ἀκύξᾳ ἀμίφοιν πεποίηκε. Χ) τϑτων Ἴ. 

τ ραδειγμλαταν πᾶς γέμει βίος. δ) 9 συ υἱὲ συγζνωμ(ης Εἰσὶν ἀξιοι, (Ὁ) μετὰ τίω ὃ. 

| 

σαυτίω πεῖραν ἐτι τῇ αν, ϑιο9.πείνη τϑϑςα σία. πσρϑςετηκότες, ᾿ς πολλάκις ὑπ᾽ αὐτο 1 

μ δὸχ-ιὠτῶν τὴ πσοοςα ἦν ῷ μυδία δεηα “ἰσφομόῥοντες . τοστυύτη γῈ Τῆς χαιχίας ἢ 

αἰ ωροολυ,ως κἢ (ὗν; )εφοισά νας τοῖς οὐὰντίοις ἀμείξεο, ὅλ δ τὸ ἣ ὅλων Θι- 
Ἰ οὐ ἀπϑω τοὐναντίον. ἡ) αἰγγω μογοιεῶτας ἡμιος ἐχοίφοτε ϑυέργέτει, κα) ω οἰκείαν δατονέμι 

Ἰ “προςασίλν, ᾿ τορὶς ν ἡμοτέοφιν ὁραΐν αἰγνωμοσιωώϊου, λα τζω οἰχείαν οὉ ἀπαῖτὶ φ-. ᾿ 

᾿ λον, ϑεφπίαν, ᾿ ἧς ἥἥνοιτο πϑϑίᾷς ἡμᾶς  στολοιύσαι, χάοατι κὶ Φιλθυ, εν πίᾳ τὰ Ὡς δ μβ! 

" οὐν ἐρδίμ Ἰησοῦ Χρατού, θ᾽ καὶ τῳ πατοὶ, ὡ μα ᾧ αγίῳ πγθύ ματι δόξα, κρουτος, δμή 

ὗ γιζῶ αὶ ἀεὶ, αὶ 5 ἰς (ὄν: αἰωῖνας Τὴ αἰώνων. ἀμέω. 

" Λογ. νζ. ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕΩΣ ΕΤΈΕΚΕ ΡΑΧΗῊΛ ΤΟΝ ἊΨ 

! σφ, Εἶπεν ]ωκως τῷ Λαῦδν, ἰπόσειλόν με, ἥα ὠπέλθω Εἰς τον τά 

πὸν μα Εἰς τίω γέ μον. 

ΤΆ 
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Α λειποόμϑνα “Ψ) χϑὲς Εἰρηνδῥων ϑῥαγκχανον ἰπυδούναι σήμερϑν 
τῇ ὑμετέρα ἀγάπη, ἵνα ὸ ἐκ Μ᾽ νιῶ λεχονϑῥων ᾧ πίω ἢ Θεοῦ 
κηδεμονίαν, ξὼ αὐθὶ (Ὁ) 1Ἰακὼς ἐπέδείκψυτο, ᾧ Ὁ τῷ δικαία φι- 
λόθοον κατα μαϑόντες ζυλωσωμϑμ τῷ ὀυφρὸς κ᾽ φ ετίω. συ οὶ 

Ὁ ασλοῖς ἡμῶν (αὶ ἱξορίας ζυύτας ὀμαγρανώ)αες ἡ τῷ ηγῦυ- 
ΟΝ μβατος χάρις ϑυέοῖ, χϑρεσκθύασεν, δλλ᾿ ἵνα πσρὸς μίμησιν ἡ-- 

μᾶς διεγείρῃ αὶ ζιλον «ὐγαυρέτων δλὐδρῶν. ὅτὸρ ὙᾺ αἰχούσωμϑῳ τῷ ἃ τίω χίσσο- 
μεν, τῷ ὃ ̓ (ὀφο»σιευίω, ἑτέρου Ὁ «δ ζ φιλοξενίδν ἕτοιμον, νὴ ἐκοίφου τω πολ.- 

ιολίω τ ἰρετίω, ἡ ὅπτως τϑτων ἐκάσος διέλαρενψα ἣν ὐξιφανέξερος γέγϑνεν Εἰςᾷ- 

μμμ':. μριον διεγειοθεῖθα ζῆλον. φέρε δζῶω ἼΩΝ λειπονϑμᾷι τὴς τὶ Τ' δίκαιον πτὥτον ἱςοοίας σί.- 

μερϑν ἐπελϑόντες, τέλος δχιγώμϑυ τῷ λόγω. 25 Εγρετδὲ, φησι, ὡς ἔτεκε 
Ραχήλ ᾧ Ιωσὴφῷ, Εἶπεν Ἰακὼς ᾧ Λαΐξὰν " ἀἰπόςειλθν με, Να ἀπέλθω Εἰς πον 

ΤΊ ,γ.," »! “σι - 
μϑ, ὁ Εἰς τίου γίω μια. 26 Αἰπόδος μοι ζιᾳ γωνα, κε, ζὰὶ ποι δία μιν, εὐθὶ ὧν 

'ι Νιδουλδυκώ σοι. Οδρᾳ τὸ δικαΐσ τω) πολλίω δϑὐγνωμοσιωώζω, πῶς ὁρῶν ὥγωρ- 

νὴ τίω προ τϑ Θεού βύνοιαν «ἶϑὲ αὐτὸν, σὐδδν μέγα, ἐφρϑνησε κῸ Ὁ Λαάΐζαν, δλλώ 

μδ' πολλὴς τῆς ἐχπεικείας φησὶν, ἰπόςειλόν μενα ὠπέλϑω. αἰληϑως συοίὲν Ἐλχτοικείας 

ἰχυρϑτεθϑν, αὶ σεν ζωτης διυυατώτερον. δρρ ϑιω, ἴηπ πὐρϑλαξων τῇ Ἐχιεικεία 
ἐγρύσοωτο πως τ΄ Λαξαν παρέσκθύασε μετοὶ πολλῆς Ὁ δύγγωμοσιούης τίω κατοϑς αὺν-- 

20 τὴ Ὑπύκρισιν “ποιήσαοϑαι. 27 Εἶπε Ν αὑτῷ, φησι, Λαΐζον, Εἰ ϑῦρον χάφιν 

οὐαντΐον σῳ, οἰωνισαύμιζωυ λμ. ἐυλόγησε γδ με ὁ Θεὸς ἔχ τῇ σῃ Εἰσύδιῳ. 
28 Διάςειλον () μιοϑὸν συ τοθϑς μὲ, ἢ δώσω. 

| Οὐκ αἰγγοῶ, φησιν, τί μετὰ ̓  σίω παρϑσίλν πλυσίως α'πήλαυσω ὃ δὰ ᾧ Θοδ 
᾿ ρον λᾶῶρου 34 "ν, Σ ,»ίἰ ν᾿ ,ωιῖ Ι 9] ἣ 

ἐυγοίας. ἐπεὶ δέζωυ αἰοϑοαίνομφι τὴς ἐνεργεσιας ἧς διω Τ᾿ σζοὐ παρουσίαν ἔτυχον, ον βυίλει 
3: μιαϑὴγ ροτεινον καἰ γὼ ἑτοίμως παρέξω. σκόπει πύσον δβὴν ἐχτείκεια ὁ μα) απλῶς πα- 
φαδράμωμεν τὸ εἰροψδύον ΔΛλ᾽ οὐνόησον ὅτι πδὲ μνήμην ποιησου μένου  διχαϊα,ἀδὲ ἔχιζη- 
τήσαντος Τ' μιοϑὸν ἢ και μοίτων, δυνχαὶ ὅτο μόνον εἰρηκότος, δὅι οἰπόδὸς μοι ζῷα γουνάρχας 
(ἀ πωιδια,ἰρ ὧν δεδουλϑυχα σοι,να, ἀπέλθω, ὠκῴᾷνος αἰδεοϑεὶς τῷ διχαὶσ τέωὐ πολ-- 
λίμ Ὡπείκειαν, φησιν, εἰπὲ τίνα βέλει μιοϑὺν τὸν ἐμοῦ σοι δὸιϑέεσαι ὁ ζούτον τοο99ύ- 

40 μὼς δωσω. μὴ Ν᾿ ἰ (ἰὼ ὠυτωῆἔσὸμ αἱ γωυεκες ὸ ζὰ σπται δία; Ἴϊγος δξζυ ἕνεκεν ἐλεὶμ, 
Ἰὐτύδὸς μοι Καὶ γωναχας ἢ ζὰὶ πτωδία ; τω ασοϑσήκϑυσοιν ἀυταῇ τιμζω ἐπονέμων, ᾧ 
(Ὁ οἰκεῖον ξυπον Δ᾽ σ᾽ πόμτων ἐμφαίνων,ὺ μετ᾽ ἐλθυγερίως τίωὐ ὀμαυχώρησιν ποιήσαι, 

βέλονϑρος. δρρι χϑεν ἐν ῥημοίτων τϑτων ὅπως ἐφειλκύσοτο 4) Λαΐξαν, ὡς καὶ 
μιοϑοὶ ἐπαγίείλαοῖ, πσδϑοϑεῖναι, τ ότω αὐτῳ ὀγειτεόψαι Τὶ αἰρέσιν. τί δξζυ ὁ δίχαιος 

5 ρᾳ, πάλιν τὴς ἀὐτῳ ξ)πεικείας τίω αὑαρθολζω, ὶ ὅπως Οὐοὲ τως ἐπα ϑὴς γινέται ἡ 
φορτικὸς ῷ Λαΐζαν. λα; πάλιν αὐτὸν μϑόοτυρᾳ χαλεῖ τῆς θὐγγωμοσιούης ἀὐυτϑ, κ 

τς τηρῶ τῳ γρύνῳ πϑρτὴ διυονδύης ,Εν αὐτωέυνοίας αἰξὶ τω δουλείαν. 
"ὰῳ 29 Συ γινώσκεις, φησὶν, ὦ "δεδουλωκαΐ σοι,ὼ ὅσοι ζω ΚἸ ωύη σα μετ᾽ ἐμοῦ, 

.39 Μιραγὸ μι ὅσα σοι «ἰγαψτίον ἐμοῦ, ἡ ἠυξήϑη Εἰς πλῆθος, ἡ δὐλόγησέ σῇ 
4Ὀχύειος ἔπ] ᾧ ποδὶ μου. γιοῦ δίζυ πότε ποιήσω κα γὼ ἐμαυτῳ οἶκον; 

Σὲ μδοτυρᾳ, φησι, καλώ ταῦ κου μοίτων “Μ ἐδ. οἴϑους γ᾿ πὼς μετ᾽ δγοίας ῷ 
ὦ μὰ ἐμαυτοῦ ὥπϑωτο ἐπεδειξαι μων, ἡ ὅπτως δυαράϑ ματα λαίξων ζὐϑρέμματά ἵσῳ, 

τῇ ὑπιμδηείᾳ, τῇ ἐμ τοῦ αὶ τῇ αἰγρυπγία Εἰς πλῆθος αὑτὰ Ἰφχιδοιιῦαι πεποίηκα. εἶ- 
γχχ 

Ἂν 
τὴ 

Ξ το, 
ΠῚ) 

ΤῊ ! 
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ον -Ἀ: 445 ΧΡΥΣΟΣΊΤ, ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

τα Ἰθηδεκιὲ ἑαυτοῦ δ φιλόλαῦ, Φησιν, Αὐλέγησι ΝΥ σε κίΐφιος Ἡχτῷ τῷ ποδὶ μευ. μι 

δὼ πότε ποιήσω κῴγω ἐμαυτῷ οἶκον; οἴϑους χαὶ αὑτὸς, ὅτι κῷ ΔΝ ἐμἀὼ παρϑυσίδ κα 
λὔωθεν χάφις ἤνξησέι σῳ τίω αὐδισσίλυιναῦ δῶν ΩΝ καγω Θ πϑβέμαυτοῦ πόῤτωΐ. 
πελιξεμίων μα πάσης Δλοίας τίω αὑατρεσίλν Φὐποστληρώσεις,: ὁ ἢ ̓ωὐδὰ τοῦ Θρύ 
ῥοπὴ ϑέλη γέγϑνε, δίκαιον καμὲ ἐμαυτῷ ποδησοι οὖν. τί δὲ 81 ποίησε, ἐμᾳυτῷ οἶκον; 5 
τὶ τοῦ, ἐν ἐλθυγεοίαι λοιπὸν ὀζργειν, ἀ' οἰκίας Φρννηδα ἰδίας ποιήσαιοϑαι,. Οὐτά., 
χϑύστις ὁ  Λαδὰν, χὰ Εἶπει εἰὐτω, τί σοι δώσω; Η τί βέλει ἷΥ ἐμούσο μὴ 
δοϑίωαι, Εἰπέ; ὁμολργῶ ΧΩ καγω, ἀ οὐκ “ϑγογηϑείωυ. οἵδε γὉ ὁ ὁσοῦ μοι ὑσσήρξε πα.- 

εὐ Ὁ “ Θεού, καὶ ὺ οι ἐ ἐυλόγησὸ με Θεὸς Ἐχὶ τὴ σῃ Εἰσύδῳ. Εἶπε δὲ, φησιν, ἀντ 

Ἰαχωῦ, “ ̓ δώσεις μι ὶ συ εν. ἐδῥ: δ ποιήσγις μοι Ὁ δὲ βῆμα τῶτο, πάλην ποιμόμαΐ ῷᾳ τί. ὶϑ 

(απ συ. Οὐδ, φυσι, βάλημαι πῆρα σϑ μιαϑῶν ε ἐνέκᾳ, κομέσοιοϑαι, λα τ 

τὸ μόνον ὃ λέγω καταδέξασθαι, ὃ παλιν ποι μαναΐ ῷῳ πσολοατάς συ. ὃ ἣ ᾿ βύλομαι 
τῦτο. ὁρο (ὃ δύση, ἌὯπ᾽ ἐπεποίθει τὴ ἢ αὶ αὐτὸν τῷ Θεοῦ α ῥοπῇ, δΐαν σεύατ 

Λαθὰν καδοτί,ϑησι. 35 Παρελϑέτω, φησὶ, ζῷ “σοϑξατά συ σήμερ»ν, ἕ 
χύοισον ὠκᾷϑον πτὴῦ πρξϑξατον φαιὸν εν τοῖς ἄρνασι, ὁπϑῦ ὀξέλδυχονὶ ὶ ῥαντὴ ὦ τῶν Ὕ 
αἰξὶν, ἔσαι μοι μίοϑος. 33 Καὶέ (ούσεγαι μους  διχαιοσιοη μὰ ὧν τῇ ἡμέρᾳ 
τῇ αὔομον, ὅτι ὅδὴν ὁ ὁ μιοϑός μϑ οὐνωπιόν δ, πλῷ ὁ ὸῳ μὴ ἢ ἡ ῥαντὸν : φἰέλθυονς ον τὰς 

ἰξὶ, ὁ αὶ Φαιὸν ὦ τοῖς ἀρνασι, χεκλεμυδμον ἔςαι μοι. Σ κόπει τὸ διχαίν τίω (ως. 
σῳ. ΤΙΝ ἡδειόσης αἱ ιοῦται τὴ τὴς ἀγωϑαν βυγοΐαε, καὶ ἡ ἐδόκει χὸ ) λτίω τῆς φύσεως αἰκολουϑ!. 

ἂν τούτο ἢ ϑυραρὲρς 4) ἢ κ᾿ πϑμτὴ αἰδυιψατον(ασαίνον ἐεωὦ ὙΣ “ποτ τοῦτο, «ὐπλλαγμ. "ὃ 

νι ἢ τίω χροιδυ "ἦι πικτομθέων) ζωτω αἰτεῖται “ον εἰν. ὁ δλιυνὰ Ὁ ζωμωρέ ἐπίδρα. 

μδρὸ Λάθλν πῇ αἰτήσει, 34. Καὶ φησιν, ἔξω Ὁ δ ῥῆμα συ. 31 Κὰ 
διέφειλεν ωὡ τὴ ἡμέρῳ ὠκείνῃ ὥν παῖας ὥν ῥλυῶδν καὶ Γ ὀζαλεύχοις, κα πασας ῷ ὦ αἰγας 

Ως ῥαγζρᾳ καὶ ὸὶ τὰς ἀραὶ τ πὸδ δἦν λθυκὸν ἐπ’ ̓ ἀϊοϊε,ἡ πὰ πῶ ὁῆν φαιὸν ὧν (ἃ ἄμα 

σιοὁ ἔδωκε δῷ χεῖθ Ἶ δ δεῖν αὐτο, 36 Καὶ ὠπέρισιν ὁδὸν τοκών ἡμερῶν αἱ αὐά μί- 

σον αὐνδμ ὦ αὐναὶ μέσοι Ἰακωδ, Χωρίσας, Φησὶ, φῳ!" πσοόξατα χὸ τ τίω τῷ 1α- 

κως σσϑότοισιν, ἐδωχε ζος ιοῖς εἰν. Ἰαχως ὃ ὃ ἐποίμμανε ᾳᾷ πσόϑθατα Λαξανζν ὑπι- 
λειφϑλώτου. ποῖα δὲ ζωῶῦτα ,(ὰ μηδεμίαν ἐλοντον ων τῇ χριᾳ, ᾿ ὀζαφορον. αὗτο: ̓  ᾿ πὸν 

ἐλυετο, γα, εἰ ὁ δίχαιος δζῳ .}} πραγμάτων μμοῖθῃ Υ ῬΘεού τω πολλίω αὐδὲ αὐτὸν χη- 

δεμιονίαν, ὁ ὁ Λαῦθαν ἴλης ὁσης δἰπολαύει τῆς ἀγωθαν ῥοπῆς ὁ Ἰαχώθ, 
37 Ελαῦε δὲ, φησιν, ἑαυτοῦὸ ὁ ἰακωδ ῥαϊοδον φυρακίνων χλωρὸν, ὃ ὸ χαρυνώω, Ὶ 

πλατὸρμε, κα ἡ) ἐλέπισιν αὐταὶς ὁΙακὼς λεπίσμαται λδυχὰ 238 Περισύρᾳς ὃ 
χλωρόν" ἐφαγετο ὃ ̓Ἰχὶ τῶ ταῖς ῥαζδοις ῶ λδυκὸν, ὃ δ ἐλέπισε, ποικίλον. 39 Κὰ 

πἰέγηκε ῴς ῥάθδοις, ἃ ὧς ἐλέπισεν ὧν “τοῖς λζωνοις ΔΜ “ποτίσηρίων “11 Τύδωτο,, ἡ ἴσως 

δὺ ἔλθωσι ζὰ ποόξατω πιῷ, ονώπιον δΨ' ῥόδων ἐλθόντων αὐ εἰς ὃ πιᾧ, ὁ ἔγαεῇ 
οσήσωσι τοὶ τσοθξατα ἑἰς ἐβαςϑυς. Ὁ Καὶ ὡνεκίοσων τὰ ὁ πσέϑθατα εἰ εἰς πὶ 

ῥως δὺς, χαὶ ἐτικΊον ω κσοόξατα ἀζέλθλα χαὶ ποικίλᾳ χα ̓ κποδοειδὰ α ῥαντάώ. | 

Ταῦτο, ποιζ ὁ δίκαιος, οἕκ οἴχολο ὀρειθήμενος,δνλλαὶ τῆς ὀνωδναν χάξτος. οὐρούσε 
«ἱυτῷ τὴ ἡ δχκνοίᾳ. σοὶ ὯΝ ἡνχν, φύσεως αἰχολρυθίαν Θ γρόμϑμοι, δα πολυ ὦ ΣΌΝ 
δοξον χα] αι αρθωνον πίω φυσκιὼ αἰχολουλίαν ἐῶ. καὶ «ὧν ὦ αἰμαγὸυς διέφειλενσι ὄπα ̓ 

οὐγαντήοι μὰ σασξϑθύτων χριὸ ἀφέλδυχον, καὶ πᾶν ποικίλον ὡὐντοῖς αὐμνοῖς, χαὶ 1 διεγθθι- 
σεν ἑαυτῷ ποίμνιον χαθ᾽ ἑαυτὸν, καὶ οἕκ ἐμιξω αἱ αὐτὸ ἐἰς (αὶ πσοόξατα Λαΐζαν. ΥΩ 

πὸ Ὀσαῦτα δὼ , (ᾳ Ἰιυατόμδνα, ὧπθυτα ὅσα αϑϑοσέϑηκε, 41 Διεχώρισι αν 

5 ͵ 

Ῥ 
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πὰ, Φησι, χα) ἐποίησεν ἑαυτῷ ποίμψιον ῷ κῸ μόνα, Α͂ Ελύοτο ἢ ων τῷ καιρῷ, ο 

ώ ὁ ονεχίοσώ! τὰ (στο σαντα, τ γάφρι ὑχσιιδ λϑοντα,, ἐϑηκεν ἰακωξ (ς ῥάδλυρς εὐάντίον 

ΚΎ ππϑλθαάτων, τῷ ἐγκιοσῆσαι αἀυτα κν τ ας ῥωοδως. 4 Ἡνίκα σὴ αὖ ἔτηοτε 

πὶ αϑόθατα, σέ ἐτίϑη. ἐϑμετο ὃ τὰ ἐσυμα τῷ Λώζαν, τὸ 5 ὁχίσημα τῷ Ἰακως᾽ 
4 44 Καὶ ἐπλότησιν ὁ ὀν,ϑ 6: πος σφόδρα σφοδρώς. 

Τίβλετω ὁ διπλασιασμ ὁς; τίω πολλέω «ἰδιυσίαν ὅδὴν ἐμφαίνων, ᾧ στί ὅχ α;- 

πλώς σφόδρα ἐπλιότησεν, δλλαὶ πολὺ σφῦρα. Ἐ: Ἴϑετο ΝᾺ αὐταί, γῷῴησι, κτή-- 

μη πολλϑὶ ἡ [βόες αὶ παῖδες ᾧ πειδίσκωι. Αλλ δρφι (μοι πολιν ῷ φῦύνον (ὃ ὡ- 

τεύϑεν τικίομϑρον ᾧ. δισίῳ. 

ι. 1 ΗἸ χουσε ᾽Ψ ἂ; βήματα ἿἹΜ ἡαν Λαΐξαν λολόντων, Θἴληφον Ἰακως πόϑταω 

(ἐπόπαϊζος λιν; καὶ ἐκ Ψ" τοῦ παΐξ9ς ημδι πεποίηκε πᾶσαν τίου δόξαν ζαυτίω. 

ρας ἡ ἡ βασκϑμία Εἰς αἰγγωμοσιούζωω αὐζῶν: ο)ήγαγε , ν Οὔκ αὐςᾶν: μόνον, 

δλλαὶ χαὶ αὑτὸν () Λαΐζον. γ» Ἐΐδε)γ})», φησι, Ἰακωθ δ σατρόσωπον Λαδα, 

χα ἰδ) Οὐκ ζω «ασο)ς αὐΐν, ὡς ὅθε καὶ τεἰτίωυ ἡμέραν. τα ΣΡ βήματα “ἦ 

ας παίδων διεσείλόυσιν ἐἰντῳ τίω ὄχρδοιαν, χα ̓ Ὀθτιλσλέοϑαι πεποίηκεν ὧν " ποοϑῥίευ “ “- 
λεγόνϑιος τω Ιακωθ ἐφλέγξατο, Εἰπὼ, ἐυλόγησέ με ὁ Θεὸς τῇ σῃ η Εἰσύδῳ, χαὴ 

ἢ ἐμισριφίσοις τῷ δεασύτη, ὁτι δ οἱ Ὑ τ δ διχαία χὐρασίὰν αὐξηϑέζαι ἀὐτα πἴϑω- 

εχ σίδν πεποίηκε, γε ιαἴδατραπεὶς ὃ Ὁ δζνοιδν κἰ αὐὸ ΔΨ σαϊδων,ὺ Εἰς βασκόμίαν ΨΆ 
δ αφϑεὶς ἴσως, ὙΣΤῊ ἑωώρφι ον πολλη ἡ αἰθιασία (ὃ δίσιον τυγχόοτοι, δχ ὁμοίως αὐτῷ 

10 «σουσφέρεοϑαι ἐδύλετο. Εἶδε γϑ Φησί, Ιαχως ἃ ππεήσωπον Λάζαν, καὶ » ἰδ οὐκ 

εὐ σοὺς αὐζον, ὡς «δὲς ὃ ταίτίωυ ἡμέρου. Εἶδες Ὁ β' ᾿ϑιαιντ πολλίω Ἰηπείχειδ, 

ὀκείνων "ἢ τίω ἀγνωμοσιωύζευ" ὸ ὅπως 5 φέροντες κατέχει τὴς βασκανίας, αὶ . τὐπα-- 
(ς πίω γωμέωυ δλεσαίλθυσοιν. ὅρφι λοιπὸν τῷ Θεῦ Ὁ ἀφατο κηδεμονίδμ, ὸ ὁσῃ σὺ, 
χαταξασει χέ κέηται, ἐπειδοὶν ἰσγῃ αὶ “Ὁ ἑαυ Εἰσφέρονζας ἡμᾶς. ὁρῶν ΝῚ Τ δί- 

85 χα ον κι τ’ αὐτὴ βασκαινό νϑμὸ, 3 Φησι δὸς ῷ Ιαχωθ, οἰπορρέφε εἰς 

γάυ τῷ παΐζος συ, καὶ Εἰς τίω ̓ δνεαν σῳ, ὦ ἔσομαι μετα σῷ. Αρκέοϑητί, Φυσι, 

τῇ ὑπὴ τὴς ξένης Ἅ{ϑγωγ". ὧπερ ὦσε οϑμέιυ σοι πε ϑζω λέγων, Ὡὐποφρέψω σε εἰς 
τίω γάῦσυ, ἴοχο γιωυ Εἰς εἔργϑν αἰγαγεῖν βύλομαι. ἐπόριϑι τοίνιωυ μηδὲν δεδοικώς. 
ἐγὼ ΝΥ ἔσομαι κ᾿ στ. ἵνώ "ὃ μὴ ὀκφηρότερθς “ἄμηται ὁ δίκαιο αἰξε τίου ̓ὐποδημμίαν, 

10 δλλα μῷ πὸ ὀαῤρειν ἄψυται τῦ τῆς ἐπλυόδα, δχοὶ ζούτο φησιν, ἐγὼ ἔσομαι κῷ σϑ᾽ ὁ μὲ- 

δθιτῦ παρόντος ᾳ μὰ σέ ὁ ὀικονομμηήσες, χὺ ὁ αὐ ξινϑιωαι συ Ὁ απέρμκα ποιήσει, ἐγὼ καὶ 

Εἰς ὃ ἐξης ἐ ἐσο μία .ὰ στ. ζωτα ἀκύσας ὁ δίκαιος πρὶ τοῦ Θεού οὐκ ἡμέλλησεν, 

δλλ᾿ δ (ϑϑς Οὐ ΐπἢ “ξ εσκένα ζετο. 4 Ἀποείλας γδῤ, Φησιν, ὀχάλεσε Ῥα- 

δὴ Λείαν Εἰσ ὦ πεδίον, ὁ ( ποίμψια ἐποίμαινο, χαὶ Εἶπεν αὐταῖς. Πρ9- 

45 λῆω βέλετωι τως γειναιξὶ τίου αὐδὲ τῆς δ'ποδημίας ὀζνσκεψυ,ὺ γνωρίσου Ὁ πιτῦ 

Θορῥαπρόφαγμμα, τίω τε τοῦ παιξος «ἰδὲ αὐΐον βασκανίαν. Εἶπε ), Φησί; ὡς 
ταιο᾿ δ Οἰωέγω Ὡ παϑόσωπον αὖ ᾧ παίξος ὑμδβ ὁτῖ Οὐκ ἐς σελ μὲ, ὡς ἐϑὶς καὶ 

τέϊπίωκὶ "ἡμέραν, ὁ ἢ Θεὸς τῷ ᾽ παΐζ)ς μι ζω 7 μέ] ἐ ἐμιδ. ό Αὐταὶ ἢ διϑὸυτε ὅτί ον 

πασῃ τῇ ἰχὺὶ μ᾽ δεδιλθυκα τω πατεὶ ὑρϑν. 7 Ο5 ἢ πατὴρ υὑμδβ αἰδορέ- 

40 σειτὸ μέ ἡ ἤλλαξε ᾧ μιοϑὸν ἴω ἫΜὋἜἝἉ δέκα. αἀἰμνών. ὺ οὐδ ἔδωκεν ἀντ ὁ 0 ἣν καχϑ-: 
ποιίσαί με, 8 Εαὺ δ ὺ ουτῶς Εἴπυ,αᾷ ποιχίλρι ἐφ΄ αι σοι μιοϑὸς, ᾧ τέξεται 

πυϑᾳ ασόόϑατα ποικίλοι. ἐὸμ 5 Εἴπῃ ὐλιχα ἐς΄ αἱ σοι μιοϑοφρὶ τέξεται πὸμ- 
τὰ ἴα όϑϑατω λϑυτοί. 9 Κὰ ὠφείλετο ὁ Θεὸς πόύτω ζῷ κἸύη τοί παΐβ9ς 

ὑμῦμ, 

ὩΣ 

κοῦ λα: 

χον “λα: 
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ὑμῖν; ᾧ ἔδωκέ μοι αὐτά. ρα τος αἰμιφότερα αὐζας διδείσκει,ὶ τῷ παϊζ) 

᾿ αἰγνωμοσιώζω πίω οὐδὲ αὐνζον, ὼ τίου ὀικείαν ἔυνοιαν, ζωὼ πῖθὶ τίω διαλείαν ἐπεδείξᾳ., 
το. οἴδουτε γ,» Ὁ, φησιν, ὅτι ον παΐσῃ τὴ ἰοα μα δεδιόλθυκαι τὰ πατεὶ ὑμδι ἡ τίω 

[ κυ οἱ τοῦ Θεοῦ αξὲ αὐζὸ ογουργ" κηδὲμονίλν καταδηλον ποιεῖ, δεικγυς ὅτι καὶ ἀγωϑε» 
Ϊ συμμαχία ζω ἡ Ὁ πᾶν ἐργαζορϑέη, ὺὶ τίω «ὐϑωσίαν οὗ Λάξων Εἰς αὐζῷν δθικῶσα,ς 

ἢ ἀφείλετο γ5), φησιν, ὁ Θεὸς ζῷ ΚἸζύη Οὐδ παίξ9ς ὑμδν, καὶ ἐδωχέ μοι αὑτά. 
ΤΙ , 19 Εϑετο 3 ἡνίχᾳ οὐνεκίοσαν ᾳ πσοόδατα, ᾧ Εἰδὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς μα ον τῷ 
Η ὕπγω, τὸ ἰδιὰ (Ὁ τραῖγϑι ᾧ (ᾧ κριοὶ ὀϑαθαίνοντες ἦσαν ἐχὶ ζὶ πσόϑθατα ἡ ὡὼ αἶγας, 
Ϊ Αἱ φὐλδυκοι ὺ ποικίλοι  ασοδοειδεῖς ὶ ἑλυτοίίὀ αι Καὶ Εἶπέ μοιὸ ἀπλορ κα 
] ὕπνον, Ιαχωθ. ἐγὼ 3 Εἶπον, τὶ ὅ81; 1.2. Καὶ Εἶπεν, ἀνάξλενον ζοῖς ὀφθαλ. κς 

Η μοῖς σωρὸ ἴδε «ἦν" πιαΐχοις αὶ (ὅν κριοιξ ὀῤαβαίνονζᾳις ἔχ ζὰ πσοόξατα καὶ ζι αἴγακϑψμ.. 
Αδϑύκοις, ποικίλοις ἃ ἀσοδὸοειδεῖς βαντας. ἑωρφίϑι Ν᾽ ὅσοι, σοὶ Λαζὸν ποι. ᾿ 

| Ορας ὁΤί ἡ λύων «ὐγέργεια, δὴ ὃ πᾶν ἐργα ομϑῥη, ᾧ ῷ δίχαιον ὮἋ και μάτων ἐ- 

ἢ μειξονϑῴη. ὅ 2 γ. γὸ ἐκεῖνος ἀγνώμων αὐθὲ αὐΐον ἐλμεΐο, ὁ φιλότιμος δεασότης μα 
, δωνιλείας αἰμείξετω (Ὁ) δίκαιον. ἑώρφικου γ)5), φησιν, ὅσαι σοι Λαΐξαν ποιᾷ, οὐτάνουὶ 
ἢ ὁων μαφϑανωρϑμ, ὅτι ἐπείδὸν αἰδικύνϑνοι “Ὁ 1 τίνοσ δν ἐχιοεικῶς ᾧ Ὡραΐως οὐέγο κὰν 

ἰ κωρϑυ, μείζονος αὶ δωνψιλεφέροις δ'πολαύομϑμ τὴς ἀγωθεν συμμαχίας. μιῇ ζοίνωυ ὀῤτ- 
:! πίνωμϑυ ασϑϑς «ὄν: ἐπηρεάζειν βελονϑμες, δλλα φέρωμϑμ “βμναίως, Εἰδύτες ὡς ὁ Ἢ 

᾿.. ὐπϑμτων δεασύτης δὶ πθλόψοται ἡμᾶς, μόνον ἐαὶ ἡμεῖς Ὁ ὀικείλν ἐνγνωμοσιωίω ἴχι. 
“ φωμιβᾷ; δειξωθω. Ἐμοὶ γδβ, φησιν, ὠκϑίκησις᾽ ἐγὼ αὐταποδώσω, λέγει κύρμος. αἰ ϑ' τούτη ἡ 

Ν "5 ἜΡΥ . βρέ “ἃ οδ΄, φιν ν΄’ 
Χ0 ἰαχωο ἔλενν, Οὐκ ἐδωχεν αὑτῷ οΘέος κακϑηοίησαί με. Ὁ "ὃ αὐῶς Φσοζερη- 

σαί, φησί, με ἐθσλήϑη Αἰ ΤΜ χα μάτων μιαϑῶν,ὁ δεασότης μ(" Ὀσαύτης αἶι- 
υσίας τίω Εἰςήμας κηδεμονδν ἐπεδείξατο,ὡς πᾶσοιν εἰντε Κ᾽ ἐἰσίδν μεταςῆσαι Εἰς 
ἡμὰς, ἡ Εἰδὼς ὡς ἐγὼ μετ᾽ βυνοίας τί δουλείαν ἐποιησοίμιζωυ, ἐκεῖνος ἢ.  ἀσοσι- 
κόγτως μοι κσδλσίευζηϑη, ζοσοιύτίων ἐποιήσοιτο ἡ μδιμ αἰωῦ πσοόνοιὰν. ᾧ ὅτι ἐἐχ ἀπλώρῃ 
ζώτω λέγω, σϑυνὲ Εἰκῇ ἢ μοίτίωυ κατηγϑρᾷν ἀντ βελόνϑμος, ὁ (2) Θεὸν ἐχω μἶ. 
τυρᾳ ῖς πὐβοὶ τὸ πος ὑμδ Εἰς ἐμὲ γνονϑμοις, ἑώρακα χβνφητιν, ὅσα σοι Λά, 
(αν ποιεῖ, ὅτι δ τῷ μιαϑυό σε μόνον πεφέρησεν, δλᾺ, δΤί καὶ ὅν ὁμοίως γε πσδὲς σὲ 29: 
κεῖται, ὡς χα κατοϑτερον δυλα διέφθοιρται τί γνωμέων. 

123 Ἐγώ Εἰμιο Θεός συ, ὁ ὀφϑείς σοι ενζόστῳ Θεοῦ, ὶ ἡλειψαίς μοι ὠκεῖ φήλίω, κα 

Εἰς αἰ ασομνησιν αὐτὸν ἀγαγεῖν βείλεται, ὧν αὑτῳ τε αὐ έατο, Εἰπὼν, Εἰς πλ'» 

δ(ς σε αὐξηϑίωαι ποιήσω, ἃ ὅτι αἰ αιφυλοίξω σε Εἰς τίωω γἀὼ συ. ἐγὼ δῖ ὁ τε οῷ- 

θείς σοι ὶ Τὰς «ἰπῦο σχέσεις κσθ9ς σὲ ποιησοίμϑμος, ἐγὼ ὠνιῶ,, ἐπειδὴ χαι69ς χει, (ᾳ ὅπ 

“Ὁ ἐμοῦ σοι ἐπαήελϑώτα Εἰς ἔρηϑν ἀἰγω,ὁ ἐπθψελϑεῖν σεκελεύω λὐθυ " αὐγωνίας, μι. ̓Ἡ 
σοὶ σῷ 5 ἔσομαι. ἐγώ Εἶμι ὁ Θεὸς ὁ ὀφϑείς σοι ἐν τω Ὅτῳ, ὃ ἡλειψαῖς μοι φήλίω, 

Καὶ ἤυξω μοι ϑυγζώ. Ὑπομιμνγήσκει αὐ ἐυχὴς αὶ δέπαπελίας, ἧς ἐποιήσωπ, 

ὡς ὃ ἦν ἡ ἐυχή ; ὅτι ὧν ϑω μοι διῷς,δἰποδεκοιτώσω αὐταὶ σοι. ΡΤ "ὸ ὧπ μηδὲν ὁλωφί- 
“πιφερθυδνος, διλλαὶ καθούπερ Φυγοὶς τω" ὁδοιπορίλυ ποιύνϑμος ζαύτα ἠνξατο, αἰ 

τοῦτο Φησιν, ζιυΐκα σοι ὠφιϑίωυ, ἤυξω ἐυγζω, λέγων, ὧν δβ' μοι διῷς, δεκα τέων Ὥπρδε- 

κατώσω σοι᾿ ὀρ τῆς ἐυχῆς ἡ τὴς ἐπαγίελίας Ὁ δυυύα μιν τίω ἐμιέυὼ παρομέινύων, 
Τοὺς 1 πίφεως ὀφϑεολριοῖς κδλορών τίωὶ μέλλυσοιν ἐυπορίαν ἔσεοϑαί σοι. νιωὺ ἐἶω ὅπ 

Εἰς ἔρ)9ν (ἀν ἐμ λᾳφϑύντα δὲῖ ἐλϑεῖν, καὶ χα!ο96 ἥκει χαλῶν τίω ἐυχέω τίω σίω 

“πλυηρωιϑίοναι, ἐπανγιθι, ἸΝωῦ δξζυ, φησιν, αὐαΐφηϑι, ἔξελθε τ τὴς γὴς ζμτ, 

ᾧ 
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χη ἡ ἀπελὴς ἐ: τδὼ ) γἀὼ τῆς δλνέσεως ἐ ἠέ ἡ ἔσομφι μα σῷ. “ 

Ἐγὼ σοι πιδυ τα χοῦ (ἰωωέτομαι, κα αὶ ἐγώ σοι τι ὁδοιποοίον ἀμ κατοιφήσω, κὶ σδτδ.. 
μίαν ΓΝ σον γὸς «« ΄ ζεσοφησῃ βλαίοίω, τῆς ἐμῆς δεξιὰς αὐτὶ σκέπης ποτα γινομεέ- 

γι σι. 14 Ταῦτοι αἰκούσουσοι αἱ αἰδὶ Ὁ Ῥαχιλ Εἰπὸν αἰυτῳ" μή ἕξιν ἡμῶν με- 

εἰ, ̓ κλοιφϑνοιία ΟΨ τω οἴκῳ τὰ ἡ παίξὸς ημδιι, ; Ὶ 5 Οὐχ ὡς δλλόήφαι λελϑ-- 

γίσ, ἀβα αὐτώ; ἢ πνῶρακε γὸ ἡ ἡμᾶς Ὁ κατέφαγε καιτοιξρώσει Ω ̓ Ξ γύειοι ἡμδ, 

τό Καὶ πὸρ “πί ῷ πλοῦτον καὶ ὉΤ' Ἐ δύξαν, ὃ ζώ ἀφείλετο ὁ Θεὸς τῷ πα (ςς ἡμδ, σϑι 

ἔδωχε, μι ον ὑσεῖ (- ἰρηκέ σοι ὁ (Φεὸς σῳ, ποίει. σραὺ ἡ υᾷς ἐπομλύας τῇ τῷ 

᾿ Θε γνώμῃ, ̓  λογισμὸν λϑαντίῤρητοι Εἰσουρρυσεις. Μ ̓ γ», Φησιν, {τι τί κοινὸν ἡμῖν 

το κω πατίρᾳ, ἡμῆν, ἀπταΐξ ξὸ ὠπέδοτο ἡ μας. Τ' μϑ τοι σλούτον ὦ Ὑ δόξω, ζιὼ «α'- 

ν" φείλετου Θεὸς τῷ παΐξ9ς ἡμδ, ἡ Ὁ ἔδωκέ σοι, ἡμεῖς ἐξομϑρ, αὶ ζᾳ τέκγω ἡμδν. μὴ μέλε 
δι ὅΐω, μηδὲ αἰ νας αλλ" λα ποίει ὸὰ Χ) τῷ Θεοῦ σοι ὑπιταρθύτω. γι δίχυ ὃς 

᾿ σα εἰρηκέ σοι ὁ (Θεός συγποίει. ζῦτα αὐἰκούσας 17 ΟἿακχωδ ὁμαςαὶς ἐλαΐξε τὰς 
γιναϊκος ἀντ κὶ ὑ τὰ ἐ παιδία, ἡ ἀὐες ξήοασιν αν ἔλὶ τὰς καμήλοις, 

ΜΙ} 48 48 Καὶ ἀπήγαγε πθύτα αὶ χααβλοντα ἰστύ,, αὶ τίω Ὀὐπφσπβυζωύ, ᾿ μὦ φὐξαποι- 

' γα τ τῇ ἡ Μεσοποταμίᾳ, κα ἡ πόρτα ζὰ αι ὠπελϑεῖν τσξϑς Ισοιαΐκ, τὸν πατέρϑοι αὖ.-- 

" ἦν. Σκόπει μοι τα Ὁ διχαῖα τὴς υχς τίω δυδρείαυ, τ σὁπὼς πϑλύτο, φόθον καὶ τὴ α᾽-- 

ἀνίαν παρωσοίμϑμος ἐπείθετο τῳΐτῦ τῷ διεασίτν Ἐλιτάγμαπι. Φ᾽ 7.» Εἶδα Ὁ Λα. 

" (θχ ὑγοὴ ἡ τίω γνωμώω, οὐκ ἔτι χαθούπερ πσϑϑτερθν πυϑίοὶς αὐτὸν κατεδέξατο, 
ἣ ̓ἠουλὼ ὃ ασϑόφα δὶ Αϑὲν αὐ οοὶ ἘΞ δοασῦτα ἐπλήρου, ὼὸ λαίων τοὺς γουνάγζας κὶ τὰ παιδία 

᾿ ἐ ἥηοτο τῆς οδυύ. 5. 9 Λαΐξαν δέ, φησιν, ᾧχετο χεῖρφοι ᾧᾷ ποέξζατα τα" ἔκλος 

ᾧ ϑΡαχιλ τὰ ἴδωλᾳ τὰ παρ αὐτῆς. 

' ἡ Οὐχ ἀπλαΐς σσοϊξ αὐτο ασρύσκειται, ΕΝ ἡαγνώμϑμ, πῶςφἐ τ τῆς πατρικῆς εἷ- 

λόντο (μμωηλείαρ, ὦ πολλζὼ τίω κι ῖς Εἰϑωλα ϑερᾳπείδυ ἐπεδείκψωυτο. Οὐνόησον 

2 ΝᾺ ὀσίωω αὐ τὴ ασουδω ἐ ἐποιῆοτυτο, ὡς μηδενὶ ἔτεσϑν ὑφῇόοϑαι ἿΜ τό ᾽ παΐζος, λα πὲ 

ὥἴδωλα μὲ μόνω. ὦ πῶτο ἐποίει ὁ (Ὁ αὐδρα λανγθοίγασω. σοὶ ἡ ἀ ἀν ὠκῴνος (ρο- 

βῆσε Ὁ ωωζᾷᾳ γυέιϑαι. 20 Ἐχρυψε δέ,φησιν, Ιακως Λάβαν τ' Σύρον, πὸ μη ἀ- 

γα εῖλαι αὐτῳ, ὅτι Ὡἰποδιδραίσκει, Σὶ Καὶ ἐπέδρα αὐτὸς, ἡ πϑύζῳ ζὰ αυτν 

διέξῃ (ῷ ποταμὸν, ὧρ μησὶ Εἰς δὲ δ» Γ Γάγααϑι, Θά μι τοῦ πολλίιὺ τῷ 

40 Θεϑ αὶ ογζαύλει κσϑόνοιθν, ὅπτως, μέχρις ὅτε πύῤῥωϑεν γέχϑνεν ὁ ὁ δλσμος, α (ἰωεχώρησν 

τω Λαξὰν Εἰς γναΐσιν ἐλϑεῖν τέω ὀβαχωρησω τῷ Ἰώχωθ. τϑί οὗ γὰ ἡμερῶν, Φησι, 

αϑήήθουσῶ, τῶ]. Λαΐζὰλυ ἐγώ ϑη. 23 Καὶ [αἴϑαλαξων πὸλρᾷς τοῖς  ἀδᾷφοις 

ἀντ αϑ' ἡ ἐαμῳ ν ἐδίωξεν ὁ ὀπίσω αἰστῷ οδὸν ἡμερῶν ξ, κα ὁ κατέλαξον αὐτὸν ον τω ὃ ὄρει, Γα- 
λαάδ, Σ κόσει πολιν τί ἄφατον. τ Θεσ; κηδεμωνίαρ. ἢ χΣ Εἰπων, Ὄἰπφρες 

32Φε Εἰς τί γἀῶ συ, ἔσομψι μῷ σῷ, ὗν! ὁ νι τίω οἰκείλυ ἐχιδείνψυται πρόνοιαν. 
[δὴ 5 Ρ6 Εὖδε ῷ Λαΐζὸν κα πολλὴς αἰ γαγαχ]ησεὼς καταιδιώχόντοι ᾧ ϑίχσιον, ᾧ 

δίκίω͵ ὡς Εἰπεῖν ̓Εἰασροίξααϑαι βυλθυϑνον τῆς αναηωρήσεως, ἔλιφανεται τῶ] Λα. 

τω καθ᾽ ὑπον Ῥγύκ]α. 24 Ηἶλϑο δὲ, φησιν, ὁ Θεὸς παρῆς Λαΐδον “ Σύρον “ 

νύχτα, καὶ Ε1 Ξἶπο αὐτῷ. Οἷροι Θεῦδ συγκαιταΐξασιν ἢ ὅπως [ὁ τίω αἷδὲ ῷ 
4. δίᾳιον; κηδὲ ἐμονίαν Ἵ τῷ Λαξὰν , αἰ ϑλέγεται , να κατασείσαις ἀντο τίω Δ θύοι 

' Ἡπυξήσῃ τὴς κῷ “Ὁ ]Ἰακως ὁρ, «ῆς. φύλαξι σεαυτὸν, λοῖποτε λαλήσῃς μῷ ὡ 

β ' ἰακώς πρνηρϑ. Πολλὴ τῷ δεαυῦτα ἡ ἀἰγαϑύτης. δ) ὲ ἑώρϑι αὐτὸν Ὁ: μον 

χίωέ ἐπειγονθμον Χ, ὁ κωτεξανγαςῆναι τὸ διχα!σ βιυλόνϑρον, μονογυχὶ ΠΟ 18 ῥήματος Κ- 

Οβεγίο, τοι, Ρρ ϑέλχει 

ωἱ 

χυν.λα, 



ι 

ΠΕ 

]: ἄν λα, 446 ἸΧΡΎΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
ἢ ϑέλχει αὐτῷ (ὃ λογισμὸν, χα! φησι, φύλαξαι σεαυτὸν, μήποτε λοι λήσης μ(τ' Ἰαχωθ 
Ν ᾿ . ς Ι! ν. ἔχι ! λυην, 5] νρ δλλα φι 
᾿" “πονΉ 69). ῥβη δὰ μέλθι βατῶν, Φησῖν, χέρησῃς λυπησοα τίαχώο, ' α Φυλο.. 

᾿ ξαι σεαυτὸν. δχίογες σύ τέο κακίω ζαυτίωυ ὀρμόωυ, καιταίφειλαι (2) )υμὼν, αγαγαί-. νι 
τισὸν συ ϑυμιαϑρίευ τίω ἀρϑοιαν, μηδὲ με θΑ βϑμφιτος λυπῆσαι αὐτὸν αὐα ον. ᾿ 

Π σχϑπει μοι Θεῦ φιλάν,ϑεφπίδν. αὶ πσοϑσέταϊξε τω Λαξων Εἰς (αὶ οἰκεῖα, αὐνφρέ- ς 
4}! » Η ΠΥ ἢ “ἰα!, ὀνγα μόνον παρέχελϑύσοτο μηδὲν Φορτκὸν, μηδὲ ἐππηϑὶς αἰ αλεϑίωαι τω δι-- 

" χαίῳ. τίνος ἕνεκεν ὺ δχρὶ τί, ἵνα μμαίϑῃ ἀ αἱ 9' ἽΜ ἔργων αὐτῶν ὁ δίκαιος ὄζῳ δὲ πσρα. 

μμαύτων, ὅσης αἰξιῦται χὐοοὶ τῷ Θεῦ τῆς κηδεμονίας. Εἰ) κ ἐφρεψιν ὁ Λαΐζαν͵ 
πῦον δὺ τῶτο ἔγνω οἷαχω, γαἱ τότ γριναικες ὁ δῷ τῦτο συγχωρᾷ αὑτὸν ἀπελ- 

' ϑεῖν, ὁ δζρα τῆς οἰκείας γλωῆης ὀμολϑγησοι ΟΝ τὰ Θεϑ ποδὸς αὐτὸν ῥνϑέντα ἴα το 
| | χαὶ ὁ δίκαιος σιλλείονα τζωὶ ασολθυμίδμν κἰήσητωι αἰ ὶ Ὁ ἰποδομίαν, ἢ Θεύρσος πγρ96- 

' ε “» ᾿ ῃ) ) ε “ ε " 
ἢ λαΐζη, αὶ αἱ τῦτου" γειυακες μιλοῦσε ὁσῃς ἀξιούται ὁἸαχως αδαὰ τῷ ὝΜ ὁλων Θεοῦ λδχὰ 
Π τῆς κηδεμονίας, αἰποσείσωνται 1’ πατρικὴν πλόνίω ᾧ ξελώσωσι τὸν διχαον δεογνω- 

ἢ σίας ἐντεῦθεν “ἰοκούσαν διδασκαλίλυ δέξωνται. Τυὐοδὲ γὸ ϑτως ἣν τὼ βου τῷ Ιαχὼς 
Η ἰξιόπιςα, ὡςζἀ ὐϑοὶτὸ Λάξὰν λερύμϑμα, τῷ ἔτι ἰδὲ τὼ εἴδωλα ἐπῆοηρδμε." αἷδς 
Η γὺ οὐδα Μ'αἀπίςων μδοτυοίαι ᾧ ΔΜ ἐϑρών τῆς ἐυιξείας αἰεὶ πολι Ὁ'᾽ ὠξιόπισονξ-.. ἃ 

“ ᾿Ὶ -"»»)} ᾿" ᾽ 3 ὮΝ 2 ᾿ ἢ 

| χρυσι, Ὁ), τ στὸ γὺ τῆς ἐυμηχόβου τὸ Θεοῦ σοφίας, στὸ ἡ ὧν ὠθροιβ τὴς ἀὐληϑείας : : 

; αὐτοὺς αὗρτυροις “ποιφ )μέοϑει τῆς ἀληϑείας, ὸ δζῳ τῆς οἰκείας γλώῆης, τὰ αὑτὰ λιϑὰ 
ἵ (ἀαγωνζωνπω. Κατέλᾳθε 8. Λαΐξαν ΤἸακώς, 25 Ιαχωδ ὃ) ἐπηξε 
Η σκηνὴν αὐτῷ εὐ τῶ θρει " Λαϊζδν ὃ ἔφησε τοις αἰδελφους αὐτῷ ὠν τῷ ὄρει Γλγαύδι, ΝΗ 

]Ι' “6 Κα Εἶπε Λαΐξαν τω Ἰακωῦ, ᾧ πϑῃ ἐποίησας: φ 4 ΝΝ 

Ϊ δα πὼς ὃ Ὡὐϑὶ τῷ Θεοῦ πσολξαγμα, τίωι πολλίω ἐντύ φλεγμμονζεὺ χατόκει-.. { 

ῃ λέ, ὸ ᾧ θυμὸν ἐχαλίνωσι. δίοο τούτο κί πολλὴς ἡμερϑτητος (ἦν ἀσοϑς αὐτὸν ποτα ὁ, 

᾿ λόγϑες, Μιογογαχὶ Φιτολοχϑύλϑμος ἢ πατιοικζι Φιλοφοργίαν αὐδὲ αὐ(ὃ θλιβεικνύμε. 
« ᾿Ὶ Ω ᾽ Ἂ 3 οι 4) 

γος στὸν "Ὁ τὴς ἀγωϑεν δἰπολαύωνϑν «τσρϑνοίας, μόνον ζ αν, ϑοθίπων ἢ πονηρῶν ὅκ- 5 

ΐ φυγεῖν δευνα ἴθα ζὰς Ὀ)πουλος, λα ἡ ϑησίοις ὀψημέρις ἐαν αὐϑεπέσωϑμ, Οὐδ 

ἸΙ αὐ πσυσησό θα, δεινόν. ὁ γὸ δὴ ἀπλότων δεασότης τῆς οἰκείας δουναίμεως τέω! αἴδινοί. γι 
ἡ αν ἐχιδεικγύμϑρμος, ὶ τοῶὖν ϑησίων μετοαίλλει τίω φύσιν, καὶ Εἰς πσοϑθαίτων ἡμερς- 

} τητο αὐτοὶ μεϑίσησιν, εἰχὶ τῆς ϑηειωδίας αὐνταὶ μεϑιραὶς, δλλλ᾽ ον" αὑτῇ τῇ Φύσει κρτω- ΜΆ 
ἧ λιμιπαγων, τοὶ δ᾽ πσοϑώτων Ἐχιδείψυοϑαι το ϑφισκϑυαζ εἰ, καὶ οὐκ ὅχὶ τῶν γηρίων μ- 30 

| ̓  γον τούτο ἴδοι ἥις δ, δλλαὶ ᾧ ἐπ’ αὐτῶν δ[ῥ' φοιγείων. στὸν .)} αὐτὸς βέληται, χα πὶ 

ἱ φοιχεῖα, αὑτιὶ τῆς οἰκείας ἐνεργείας ᾿δ)χιλουϑοίνεται, καὶ συ πῦρ (οὶ πυρὸς δλιδείκψυταμ 
4, Δάν: ὦ τούτοτις καταμάθοι ἔχέ τε δΨ τομων παίδων, Ἐκ τὸ τῷ Δονιήλ. ὁ δ κἰσυν [9νεἰ- 

ὡν φομαίτων] λεώτων αἰθεςωτουμϑμος, ὡς ὑπὸ πσϑϑ των κυκλάμϑμος, ΟΥ̓οὰν ὑπαλι 
Ἵ αἰηδὲς, τῆς ἀγωϑὲν ῥοπῆς τέω κείνων α' γραότητω δι αχαητιξ ύσος οι γὺ ϑηρες δγτες - 79 
ἵ βϑυον ζῳ τῆς ϑηρλωδίας μυὴ ἔχαδερψύμδροι, δὲ " αὐ Ὸδἥηι, Μ᾽ πραγμάτων ἔγνωσαν ϊ χε 

"} αἰλϑγῶν ϑηδίων ΘΩ αἰ γριώτερϑι. τούτο ἢ ἐγίνετο πσϑϑς μείξονα χατηρροίαν κείνων, υ, 

Ἱ στι Φ λϑγω τετιμιηυϑιοι τὰ ἀλογα ϑηεία ὑπο ερηκέγτισοιν τῇ ὠμότητι. Ἂ ἐμδμλανο 
Ἢ} ἐζρ ὧν “δα λάτων, σπὼς Ὁ] "τίω τῷ δεασότυ (οὸϑοιδμ, ῷ Δ δέχαιον ὦ τὰ ὅν 

εἰα ἡδέδϑη, ο οὐκ ἐτόλμησαν φαψαοϑαι τῷὸ σώματος, ἀρ" τὰ Ἡιρονοίων αὐτ 9 
χέιενν διέγηχαν. να μὴ γομιίσωσι Φαντασίαν “μὰ ̓γελνποϑαι, δὲ τοῖν μῦν ῴπ 

βληλώτων Εἰς τὸν λάκκον ἐπεγίνωσχϑν,στι δὶ (κα τῷ διχα!ν Π πσολθώτων ἐμιμοιω- 
« “ ΝΑ να ἦν ! 

το τίου ἡμερϑτητα, ὃ τὴς Φύσεως ἐπελανϑοίοντο, ἐλ] 5. ἿΨ μα ζωτα βλυϑώτωνίᾳ 
Τῆς 



ΓΕΝΕΣΙΝ, δυγ. νζ. 447 χεν λα, 

τῆς ϑυριωδίας ἐπεδείκμιυτο. δυτῶ Χ4Ὶ ᾿ ἐχὶ τῆς καμὼν τῇ πυρὸς γέγϑνν. ὧν δ ἐνδὸν Δ εγικῆ, 2 

ἡζᾳ ὴ εὐ μέσῳ τῳ πυρὰ ἱτυγχόψονας Ὁ ἡδεῖτο ΩΝ φοιγάῖον, αὶ (κ ἡνέργει ζῶ τὸ πυρϑ:, 

»»λαὶ καϑοπερ πεδηϑείσης τῆς ὡνεργείας, ὅτως ἀρλαοη ΡΜ παίδων τότων διεφύλᾳί!- 

τε ω ὅμματα, κ ὃς συ πὲ αὐ! ἣν τερϑνέφα ψαιϑαι ἐ ἐτόλμησε, κοιϑοΐστερ “τὺ τσδ9- 

4 κάγματὸς τίνος Ὁ φοιγεῖον τίω οἰκείαν οὐόργειλν ὑλιδείξα οἵ, κωλυόμϑμον᾽ ὥν" "ἢ ἔξω 

“τὴς καμίνε ̓ δργνς χα’ εἰυάλωσε, δὶ αἰμφοτέρων πολλζω τῆς τῷ Θεοῦ δυυναμεως, 

τίω αἰ σσίαν ἐμεφαμον, ἡ δὲ ὧν (δ ἔσω τυγχό μονίας ἀθλαρ Φ διεφύλον, αὶ Ὅν δὲ ὧν 

γϑγος διέφλειρεν. ὅτως ὁτὸν τὴς ὀμωϑεν Σσολσαύωνϑμ ῥ ῥοπῆς, δ μόνον" ΤῊ ϑϑς ἡμᾶς 

πολεμίως ἐμντωι ἀζεφϑνον δὲ ζ Ἰππθυλθὶ, δ λὰ καὶ αὔτοις Τοῖς ϑηρίοις αἶδι-: 

10 πέσωμδι, σὐσδὲν πεισύ μῖθα. δεινὸν. ἡ ἐγ Ὁ Ὁ Θεϑ χεὶρ ἡ πόῤτων δικυατωτέρα, αὕτη πολ- 

λίω ἡμίν πϑυταλ9εν «ἰξετίϑησι τίω ἀσφάλειαν, ἡ αἰχειρώτοις ἐργάζεται" Ὁ ΟΠ Υὶ ̓  

Ὅη τῇ διχαὶν ἴουτα γέλθνον. ὃ γοῤμῷ τ Ὀσαύτης ὁ ὁρμὴς χαταλαοῷν Θυλομῦμος Φ1ω- 
χωδ, 4 ᾧ δίκίωω εἰπουτῆσοιῃ τῆς πόμτων λϑαγωρισεωφ, ὁ μόνον 5 συ ον τεῦς αὐτὸν πράχῳ, 

οὐδὲ ἐπαρϑὲς φϑέήεται, λα καθούπτορ πατὴρ ἀζαλεγθιϑνος καϑλε παῖδα, ὅτω κᾧ 
15 πολλῆς“ ἐχτεικείας ασοϑς αὐτὸν ποιήται ζῳρ ῥήμφτο, χα] Φησι, Τί ἐποίησας ἢ - 

τ; τί χρυφῇ α, “πέδρας: ; ὅρᾳ πόση ἢ ἱμοτοιρολή ἢ ὅρρι πῶς ὃ ) καιθούπτερ ϑηρίον 

μεμηνῶς πορθώτων μἐμιεῖ Ἴαι ἡμερϑτητα. ἵα κρυφῇ αὐπέδρας, Καὶ 

ῳ ἐγλοποφὸ "σοὶ με, ὦ ἀπήγαγες, ζὰ 9υγατέρᾳις μὰ ὡς αἰχικφιλώτιδας μμαυχαήρει: 
᾿ Τίνος ἐνεκέν, φησι, ἦτο πεποίηχας ; τί σοι ἐδοξε: ; αἰ στί ὅτω ,λαυθουνόντως ὁ ἐποιήσω 

τ ὁ χοδημίδυ; Ξε γ» δὐήγίιλοῖς με, μα πολλῆς τὴς πομπῆς ὼ τῆς θὐφρϑσιώης 

ὀξαπέςειλᾳ ἂν σε: Χ ὁ γὸ Εἰτῶπ ἔγνων, φισὶ, μετὰ ὶ μινσικδυκ ὼ τυριπαῖνων ὃ ὁ κιϑούρᾳρ 

πρϑέπεμιψα δῦ σε. οὐκ ἠξιώϑέω Φιλῆσοῳ (ἐς ὃν γαιτέραις μϑ. γιοῦ ὃ ἀφρόνως. ἔ. 

αδεαξας. ὁρᾷς πῶς λοιπὸν ἑαυτὸν ἐλέ χει, κ) «ἰδ τὴς οἰκείας γλωῆηρὸ ὁμολογεῖροτ 
αὐτὸς Α, κϑιχώς “ϑρεσκθυαϑετο οἰσϑῶμιᾷ τ' “ἔκαιον, ἡ ἢ τῷ " Θεοδ ππξβοιὰ τὴς ὁρμῆς 

25 αὐτὸ ὡγέκοψω. 29 ἰαύα, Φησὶν, ἡ χείρ μ χακοπροίσαι σε᾿ ὁ ) ) Θεὸς τῷ πα- 

(3; σῳ ἐϑὲς Εἶπε τεῦς μέ, λέγων, Φύλαξαι σεαυτὸν, μήποτε λαλήσῃς σπεῖς ἴα.» 
κως πονησφ ΕἸνόει μοι πόσης τῶ δικαίῳ φὐθακλήσεως γἔλϑνε ζωυτὶ τὰ τα ὲ βήμα.- 

τῶ. ὼ σχόπει “τὸς ἅτος ᾧ πὶ ἐ βαλθυλώτοι αὐτῷ ἀξέφυνε, κα - [{π|] Ἰλὶ ποίοις δι χατα- 

βιμὴ», ληψυν ποιήσουο ἐξέλετο, καὶ ὄ τὶ ὁ τῷ Θεοῦ φόβος αὐτὸν ἐπέσαν εἰς ἐ ἐργν ἀγαγεῖν ἣν τοὶ 

40 καχῶς ἀυϊῳ βαλόυλώτω, ὃ ἢ ᾿ Θεὸς τῷ " παρός σϑ, φησιν. δρφι πώς “ὴ αὐτὸς ὁ Λάΐζξαν 

Ἵ μίχραὺν ἐντόσϑεν ὠφέλειαν ὁκανρπούτο,μογίφ'ίωυ τὴ τηφτῦ ἡ Θεού δυνώμεως ὩΣ πύδειξῳ 

λοιμοάνων ἐκ ΟΜ χσϑϑς αὐτὸν λεϑέντων. δλ᾽ ὅλ ῆ᾽ ἡ σύ, φησι, τὅτο ἐδυλεύσω, καὶ αὶ 
ὁ Θεός ὕζδιν ὁ Ὀσαύτίω συ ποιόμϑμος κηδεμονίαν, 30 ΝΝιὼ δὲ ὀΐω “πεπύρθυσαι. ὁ 

πρυμίᾳ γὸ ἐπθού͵ (σεις ἀπελβῷ ἐ ἐἰς Τ' οἶκον τῷ ὁπαΐος συ. ἵνα ἔχλοψας δέϑε- 
φδοις μϑ; ζω, φησί. τῷ τὸ σοι δεδογρδίον (ὦ, χαὶ ἐχρινας ἐπόμελϑῳνν εἰς τὸν οἶκον Ἃ 

κι" στ. ἴα ἀ «ἂν ϑεοιζ μα ἐκλεψᾶρ: ;ὦ ἀῥοίας ασαροολή᾽ χϑὴ ̓Οιβηοΐ Εἰἶσι ῷ 

λώμα δαί συ, ὡς ὼ κλαπτίωυαι οἕκ' ̓αἰχωύῃ λέγων, ἢ “αι ἔκλθγψας «ἂν' ϑεοῦς ΜῈ: ὀδϑι πὸ- 

β σὴ ἰω ἡ ̓ ὑαβο ολὴ τῆς πλαΐγης, ὡς τος λόγῳ τετίμημϑίοις ξύλ, λίδοις λεραπτάσς 
ψ. εἰ ὡΐᾷ (ὦ γκοὶ ὦ σοὶ, ὦ 2 Λάώθδν, οὐδὲ κλέπεοϑαι μέλλοντες ἑαυΐοῖς ἀ ἀὐμῶναι ἴρωσειν, 

4 πῶς Ν᾽ (ὦ ὑπὸ λίθου [ ὄντες] συγκείμϑμοι;ὁ 0 ὃ τῷ δικαία, Θεὸῤς καὶ Ὁ αγνοοιεῶτος τῷ δεν 

ὑσιου τίω σίω ὁρμέωυ ἐ ἐπέοχε οὶ δύκ εἰνοεῖς ὦ μέγεϑος τῇ τῆς πλάνης, δυλα αὶ τω δι. 
χαίῳ χλογτζιὼ ἐγκαλεῖς: ; ὥς, γϑὲ ἑγεχϑὴ ὁδίχαμος ἐκείνας ὑφελέαϊ, δὺ κατεδέξατο, ὅς 

ἐῤδελυής, το, μαλλὸν ἢ ὃς ἤδει λίθους ογζς ὀῤαιαϑήτοις: δλλαὶ το αἰκούσοις ὁἸαχωδ 

Γ(βιγίοῖ, ἴοχη, 1. ΡΣ: “Ὁ 



κεν λιν 

4.οὶ. 8.8. 

δι ΤΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

μετὰ πολλὴς Ὠχπεικείας ωρώτον  ᾿δ'σολοτεῖται κατϑϑς ζα πσοϑλφιόντα ἐγκλήματα, 

ὶὶ ὅτε θὲ ΛΨ θεαῖν τον τρέπεται ποιήσοι οὐΐ, τίου ἔρῥυνδν. 
31. Εἶπα γϑβ, φησι, μήποτε ἀφέλῃ (ας ϑυγατέρας σν ἀπ᾽ ἐμού, ᾧ πόβτα χὰ 

ἐμώ. Ἐπειδὴ, Φησιν,ἐωρὼν σεὔχ ὑγμιώρχγαοθς μὲ αἱ σκείνϑμον, οὐγανγώγισς γίγο- 

γα, μήποτε Ἐχιχειρήσῃς ἀφελέο Ως ϑυγατέρρις συὰ ὑπ χοντο μι, Ὄπυςερῆ- : 

στ μα “δι ἐμδμχαϑαπερ ἤδη πεποίηχας. αὕτη τοίνεωυ κἡὶ αἰτία, τὸ ὁ φόζος παρεσκίϊασί 
με λοινθανόγντως τίω  ποδυμίδν ποιήσχαζ. 3» Παρ ῷ δὼ δὺ ϑύροις τουῤ ϑιος 

συ, ζήσεται εὐγδντίον δἷῥι αϑδολφών ἡμδί! Οῶάς ὁτι ἡγνόει ὁ Ἰακφὶς τίω οὐδὰ 

τῆς Ραχήλ κλοτιζοὺ γεδννηρϑμίω. ρα "δ ΡῚ ὅσης σφοδρότητος Ὡ Ἐχετίμμον ἑείξᾳ 

τῷ τίω κλοπτίω ἐργασαμϑῥῳ. τον ᾧ αὖ, Φησιν, δύρεϑεῦσιν, ἐ ζήσεται ογθμτίον τωῦ το 
ἀδελφῶν ἡμῆν. Οὔ ἘΝ μόγον, φησὶν, ὑφείλετο, δλλ ὅτι ὀζρὰ τῆς κλοπῆς δεϊγμα 

εὑργέςὁ τοιῶτος ὠκφέρει τῆς οἰκείας πλαΐης. Επίγνωθι, ΕΥ̓ Ὁ ὅδ οἷν ΠΣ 
ἐμοὶ, ὶ λαῦε. ΕΡρθύνησόν, φυσι, ΕἾ δι ΔΜ μυὴ πσοϑσηκέντων ἀφειλόμδω. ον 
ἕτερϑν μοι ἔχεις ἐγχαιλέσομ, ἢ δτὶ λοίθρα τίωὐ "᾿δι᾽΄σοδημίαν ἐποιησαί μων. καὶ τῶτο ὃν 
ἑκων πέπονθε, δλλ᾽ ὑφορωμϑνος ᾿ αἰδικίαγρὸ δεδοικώς "7 βυληϑῆς δζφς ϑυγατέρᾳς ιξ 

ον ἀφελέαϊ, τϑτοκαθῶν, ὦ ̓ὶ ἄλλων μα αὐβασίαν. 

Καὶ οὐρα ἐπέγνω, φυσὶ, Ὁ αὑτῷ ὖϑεν. Οὐκ ἥδει ἢ Ἰακώ, τί Ῥαχὶλ ἡ γκιωὴ 

εἰντῖέκλεψων αὐτῦς. 33 Ἐἰσελθων ὃ Λαΐξαν ἠρεύνησε Τ' οἶχον Λείας, ᾧ ὃν ς. 

ρέν. 34 Εἰ σηλῆς ἢ ὁ Εἰς ῷ οἶκον Ῥαγήλ. Ραχὴλ ἢ. ἐλαξεζὰ Εἴδωλαᾳ, αὶ ςγέξαλο 

αὑτὰ Εἰς αὶ σάγματα “Ν᾽ καιμυήλων, ὃ ἐπεκάθισεν ἀδῶοῖς͵ ᾧ Εἶπε ᾧ πατοὶ αὑτῆς, 
3542. Μη βαρέως φέρε, κύρέ μια᾿ αὶ δια μα! ὀϑας’ζώῶω ονωπιὸν συ, ὁ ὰ καὶ ἐ- 

ϑισμιὸν “Ἷ γεωναικδῖν μοί ὅξιν. ἡρθύγησε ὃ Λαΐξλυ εν ὅλῳ τῳ οἴῳ αἰντῆς, ὁ ἐχ δε, 
Πολλὴ τῆς Ραχὴλ ἡ (χώεσις. ᾧ ὅπως () Λαΐδλυν αὐ Ῥακρούσοιοϑαι Ἰόγυσεν, ἀνὰ. 

ἐτωσαν (ὦ ἔτι τῇ πλαγη πδϑφετηκότες, ἡ ῬΜ Εἰδώλων τίω ϑεροιπείλν αὐδὲ πολλοῦ 

ποιόνϑμοι. ἐἰϑηκεν αὐντος, φησιν, ποὺ τοὶ σεύγμματο δ χα μυΐ λων, ἃ ἐπεκαΐϑισεν αὖος 

τς. ἰ πότων χατωγμαφότερον, {{ τούτο ὀῥουτότερον ; (ὦ) λόχου τετί μιημδίοι, κα Ὀσαι- 
τὴς ἀξιωθέντες πγοϑεδρίας ρα τῆς τὸ Θεού φιλον,ϑοφπίας, λίθοις ὀμαιαθήτους 3ι- 

οαπάσεν χατουδέχονται, ἡ Οὔκ ἐγχαλύτήονται, σοτίὲ λαιμξαγεσιν ἐγγοιαν ἧνα τῆς τι- 

σαύτης ἀτοπίας, δλλαὶ καϑούπερ βοσκήματα, τω τῇ ((μνϑεία αἰπτίρονται » δρα τῦτο 
ἡ Παῦλος ἔλεγε γράφων, Οἰδουτε ὅτι, ὅτε ἔϑγη ἥτε, θὲς τὰ Εἴδωλα τὸ ἀφωνα ὡς γ9 

δὺ ἤγευϑε ἐπαγόνϑμοι. ὶ καιλαΐς Εἶπε τὸ ἀφωνα. (ὦ φωνδὼ ἔγοντες αὶ ἀκοῆς 
λόγου μετέχοντες, πσδὲς τὰ μυνδεμίαν αἰάϑησιν ἔχοντου, ὡς ἀΐλογα,, ἀπεύγεοϑε. ἢ ποίας 
αὐ (ὦ τοιῦτοι συγγνώμης τύγριον ελλλ᾿ ἴδωρϑρ ὅπως ὁ δίκαιος λθιπὸν ϑαῤρῥήσοις ἔκ τε 
τὐϑὰ τὸ Λαΐδὸν ὁμολογηθέντων, κὶ ἐξ ὧν σὐοϊδμίδῳ θύλοχον αἰτίαν ἔυρε τῆς κατ᾽ ἀ 
μέμψεως, Φἰ φησι. 436 Ωργίοϑϑη δ᾽]ακώς, κὶ ἐμαχίσατο ᾧ Λαΐξαν, ὁ Εἶπε. ἢ; 

(ἷρᾳ πῶς ἡ δχρὺ τῆς μιοίχης γὴς οἰκείας ψυχὰς ἐκκαλύσηι τίω δ ιρετίο . ὁ, 

Τί ὃ ἀδίκημα μι, φησιν "ἢ τί ὃ ἀεδτη μοί μιν, δι κατεδίωξας ὀπίσωμν; 
Τίνος ἑνεκέν, φησι, μ(Π τοστωύτης ὁρμὴς κρυτεδίωξαϊς με: ποῖον αἰδίκημα ἐγκαλίν 

ἔχων, ποῖον αἱ ἰδ τη και; ὸ δὲ μόνον τῶτο, αἰλλ αἱ ὶ τοστούτίω ὕξοιν ἡμῶν ἐπήγατες, ὡκεὺ 

ἐρθυνῆσοι, πλύτα τὰ ἐγ τω οἴκῳ μν. 37 Τί ξυρες πὸ πόμτων Δ σκθυων Ἐ οἷο 
κα συ » ϑὲς ὧδε ογδυτίον  αἰδελφών συ ἃ Ὁ) ἀδελφῶν μυρὸ ἐλεγξαίτωσαν αν μί- 
σου δύο ἡμῶν. Τοσαύτίου, φησὶν, ἔρθυΐλν “ποιησοί ϑιῥος, αἴρρι ἡδευνήθης ἠὼ- 
᾿ρεῖν ΤΡ μὴ ποϑσηκόντων μοι, "δὲ σοι Ὁ. φερόντων; Εἰ ἔυρες, ον τω μέσῳ φἴδλ)αγ. 

"ά 



ΓΕΝΕ ΣΙΝ, Δογι νζ. “9 κιὺ. λα, 

ωὼ (ἰωόντες μϑ|4 ἡ ὦ κῷ τ σὺ αὐοαλμόνϑροι τίω ἀζρερισιν ποιήσωνται. ἴω εἰ- 

" αὐεύθιευον ἑαυτὸν εν ὥπασι γελνηρϑίον, πολλίω Δριπὸν αὐ ρισίαν πσοόσλαθων α- 
παρλθμεῖται τίω ἄγοιαν, ζω «ὶ αὐτὸν ἐν πὸρτὶ τῷ ξύν ἐπεδείξατο, κα} Φησι, 

48 Ταύτα μοι Θἔχοσιν ἔτη, Μεπὰὲ ῷ χρίμίθα τον ΑὟΜ τοσάτων ΕΥ̓ αὐτων ἢ- 
4 μέυ ἀξιος ζῳύτης τῆς ὑδρεως; εζωτά μϑι Εἰἴκοσιν θτη. σήμερον Εἴκοσιν ἐν Ὅιθ- 

ΜῊΝ ἔχω ων το] οἴκῳ τοῇ σῷ. 

᾿ ταὶ κολξατά συ αὶ αὐγάς σθ' οὐρε ἡτεκρώνθησαιν. κελοῦς ζὼ «σοόξατων σῃ ὃ 

κατέφαλϑν., ϑησλάλῶτον Οὔκ οὐήνογα σϑι. 39 Ἐγὼ ὦ αἰπετίνυον “ ἐ ἐμφυτῷ 

"λέμματα ἡμέρας “ὦ κλέμματα γυκίός. 40 Ελνόμάυ τὸ τὴς ἡμέρφις συγχαιόνθμος ῷ 

19 καύματι, Ὁ ῷ  παγετῳ Τῆς γυκ]ὸς, τὰ ΧΆ ἀφίςα. ὁ ὕηγος Ἐ ΡΜ ὀφϑεὶλ υὗμ' μα. 

Ἐἰπελάϑου, Φησὶ, Τ καμάτων ΝΜ ἐμδ!, ὦ ων ἐπεδειξαι μέωυ ποιιφήνων ζαὶ σσεόζατά 

συ ἡ ἐ αἶγας: μὴ ἔχεις ἐγχαλέσαι ὅτι ποτὲ ΤΟ πσϑθξατα, ἡ ἥ ω αἼγες ἡτεκγω,δησαν ; ὁ-- 

οι ποίμω δείκγυσι τέων ̓ ὐϑοὶ τῷ τῷ Θεϑ δ γοιαν γελμνμλῥίωυ Εἰς ῷ οἶκον τῷ Λαΐζαν δζοὺ 

τίνι ἀυτεῖ αὐρεισίων. πῶτὸ δὰ β ὅν, ἐτῇρ ἃ ὁθω ἐλεῖν, δ )λογησέ σε ὁ Θεὸς Ἰχὶ τῶ 

Ἰς ποδὶ μδ. τῦτο ζ συ᾽δδὲὶς δρ ̓αὐρὶ ποιμδγος ὦ ἀπαιτήσειο. Οσσυὲ Ὁ» Τῆς ποι μιδρτιχῆς 

αϑτο ἐρ ἐν ᾿ φύσεως Ὑ» ὅς. δίῳ τϑτο σρ3 πϑύτων σὅτο παρλτίγησι, ἡ πολλίω [ἐ 

πολλίω] δείκυσι τίω ὀβωϑεν γελνηρδῥίωυ κυρ ϑνοιὰν αἰ ῳ ποίμνια. κολοῖς Κι 

προβάτων σῃ ὀχατοφαρ γ»ν. μη] , δυυύασοωι Εἰπεῖν, Φησιν , ὅτι ποτὲ καπέφαλϑν κειὸ 

ὀκὴμ πρξρθάτων συ, ὁ πολλὲς ΜΝ ποινϑῥων ποιῇ ἔδος: ; ϑηρλαίλωτον Οὔκ οὐγήνοχα 

10 σι, ὅτε αἱ αὐτὸς, φησί, ποτε κατεφάλϑ, ὅπ δηείον ἰ ἴδωσι ποτε ἀἰφελέωϑω. μὴ οὗννο- 

χὶ σοὶ ϑηξιαλώωτον ; ; ἢ ἐχὶ ἐ καθ᾽ ἐκοίφην ἡμέραν ἥν ἴω ποίμνια ἐγχειριζομϑμοις ὁ ὁρᾷς 

ϑηριαλωτα τοῖς δεασύταις ποξοσείγϑνίρα; δλα σὺ ΟΥϑὲν τοιῦτον ἐκαλέσαι διυυήσῃ,ῃ 

δέξαι γελρνυδιον οὖν τοῖς Είκσιν ἔτεσι. δὰ λέγω θηριάλωτον; δὰ σὲ εἰ ὀκλθπῃ 

ποτὲ, οἷα συμιξαίνειν Εἰκὸς, Εἰς Ὁ ̓Οὼ γγαΐσιν πο ἐλϑεῖν πεποίηκα, δλλ ἐγὼ καὶ κλέμ- 
: ματα κλαπῆονδνα ἀπετίνυον,ζα τοὺ ἡμέραν γα, τε ον γυκῇὶ γοόμϑμα, ἡ διζωυεχῶε καὶ ὸ ῷῶ 

τῷ καύματος χαύσωνα ἔφερον λυναίως,, ὶ (2) " κρυμνὸν (ἢ) ̓δἰπὸ τὐνενυκ]ος, αἱ τῷ 
ἀὐθλαζη σοι ζᾳ ποίμγιω" Δ θσάσαοϑαι. ὦ τϑτ μόνον, δλλαὶ ο αὐτὸς ὁ ὕπνος σ᾽ 
πίω πολλίω φροντίδα, ἀφίστατο αἰ’ ἐμδ. Εἶδε ποιρδίος αἰγρυπνίαμ, Εἶδες ασουδέω 

Ἰχιτεταρμδέζιυ. ποίλν ἂν ἔχοι Ὡὐπολογίαν ὁ! τὰ λογα ποίμνια ἐγκεχειράσϑμοι, αὶ ὸ 

30 ποδλίωυ τίω ῥαϑυμίαν Ὀδαιδενκρύμϑροι, Ἀ) Ὁ χαθ᾽ ἐκαίςην ἡμέραν, χῸ τ ( πσξοφήτέωυ, τα ἢ 1ε.λη; 

β καταστρώήιοντες, τοὶ ἢ. ὁρώντες ϑηραόξρωτοι γυόνϑμα, ποὸὶ ὃ ὑφ᾽ ἑτέρων συλώμδρα, 

ὃ οὐθδωίαν κηδεμονίαν αὐνὦἶἝ ποιφοθτη βαλόνϑροι ; χα! τοί γέ ον ἐ ἐλα ων ὁ ὁ πῦ-- 
γ0ς, ὁ θύκολος ἡ Ὄχιμδιμια. ψυχη ἡ ῤέθιν ἡ παιδυονϑῥη. ὀκᾷ ὃ Ὁ πολι ὁ τῳ - 

μϑτί ἡ τὴ Ἡ ψυχῇ ὁ ὃ πόνος. ὅρᾳ τ τ Φησιν᾽ ἐλνομάν τῆς ἡμέφφις συγισιήμδιο ῷ 
4 χαύ ματι, δ ̓παγεῶ τῆς γυκΊος, ὦ ἀφίρατο ὀύπγος ἐπ’ ̓ἐμού, τίς δ τϑτογιῶ δ δμν.- 

8η Εἰπεῖν, ὅτι δὰ τέω ( τηείαν ἦν. ὑσ' ̓αὐτῦ" 'ποιμιφηνουϑρῶν χινδυωύοις δὐεδεξατοκὶ ἡ 

᾿ἴυλαιπωείας: ΜΑ (χὰ γιω  σοσὲὶς αὐ τῶῦτο Εἰ πεῖν τολ μῆσειε. Παύλῳ Ἑ μόνῳ ἐξες! 

ὦτα ἐῷ ̓αϑηρισίας λέγφἢ τούτον μείζονα ῷ διδωσκαίλῳ πῆς οἰκαυϑῥης ἡ ποΐ, φη-- 

᾿ ΤΙ; ; Παῦλος ζιτα: χυαἐμεινεν: τἄἀκυς ἀστοὶ λέγοντος, τὶς ἀϑεᾷ , ὑ οὔκ αἰοϑεναῖ,; ηἰς 8. Κο.ια, κἢ 

40 σκανδαλίζεται, ᾧ οὐκ ἔγω ὁ πυροόμαι! ̓ὼ Ὁ ποιυϑύος φιλοφοργία. ΄ὰ ὑτέρων, φησ, γήω- 

ματα ἐμοὶ φχετείνει ὦ ἴε ̓αἰλγηδονας᾽ ταὶ ἑτέρων σκλύδϑουλαι ἐ ἐμοι ὶ τίω κοί μινον τὴς ὀδύ 
νης ὀματήει. “τον ὠπόμτες ζηλούτωσαν ὧὡ τίω ΤὙὌ λογικὰ παξοθατων ἐ ἐγκέλχειξισ.- 

μδμοι πυρϑςασίαν, ἢ μὴ χείοϑις “νέοϑωσαν τῷ οὐδὲ τίου δΨ] οὐλθγῶν πσόδοιαν Ὅσα. 

Οβιεγίοις, το, 1. ΡΡ3 τίω 

Ὑψμὶ, 

ἵν" 



κυν. λα, 450. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝΕΙ͂Σ ΤῊΝ 
πίω ἀγρυπνίαν ᾿πδειξαϑῤν,ἃ Ἐλὶ τοσῦτον ἐῆβ -δἰριϑμόν. ἐκᾷ ̓  γὸ καὶ ῥαϑυμία τς 
ἤλϑητω,, σευδὲν Ὁ βῥλοίξος εὐ ζθα ἢ κα ἐν πυοόξατον λογικὸν ϑἰπόληται, ἡ ϑηριαά. 
λῶτον Ἄρη), πολλὴη ζημία, μεγίφη ἡ βλοίζη,άφατος ἡὶ κόλασις, Εἰ "ὃ ὁ δεασύτης δή. 

! ΚΙ Δ , ! . Οἱ » ἢ ,ὕ ΔΩ ον 
μέτερϑς Ὁ αἷμα Ὁ Ἰδιον οχλέαι χἷρ αὐτί πϑρητήσατο,ποίας αὐ Εἰηὸ τοιστος συ. 

»γώμης ἀξιος,ὁ δ ἅτω τιμηθέντα πρὰ Ὁ διαυύτυ “ἰλορᾶν ανεγόκϑυος,κὺὶ μὴ πὸ χα. 
αὐ παντα, πληρῶν Εἰς ἘΠ ἀσοοζάτα Ὠχιμέλειαν, δλλ Ἐχὶ ἢ ἀκολουθίαν τῷ λόγου 

ἐπθνέλθωμϑν. 41 Ταυτοὶ μοί, φησιν, ἐΐκοσιν ἔτη ἐμὲ ον τῇ οἰκίῳ σῳ. ἐδουλάυσα σοι 
δικατέοσαρρ. ἔτη ὀρ τὶ ΔΨ δύο ϑυγατέρων συ, ἡὲξ ἔτη οὖ τοῖς κυϑϑ(α τοις συ παρελο. 

οίσω Τ᾿ μιαϑὸν μιν δίχᾳ ἀμνάδας. 4: Εἰ μὴ Θεὸς Ὁ παίΐξῥς μιν Αδρκαὶι ἃ 
φόζος Ἰσοιαὶκ ζῶ μετ᾽ ἐῶ, νιῶῦ δ) μα κενὸν Φξαπέςειλας. κ᾽ ζωπεἠωσίν μν ἢ (δ κόποι 

ἽΜἭ χειρῶν μια Εἶδον ὁ Θεὸς, ᾧ ἤλεγξέ σε ἐγϑές. Οἷα πώς κρϑαὶ τὸ Λαδὰν 
ὁμολθγηϑώντα παρεϑοίρριουε ῷ δίκαιον, χα μ “ ρισίας τὸν ἔλεγηρν ποιῆται. οἰδως, 

Φησιν, ὅπτως Μ᾽ Εἴκοσι ΕἿἿΜ τὸν Φριθμὸν ἐδουλβυσεί σοι, απ θυγατέρων σι 

δικατέοσωρφι ἔτη, οὐ ὃ τοῖς τσθ9 (ατοις ζὰ εἰ ασόλοιπαι. ἡ ὅμως τοζερησοι με κάτε- 
δέξω τὸν μιοϑὸν, ὶ συ δὲν αἰπὺ τύτν ογεκοίλεσο. τούτο, ἐξ ὧν αὐτὸς ὡμολόγησας, 

οἴδεις, ὅτι Εἰμὴ ὁ Θεὸς τῷ Αὐρᾳκαὶμ ὸ τὸ Ισαακ ἐμ μοι βοηϑος, γιοῦ δι μι καγὸν ὅξα.. 
στέφειλάς, ἔρημον, ἢ πάντα ἐν ἀφείλω ἀπ᾽ ἐμοί, αὶ τίω ἀδικίου, ὦ πσοϑέθου, Εἰς 

ἐροὺν αὐ ἤγαγες. δΛλ᾿ ὁ Θεὸς ὁ Εἰδοὶς τέω ζῳ πείνωσίν μὲν ὦ τὸν κόπον δ᾿ χωρών μα. 
αἱ ὅαι, τίωὐ τωπείνωσίν μου ὸ τὸν κόπον ν" χειρών μι: ΚΝ ἤδει ὁ Θεὸς, ὅπως μδῥ ἐγὼ 
κ( πολλῆς τῆς θυνοίας τίω δουλείδν ἐπποιησούμιζων, ἡ τὸν κόπον ὁσὸν νὑχο"ἔμενα ποι- 1 
μαγων ζαὶ πυοϑξατου,ὸ ἐν ἡμέρα, χαὶ οὖν νυκτὶ φροντίζων διετέλφιωυ, αρδϑς ὠκᾷια ἰδωνὸ 
φιλο, 6 ́πὺς δεασύτης (ϑὲς ἡλεγξέσι, ἐπέσχε τῆς καὶ] ἐμού ἀδικίας κα τὴς ἀλογί. 
φου ὁρμῆς. ἱχανώς οὖν ζἰξοι ἰπολογίας χαϑίκετο ὅ Λαίου, μδ' ὃ ἐλέγξαι τίω Εἰς 
αὐτὸν αἰδικίαν,ὸ τοὺς ΟΡ αὐτο ἰς αὑτὸν ϑϑεργεσίας αἰπηραθ μσειτο. 88 αἰδειϑεὶς ἐ- 

κῆνος το ΤΩ αὐτῷ Εἶρημϑμα, λουπὸν ἡ Εἰς δειλίδυ καϑιςαται,ὺ (ωϑήχας ὠπαιτῆ. 4 

σοι! βάλεται ὐοοὶ τῷ διχαῖα. ὀρ. Θεοί κηδιεμωονίδμ. ὁ ἁτω παρεσκϑυασμϑμος,ὸ μ' 
Ὅσατης ὁρμῆς τίω χα τω δίωξιν ποιησοί ϑμος, Εἰς Ὀσαύτίω χατέφη δειλίαν, ὡς πὶς 

Δ αὐτο (ἰωυϑήχας Ἐχιζητεῖν. 43 Αποκριϑεὶς δ Λαΐζαν, φησὶν, Εἶπε ῷ α- 

χω, αἱ ϑυγατέρες συ,ϑυγατέρες με’, αὶ (Ὁ ψοί συ, ἡοί μυ, αὶ ἡ κτίωη συ,κτίωη μα! 
ππϑμτα ὅσει σὺ ὁρᾷς, ἐμαί ὅ81 ᾧ ἿὮΨ Ἢ θυγατέρων μι. τί ποιήσω ζρωύταις σήμερον, ἢ τοῖς 7 
τέκψοις αὐτῶν τοῖς τιρϑεῖσιν; Οἴδαστι ᾧ αἱ ϑυγατέρες, φησὶν, ἐμα! Εἰσι,ᾷ πϑῤ- 
τὰ ὅσοι σοί ὅν, εκ τῆς ὑπείρξεως τὴς ἐμοὺς το σολμετὸ σοι. τί δῶν ποιήσω ζωτπις 
σήμερϑν, ἥ τοῖς κἰ πο’ αὐδὴν τιηϑείσι; 44 Νωὺ δέω δυο, αἰσϑω θα δζν).- 
κζω, ἐγώ τε ἢ σὺ, ὁ ἔσαι Εἰς μρτύρμον αἰγαὶ μέσον ἐμιβ τε καί σῳ. 

Σιμυϑήχας, φησὶ, ποιησώ ζθα,, ἢ ἔςαι Εἰς μδοτύφμον ὀμαὶ μέσον ἐμιϑ καὶ ση, Εἰς εΗ 
λεγχον, Εἰς τ σύδειξι. Εἶπε 3 αὐτῷ, Εἴτις τ κθίωαι ταν "ἢ ἡμδμισουταϑυ- 

τα Ὀχειχειρήσειεν. 1δοὺ οὐδεὶς μεθ᾿ ἡμδὰν' ὁ ὃ Θεὸς μὗδτυς αϑαὶ μέσον ἐμι καὶ σν. 
Σ χόπει πῶς χὉ μικρὸν ὁΛαΐξαν ἢ Εἰς ϑεογγωσίδν εὐγάΐγεται. ὁ "ὸ τίω κλοπ' ἴω 

“σοϑ τύτυ ΤΨ ϑεὼν αὐτῷ Ἐχιφέρων τῶ διχᾳίῳ, ὁ Ὀσουύτίων ἔρθυνὸν ποιησοί νϑμος, γὼ 
φεσιν, ἡ Ν᾿ οὐ είς 621 μετοιξὺ ἡνδ δυυνάμδμος, ΕἾ τὶ Κ᾽ ζωῦτα ἥμηται, εϑοτυρῖσαι 9 

τοῖς γι "ἢ ἡμδδγινομδμοις, ὁ Θεὸς εἶδτυς ὀμα μέσον ἐμ χα] σῷ. ὠκῴνος πνεςν, Τὰ 

πούτα ὁρών, ὃγ συυὲν λαϑεῖν δεωύαται, ὁ τω ἑκαίςου γνώμων Ὠχιξανϑρος. " 
45 Λαρωὶ δὲ,φησιν]ακος ἔζησε κήλώυ, 46 Καὶ ἐποίησε ξυνὸν, ἐφαλϑν ὯΝ 

γοῦν 



ΓΕΝΕΣΙΝ, δογινζ. 441. κο᾿.λα, 

βυνού. 47 Εἶτα Εἶπεν αὑτῷ Λαΐδαν,ὁ β ονὸς ὅτος εδοτυρεῖ λύαὶ μέσον ἐμοῦ καὶ συ. 
ΤΙΝ, βανὸς εἶτα ν αὐτὶ τῷ, τὰ ῥήματα τὰ ὠνζῳῦθα γνόνϑμα οὖ ᾧῷ βενῷ τότῳ 

κ᾿ πύμνησις ἡ μὴν ἔστι διδονεκώς. Καὶ ὠκώλεσε Ὁ ὅνομᾳ τῷ τύπν,, βανὸς μοτυρᾷ. 
Εἶπέφησιν, 49 Ἐπίδοι ὁ Θεὸς ὀμὼ μέσον ἐμιϑ χα σν. 

“ Σκόπει πώς πολιν τίω πὐροὶ τὸ Θεϑ δίκζωυ Ἐχιχαλῆται ὁ Λαΐξάν. Ὠχίδϑι Ὁ, 

ἡ φασν, ἡ Θεὶς δαὶ μέσον ἐμζχαί σν, Οὐ τὐπορησύ να ἕτερος τῷ ἑτέρου. 
Νιώ, φησι, χωθλαϑησό μῖθα, δ σὺ ωϑὺ ἀπελύύσῃ Εἰς τίω οἰκείδ γώο, ἐγὼ Ἀ' ἐπα- 

πλεύσομαι Εἰς (Ὁ οἶκον (δὴ ἐμόν. 40 Εἰ ταπενώστις ζιὶ ϑυγατέρᾳς μα, Εἰ 

γέζοις γουναϊχας “τς τὰς ϑυγατραῦσι μι. δεριγοϑ εὶς ΚΒ, ἡμθλ ὍθῚν ὁ ὁροίν, Θεὸς μδίνα 
Ἰοτυς. Σκόπει πώςὴ ὧπαξ καὶ δεύτερον ἡ πολλαΐκις () Θεὸν καλῷ μδοτυρᾷ. ἃ 
δὴ πολοιαὴ κἰϑὲ τὸν Ι᾿χωρ γελμυμδίη ἐπαίδγυσεν αὐνὶι, ὅση Ὁ δεασότν ἡ δυωΐαμις, 
ως ἐχ οἷόν τό τὶ λαθεῖν Τ' αἰκοίμωντον ὀφθουλμόν. δζρὸ τῦτό φυσι, κα ἰοχωοιοϑώ- 

μῦν, καν μηδεὶς ἕτερϑς ὁ μδοτυρῆσαι διυναίμϑνος, αὑτὸς ἔξαι μὗοτυς ὁ πϑμταηθῦ παρων. 
δι ἐκοίφου δΨ' ῥημείτων γέφίωυον, ὅτι τῆς πϑωταηρα᾽ γῆς 21 δεααυύτης. 

:: 51 Καὶ Εἰπενϊακωβ, ἰδιὺ ἡ φήλη αὕτη μδοτυρᾷ. φν Εἶτα παλιν ὁ Λαβὸυ 
φησὶν, ἑν τε ὃ ἐγὼ μὴ οἰσβώ “οῦϑς σὲ, μεήτο σὺ αἰ σβης κσϑϑς ἐμὲ τοὺ (ϑυνγὸν τῦτον 
ὲ Ἐςίλωυ ζω τίω (χὶ κακία, 43 ΟΘεὸς Αβοφαμ αὶ ὁ Θεὸς Ναχὼρ κρίνοι αγαὶ 
μέσον ἡμδ. Θέα πῶς μα τῷ παΐϑος ἢ Τ' πώπτον τ' ἑαυ (μῆναν, ἀδελφὸν 
2δν ! Ι .« χὰ ἃ ε , αἴ 44, ε Ὶ ἢ τόπατοιαργρυ τυγχϑμονζοι, ἑαιήζ ὃ πάππον. ὁ Θεὸς Αδρμαμε αὶ ὁ Θεὸς ἸΝαχώρ 

ἐοχρίνοι ἀγα μέσον "μδ. Καὶ ὠμοσεν ἰακωδ χτ' τῷ φόξν τῷ παΐδ9ς αὐτο Ἰσοιαὶ, 
44 Καϊ ἔθυσε ϑυσίδυ εἰν τω ὄρει, ἡ ὠκάίλεσε (διὸ ἀδελφοις αἰτεῖ, ἡ ἐφάλγον  ἔ- 

πίοι, ἡ ὠκοιμιή,ϑησειν ον τῶ ὅρει. Ἐδυσεϑυσίλν ἐν ᾧ ϑρει, πυραράςησέ, φησι, ᾧ 

Θεῷ Ἰχὶ τοῖς γεχϑνόσι, ὃ ἔφαν. καὶ ἔπιον, αὶ ὠκοιμαϑησοων οὖν ᾧ ὁρει. 45. Αγαςας 
ὃ Λαϊξὰν ῷ “δ ϑὶ χατεφίλησε (ἄν ἡἠους αὐτῷ, ἡὶ ζιὶ ϑυγατέρφις αὐτῷ, ὁ θύλθγησεν 

21 αὑτους, ὼ Ὡιποφραφεἰς Λαΐξὰν ἀπῆλϑῳ Εἰς ῷ οἶκον αὐτῷ. ' 

Εΐδες, ἀγαπητὲ, πόση πῷ Θεοδη σοφία, ὅπως κι ζωτὸνὺ 1) δίχαιον τσ 3. 

νοιλυ ἐπεδείξαη», καιχεῖνον ἀἰπέφησε τὴς καὶ αὐτῷ ἀδικίας, δὲ ὧν αὐτῷ δὲ εγίύησε μὴ 
λαλῆσαι πονηροὶ κῦ πἸακωθ, Εἰς τίω τὰς γεογγωσίας ὁδὸν κι᾿ μικρὸν αὑτὸν εγήγατε. 

ἡ ὁ καϑυνεῦρ ϑηοίον ἐχιτρέχων, ἡ φϑαίσαι βυλονϑμος ἡὶ αὐιᾷν, ἰπολογησοίνϑμος 
40 χαταφιλήσας ᾧ Ως ϑυγατέροις καὶ «ὄν' υους αὐνδὲἶὄἶτ ὕτως οἴκαδε αὑσέφρενα. 

Τάχα Εἷς “πολὺ μῆκος ᾧῷ λόλϑν δέφτεγαιθν. αἰγλὰ σύγψωτε ᾿ ὄχ ἐκὸνγ-- ἩΦΙΚΟΜΝ 

τες τῷτο πεπύνθουμϑμυ, δνλαὶ τῆς ἱσοοίας Εἷς τίω ὁῥαίγκίω ἡμᾶς ζωάτίω χαταφη-- 

σείσης. δ τὖρ ἐγζωϑϑα φήσαντες “᾿ λόγϑν, ἐκᾷνο οὐ ακαλέσωμϑμ ὑμδμ τίω ἐγοί-- 
! πίω, ὡξε πόῤτα ποιῷ ὃ πορδαγματθύεξοϑαι, ἵνα, τίο αὔωϑεν θὐγοιὸν 'ὁχιαπασω ίθω. 

395 ἐαγηὺ ὠκάνον ἔχωνϑν δύμδνη,πόύτα ἡμῖν ῥαΐδια ἔςαι κ δὑκολα,ὺ συσὲν ἡμὰς δὼ ῷ 

ὅτι βίῳ λυγτῆσοιῃ διιυήσεται,καν λυγτηοϑν Εἶναι δοκὴ . τοστχύτη γὸ τῆς αὐτῷ δὺ - 

γώμεως ἡ αἰχυροολή, ὡς χαὶ αὐτὰ ποὸὶ λυπηροὶ Εἰς Ὁ ἐγαγηίον «ἰδετοέπειν ᾽ ὁτὸμ βύ- 

ληται, ὅτω ἡ Παῦλος ον Θλίψεσιν ὧν ἔχαιρε καὶ ἠγαίλλετο τῇ ἀσρολσδυκίᾳ Φ)} δἰποχει-- βι Κορ αι κω 
, μων ἀμοιξών πὐ]ερϑύμϑμος. δρὶ τῦτο ὸ ὁ πσδοφήτης ἔλεὴν, Ἐν θλίψει ὀπλώτυ-- ψη.8, ὁ, 

4ογάς μοι, διδούσκων ἡμιῶς,0τί εἰν αὑτῇ τῇ θλίψει τυίγόϑωτα αἰδείας ἢ ἀνέσεως αὐ τ Ὥσο- 
λαύεν πϑδεσκεύαξεν ὁ Θεός. τοιῦτον ζρίγεωω ἔχοντες δεαυύτίων, ὅτω δευνάπὸν, ϑυτως 8). 
ἐμή χόμον ἡ σοφόν, ϑυτώ Φιλοῖν,ϑό πον, “πὰ χα ἑαυ δ Εἰσφέρωμδν , ἡ τῆς Ὡρυτῆς 

τολιὼ ποιω θα λόγον, ἵνα ὶ ΟΜ εγζωῦϑα ὶ Δ μϑιόγτων Ἐχιτύχωμϑυ ἀγαθῶν, χα.- 
οἰ 



κνιλβι 4“Ὁ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

κιν.λβ. 

εἰ ὁ φιλον,ϑο»πίᾳ τὸ κυεῖν ἡμδ ̓ νε Χολτού, κ᾽ ἐυ ᾧ πατεὶ ἢ δύξα ἡ ὃ κρα. 

τος, ὦμα ᾧ ἀἰγίῳ πνθύμιατι, νεῶῦ αὶ αἰεἰ ἃ Εἰς τοις αἰονας “δ᾽ αἰώνων, Αμέω. “᾿ 

Δογ. τ. ΚΑῚ ΑΝΑΒΛΕΨΑΣ ΙΑΚΩΒ Ε1ΔΒΕ ΠΑΡΈΜΒΟΣ 
λίω Θεοῦ παρεμξεξληκῶαν, καὶ {ζμινήντησαν ἀυτῳῷ (ὦ ἀήελοι τῷ Θεῦ εἶ. , 
“πε δὲ Ιακώδ, μυΐκᾳ Εἶδεν αὐτοιῤ, παρεμζολη Θεο ὧντη, (δ) ὀκαίλεοι ἃ΄ 
ὕομα τὸ ὕπου ὠκείν, παρεμζολαί. 

ὮΊδω ὅτι κεκμήχατε αϑὲς Εἰς πολυ μῆκος τῷ λόχου πγορελϑέγτς 
δ. ἡμῶν. αἰλλα καὶ θαρσεῖτε ὁ κόπος ὑἰ μδῇν" εκ ἔς! κενός. ον κυοίῳ γοβ 

» ὅ61 γινόνϑμος, δὲ ον ἢ ὁ ποὺς βραχὺ πόνος ἡμδ᾽ μεγάλων μιοϑῶν τὸ 
γ οϑόξωος γίνεται. Εἰ γδ Ὁ σώμα κέκμιηκεν, αλλ κα ψυχὴ πλέ- 
ὅν ον ἐῤῥώγυτο. δ 9 ὃ αὐτὸς ὁρων ὑμδ! ἀκμάζοντα (ὃ πόθον, κὶ τίω 

πιο ΝΑ (χϑυμίαν διεγηγονθμίω, βυλόνϑμος συφείλαι Ὁ διδασκαλίαν, 
οὐκ ἠδελήϑίω παροὺ τέλους Εἷς σιγέω καταλῦσαι Τ᾿ λόγον, Εἰδὼς ὡς ζτῃ μάλ- 

δον ὑμν ϑθιαῖκαι. τὸ .» πλῆθος Μ' Εἰρηνῦῥων μάλιςα ἐδείκγυ τῆς ὑμετέρας φι- Ἴ 
ληκοΐας τέω πολλζω ασουδέωὺ ᾧ (δ) αἰκόρετον πόθον. χα τῶτο ἡ αὐτὸς Α(Ρ σρλείονος 
ποφοϑυμίας τῆς πσϑὸς ὑμᾶς ἁνομαι διδασκαλίας, ὁρωῖν ὑμδ καθ᾽ ἐχοίς“ἕυ ἡμέρῃ. 
τἰοὺ ὑρεξιν (πχυτενομδώζευ. φέρε δέω ἢὶ σήμερον ζα ἐξης “Μ᾽ χϑὲς Εἰρνμδέων χτὶ δυωα. 

μὲν ἐπελθόντες, τέω (ωυή.8η ἐξίασιν εὐοαϑαΐνϑυ ὑμδ τῇ ἀγάπῃ, ὦ ἴδωρδν μα τίω 
τϑ Λαΐξλυ αὐαυχόρησιν, ὅπως ὁ δίχαιος τὴς ὁδοιπορίας ἀύεται. Φυυδὲν γδ Φργ9) "7! τὸ 
εἰν τῇ ϑεία, γραφὴ κεινϑῥων ἐτὶν,αἰλλαὶ πότοι τὰ «αἰ πσὸ Μ δικαίων γινόμϑμα, μεγίφης γέο 

μει τὴς ὠφελείας. Φ2 5) γὃ (ὃ δόλων δεαυότίωυ Εἶχον διϊμιυεκῶς αἰϊοῖς συμπαρῤ., 6 
τα, ὦ εἶν χτὶ τίω ὁδοιποοίδν πόνος ξπχικουφίξοντου, πολλίωὼ ἢ Ἐϊπὸ τὴς ψιλῆς αὐνὴδδμ! 
ὁδοιπορίας δ] Ὁ ὠφέλειδν καρπώσα δ, ἀἰπελϑόντος, Φησὶ, Λαίδὰν Εἰς “δοῖκον αὐτῷ 

᾿ Καὶ Ιακω ἀπῆλθεν Εἰς τίω ἑαυτῷ οδὺν, καὶ ὀῥαξλένψας Εἶδε παρεμι(ξολίω φ 

Θεοῦ χρεμ(εξληκήάν, ᾧ ((κωήντηστιν ντῳ (ὦ ἀήελοι τῷ Θεοῦ, Εἰ πειδὴ γὸ 
παυσαμϑμου τῷ φόξοῦ τὸ Λαάΐξαν ᾧ τέλος Εἰληφύτος, διρδέχετο λοιπὸν ὁ Φόζος 15 

ἀδελφοῦ, δχρ τῶτο ὁ φιλοῖν,ϑοφ πος δεασότης το αϑουῤῥιῶαι (Ὦὴ δίχφιον βυλόμϑμοφγὸ 
πᾶσοιν ἀὐτο τίω δειλίλν ᾿Οἰποσκεδεούσαι, παροσκόύασιν αὐτὸν ΤΜ αγίέλων τίωὐ παρεμ- | 
ζολζωὼ ἰδεῖν. ((μωυϊωντησοιν γὸ αὐτῳ, φησιν, (ᾧ ἀγελοιτ Θεοῦ͵ ἦ Καὶ Εἶπεν} 

Ιακώς, παρεμ(ολη Θεοῦ αὐτη, κὶὶ ἐκοίλεσε Ὁ ὄνομ τῷ πεν ὠκεύν, παρεμ(ολα), Ὁ 
(ἧςε ἐκ τῆς ππρϑσηγϑολας διϊινεκῆ Ὑ κἰ αὐόμψησιν ἐῤ τὴς γεδμημθῥης αὑτῷ ἐ 

κῴσε οτ]ασίας. ΕἾτο κ᾽ τίωυ ἐπῆασίδν ζυτίω 3. Απίέξςνιλέ, φησιν, ἔμ- 
σρϑϑαεν ἀντι α΄δλοις πτοῆς Ἡσαῦ (([ ἀδελφὸν αὐτοῦ, ὶ ἐνετείλατο λέγων, ὕτωςἐ-ἢ 
ρεῖτε ᾧ κυοίῳ βία Ἡσαῦ. ὅδρ αὶ κ(' τίω δψιν πόσος ὅτιο φόξος ἐπέκειτο τῷ, 
διχαίῳ. ἐδεδοίκε γ τῷ αἰδελφού τίω ὁρμζωυ, ὶ ἠγωνία, μυὴ ἡὶ μνήμων ΨΜ ωρὶνυα' 
εἰντυὶ γεγενηνόβων Εἰς τίω χατ᾽ αὐτνεφοδὸν αὖ τὸν παιφορμυήσῃι. 4 Εἰπατέ,φη- 
σι, τω κυρίῳ μα Ἡσαῦ, ὅτω λέγει ὁ παῖς συ Ἰακώδ᾽ μ΄ Λαΐξαν παρῴκησα,ῷ ἐχθὸ- 
γισαι ως τῷ γιοῦ, 4 Καὶ ἐλμοντό μοι βόες αὶ ὅγοι ἡ ταοόξατα ὶ παῖδες ὶ παιδί: 
σκα!, ὁ ὠπέφειλᾳ ὺ κυρίῳ μῦ, ἵνα, ὟΝ ὁ παῖς συ ἐγόρντίον σὰ χάριν. 4 

Σκόπει πῶς δέδοικα “" ἀδεὲλ φὸν, ὦ οἱδ' τοῦτο ὄξθυϑμνίτχαϑαι αὐτὸν βυλόνϑνος, 

πυσϑαποςέλλει μιξυνύων αὐτῷ τίω τε οἰκείαν ἐπείγοδον, τίω τε γεβμηνϑμζωυ αὐτώ «ξ.- 

νοίλυχᾷ ὑπιν ( ἀπόμτα διετέλεσε χούνον᾽ ὕω μαιλόίξας ἰυτν' ᾧ) θυμὸν, ἥμερον ὦν 
᾿ τ 



ΓΈΝΕΣΙΝ, ὁΛογιμῆ ο, 443. ὧν λβ, 
πὰνκαταςῆσαι δεωυηθῇ, Ὁ δὴ ἃ γωδῥηται, τῷ ἔθϑεοῦ κατευναίσουτος αὐντν τέω κι ῥδίλυ, καὶ 
σξέσαντος τἰω ὀργῶὼ εἰντοῖ, ὁ ἥμερϑν αὐτὸν χαταςήσαντος, Εἰ ἡνδὺ Λαΐζαν [αὐτὸν 

ν᾽ τοστιύτης ὁρμῆς κωταδιωξόμτα οὖν τοσύτῳ φόξῳ “δμέαϑτιη παρεσκθίασε δὲ ὧν 

πρὸς αὐτὶ Εἶπε, πολλῷ μᾶλλον Τ' ἀδελφὸν ἡμερώτερον ἀὺ ϑμέαϊ, παρεσκθίαξε αἰδὲ 
ἥ δ ϑχδιον. δ, βέφρεψαν δέ, φησι, λέγοντες, ὐπίλϑονϑῳ ποῖς τ ἀδῆφόν συ ὺ ἔρχεῖ 

ὰ' εἰς (μμυλυτησιν συ, ἡ τετρακόσιοι ὀύδρες μετ᾽ αὐτὶ, ρα πῶς καὶ Ἦ ὅτο ἐπέτεινε 

“Φ  λκαίῳ Τ᾿ Φόζον. δὲ Ν᾽ ἀδὲ! Τ' σχϑητὸν Ὁ ἀδελφῇ αὶ δαριξείας, δυλλὰ μαϑὼν Ὁ 
, “πλῆδος ἢ ((ωόντων αὐτῷ ἐδεδοίκει, ὑφορώμϑνος μυὴ ὡς ασϑῆς πόλεμον χολοράσκθυασεί.. 
μδιοο,ὕτω Ἢ ὑπαντησιν ποήσονονο βύλη:). 7 ἘΦοθηϑη “δ, φησιν ]ακώδ,ὺ ϑιηπορξτοι 

 Οἰφόζος αὐτο τίου ὀχρένοιαν διοτώροιοσεμ οῴκ ἥδει Ὁ τἰ πορόΐξει, δλλ᾽ ἐν ὀπορία 
ἐγελόνι. δ ὡς ἰδὲ τῇ ἡϑυτὸς διεδοικὼς, καὶ τὸν ϑοίγαττον κσ9 ὀφϑουλ διέχων, 

Διαρφ Εἰς δύο παρεμίζολοὶς πάγτὰ τὸν λαὸν τὸν μιετ᾽ ἀὐτϑ'. 8 Εἶπε γ, 
ἢ φησιν, ἐδ ἐλϑη εἰς παρεμθολζω μίδν ἢ ἰκόψῃ αὐτίω, ἡὶ δευτέρᾳ, ἔςαι εἰς ὃ σώξεοϑαι. 

| Ταῦτα (ὦ ὁ φόξος οἰ πιδηρόρέυσε αὶ ἡ πολλὴ δοιλία, ὁρωῖγ ὃ ἑαυτὴν δὺς οἷν ϑυωτύοις 
Ἰξ ἀπειλῆμεμδῥον, Ἰλὶ τὸν ἀμαγο λιμδα τὸ ]δεασότίω κουταφόσπι, ἡ φὶ “ἰπσὸ αέσεις 

δες ἀυτοννῥβμυμδύας ὠπαιτεῖ οὐδὲ τὸ Μ᾽ Ὅλων Θεοῦ, μονονουχὶ λέγων πσρϑς αὑ-- 
τὐρ νῶ ὑκει ἐμ οθς, οὖν ᾧ ἡ διὸ τίω ΜΠ) πσδϑοθνων ῆρο τίου καὶ χὰ τω οὐαὶ σὰ γεγε- 

πρδύῳ Κα δίκαγος δῦ ἀϊωυ ἀπασης ὑἰπολαῦσαι συμμαχίας. ἡ ᾿ 
Φ (πε), φησιν, Ιαχως, ὁ Θεὸς τῷ παξϑεμα Αδρααμ, καὶ ὁ Θεὸς τ παΐζῶς 

τὸ μου ἴσααΐκ, σύ, φησιν, ὁ Θεὸς,ὁ εἰτών μοι, πνσυτρεχεὶς τίωὶ γῴο τὰς Ῥμέσεως συ. 
Οὐ λαςήσας μέ, φησιν, Σἰπὸ τὴς ξέγηῤ, καὶ ποοϑςαξας ἐπανελθεῖν ασοϑς () πατέρα 

Ι! ᾧδ βιωὲ ἐς τίω γάῦ τὴς ϑρμέσιως. 10 Ιχόϑϑοϑω μοι οἰ πὸ πάσης διχαιο. 
ὀήδης, ἃ ἀληθείας, ἧς ἐποίησας ῷ παιδὲ σῳ. ". ᾿Ἀρκείοϑω, φησὶ, πος τίω ἐχὶ 

τ παρϑντος χαιρϑὺ συμμαιχίαν. ὁγὸ μάλρα τῷ παρόντος τοσαύτίω ζχιδειξαίχϑμος ᾿ 
ὁ. ἰδὲ ἐμὲ κηδεμονίλυ,δεώνατος ΕἾ ἢ νωῦ ἐξ ρπάσα μι ὉΜ Ἐχικεινϑβων μοι χιυνδυωύων. 
οὐδ ὃ ἀγνοώ, ᾿ ὅπον τῇ βῥάδδῳ μιν ζω τῃ δίηλϑον τὸν Ἰορδϑμίω τὗτον᾽ 

Νιων αι κἱ τίω Οὐ Θὲ ἐμὲ πτοϑνοιδῳ ὁ τίω βάν τηολδν μόνω Ὠχιφερόμϑρος, 
ἐμΐκᾳ ΕῚς τίω δλλοτοίαν αἰπήμιν, Νιῦ μ᾽ δύο πϑρεμζολων οὐδαγέμθνα. 

Συ δεν, δέασοτοι, ὁ ζω τίω μοι τίω βὐποοίαν ἀϑδισούμϑνος,ὁ Εἰς Ὠσϑτον με αὐξη-- 

Ὧ0 ϑϑέεναι οὐ ῬΡασκέυαίσαε, Φ.᾿; Συγω δξῇν μα ὧκ χειρὸς τῷ αἀδελφρ ΦΗσαῦ, 
Ω “γρ.,», ! , Χ ᾽ ! | 6 Φοῦϑ μαι ἐγὼ αὖνν, μήποτε πατάξῃ με, ὁ μωγτέροι Ἰγχὶ τέκροις. 
, ἢ; Σὺ Εἴπας, δῦ σε ποιήσω,  γίσω Ὁ ατέρ μα συ, ὡς τίωὐ ἄμμον τὴς ϑοιλοίοσης, 
ἈΟρΟϑριθ μηϑήσεται " «ἰπυὸ τῷ πλήθοις. Οἷδᾳ τῷ δικαία ὃ φιλόθεον ᾧ τίωὼ 

πόλλίω βυγνωμο( ιουζου, πὼς Οὐ οίὸν ἕτερον αἰξιοῖ τὶν δεασότίου,ἢ (εὶς οἰκείας “ἰπυϑαέσεις 

7, πληρώσαι. καὶ ἘλῚ τοῖς ασοϑλαξούσιν δ ,σρΑσῖον Ἐχιδειξαίνϑμος, καὶ ὁμολονγήσοις δ] 
γυμνὸν ταὶ ἐπόῤῥμνϑμοι Εἰς ζοσοαιύτίω αὐθιασίλν κατέφησιν, ἱκετεύει τῷ χινδυύν 
εὐτδῥα παῖσαι. Εἶπας "δ ῥ 9 Φυιν, ὅτι ϑήσω Ὁ δυέρμα συ Δ» τω ἄμμον τῆς 

ϑαλάοσης, ἢ ̓ύκ ὀξωριθ μηϑήσεται. ποιηστέμϑρος καὶ τίωὶ τοῦς () δεαυσότίω οἶδα- 

᾿ Χλησῃ, καὶ Ὁ ἰκετηοίαν ὃ πυϑϑσευχὴς αὐενέγχοις τοῦ δεασότη, κὶ Τῷ πον ἑαυ πσδλεϑησι, 
“Ὁ 13 Καὶ λαβων, φησι, δῶρρι, δξ ὧν ἐπεφέρετο, αἀπέφειλέ ᾧ ὠδελφῷ, 

Διελὼν τοὶ δἰ ποςτιλέντα, ἡ εὐτολοὶς δεδωκὼς, ὧὦφε ᾧ δζρ ΟΜ λόγων “ξβυμϑρίσα- 

οϑαι, μέωυυσαι τίω ἑαυ ηϑρουσίλν. 10 Εἴπατε Ὁ, Φησιν, ὁπ ἰδοὺ ὁ παϊῷ 

ὅν φὔομγίνεται ὀπίσω ἡμδῇ)" ἶφι πού τερον ξίυ μϑμίσοιοϑαιὺ τότε τω τὶ «εὐ 
σῶον 



χοϑλῦ, ἡ 454 ΧΡΥΣΟΣΊΤ, ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
σώπον αὐτῷ Κλ νέοϑαι (ἰωτυχίδρ. Μεζ τῶτο Ὁ», Φησιν, ὑψομσι ζω παϑόσωπεν 

αὐτῷ. ἴσως γδ , φησι τσξ σ δέξεται δ “είσωπον μιν. 21 Καὶ πυξϑεπορδετ 
(δῶρα κτ' σνόϑσωπον αὐτῷ. Αλλ᾿ ὄφρ μοι ογζῦλα πάλιν ἅ Θεῦ τίω ἀφα.-.. 
ΤῸΝ φιλαν,ϑε»»πίδι, κα ἡ ὑπως ἀεὶ καταλλήλως τίω οἰκείλν αδόνοιὰν οὠδείκψυται, Ὧϊ 

ὙᾺ Δ)» τῷ ᾧ Λαξλυ, ἐγ" ο δίκαιος σ δὲν Ὀιούτον αὑπτωηῆβυεν,οὐοὶ ἤδει ὅτι “πϑμτως αἱ αὖ»- ς 

ἼΟΥ τἰνἀταλήφεπη οΛαδὰν "ἃ πολλῆς τ ἧς ὁρμῆς Ἐχὶ ὃ αἰμούναρϑαι ᾧῷ δίκαιον τῇ τῆς 

λοθρα Ἄνοιδίς λὐαγωρήσεως ἔγεχᾳ, τω Λαδὰν Ἐχιφαγεὶς καταςέλλει αὐτῷ τίω αὶ 9ρ- ὲ 

μδιϑ ἡ οὐγτέλλετω μηδὲν ε ῷ Ἰαχωῦ, μιηδὲς ῳ ῥήμασι λυπηρθν ̓ ἰποχρίναοϑαι. μὴ λα- 

λήσῃς Ὁ, φησι, τὶ Ἰακῶξ “πονήθϑν. ἡ τῶτο φκόνόμει ὅδ τῆς ἐκείγα γλώῆος »γὠ- 

ἐὐμων δυέοῖ, τω] δικαίῳ ἥα μϑῶν τί «ἰξὶ αὐτὸν γελνημδῥίω οἰκονομιίδμ ϑαρσει- ι᾿ 

λεώτερον χατοι τ. γυυυὶ ἢ ΝΣ 9 ἀδελφὸς “τὺ τῷ μήκοις τῷ τῷ γεν λωφήσαις 
ζὦ, ὼ ( λυμὸν κα ἢ τίω ὠγόμάκίησιν παύσας τίωκτ' Κ' τῷ Ιακωῦ, οὗν 5 «ρα γώμιος ζεῖ, 

δεδοικώς κα Ὁ πέκιον τ΄ ϑ ἀδελφοῦ τίω (μτυχ αν, ὁ ) ἀγαθὸς δεασύτης Οὐκ ἔτι τῷ Η- 

στῶ ἐντέλλεται (οὐὐὲ γὸ ἐξελδϑετό τι Κ᾽ τὸ βαδελφοῦ ) λα ῷ δίκαιον αἴδαμω- 

γεται. 2») Μετὰ ΩΣ ὧ Ὡὐποφείλαι, Φησι, τοις τὰ δῶροι ὐποκομιίζονζαο, χαϑώ. κι, 4 

δύσας, φησὶ, ὶὶ λῥαςαὶς ἐν τῆ γυκίι ὠκείνη δηγαγε, πὲς δύο ο γειυαῖχας » Ὦ «ὶ ποδία τ 
δἰ σβασιν τὺ Σ]αβωχ, 23 Καὶ ἴλαβο αὐτοῦ, ") διέβη Τ' χειμαίῥῥομυ, ὑπι- 
λείφϑη 5]αχωβ μόνος, 24 Κω ἐπαϊλαιέν οὐϑεφπος μοτ ̓ αὐτοῦ, ἢ 

Μεγάληΐ τῷ δεασότα Φιλαν,ϑεϑπία. δὴ γὺ ἐ ἔμϑη:, τίωὐ ποὺς ἀδλφὸ 
(μωτυχίδν ποιήσοιεϑτη, ἵγα μοΐϑῃ δζῳ μὲ πραγμάτων, τί συ σὲν αἰηδὲς Ν ΩΝ " 

σεται, Ὁ» γήματι δ, ϑοόστυ παλαίειν χω τὰ  διχαία καταδέλεται. Εἶτα ὁρών ἐ ἑαυπὶ 

ἡ“ Πωρϑμον" οἿακωβ, 23 Ἐκρώτησε, Φηῖ, ἦ πλάτοις ὕ ̓μη96᾽ αὐτοί, 
ὅλο. ὴ Ἧτο συγκαταβασιως ὁ ϑεκεν ἐγίγνετο, ἵνα, τίω δειλίαν “ξέληται τὴς ἃ ὦ δικαία 

Ψχρξ πείσῃ ὠκτὸς πυΐσης ἀγωνίας τίω σοὺς τὸν ἀδελφὸν (ἰμυτυχίὰυ ποιήσειαν 

χρῳτήσοιγτος »ϑ φησι, ῬΊαχωβ δ πλάτοι τοῦ μηρφ96, Εναάρκησε Ὁ πλάτος 1ς 
΄ Ξ μηρϑδι Ιαχαΐ ὧν ῷ παλαίειν αὐτὸν μέ αὑτοῦ, Εἴτω ἵνα μάϑι ὁακῶβ τίω 
διυύαμὰν δ ππεὶς αὐτὸν παλαίειν μομιζομδύν, τό Φησὶ αϑεῆς αὐτὸν, » δἰπόσει- 

λὸν με, αβέϑη γδὸ ἢ ὄρεϑρον. Αἰοϑορϑμορ ζίνιω ὁ δίχαμος Ὁ μέγεθος τὴς διωά- 

Μεὼς ὃ ᾧ ζαῦτα Εἰρηκότος, Φησὶν, ὁυ μμήσε ὐσποςείλω, ἐδὼ μή ΜΕ βὐλογήσῃς. 

Μεγάλων ῥξιωθίωφηοὶ ἡ αν ̓ αξίὰν τίω ἐμαυβᾷ ὦ παϑϑτερον ζοίνιω σεέαϊ- ν᾿ 
σω, μέχρις ἡ πῆς ὀὐλογίας Ὡὐἰπολαύσω τὴς χργοφὶ σῷ. 27 δἰπί Φησι, ( αὖ ὄμμα 

σύ δον; ὅρᾳ παάλῳ συγκρταίβασιν. Εἰ γὺ μὴ ἡρώτησιν, ον ἤδει 5 ὅ διαῖν ̓ 

“αρόσυγϑείθμ! ἤδει πορῤτωφ, λα βόλετω αὐτὸν πιτώσοιοϑει δχρὲ τὴς ἐρωτήσεως, ὁ 
“λέξαι ηἰς δηγὸ ποὺς αὐτὸν αἰ λεχθιϑμος. 

αἱ ὅν Εἶπεν, Ἰαχώϑ, 28 ᾧησιν, Ὁ κλη,ϑήσεται ἔτι δὶ δγομιοὶ σου Ιακωβ, ὦ Η 

ΩΣ ἰσεκϊλὲ ἔςαι Ὁ δγομοί σῃ, ὅτι οὐίουσας μα Θεοώ κα ὼ μῷ' λό, ϑοσίπων δευνατὸς ἔ- 

σῃ. Εἶδες πὼς ἐδειξε τίως αἰτίαν α; παστων, δὲ ὦ τίω Ὀσαυτίω συγκαταξασι 

ἐπεδείξατο. ἡ ἀμ διδείσκει “᾿ δίκαιον “ζν τῆς δχττεϑείσης ἀὐτῳ ασϑλσηγϑείας, τε ὅδ 

ον Εἶδε ἡ χαταειν ὅ κατηξιωϑη. Οὐκ ἔτι χα κληϑήσεταί, φησιν, Ιακώξ δὲ δομά σθ 
ΩΝ Ἰσραήλ. Ἰσραὴλ ὴ ἣ  ὀρμιδευδύεται, γοὺς 5 ὁραν Θεῤν. Ἰ ὦ ὡς ἰδεῖν δ, ϑοθπῳ δυο 

γατον, ἰδεὴ καυτηξιω,ϑης Θεὸν, δζρὶ τῦτο αὶ τίω ασϑλσηγϑολὸρ σοι ζωτίω Ἰχιηίγημινα 
πάσι τοῖς ἐξης κατάδηλον νηται, ὁίας ἡξίωϑης ὀπ]ασίας. χαὶ ἐπήγατεν, ὁτὶ οὐίρυσαι 
ῥεότα ἐ Θεού καὶ ὡ μῷ τ λό ϑούπων διονατος ἐσ. μηδὲν ἢ λοιπὸν δέδι)ι, μονδὲ βλοίδίω νὰ 

πγολσϑυκήσῃῳ 

εὐμᾷ 



ΓΈΝΕΣΙΝ, λον. νη. 41} κιλς, 

πρόσδοκ σῃφ μῦρα τινὸς αἰ σζσῦ δεν. ο ΣΡ Ὁποωτίω ! ἰχίω «πρλσλαθὼ,, ὡς ὃ Α ὦ 

Θερό διωυννϑέεδαι παλαῖσαι σε, πολλῷ μαλλον αὐ, ϑεϑπτων αἰδεέσῃ, Χ) αἰ γε ἤρωτος 

ἅπασι δνήσῃ. ζᾳῶτα αἰτούων ὁ ὁ δίκαιος 6, ὃ κατουπνλ σιγεὶς τῷ σὸς αὐτο; ΔΘ λελριδύα 

ὃ μίγεδο, 29 Φησιν, ἄνω εἰλόν μοι Ὅς ὁνομοΐσῳ. ὃ Εἶπεν, να ἃ ἐρωτὸ ἀφ 

ὅομα, ἐπα» ὶ ἡ θύλογοισεν αὐτον. τ στυ, φησί, τ 1 οἰκείων ὁρῶν “ῦμε, νὰ ω μ] χἰπῦ!- 

(αμί σου ζᾳ μέτξα. ἐὐλογίας βύλει Ὡπολφυσαι “ἧς ωςἬἮ ἐμοώ; ; ἰδοὺ, τουτέων στι ω-- 

φ ῥἔιαι. Δὐλόγησε Ὁ, φησιν, αὐτὸν. 30 Καὶ ὠκαΐλεσεν Ἰακως ὦ αι ὁγο μι ᾿ ἐς- 

, πα κείν, Εἰδὺς Θερ, Εἰδνγὺ Θεὸν “αξήσωτον ασξϑς απξόσωπον, χὴ ἐσώω,ϑη με ἡ 

ι ψυχί. Οδας πῦσον ἀυτῳ ϑυύρσος γέγϑνε Ὡσὸ τῆς ὀηβασίας τῇ Τῆς γελυνμδύνς.ἐ ἐσω--: 

10 ϑὴ γχῥοιν, Φυησιν, ἢ ̓ψυχν, ἡ αἕδὸν Ὡποτεϑνηκίια πὸ τῷ δέους. ἴδον ἰδεῖν κατηξι-- 

ἐϑίω πσοέσωπον πσθδὩς πρρέσωπον Θεὸν, ἐσω,ϑη ἴω ὴ ἡψυχι. 

", 21 Αγέτειλεδ ̓ ἀὐταῖ αὶ Ο ἥλιος, ἐιθΐχο. παρῆλ)α ζὶ Εἶδος τῷ Θεοῦ. Εἶδες πῶς 

τ Ἰἀαϑενίαι τῇ αὐ ιϑερπίνη συγκαταξαμνων ὁ ὁ δεασότης πόύτοι ποιεῖ χαὶ τραγμάτευ- ' 

ἐπὶ, ὡςε τίου οἰκείλυ φιλὸν,ϑεο»» πίλων Ὀλιδείξαοϑαι. κα Ὁ μη]  ξοιιοδυῆο,ὐγαπητὲ, τξές 

Ὁ τὴς συγχατωθασεως μιἐγεῦος, λα οὐνόνσον οὐκὶ γ Ἐχὶ πὸ πατειαῤγου, ζωυΐκα. οὐρα 

τίω ϑριῶ ὀκαλέζετο, ων ἀὐϑοθπν φήματι, μῷ τῶν αἰγίέλων ἐτιεξενωϑη τῷ ϑιχαῳ, 

᾿ φρημδωυύων ἡ ἡμῖν ὀνωϑθῳν κὶ Ὁ ἀξ Ὥρα, τι, μέλλει δ, ϑοϑυπίνζυ μορφίω ̓λαμύαγων, ὅ- ; 

τ πᾶσαν Ὁ δ δύ, ϑοφπινζω φύσιν ὧκ τῆς τ Ὁ αἰ σζόλου τυραννίδος ἐλθυλαρριω,ῷ τυρὸς ! 

εἰν θδηνοίαν ἐπθυάγειν. αἰλλα τότε ζ' ᾽ ΤΩ Ξχ' ᾧ “αρροίμια ζω, ωῳ» Δδυσίι 

20 φαντασίας ἐκοίζτῳ αὐτὴν [σ᾽]: ἐφαίνετο, καϑεύπερ καὶ Χ αὐτὸς δρ τὸ “αελφητῦ Φησὶν, 

, ἔγθὸ ὀξάσεις ἐπλήθεωυα, κ Ὁ οὗ χερσί ἱ πσοφυῦμ ὡμοιώϑέω. ὁτὸ ὃ  κατηξίωσι τίου ὁ ον, ἢ, 
δυῦλν μορφέω  αὐαλαρεῖν, κα Ὁ Ὁ ̓αἰπαιρχέωὺ τίω ἡμετέροιν αἰαδεξαοϑαι, ῳ Φανταισίαι, 

| Ογϑὲ δοκήσει τίω σαρκα ὑσέδυ, αλλ ἀληϑεία, ἡ ς ϑζὰ δ’ ὅτὸ δζο πόρτων Τὴ ἡ ετέρων 

ἐλϑεῦ χατεδέξατο, ὼ ἐκ )εευαμκὼᾳ τεϑέθαι κ ἡ βρέφος δνίοι ὁ ὃ ασαργανω ϑέεαι, κα 

22 γαλαχἸοξοφηϑέεδαι, [ΕΣ ̓πϑύταζᾳ ἀλλα αἰπουφίίῦαι, ἵνα. πιςωσηται “Ὁ οἰκονομίας δ ᾿ 

ἀλήλειαν, κα Ὀἰποῤῥαψῃ χν}} αἱρεϊοδί ζᾳ σόρκθτοι, οὸ τϑν χαὶ καϑεύδει ὑχὶ . πλοί- ᾿ 

ὕγχαὶ ' ὁδοιπορεῖ, ὦ κϑπιᾷ ἡ “πόρτα ᾳ αὐιθεθπια αὐσπρορῦμει, ἵ ἵνα. ἀρ ἢ πραγμάτων ᾿ 

πώτας πληξϑφορῆσοι δυνηθη. ΠΧ τὸ ὺ δικασησίῳ πα είςαται, χ) φαυρούται ἡ ᾿ 9ω- 

γάτον ὑπομένει 1 ἐποικίδγγον,ὺ εἰ .- μνημείῳ ἀ λει) ὴ ἱγοῦ ὧν Ἢ οἰκονομίας διαὶ πανγτων κατεί- ᾿ 

Ε δυλᾳ ἡ. εἰ ἰγὸ μὴ ἐν ̓ἀληλειαν Ὁ φ σαρκα Ὲ ἡμετέραν δϑέλαιεν, ἰδὲ ἐ ἐζαυρωϑη, 488 

ἀπιλανον,ὐδὲ ἐτάφη, δὲ αὐέφη εἰ ἰ δὲ ΜΗ ̓ λὐόσο,τττες ὁ οὶ οἰκϑνομίας λόγϑς ἀῥατετζατῆαι. ᾿ 

ὁρᾷς ψ; ὅσην ἀτοπίὰμ ὀκ πἰπῆεσυ ὁ οΙ (μὴ ; βαλόνδμοι τῷ θείας" γφαφῆς κατακελϑ- ἢ" 

δεῖν χανόνι, δαὶ τοῖς οἰκείοις λογισμοῖς ὦπϑωτα Ὀγχιπρόπωντερ. Ν ὡασερ ὠὐζϑα, 
ὁ. ἀλήθεια ὅ61 -σϑοφανής, ὅτως Ἐχιπῦ διχαίν τοτῳ φϑυτασία τίς ζῶ, δι .Π ἐχοίω πλη- 

Ε ὀφορηϑίωαι ζῶ δίχαγον, ὃ ὅσης ὡὀἰπολάύει τῆς αϑβαὺτί “πασϑϑγοίας, Ὺ ὁΤ] ἰχείρωτος ἐ- 

φα! πάσι τοῖς ἀχτου λύειν χυχειφρίσιν. Εἶπα ἡα μηδένα Ῥμείο ἑξῆς λοίϑη ἡ γ- ΄ ͵ 

δννδύη ἀτώ, ἀαγασία, Ἑ ἐπεσκαζέ φησι, τῷ μηρῷ αὐτῷ. 35 ἕνεκα τὸ- ἦ 

τῷ " μὴ Φαάγωσιν υἱοὶ Πσραὴλ ὃ νεύρων, ὃ ὃ οὐγάρχησεν, δ θην ἔχ τῷ πλαπας Ὁ μηο9δ Ἢ 
᾿ ἕως τὴς ἡμέρᾳ Φύ τη, Ὁ τὶ ἡψαάτο τὸ πλάτυς τὸ μηρϑὦ Ιακως, ὃ κὺ οὐάρκησεν, 

40 Ἐπειδὴ γᾷ Ὗν" ̓ δίκαιος ἐ ἔμελλε πλυηρωσος τὴς ζωὴς αὐτί (ἂν: χέδες μϑιςαοϑαι Ὑ 

βίν ΡΣ ὃ τίω δα τῷ Θεοδρεγμηνϑρδω Εἰς αὐτὸν κηδεμονίαν, κ ὃ τίω ζοστεύτην 
συγχαταφασιν πϑρτί τῳ λμε ΜΡ λῤϑέθοπο γψωράμον ϑνέιϑαι, Ὁ τούτο φησιν, 

ὁ μή Φανγωσιν κε εἰο1 1σοφοῖλ Ὁ γεόοον τὸ πλατύς τῷ Ὁ μα! οο ὦ, ὃ εἐγαάρκησεν. Εἰδὼς αὖ- 
] 

Φ 
Ὁ 



«Ὁ λγ. 416 ΧΡΥΣΟΣΊ. ΤΕ , ᾿» 24 . 
Ἀ᾿ υ Ύ. 

Ι ὲ ἢ ἔχιλανϑαίνοντω ΡΜ ρα τὸ Θεο δυερτεσια 
δ) πἰ ζει ἀγνωμοσιούζω, (( οήτως ΟΝ “-͵ ον ἫΝ 

Ἂμ πίω “πολλξῶ γνῶ; , κιν σπλὴ ν τί μγημζωυ ἢ: ΡῈ το ηγελμηνδέων β). αὖν, διαὶ ὑτοσοφιζορδοος προσ ῦν ζω ὑτοις ἐ μων χϑνήσουτο ὀχρὸ Τὴ τοιῴτων χῖδᾳ.- ἐρτισιαν,ζα ὑσσομφψήμι ἀτον Φυῦθ' ὡν δὲν δ ῥα αὑτῇ Ὑδ μαι λιςεὶ ὅφην ἡ αἰτία ᾽ 
τορήσεων᾽ ἡ τοῦ» δχοὶ παῦσις τὴς γξαφης ΜΒ ν᾿ πως ἕῳ ἑξῆς “ἡυεαὶς μῥλετῶ, ε" ᾿ 

ν 
. 

; ἢ 

“Ἢ σέων, Ὁ βόλεοϑει αὑτὸν ἀὐλί αὶ ᾿ ΓΝ “0 

ἰ 
πλειόνων αὐ δριτηρῆσε “" λὴ τϑτων ποιησοιμϑῥῶς ἐχὶ τί οἰχέιαν στὰ ὀμέωυ πα-- 

β λνλίακόκον μάλ κα δ ξ θν ξ ξἰνδίον λα, ᾧ κα ἐπάν Οἱ μαρτας ἃ β ΝΑΌΝ ΤΥΧΌΝ ἘΨΜΥΥΣἘΡΔΡΟΚΙ, δὴ ΑΔ. , » 
ῃ ) ᾿ 4 

ἴ χσιὶὶ . “2 αο 
-“πνδν, ᾽ - 

} 
γετο,τλυγα ἂν ὐἰδάτ Νὴ Εἰς ἰας γίνεται “) Ἰακως ποδὸς () ἀδελφὸν ἐπᾳ. ι3 

᾿ 

᾿ »" 
. τ στυ 

' 
᾿ 2 { 

δλλ ἰδγυμβυ Ἅριπον, πῶς ταὶ τὴς (κα Χ' δ δυηνϑῥων ὦ νἰσσύλεσι ἐδίξα"ο Ἢ δὴ Δ} ρχϑύσοιν ἔλαθε τ οχλλοσιν ὡκ 7" ᾿ 4} 

΄“- 
Ὶ ᾽ - ΜΙ δ Ε τὰ λὺ, ϑούπων δυύνώτος, »νεω}) 

᾽ » ᾿ ν 

μα “, ησὶν, Οἶδε, ἢ ἰδοὺ Ἡσαῦ ὁ ἀδελφὸς ἀὐτι τετς ἀχύσιοι ἀνδρες 
τς ι Αναδλένψας, Φησιν, ᾽ ΨΞΗΙ ΠΝ δ τοὶ δυο ποιδίσκας. ' 

ΤῊ ἐμοὶ ἀκ. καὶ Μίλο οκὼ τὸ παιδία ὩϑῚ Λείαν ἡ Ῥαχλ παν καὶ Λεΐμ καὶ ὦ παι; ΛΔΑ Κυβιο πὸ δον παμίκας ὃ δ ἡνετὐδμὸ οὐίκιι αὶ λεὼν κ τὸ ται! » Κα ἐ)ετὸ τὰς  ρΡ  Πνν ἢ Αὐτὸς “δϑυλ- αἰῃ 
α αὐτῆς" ὀκίσω, ᾧ Ῥαχλλ. αὶ (2 Ἰωσάφ' ὧν ἐλατοι. ὀ ὠἐἜἈ. Αὐτὸρ αὶ πϑῆλ- "μὴ 

δια, αὐτὶ δι ᾧ χυφοσεκύγησεν ἐχὶ τω γώο ἑτ]άχις, ἕως ἡπίκε ᾧ αϑελφῷ Ι 
)νν ἐμτσέγαδο αὖτ ̓  μΝ [ρεσιν “πποιησεί ϑμος, αὐτὸς ασο9 πόρτων τω (Πμτυ- 

“ 

) 
" Ν 

κὐτν,  6β᾿τωρτ ων Ὥρθηρόσ, ποσῶι Ὁ ἑπόακις, ἕως ὃ ἤγῃισε δ᾽ αϑυλφῷ 
Ι 

οἱλυ ποιφται. ᾧ πσδοσεκύνησέ, φησιν, ἔχι γώω , ἰσεως (Ὁ ἀδελφὼ Εἰς Ν 
Ὁ 

Ὁ» ! 

ἢ 

͵ 

ΚΝ λκόμϑινος (ἢ δγρὸ τῷ ογή μαιτος, χαὶ ὀζρὺ τὴς τσελσχιυν ! Ησαῦν 

αὐτὰ, ἐφ) ἴων ἀν ἐ κ “ζο)ς 4. Πρρσδραμϑὺ ὙΣ, Φησιν, σαν β τίου οἶδε αὑτὸ ϑύνοιδμ, δδὲ ἡκένν Ἐχὶ (ὃ τραάχολον αὐτοὶ καὶ δμλιαυσον ὠμφό. ῶς Ρ ) αὐτον ἐφίλησε, . 7τέσεν τς χ᾽ “» “τε ἣ 

λθίοὼν Ν ᾿  ω δ Ἢ λε ͵ τοῦ» ἡγω ἐρώ. ΟΤΙ οτὸνβ “ τέρϑι εκ Θεδ οἰκνομίων ὅπ νὴ δδὲ “ Ὠαλάξαδα αὶ ὑδι" λῥημέρως 
ἐς δα] Ι ᾿ ἰϑὲλὴ ἂς κηδεμονὶ ) ὡ ἢ 

τῶν ὁλων δεασυτης τίου Ἰκ "4 ! ή ζω μι-38 

Ι 
ληται ο ,“ ! (αἰτῶν ἡμερωτέρϑες ἐργάζεται. σχϑπει ζίγιωυ, “σ με , 

; 
τσρ 39 ἡυιοις δχζρχειμῦμος τε» ἣ [ Ι ΝΣ Εἷς (μυαὐτησιν αὐτί, καὶ ποιζολέιὸ Ἐχιδείκγυται ὁ Η σοῦ. προσέδρωμε ὯΝ φησ, δ ᾿έπγέυσε, χαὶ Ξολαιθων ἐφίλησε, αὶ ἔκλαυσαν αἰμιφότερφι. μόλις ποτ ὁ δἴχαιος ἀρέπνόσσε, χα 
“Ξέλφσϑοων ἐ ΣΝ ᾽ ᾿ ! ον. φόξον ἀπισείσουτο, κ) τὴς δειλίας ἐλθυϑερωλεὶς γαμαιλεώτεςς. μδχν ᾿ εἶπε ἡ 

᾿ 
"κῷ ! δὲ Φησιν, Ησαυ Εἰδεΐζας γωνωκας .] πτη αν, ΝΙΝ ἊΝ 

) να λέψας ἌΝ οὐ τίω αὐἰξιασίαν ἐϊξενίξετο καὶ ἐθαύμαζε δ͵θ έτρ 
' τα σοί ἔφην. ΟἹ αν ὃ ΤῊ ἀδλφο Ἴα πο δία, φησίν, οἷς ἡλέησεν ὁ Θεὸς () παϊ. ρώταν ἐθύλετο. τί δζζυ ὁ δίχα: , τὸ τα ΝΗ ΝΣ τὴς “ἣΨ βημοίτων ζχπτενο- ν᾿ Οἱ πόση τῆς Ὀχιεικείας ἢ ἰσχύς, Ὁ ὀπτυς ᾿ Ι ! ᾿ μ 

δὼ συ. ΟΕ τοση "": 6 Καὶ χυφϑσήήισαν, φησιν, αἱ παι. Φρϑσιωώὴης ἐκείν (Ὁ ϑυμὸν Κρτετοζ χυνέ.. Ι' : Δείακ ἡ Ῥανδλ ' 
κῶς καὶ ἀτύωνα, 7 Καὶ σευσοιύησανή Λείακὶ ἐΡαλλ. 66 δἰσκάι, κὶ τα, ἔκ{{ Καὶ πρξησεκων ϑρομ(ολαὶ αὖται, αἷς ἀἰπήντηκοι Ὁ ὃ 

σ΄ 6]. ᾿ [ζω τά σοί 681, πα σοι! ὦ γε θμιοολφ 7 κ . Ὁ ᾿Ῥ 
8. ΚΝαιείπε᾽ τ ἀμ Θέα μοι πῶς τῇ χἰσεββθολῃ δίᾳ- Ξ στεν ἵνα, δύρη ὁ πτιῖς σω χαίοιν ἐγλντίον συ. ᾿ς (ως σηρὰς αὐγὰ διαχεῖ- 

Εσπεν, οι β 
4») 

4 ἄὐ ΤΥ 

' 
ἡ ΝᾺ γον Οὐ ἐνόμιζον αὐγόλως σξ2 » 

πεινοφροσιιύης χαπεδουλώσουτο Τ' αἱ Φο»Ὁ ον ον ἐντεπόμτα ζὰ χϑὲ ἑαυτῷ ἔπ ρη, ὅτως θῦρεν ἥμερον, ὡς βόλεονς ασϑϑς “ον πείαν ἀὐτι πόρτα ΧΑ Ἂ 
“ν᾽ ΝΝ Ν ΕΣτε »» φησιν, ὅᾳ] μοι “πολλα,αδελφε, ἐφζω ων, ὙΥ 
δειξαοῦσι. . ΤῊ ο.» ΒΜ. τό . 
“ν᾿ σουὲ ὅτως ἐωέδάτο οἷαχω, Σιλαὶ δεικψὲς Ἄσζωω ποιᾷται ασον , ἥίχι: ͵ 

ὑῶν ἔχεν φησὶν 1ο Εἰ δὕρηκα χαῖθαν οὐνλιφίον συ, δέξαι ὥ να 

| 
αὐτί ) ) “ ἢ Ι ἢ .- .2}} ") ῇ ὀσίῴυπον ᾿έου. 
ρῶν “δ. ἐγεχεν ΟΡ πτῦτυ Ε ἰδὸν ὄχον: φσώωΠῸΥ ὅν, ὡς ἣν τον ἰτῆς δ αὐθοαρίαι Δέξαι, φησὶ, (ὁ παῤ ἐμ σοι δῶρα «τεϑσαιρόμϑμαι. μ(' σαύτι εἷνι 
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εἰδίν σῳ Ὁ ἀσξάσωτον, κἴθ᾽ ὅσος ὁῤ τὶς ἴδοι Θεοῦ πσϑόσωπον. τῷτο ϑερα τείας πολλὺς ε- 

γέχα ἐρῥέϑη κε ῶλ τ διγοιί,ῶφε αὐτὸν κατα μοι λοίξαι, ὁ ταϑ99 τίου ὠδελφικιοὺ βυγοιαν 

ἀγαγεῖν. }1 Κω θὐδυκήσεις με, Αὐτὶ τὸ Ὡηρέσχϑν μὸὶ τοιήστις, 

Λαζεζῥιω ζμ δυλογίας, ὡς οὐγήνοχα σοι. ὅτι ἡλέησέ με ὁ Θεὸς, γον ὅξΊ μοι [2 εἰ. 

5:6} πόύτα. Μὴ κε δαιτήση, Φυσίι, λαΐῖφῳ. ζωωτα "ὃ πόρτα “ἰδοτῦ Θεο 

μϑὶ δεδωρ ται αἰντὸς μει π ὅτων αἰ πάντων χορηγὸς γεϑμηται. δ» πότων ὑρέμα κάκχει- 

γον ἐγιεδὶ δοισγεν. ὀσηὶς εἰξιότο τῆς θὰ τῷ Θεού κσϑενοΐαε, κ) παρεσκθυοζε πολλζω 

κἰϑὶ αὐτὸν ἀδὼ ζχιδ εἰκφυεϑαι. 1» Καὶ “ϑρεξιασοτο αὐτὸν, κὸ) ἔλᾳζιν. 

Οἷα λϑιπὸν πἰω μετωξολίω. Καὶ ἐπέ, φησιν, ἀπιώξαντες πορϑυσω θα, 

10 ἐπ᾿ θυ εῖδιυ, Ανγηὴ τῷ, λοιπὸν χοιζεὼ “ποιηστυκῖθα, τίω ὀδονπορλόν. 65) καρτερεῖν 

αἰτεῖ, πσοέφασιν δυλθηον θύρηκώς. 13 Οἰχύρλος μι, φησι,γινώσκει, δτι ζοὶ παι-- 

δῖα, «παλωτέρο, "ἡ ζᾳ πσδόξατα ὲ αἱ βόες λοιγεύονται. ἐδμ δξχω καταδιώξω "αὐτα ἡ-- 

μέοφιν μίδι, ̓ Οἰστοσοινοιῶται. Οὐ διώαμαι!, Φησι, (ωωτοιιοότερον ποιήσου οἷο το 
, Ι ἜΚ. ν “ὦ ν 47 ἢ ΜΝ ! ι ἜΝ 

συδημίλυ, δλλ᾽ ἠρέμα ὁ κτὶ μικρὸν ἀϑωγχάζομαι ὀδοιπορᾷν δα τε ζᾳ, πουδία τὸ 
. ᾿ “. (᾿ ΄ Ι ἜΝ ,»,᾿ 31 

15 ποιμψία, ὠφε μη “9. )ουρζνω ᾧ πλείφ'ῳ χαιμάτῳ. “πορθυου ὀἶχυ, φησιν, αὐτὸς, ἐγω 

ἢ κατα μέρφς «ἰ πσοτεμγόυϑμος δὲν παιδίων ᾧ κοί μμιαιτον καὶ Τν ποιμνίων, ὅτω καταλή-: 

ἄομαι σε Εἰς τίω Σηείρ τα αἰκούσεις ὁ ἀδελφὸς, Εἰ βέλει, φησί, 
15. Καταλείπω τίνας ΔΨ (ιω ἐμοὶ μ(' σῦ, Πολλῆς τιμῆς τὺ )ερφιπείας κα 

τοῦ δεῖγμα ποιώνϑμος. ὁ ὃ σϑε!ὰ τούτο καταδέχεται. ρχεῖ μοί, φησιν, ΤΙ ὁλῶὼς θῦρϑν 
10 χάθν εἰγλυτίον σῳ. τοῦτό μοι ζω «ἀξιασούδαιτον, Ὁ δι) νϑυὴ σε ϑύρῴ.. ἐπεὶ δίχω τ ύτυ ἐ- 

πέτυχον, Ουτνὸς ἐτερφυ δέομαι. 17 Καὶ ἀπαρα- φησίν] α κως ἐποίησεν ἑαυ-- 

πωσκηναὰὶς ἡ τοῖς κιτίωσεσιν αὐτί. δὲ τούτο ἐκάλεσε ((δ ἵσπον,σκηναί. 
Ταῦτα ὃ αἰκεύοντες μικιθὶᾶθα, τὸν δίχᾳιον τούτο, τὺ Ὧοο αὐτέων Ὀχιδεικψυω θα ζι.-- 

πενοφροσιώζων. χαὶ ἐσπτειδδμ ὥσί ὄινες “πσοϑς ἡμεῖς αηδῶς αἰοκείνϑμοι, μὴ κι πλέ- 

35 ο, ὀξατήωμϑυ τὸν ϑυμὸν, δλλαὶ πῇ πολλῇ δχτεικεία καὶ τῇ ἴα πεινοῷ ρφσιρωών, τῇ δα: 

βημάτων, τῇ δζᾳ πυραγμαάτων καταςελλωμϑμ αὐτῶν τίω ἔϑρὸν, .4) ἰατοδυωϑῳ 

αὐτἷ τίω ψυχώὼ χεκκκωμθμίωυ. ὀροι γὸ τίω σοφίλυ τ το τῷ διχαια, ὅπως τῇ “πολ- 

λῇ θὐτονίᾳ, ἥμρημώτων ὅτ (Ὁ Ησοαῦ κατεμαλαΐξεν, ὡς καὶ πσθος ϑεροιπείων εἰστῦ ἐ- 

πείγεοϑαι, ἡ πτὸύ τοι ασθῦς τίω τύτυ ἀμζω βώλεο β ποιεῖν. τῷτο αἰληθαῖς μεγίφης ἐ- 

30 τὴν ϑρέτῆς, ἂχ ὁτὸμ ςἄν' γνησίως ασὸς ἡμᾶς Αἱ ̓αχεινϑύες ἀγαᾶν ασουδοίζωϑμ, 

ἡ διραγγάβωνϑμ πϑμτὶ τῶ ἴρφπω, δλλαὰ Χὴ στὸν ὥν' ἐπηρέαζειν ἥμιν βυλονϑῥους 

“19 τῆς πολλῆς «τσδόσηνείας ἔχτασω θα. το εἴὲν “ὃ ἐχιεικείας σφοδρότερον, ὡασερ 

Ὁ τίου πυρον σφροϑραΐς πολλοΐχις ὠκχαιονθβῥζευ ὕὑδὼρ Ῥχτθληθον κα τέσζεσεν, ὕτω ὦ 
“ιν ϑυμὸν και μία στφοδρότερϑν δξα]ονϑμον λθη9ς μετ᾿ Ὀχτεικείας ἀσοϑίων χατασῷ ἐγ.- 

εβ5 νυσι" ὸ δυπλοιοῦ ἡμῖν Ὁ κέρδος γίνεται, απ ὧν τε οἰδοὶ τίου δηπείχειαν ὈὨχιδεικρύ με-- 

ὅτ, ἡ ὑαῦ ὧν τῷ ἀδελφοῦ (ὃ ϑυμὸνχαταυταύσαντες, ({) λογισμὸν ἀντ ζα οαγὴς ἐ- 

λδυγερρόυϑυ. {{γ) Εἰπέμοι; ὐχὶ μέμφη ἢ κατηγϑρέις Ὁ ἀδελφοί ϑυμίόμϑρν, καὶ 
εϑρώς παϑὸς σὲ οἰ οχεηνϑβου; ᾧίνος δξζω ἐνέκεν, ὠχὶ ζω ΟΜ ὐγαντίων αὑτὸς ἐρχέοϑαι 
αρουδυίζεις, ὥλλα ϑυμούΐοϑαι ἡ αὐτὸς δὶ πλεῖον βέλει; μονὴ γδ} ϑυωωατὸν πὸρ πυ- 

40 οἱ σθέγυσζ, ; οὐκ ἔχει φύσιν ὦ γεξνημϑμον ὕτως, συῤνὲ ϑυμὸν ἑτέρῳ ϑυμῷ χαταρ αὐ: 

Νέαϑαι δυυνατὸν αὐ “ἡ μοιτὸ ποτε. ὅπερ Ὁ ὅς1 τω πυοὶ χω ὑδὼρ ,. 9 Ὲ ᾧ ϑυμῷ Ἐχεεί- 

ζύλγι 

ΗΘΙΚΟΝ 

εἰ ῃ “ { Ε Ἁ “Ὁ 3 "» ς . 

χεῖα ὶ πηραύτης. Ὁ, οι τῶῦτο τὸ ὁ Χολτος λέγε ζοις μαιϑηταῖς, δι (ὅν' αἰγαπώντοις ὑ-- Μάτθ,ε με: 
μὰς ἀγαπᾶτε, να μιοϑὸν ἔχετε; Εἶτω ονπόψαι βυλόνϑμος τῇ ἐπαγωγῇ, ἡ καϑι- 

Οἰιενίοιι, τοι]. ᾿- Ω4 κέο 
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χα ῖ, ἥμραϑυμεῖν βυλονϑμων, φησὶν, ἐχὶ ᾧ (ὦ) τελεύναι Ὁ αὐντὸ ποιοίδσιν; ἐν ἔνα γὺ 
δὼ λάζης δ ραϑύμων,ἰχί τϑτο δζδικυ ᾳἭεται Ὁ εἰὐδοὶ Θ τελώγαι ὐχί ὅτο δ: αατυ-- 

΄ δὴς ἔγρυσι μη γὰρ τελωνσ χεῖθϑν } κὺ ὁμῶς Τ Το πὸρτὶ ΖΩΣ ω ϑυρήσεις ΤῸΝ ἀὐζις σλη- 
Ι! . 2 “) ΟΣ ͵ 4 393 “" »,,. γι »ηο - Ι ε 

ρόμϑινον, ᾧ ὕχ οἷοντεζ οὐγοαττώνϑμον μι] . αὐγατγαν. ἐγὼ» ὍΝ ὑψηλοτέροις υ- 

μᾶς ἐῃ) βύλομϑ, Ὁ ἔχειν ᾧ, τὐύτων πλέον, ἐ τῦτο ραν δυλὰ καὶ ὧν ἐϑροὺς εἴγα-ξ 
“ Π) Ι Ω ς 

σαν. ὅπερ μσχφθλος ὅτος “αϑϑ τϑ νόμο, ασϑ3 τὴς διδασκαλίας τὴς “ον ἑτέρων, οὔ. 
κόϑὲν χιυνένϑμος, ὄξω τὴς αἰ συρδαλλούσης Ἐχιεικείας ασόότερον Π τὸ Λαΐζαὺ φτὐξιγί. 

αϑνέ, νιευὶ Ἄ χα! ᾧ ἀδελφοί, Εἰ δὴ χαὶ τῆς ϑϑωϑεν συμμαχίας ἀπήλφυσεν, δλλ ὃς 

μος (αὶ αϑ ἑαυτοῦ παοϑεπεδείκφυτο. ἐπεὶ αὶ ἡμεῖς καὶ μυρλαχις ἀσουδωυζωμϑῳ, ὑ- 

δὲν σσυϊδποτε κουτοργώσοι! δυωησύκιθα, Εἰ μὰ ᾧ τὴς αὐωϑθεν ῥοπῆς Ὡπολοαύσαι μϑμ. ὧ-τὸ 

αττρ " Ὁ», Εἰ με τὴς ἐχειθεν συμμαχίας " ὐπολαύσω μιν, Οὐδὲν ἰοὐουδῥ ποτο δι. " 
, ὄντων χοιτορθώσαι ̓ ὅτω πάλι, Εἰ μὴ ζᾳ “πὸ ἑαυγδμ Εἰσενέγκωϑμν, ν δωωυησόῶθα πὴς Ἀνᾷ 

λύωϑεν ἐἰξιούαϑαι ῥοπῆς. δ 9 «σουδούζωμδ αὶ ζ' 15» ἑαυ δ Ε ἰστέρειν, ᾧ τίω ῥύω- 6 
δεν κηδεμονίδν ἐφέλχεαϊ, ἵνα ᾧ εν τῆς ἡμετέρρις απουδὴς, ἡ ὧκ τὴς τὸ Θεού φιλφι- 

εϑονπίας ζα τὴς ΦρΕΤῊς ἡμῖν καθ᾿ ἐκαίς ζω ἡμέραν χιτείνηται, χα) πολλῆς “δι΄πολαί.. ις 
σωνϑῳ τὴς αἴωϑεν χάρατος, ἧς μοι πϑ μι ἡμὰς Ἐχιτυχέεῖν, χάρατ χα! Φιλόν,ϑ65-. 

πίᾳ τῷ κυοίου ἡμδυ Ἰησυ Χολφοῦ, μεθ᾿ αὶ ᾧ πατοὶ, ἁμα πῳΐ γίῳ πγθύματι δδξα, 

κρήτος, Διυαὴ, νιῶ χαὶ ἀεὶ, χαὶ Εἰς (ν᾽ αἰωΐγας “Μ᾽ αἰώνων. Αμάώυ. 

Λογ. ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΙΑΚΩΒ ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ "ΣΙΚΗ- τ υτι 
μῶν, καὶ ἐκτήσατο τίω μεορίδο αἰγρού ΠΟΝ Γ᾽» τῷ παΐϑος Συχέμι τορι 

' ἑκατὸν αἰμαγων, χαὶ ἔφησεν ἐκεῖ θυσιάφήφλον, χα ἐπτεκοιλέσουτο (Ὁ) Θεὸ ᾽ 
Ἰσραήλ. 

ΡΞ [δὲτέ οϑὲς ὼὶ τῷ χοινϑ δύ ἀπόμτων δεασύτε τίω αι χυροαλλοσαν 15 

3 Ρ φιλαν,ϑε»πίαν,ὶ “ν᾽ μιαϑυτῶν τίου φιλοσοφίδυ, ἢ ταὐ]σδα- 

Ἶ ωνγτίω ἀγνωμοζιώϊωυ. Εἴδετε ἴθ᾽ ὅσης ὀϑεξικακίας ἐπεί. 

) μιίσεν αὐτοῖν τίων λϑαίοκουυτον τόλ μιν, τέων οἰ ΟΜ μα» ] 
3.) ᾿φἰπολογίδν “πποιένϑμος, ὸ δεικψι ὅτι αὐτοὶ (ὦ) (() νόμον ὠκδικεῆ 

ὉΥ ΚΦ ἐς ἐοίλοντες, γνοῦσι τϑνόμν Ὁ βύλημα, ἡ ὁτί τὴς αληϑείας Φώ- 18 

γείσης ἔτι τῇ σκιὰ τ ακαϑηοϑαι ἤθελον, Εἴδετε πῶς λύωθεν αὶ οἷ δἰ χας τὰ τὐθα- 
᾿ τηρήσεις ζς γομιεκᾷς ὀμελῷ ἐασουδαζε, διδοίσκων αὐτὸς ὁτί τὸ ἡλίν τῆς διχαιοζζωης 

' Φαγέντος σέκ Εἶι δευνατον Ο λυχνίαιον ονεργεῖν φώς. ἡ Ὁ αὐγὴ 75 φωτὸς 1 ὕλιας 

χρό πσοόσξαλλοσο, φτοκρύσρηει τύτε τίω γρεῖδυ. ἐμαϑετε πῶς διιωωατοι δὲ ἡ ἐρρν κ᾿ 

τάζευ, Ὁ αἀἰπηλλαηϑαι τῆς χαιρῶν κω  ατηρήσεως. δ ΣΡ τϑτο πϑλολμετ ὃ δὲν 39 

ααύτης ὁ ἡμέτερος, να ἡμῶς ἐλθυϑερώσῃ τῆς παὖν χαιρωῖν αὐαίγονης,ὼ κολοαισκθυώσῃ ὑ- 
ψηλότερρ" πέταοϑοι, ὸ ον θρϑιγῷ λϑιπὸν ἔχειν ζὴ πολίτϑυμα, ὶ ὁ ,ϑοϑποις ὀζκτ 

τῶν ὠγίέλων μιμεῖαϑει πολιτείαν, χοτογλαν πόϑτων τῶν αἱ, ϑοο πίνων ποραγμά- 
τῶν. Φέρε δὴ σήμερον, εἰ δοκεῖ, δ)χὶ τίωυ ἀἰκολουθίδλν ταὖν πρροϑίω ἡμῖν εἰρηνϑρῶν ὀκ δ΄ 

“οὐ μακωρίᾳ Μωυσέως ῥηλκούτων ἐπλμελϑοντες, ὠκᾷϑεν ὑμῶν πἰραθώμϑυ τίω ἑξίασῃ. 49 

ἔπε γὸ οἷν ἐπθμελϑέντος ἐκ Μετσοποτοιμίας τού Ιακωΐ, καὶ τίω πποὸς ἀδελφὸν (ἰω- 
τυχέδλυ “ποιήσαι ϑῥα, χαὶ μα γῶτο Δ[οὐχωφλοϑέντος, καὶ ὠκείνε ΑΖ εἰς τίω Σ πεἰρ ὁρμή- 
σαντος, τῷ ὃ Ιαχως τὰς σκζουας πηξαμϑμῦ, καὶ τὸν τῦπον Ὡπὸ ὕ συμιολύτος ὀνομμαίσοιν- 

. 

γίνε 
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πέσκίυας, ον τα τὸν λόγον κατελύσαιυϑυ. δ[9 γ0Ὰ ίω ἐξης ἐπελανζας Κ᾿ ΠῚ 

μὲν τίω ἡκετέοφιν τίω διδοισκόλ!ὰν υμιίν κραθᾷαι τίω σγϑυματικζου. ον αδεία 
"Ὁ “ ἐ Ἵ λοιπῶν γεγϑνεὺς ὁ δίκαιος, ἐλρλρωλεὶς παίσιρ ΙΝ -» 18 ΣΔῸΣ ἔχον “ 

“Ὁ. πόλι" Σικήμω,, ἈΤτ9 Καὶ ὀκτήσατο τίωὺ μεείϑω ' ἀἰγροδ οὐ λέ γῆύμη; ῷ ς Συχέμ ἑκατὸν ἀννών. 20 Και ἐφησιν ὀκφλυσιαφηθιοι, υδυν ἐσ 
᾿ τ Θεὸν Ἰσραήλ. Μήαπλώς κυποοιτφέχω μεν Ὁ ὦν ταῖς κίας γθάφαις χεί- 

710 Ψ 

ἅ, ( ν ; ; Ἴ γ υ Υ ' ἘΝ “πῦγον υ . 
μὰν ἰχρῷ (κ ψήγματα πῷ γρυσι οκ, τσ γῆφο ο σγτές, (ΔΝ . ᾿ ω 

ΓΑ Σ [ω [ω ΑΥ " ἱν, ὦσε διυωυηϑέεζαι τῆς γὴς γωρίσοι Ὁ χρυ- πορϑρόσι,ὺ “αὐγήτων ὠὀνέχοντοαι ἿἽΠ δυλέρων, ὠπ ὁ ἱωυηνλζεναι γ νος ὯΝ 
ν΄ πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς δίχᾳιον ἂν ΕἸη οὶ λογία τα πρθυ μοιτος διερθγάοϑαι Ὁ 

. " ἣ Ρ ἐρέλεν καυρπωσαμϑμος ὅτως εὐντεύϑεν δξιέγαι. οὐνόει μθὶ ζψιω τὰ ϑα.-- 
0 ὑζαυτῶων ὦ ΑἹ , , ἣ , ἢ “ἢ - “ κΝ 

ματοῦ τῦύτο ὀυδρος τίωυ φιλοσοφίαν, ὁπῶς ὥσαύτης Ξσολαύων τ αλννι Μένᾳ, 
φ) ᾿ Ι σύτωνγ παίδὼν ὁραΐν ἑαυλν τίωυ κὐδιασίδυ ᾿ αὐξονϑμζω, τίω τῶν ϑρρματον λογῶ τὸ ἠδ 3 ιῷ τ΄) χροὶ ὠπθαϑεσῶπε, κ δὶ ἰοδιμακ μας ἑαυτὸ ἐξέδωκε, οὐδ ἐγργὲς ; ν ' Β ! ! ᾿ ; γο Τῶν πα!- β " χωμας ὠγήσαοϑαι ἐισσου δουσε δρυναιρϑμοὺς πόσαι “ΐ" τίου ἰθν μάν τ ἐρηχως “7, «ὦ κὶ τὰ ποιαῦτα Φδυγιωγῶ α ἀχι τς πδων ζωζᾳ γὸ καὶ τὰ τοιαυτα {0 γε ἡμίν ασθϑθάλλονται,, καὶ να, πὸ ἀπ ἐσ ' ΡΟΝ ἰκ συλλέγν ασουδωζει, ὶ αἴγροις ὠνήτοναϑαι, ᾧ οἰκοδὸμαὺὶς 

μα ΚΩΝ ὑδυ αἰδικίας ὅτων τίωω αὐβιφλυῴς χατασκέυαζειν. ὁ Εἰἶε οκ διχαίων πονῶν, χα" ἐν “6 “ 7 ᾿ 
" ᾿ Ν ι 

αἰϑασίλν (ἰωέλελν" λα Ὁ βωρυ ὦ πλύτων δεινότερον, οτί ὅποι ἁρπαζῶν ῦ 
Ρ᾿ ἊΣ ῥατγήων, ὅτω ζῳς ἑτέρων ὀσίας Εἰς ἑαυτὸν μελίφησι. χα πλεονεκτῆν Ὁ γάτα συρρώτπων, Ὑ ἌΡΗ ΝΝΝ εκ ἢ ΗΠ) ΕΝ . « ζ "τη δἥὗ ἡμώτων μὰμία; βυϑεως ὃ παιόδὰ, (δ .-: 30 ἐλὺ τίς ἔρηται, ἕννος ἐνέχέν η φστωυτι ρματωμ Ἂ ᾿ 

(αλλεται, χαὶ Δ 9 τίω αὐδέ ὠκεῖνον θύγοιαν ζιυτα Φυσι ἴω Ἴω Υ 
. ᾽ ᾽ “ ! “, ᾿ ἢ . ει ὧι μὴν καὶ πιύδα, παρ αλλονῦμος υᾳ αφοσιούται ; ἥᾳ ἊΨ" κων δὲ β ᾿ “᾿ ν᾽] με, συν 6ὴ, , ἢ, δι μηδὲ παῖδας ἐχοντς μεμιήνασι τὐϑὰ τίωυ χουνε γευν νΕὶς ᾿ 

ἐλορτο τοὶ αγήχεςα," αἰ πσομϑμειν," ἔνα ὀξολθν πσοϑέσ τινὶ ὟὝι δεονδῥων. διλλ᾽ ὁ δἔκσιος 
Ἡτμῖμι, ἐγϑιντὸ τὰ “» 3 9 Δ» ! ᾿ 4 “΄ »"" ) αἷα ὃ ὠνή-- ὃς ΟΕ σσοδν ζοιϑτον ἐξειλθύσοιτο, συτοίὲ φὐενόησεν, ὀλλα ν᾿ ἀυίκα. ἐδλει βεέχχω μ 29 : 

ς : ᾿ . . ΟῚ 2 : ν ; - “τι πα.-: σαοΐ,, ἐχατὸν αἰραψοις δὸις, ὅτ τὰ αἰγροῦ τί μερξιδο ὠνήσοιτο ψ , ΝΑ ς 

ΘῊΣυχῴα. κα ὅρα τοῦ αἰδρὶς ὃ φιλόλεον, καὶ δον ὕκκον ἀγρὸν λαθῇ ἐστε “οὶ 
ἔπσωυ 3 ; ἡ ἐπεχᾳ λέσουτο τὸν Θεὸν τῷ ̓σροιήλ Ὁ Τα ἀγροῦ τω ὑπισον ὐκᾷ, φησι, λυσιαφήρμον, Ἂν ΤΣ 'ας αὐενέγχη δῦ χοινῶ πόμτωγ δεασέτη μερίδι δὲ ἐδὲν εἸεξον ὠνήσοιτο, ἡ ἵγα, Κρ θυ) σράςιας ἀΥΕΕΎΧΙ φϑνῳ ὑτι ΠῚ οἱ .Ν « Σ “ “ “Ἐλγ τ «Οατί τὸν «τοὶ τῷ νόμουρὴ μὴ ὅτω μα νεαν, 1ο τούτο ὠποιυζαι ἐγ οἰεῦ ζηλοι, κῶν: τ "ΧΑ . » ] νν ἢ υ 0βρ. οὐδὲ τω δ γοημοτων συλλογῶυ. εἰνος "ὃ ἐνέχέν, Ε πε μοι, αὶ ἐασὲ Ρ στίστο ᾧορ , » Ι ἮΝ “ψ « Ι Ν ᾿ σιν παλι ἊΝ ἢα ἀχανθών (μὠάγεις, (ἢ τοῖς πταιδὲοις τοῖς σοῖς υλέωυ χρκίας αὶ πων " Ν ̓ ὦ 

, " ω -“- 
; 

πόμεις; ΟΥ̓Κ αἰοϑείνη, ΟΦ Ὰ οἰ δοὺς οτίι σου μιοιλλον χη δΈΤαι ὁ δεασύτης τ συ σπτῶὰ ϑ 
« ιν ἢ ! Ι! ᾽  ασὸυ ὡς πλείογα Κ᾽ αἷϑὸξ αὐτὸν Ὠχιδεικγυμϑμος ΩΝ ἀμας ἀπῳ ἀν “νὰ ᾿ “χσοξρι νιον ἐυτῳ : «ἡ ΟἿΆ οἱοσ)οί, στι ἡ γέθ- 4 ϑαζεις (ἐ δγύνανϑϑας “χϑοορυχίον τ ψυγίω ἐργαῖσοι ᾿ ᾿ ἊΝ " - 

τὴς ἡ καθ᾽ ἑαυτίω (ζ δὐολιαϑὸν 661 τόλγμα Ὁ ὀξυρρυπον πὴ κακίδῳ) ἤΝ λΩ 
“ ] “» « 

0 οτξ - χοηματων αὐθιυσία “24 Έ)η, Ἰαλαύπερ πῦρ ὑλέω μπ ἜΝ σῴ δ ΝΕ αιϑέη 
. ν « ! 

πἰα τίω φλο»α᾽ ἅτω χἡ ἡ νεοτής Κοαιϑοοπτερ πύρϑὶν τίου υλίω | ἀρμάτων ᾿ ὸ 
2 «τ, 7, νὦ “ , τε ὑγαύτίω μα χῆει τίου χαμεινον, ὡς ΟἌΘΑΛΗΘ9) ἐμιῶρησοαι τενεν τίωυ ψ τι δ - 

ἐγ. 
! ᾿ ᾿ ) ἰ υ ἣ 

40 ὁ ζιούτος δυωωήσεται σωφρφσιουὴς Θαιμδιϑσοιοῖ, Ὁ ἀχλλθίσιὰν Φυγε δος “ΠΗ , 

δον πρός αὐαδεξωσῖ," τι ἔτερϑν πνόυ μαιτικὸν ἤ(γκ φϑυεις . Χειφῦ, 0 Ἢ » ΜΕ τ χοήπῳ σε , ἀκα ρητος γιγέ-: νος εἰμρα δ αἸαδος τύτο, ἡ α:παύτη Ὁ πλούτῳ συμιπνίγει τιν΄ Ἄφγισμὸν,ὃ καρ γα, 
τα; ζωτα γὸ αὐκαύνδους ὠνόματεν, Εἰπὼν Ὁ ἐν (ὦ τὰ ἀπύρφυ Εἰς ζς ἀἰχονθας ἐμ 

᾿ “ἢ 

ΟΒεγίοί, [ΟΙΏ. 1Ὁ Ω4 2, πεηωκέναι, 

Κι λγὶ 

Μετῇ,γ. κἢ 



χευ.λδι, 46ο᾽ ΧΡΥΣΟΣΤΊΤ. ΤΩΝΕΙ͂Σ ΤῊΝ 

πετῦ]ωκένωι. Εἶτα ἐρμιζωυδύων τοῖς μ(αϑηταῖς αἰνες Εἰσὶν αἱ ἀκαᾳνθαί, φησιν, ἡ μέραμγα, 

π αἰαίνος τούτυ, ἡ κὶ απείτη τῷ πλούτε συμπνίπι τὸν λϑυον, ἡ ἀκαρπος γίνεται. κἡ χα,- 
λωῖς ἀχάνθαις χϑρείκαισε τέωὶ μέριμναν τῷ αἰώγος τύτο. καϑούπερ 75} αἱ ἀχᾳνθοι 
οἷν ἐώτι πεϑλκύναι τὸν ασύρον, διλλαὶ τῇ πύκψότητί συμπνίχϑυσι Ὁ χαταύληϑεν᾽ ὑτω 
αὶ αἱ μέολμγαι αἱ ϑιωτίχαι τὸν αασύρον τὸν πρϑυμαιτίκὸν, ἐπειδϑμ εἰς τω ψυγζω χατα-ς 

ὀληϑῇ, οὖν ἀφιᾶσι καρπὸν ογεγκεῖν, διλλαὶ συγχαίασοι ἡ συμπνίορυσοι, κα ϑοίπερ αἱ 
ἀνόμϑαι, Οὐκ ἐώσι πσδϑκύνψαι τὸν ασόφον τὸν πγόυ μοιτικόν. κὶ ἡ αἰ ποΐτη, φυσὶ, ἵ συλϑ. 

τὰ. καλαῖς Εἶπεν ἀπατίοωυ τὸ πλϑτο. ὁ ὙΣΡ όντως ἀπαύτη 661. τί ))5} ὄφελος ὝΨ 
Ὁσύτων ζωλοίντων, ἡ τῆς τοσαύτης ΜΝ χρημάτων πὐϑιζολῆς ; γα] φησιν, πολλίω ἃ 
βὐφοφσιωΐζω παρέχει Ἂ χεκ Τὴ. “ποίαν ϑυφροσιωώϊζω ἢ ὼ τί λέγω ἐυφρϑσιωώίω ; τὸ 

ἐχὶ τούτο μάλιςα (οι αὶ ἀἰχαίρϑις ἀθυμίας, ζιὶ πολλαὶς ἀηδίας τίκτεοϊ, χρὐϑασκίάζα; 
ἡ πω λέγω τίου οἰ ο ὐτα κόλασιν ἐπηρτυμδῥζωυ, δ λ ἀπλώς ζῷ ἐν τῳ παρρντὶ 

βίῳ, ὅτι συ ἡδονὴν Ὁ ποράγμα ἔχεν δυύύαται, δυλὰ και ϑημεολναὶς ζαραχας, ᾧ ἀη- 

δίας. ᾧ θχ ὅτω τίω ϑαίλοιῆαν ὅδην (δῶν τοδϑς ζᾷ κύμιατοι κορυφουνϑβίωυ, ὡς τίω πι.- 

«ὐτίωυ ψυχίω αἰ ποῦ δὲν λογισμδμ ὦ ΤῊ Ἑ παθῶν πολιορκουνϑῥξευ » ἢ “δ: ἀπὸνζῳ κς 

ᾧὶ οἰκείοις κ) διλλοχρίυς οἰηδῶς δῥκκεινδύζυ. ἡ ἐδ πυτέ κἀν μέρος τί τότωγυ φέλητα! 

σις (πολλαὶ οοβῷᾳᾷ συμιπίπηοντω, κ) πολλοὶ (ὦ) ἐφεδρεύοντες, ὴ οἰκετών χϑιχϑυργίαι; ᾿ 

δχιυαςευόντων ἐπτήρεια! )τότε δὴ, τότε δὐρήσεις ζἄν' (ότος ἀξίωτον ( βίον ἡχϑυνϑμος. 

ποίων δῶυ οὐκ ἐν Εἶεν θρζωύων Ἷ) Οιὅτοι ἄξιοι, ὡ χαθ᾿ ἑαυ δι᾽ ἀἰπϑμτι, ποραῆιν 

ασουδείζοντες, κὶ 6χὶ λύμη τὴς ἑαυ δμψυχὴς ζώτο συλλέγειν βελόνϑμοι; δον, Εἰ 

δυκεῖ, τούτοις καιταλιπύντες, ἔχὶ τίου κ (() δίκαιον ἱσορίαν ἐπθμέλθωϑμ, ᾧ ἰδωμὴν 

δ ἑξῆς τίω ἀχολυθιόν. ἔφησέ, φησι, θυσιαφήθλον οἷν τῇ μερίδι τῷ αἰγροῦ, ἡ ἐπεκα- 
1] ] ν. ἢ} Ι “Δ 3 

λέσουτο τὸν Θεὸν Ἰσραήλ, ὦ λοιπὸν ογ΄ Σικήμοις 1' οἴκησιν ἐθσλθύσουτο “ποιήστιαϑα!. χείρ 

ΔΛ ρα ἢ πάλιν, ὅπως ὁ δίχαιος χαὶ ον ζυῦϑο, τίως οἰκείλν ὀχτείκειαν ᾿ἐχιδείκμυται. ς 

Δ): 1 
1: Ἐξηλϑέ, φησι, Δᾶνα ἡϑυγαάτηρ Λείας ἰδεῖν ζιὶ ϑυγατέρᾳς ὦ ἐγχωοίων. 

γ» Καῤίδωὼν αὐτὶ Συχέμι ὁ ἡὸς Εἰιϑρ ὀκοιμιήϑη μετ᾽ αὐτῆς, 3 Κα ἠγαπησέ. Ὁ 

φησι, Ὁ χέοϑενον, ᾧ ἐλθίλησεν αὐτὴ κ᾿ τ ὀζγνοιαν Ὁ παρϑκνα. Εἶδες ὁσον ὅ6ὴν ἡ γεῦ- 

τὴς Κ κῶν, "γ4) μὴ ἔχη χαλινὸν, ᾧ θυσεζὴ λογισμμῦν. Εἶδε .», Φυσι,τίου κορίου, δ) ἴω 

ὅλος αἰ πὸ τὴς ὀάκως ἔρωτος γεχϑνως, τίω ᾿ξχιϑυμείαν Εἰς ἔρχϑν ἐξήγαγε. καὶ ἐλθίλη- 10 
σεν αὐτῇ κα, τίοῦ ὀχἐνοιὸν τὴς παρϑένν. “ ὅ2:, κ ̓  ὀχοινοιαν “τῆς παρϑένα ; ἄγφνία 

ζωδὴ κόρη, κεῖνα, φησιν, αὐτὴ διελέρϑυ,ὦ ἐὦ ἱκαναὶ Ὠχιαξασοιο, ὁ ἐλεῖν αὐτίω. 

4 Καὶ φησι τϑϑς (ὃ πατέρα., λοίδε μοι τίω παιδίσκίω ζιὐτίω Εἰς γιγα)- 
χα. Η ἴουσε 5 Ἰαχως Ὁ γεχϑνὸς,ὶ τίως Ὡραΐως ἔφερεν, ὀῥα ϑβων “ἿΜ' ἀδελφῶν 
αὑτῆς τίωὐ παρεσίλν. ἦσουν ὙῈ οὖν τοῖς ποιμνίοις. 4 Καὶ παρεσιωπησέ, φησιν, 35 
Ιαχως ἕως ὃ ἐλϑεῖν αὐτοῖς. 7 Παρᾳρνομϑδέῳ ὃ τῷ Εν ασοὸς ΤἸακώ, ἡλο 
φον ἡ (Ὁ ἀδελφοὶ τῆς Δείνας. ἡ αἰκούσαντες ζὰὶ γολνηνϑμα, Εἰς Ὁ αδελφίω αὐτῶ, 

κατουγηῷ. ΤΙ, κατουγηῷ τἐλυπήϑη, σέο ὀμεντὸν ἀύζις ὠφϑυ,δυλαὶ 
πανγυ χαλεπὸν,ὁ λύπης ἀὐδθις ὑπόθεσις γέλθν. Λυπηρθν δ φησιν, ζῶ ὠδοῖς σφό- 

δρα, ἦι ἀογημον ἐποίησεν εἰν Ἰσρρὴλ Συχὲμ, κοι μηϑεὶς μα τὴς ϑυγαΐξος Ιαχω. ρας 40 

ἦι παίδων τίωυ (᾿ φροσιωώω; μεγίς“ (ὦ ὕδριν ὃ πράγμα ἐλογίσαντο. Εἶδες πὼς 
(ὦ ὁ δίκαιος (ὅσ᾽ ἑαυ παίδως ἐπαίδχζσεν Εἰς τίω “ὀρετέω", πῶς "ὶ ὁ Ὁ Ἐλιϑὶ ἡ Εἰς 
ἐρλϑν αἰγαγων ἀντ ς Ἐἐχιϑυμίδν,τω πατοὶ ᾧ πασῃ τῇ πύλει ὀλέθρου αἰ πσύϑεσις γ{ν6- 

πῇ! 



ΓΕΝΕΣΙΝ, λΔογ. ν. " Αόι χες λδϑι 

πα} λα, ΓΥΣ 17. αἰκούσωμϑρ ζᾳ ἰφὐρκὶ' τὸ ἜΣ ππεῆς αὐῶν ̓λεχϑμϑυα, χα] ἰαζν 

πε ἴσεοδς “ἦν ἀδελφών τῆς Δείνας τ πανοργίδν, τὺ ὁττως οὐκ δικῆσοι ζοὶ Εἰςῦ 

ἀδελφίωὺ ,. ρνμῦνα ἀπουδ ἐμὲ ἐποιήσαντο. 8 Κω ἐλάλησέ, φησιν, ἀύζις Ε-- 

αιϑρ λέγων᾽ Συχέμ ὁ εὸς μα ̓ασδϑείλετο τὴ ἡ ψυχῇ τίω ϑυγαιτέδφι ὑμδ, 

4 σα πῦὺς ἤδὴ τ΄ μέλλοντοι καταλήνψεοϑαι στον ὀλεθρο μιάωυει." ̓δϑείλετο, φη- 

σα, τῇ ἡψυχῇ, Δυπὶ τῷ, τίω ̓ ψυμὼ ἐὐτύ ̓ὀζέδωκεν. Αῶρ “τῆς ϑυγαΐξο ὑμϑμ! κεῖνος 

ἅ “ἔλεγε, ἡ: ̓ἐχιλυμίαν ἀυιψαζμὶ ἘΧΙΣ κόρζωυ δυλων" κμῷ βου ἢ  ἐμλῥλεινεν, ὃ ὁτί Ὁ 

ὠπωλείας Ὁ ἑαυ, Χ, ᾿ς πόμτων δ αὖ τόϑι τῷτο ἐξα! αἰτωύ)εσις. ἐπεὶ δίζυ,Φησιν, ὅτως ὧλκ- 

ΠΩ υδήεται “ὶς κορήδ, Δότε αὐτί ̓ αὐτῳ γωυάρᾳαι, 9 Καὶ Ἐχηγαμθρδυσν.- 

10 τὸ ἡμῖν. ΚΣ λυγατέρας υμϑιῖ. δότεῦ ἡμίν" ὑ ταῖς ϑυγατέρρις ἡμῶν λόΐξετε τοῖς ψοῖς ὑκθν, 

10 Καϊ ον ἡμῖν κατοικεῖτε. ᾧ ἰδοὺ ἡ γ᾽ πλατπεία οὐγαψτηήον ὑμῖν. κατοικεῖτε, καὶ 

εν ἐμπορύνεονε ἐπ᾽ αὐτῆς ὼ “αἰησοιϑε ῳ αὐτῇ, ὅξᾳ (Ὁ πατέρα ἀῶ τέιυ αὶ δ: 

ἡ παῖδα φιλϑτοργίλυ ὁσζυ ποιεῖται κϑὸς δ ξένας Ἐ τ φιλοφροσιώζω, ὃ ὑπῶς αὺς- 

ὧν: ἐφελκύσοιοϑαι βύλεται, παΐσης ὠδζῖς τὴς χθξαν τω δξυσίαν διδοῖς. ̓  ζᾳῦτα ΓᾺ 

1 ὑπατήρ᾽ ὁἢ παϊς κασοίμϑμος τῷ πείξος Ὁ εἰς σὐϑὶ αὐτὸν κηδεμογίδω, ν ὁπὼς πϑρύτα ᾿ 

ποιεῖν ἔτοιμος ἕω, ὧσε αὐτῷ Εἰς ἐ ἐργϑι ἀγαγεῖν ὃ ασουδαι δὲν »ατρ είγησι ἡ ΤΡ ἑαυ, ; 
11 Καὶ Φησι ῷ "αχώς, καὶ αὶ ασρϑς ἄν ἀδελφοις Ὁ κο ΚΟΡΗ, βύφοιμι χέει οὐδυτίον ὑ-- ; 

μδ ἃ ὁἐδὺ Εἴπητε, δωσουϑν. 15 Πληθιώωτε τίω Φερνξω, ᾧ δώσω χαθ' ο,ἷς ' 

αὐ Εἰπητέμοι. ᾧ δωσετὸ μοὶ τίω παῖδον ζωυτίωυ Εἰς γωναῖχᾳ. 

ν Εἶδεοᾧ (Ὁ πατί δ Δ πὶ Τ' παίδω κηδεμονίαν “πολλίω τίς ποὐράκλησιν 

ποιέμδιον, καὶ ῷ γέον ἑτοίμως ἀπόμτα «αελιέμϑυον να τῷ τὴς κόρης Ἐχιτυχεῖν. 
τὖτογὸ, πούτο ἀλέρϑριον παϑος ’ πϑύτὰ πείθει τὸν αἰλόντο, κατα δύξμοϑαι, μέλος 

ἐν [αὐτὸν Ἰείρα αὐτὸν ν αἰγαγῃ τϑἀδου τὸν πυθϑμα. καὶ ϑέα μοι᾽ ὁ (Ζ ὡρεσξύτης Ιακας 

ζώταα ἀγϑύῶν σιγε, ὃ τίω οἰκείαν ᾿ὁχτείκειαν μεμουμῦμος σὐεδν φθίήεται, δλλὰ 
᾿ φράΐως Φέρει τί Εἰς τίω ϑυγαιτέρᾳ, γελρημϑιὴν ἐ ἐπήρειὰν. 

12: Οἱ ὃ (οὶ Ιαχως Εἶπον, Φησι, ῷ Συχέμ, Χ) ὁ Εερῷ ὦ πατεὶ ὐτεῖ μζ' 

ΠΡ δόλου, ὁ" ἐλόλησαν αὐδοῖς, ὃ 0ΤΙ ἐμόλεωὰμ τίω ἀδελφίω ἀυπίν. ἡ ! 

Σ κύπει "μοι ὅζᾳ τίου τῷ ἐνὸς λα γνείαν πτῶς ἀπθμτες ( τίω πῦλιν οἰκούντες (μωα.- 
πολαύσσι Ἔ κα κϑῖν. καθεύπτερ Ὁ» ρας αἰναφϑείσης αὶ χὺ Φ πλησίον οἰκϑεοῦτες πῦχυα: 

30 διιύν μετέρρυσι, τοῦ: πυοϑς ἀπόντα Ἐλτνεμομϑία, τὸν αὐτὸν δὴ ἴ69πον ἡ νι ἡ τῷ νέᾳ 

ἀκολασία ν᾿ μόνον τὸν πατέρα, να καὶ ϑ πϑϑζος ὧν" τῆς πόλεως ἀρδέων ἠφάνισε. τί δ 

Φ παϊδὲς το Ιαχωο; μ᾽ δόλου σοἧς αὐκᾶν' ̓ ὐπυχρίνονται. ἀΐδιον ἀκούσει ἵ ἵαι μαιϑη-: 
τί ὑπ ὐσαββάλγησοιν Φωδελφῆς. Εἶπὸν Ὁ, Φησί, Συι μεῶν χαὶ Λευὶ ἀδεὲλα. 

φοὶ Δείνας, ε ἡοὶ ἡ Λείας 1ά Οὐ διωοησύ θα, ποιῆσαι δ βῆμα: τούτο, δοιεῦαι ὃ . 

39 ἀδελφκὼ ἡμδίμ! ἐν, οασῳ, ὃς ἔχει αἰχροξυςίαν. 1 ων δὼ κὐξιτέμννθε 

τω σαιρκαι τῆς αἰχροξυίας ὑμδὲ) 16 Δωσομϑν ὯΝ γυγατέρρις ἡμδμυ ὑμῖν, ᾧ 

πὸ ἮΝ )υγατίμων ὑμδιδλυνψό θα, ἐσομίθα, ὡς “Ἔρος εν. Ν 
Τα κ᾿ τῆς, τσεϑτασεως δ)λογα κα κ) ἀκόλθυλαι δλλα μ᾽ δόλου, φησί, διελῴθησαυν, ἿΙ 

, 17 Καωξανρμυὶβ ᾿θύληαϑέ, Φησι, τοῦς “ποιῆσαι, λαθόντες τίου ϑυγοιτέρᾳ ἡμδμα; υ-- 
40 πελβυου ἄθα, Ταῦτα ἃ: ᾿ «{ὲ «ἰδὲ Συμεαΐνα καὶ ῷ Λϑὶ “χοὶ πότων φόνον 

μελεταντες κυδϑέτεναν. ὠκάνοι δ πσοβς ὦ «πουδαιζόμδνον ὁραήντερ, καὶ ») Ἰὼ κόρζωυ λϑθ.- 

(ᾧ Ὡπλυμοιεῦτες κατεδεξόντοζοι Εἶρημϑύα, τ ἠρέαϑησουν τοῖς «ασοϑταϑεῖσιν. 
18 Ηΐρεσε 5.5, φησιν, ὁ λθγ)ς ογαντίον αὐτο, 19 Καὶ οὐκ ἠμόλλησε 

Οβιγίοτ, τοι. 1. Ω43 τὲ 

μρυδλα ει] 

γοπλέ, 



κεν. λδι, 462 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
ἢ ὃ πληραῦσαι ἴω ῥηιδώτου 0 ὁγελνίσχϑο. οὐέκεην Ν᾽ τῇ ἢ ϑυγατοὶ Ιαχωφ. 

Οὗδλος, φησὶν, δῦ τῇ ἢ ὕλϑυμίᾳ  κὸ χρη ὀκδεϑομλύορ. 

20 Καὶ ἐλϑῦντες αὐτὸς τε χα ὁ πατήρ πεν τίω πυλίω, Ἀφ ησὶ, διελέφϑησειν πόσι "ἤϊε 

τοῖς Ὁ πόλιν οἰκϑόσι, Καὶ (ἀωωεθελάύσαντοῖ Υ ̓αἴξετομὴν καταδεξαοῖ, χῸ πὶ δὲ ὀκε Α 

γῶν σδότασιν, Ἢ ὃ δίξαοῖ, αὐτοις πσϑϑς τ' Ἢ (ὑμνοίκησιν κὶ Ὁ ἐπλήρρεωω ὀκῴνοι αὐ δαχοῖ - 
μὰ ῷ ὠὰ τῇ τῷ Ε' αϑρ ἡ τὸ ̓ Συχὲμ λφϑύντα. ὺ “πόρτες αἰκϑρϑον Ὁ σημεῖον τὴς 

τομῆς χὶὸ σώμφ. ἐδέχοντο, διλαὶ τού» μαλόντες ὡς Συμεών Φφ Διὶ 
Εἰς ἔρηϑν αἰγαγεῖν ἐπείλϑνται ζῷ ἤδη βυλθυϑώτα ζὶς, καὶ Ὁ λαβόντες ὃ ἔκαιφος τίω μά. 
χρίθον ἀὐτε ἰσηλϑὸν Εἰς τίω πόλιν ἀσφαλάῦ. τσοὶ δυο μόνοι ΟΥ̓ΤοΦ, “πεὶς ζοῦτο 

πλῆθος παρεταοντο' λὰ “πολλζω ἀφ τω ἀσφάλειὸρ περεξώει χ παγακἐ ἐχεί. τὸ 

γοῖς καιϑούπερ τραυματίας χείαϑαι ἴα δ τοῦ ἡ ἡμὦ δῆλον ποιήσῃ ἡ δεία »φαφή, Φησιν, 

25 Ε ̓λνετοῦ ος ω τῇ ἡμέρα, τὴ τρίτη, ὅτε ἦσαν ον Σ᾽ πόνῳ. 

Τούς ὀκείνοιρ δ ̓ἀσφάλειλ χατεσκθίαζε,ὰς ὥν ϑυοὶ ἰχωφρτέροις 5 πολλων ΕἹ 

»»οἰδε. καὶ "Ὁ αἰπέκτειναν, Φησι, παν Σ ρσενικὼν, δὠτὶ τῷ, πείγζας ὧν δ λυδρας (βὺ δ ὼ 

αὐἰξετετιίιεϑαι κειμδύας, ὡς Εἰπεῖν, πτοϑς τέω σφα γἀώ ἑτοίμοις ὀνῷς. ὸ κ᾽  ἀλοις; 
λων ν τον νέον, 1 Εἰς τίω αἰδελφίω αὐτῶν ὑθρίσανται, ἐπεξηλλιν. καὶ ἢ) Οὔκ ϑρχεϑει- 

τες τῇ ἢ Ὀσαύτη τιμωρία, (Ο ποϑρατά, φησιν, αὐτδὦἋ, ὁ πάντα (ἃ κτέωνη,ὶ παγταᾷ 

ματι αἰχμαλωτίσαντερ στῶς, ἐπθρῆλϑον, αὶ κ αὐτόρμδρον, ὀῤᾷλον τί πύλν, Εἶν, 

ἀγαπητέ, Ὁ, Εἰργοίσατο χαικὸν ἐγὸς νὲν πεσπέτεια, Εἶδες ὅσον ζιώεγχεν ὀλεϑρην 
πᾶσι τοῖς τυ πολι οἰκούι. τα δὴ μιαρθοίνοντες ϑαχαιτίξωρδι τῶν ἡ ἡμετέρων Ἢ 
παίδων ΓΝ ὁρικαρ, χα! πολιωὼ τῇ νεότητι τὸν λαλινὸ χατασχθυαζωμδν, τὸν Ὡπτὸ τὸ φό.- 

(υ, τὸν οἰπὸ τῆς νουθεσίας ̓  χαὶ Ἐχιμελώμεει τῆς αὑταν (φεϑσιώης, καὶ παὶ- 

τῶ ποιαῖεϑῳ Ὁ ̓πεκγμωτευωώ ἔβα, ὡς ὡςε τίω ἡλικίορ τὴς γεότητος διωυηϑέωαι 3.9» 
Φυγεῖν (ΩΣ ἀτόποις Ἰθπϑυμίας. αἱ ὁ ν᾿ τὗτο νὴ ὁ Χϑιγὸς ἡμδᾷ! δεαυῦτης ἰδὼν τῆς 
αἱ, ϑε» πίνης Φύσεως τίω αἰοϑένειαν, (ὃ γάμον ομομεδέτισωι, ὡςε τὴς αὐ ϑανυμεὴ ἡμᾶς : 

μίξεως ἀπαγαγεῖν. μὴ τόϊνωω αἰμδιοδμδν ὕὑμγνέων, δλλ᾽ ἰδόντες τὴς καμένα τίω πυ- , 
δοὶν, ρὶν ἡ Εἰς! ̓ ἀσέλγῴαν ἐγκυλιοϑέμδαι, ατουδώξωρϑρ κα (δ τῷ Θεδ νόμον ἐ- χω 
ὧν (ἰωα πων καϑὸς γμων᾽ ἵνα, ὃ : τῆς σωφροζιωης ἀπ ΔΙ τηρῆσαι, " ὁ μηδε- 
μὰν λυμόω δέξωνται δά ἀκολασίας, ἔχοντες Ξηδκούσαν τ θαρυθίον » ἢ ὁ διιναμδμίω 

τῆς (σρκὸς σκιρτή μαιτοι κουταςέλλειν, ὁ κολόσεως ὠκτὸς Εἶναι. διλ᾽ ἰδωμϑμ ὅπως "9 
"ὰ ΚΟΝΣ δὴν παίδων γελννμδμα, διέϑηκε (ὃ ὡρεσδυτίωυ. 
,39 Εἶπε 2, φησιν, Ιακως᾽ Συμεων ᾷ Λε, μισητόν με πεποιήκατε, ὧξε πρρη- 

οὸν με Εἶναι τεῖς χατοικὅσι τίω γάῦ, Τίνος ὁ ἐγεκέν, φησι, Ὁσαυτίω ἐπεδείζαιϑι 

τίου ὠμωνὸν ; τοὶ ̓ )5 τὸν ὑμδῇν γελνηνδῥα μῖσος ἐμοὶ μέγιφον σσολξοήσει δῷ πὸμ- 
τῶν Ἂν κστοιχοεύτον τίωὐ γάῦ, Εἶτα δεικρυὲ τω δειλίδυ, οὐ ἡ κατέ, Η 

Φησὶν, ἐγὼ δὲ Εἰμιὸ ὀληϑφὸρ, Χ, ὁ (μὴ γτες ἐπ᾽ ἐμὲ ὶ συγκόψουσί μμρα ἡ ὀκτοιθή- 

σοια ἡ Μονονεχὶ λέγων, σφίξε οΤΙ ὀλίηϑι ὄντες ϑὐκόλως ῷ αὐτὰ Χ) ὦ ἡμεῖς πε 

σύκζϑα, ὦ ὠασερ ὑμεῖς τῦτες οἰσϑαθαι ἡογλήντ, ὼ καϑούαῇ ὁ ὃ Συχίμις ὯΝ παπεὶ ὺ 

πασι τοῖδ' εἰω πολιν οἰκῶσι τότ τῷ ὀλέϑρου γέγϑνον αἰτίιος, ὅτω Νὴ) ὑμεῖς ἐμοί. ἰδ 

ὑμᾶς καὶ αὑτὸς μισητὸς ἔσομαι, ᾧ οὐδὲν τὸ κωλύον ὀκτειοβαι με αἰ9' τίω ὑμετέραν 9 
τόλμαν. 30 Οἱ δὲ, φησι, ΕἾπθυν,δλλ᾽ ὦ ὡσεὶ πόρνῃ γοήσονται τῇ ἡ ἀδελφη ἡη δ," 

ὅδρᾳ «ζυ παίδοις Οφερ( ες ἕ ἐγέχεν τίω ἀμωναν ̓πηιδυξαμδνς. υἰπολρχθείται 

ὙὉΡ τῷ! παταὶ, χα! φάσι, κατήοιυδμ ἡμὰ ις, ὡς Επεῖν, ὡσεὶ πύρνη ἐγοήσαντο τῇ ἀ- 

δλφῇ 



Τ ΕΝΜΕ ΣΙΝ, Δυογ. ν.. 46. χὺν .λᾶ. 

πλφηήμδ. ὦ χρυ τῦτο, τῶῦτο ποιησοι χατηγαγκοίαϑη μῶν, ἵνα ὦ τοῖς Εἰς τὸ ἐξης διε-- 

ϑασκάγία ἥμηται, μὴ τοιαῦτα τολμᾶν. λᾺ Ἄρϑι μι λϑιπτὸν ον υῦϑει τίω ἄφατον Ἐ 
Θενδ, κηδεμονίαν τίω ἰδὲ ᾧ διχαίον. Ὁ ὌΝ Εἶδον αὐτὸν δεδοικότα δ τὰ ᾿ασὸ 

δι' παίδων γελμυνϑβα τίω αὐνζοϑι οἰΐκησιν, 

ς 1 Εἰπέ,φησιν, ὁ Θεός ὁμαςαὶς αὐαζηϑι Εἰς ᾧ τόπον Βα! δήλ,ὺ οἴδει ὀχ. 

Ἐπειδὲ δέδοιχας (ἄν! εν ζυῦϑα, αὐαχώρει, φησίν, εἰντδ)ϑεν,ὼ οἴκει Εἰς τίω Βαιϑήλ, 
Καὶ ποίησον ἐἰκ{ )υσιαφηήθλον τῳ κυρίῳ τῷ ὀφϑύντι σοι ον τῳ σε αὐποδιδρασκειν 

ὐπὸ πσοόσώπου Ἡσαῦ τῷ αἀδελφούσν. ν Καὶ Εἰποϊακωὼς ῷ οἴκῳ ἀὐτύ ὁἐ πα- 

σι τοῖς μετ᾽ αὐτύ" ὠνρφιτε Ὡς ϑχους ὥῶν' ἀλλοτοίως ἐκ μέσῳ ὑμδν ̓ κ) χαϑουρίαϑητε, 

.ο ἢ δλλαίξαοϑε τας σολοὶς ὑμδθ 3 Καὶ ααςαντες ἀναξείυϑν Εἰς Βαιϑήλ,ὸποι- 
ἠσωμδυ ἐκᾷ ϑυσιαφήδμον ᾧ κυέϊῳ ᾧ ἐπακεσοιντί μιν ον ἡμέρῳ ϑλίψκως ὃς ώ μέϊ ἐμ, 

αὶ διέσωσε με οὖν τῇ ὁσ)ῷ,ἢ ἐπυρθυϑίω. Σκόπει Ὁ δικαία πάλιν Τὶ ὑπακοωὼ ἡ τὸ φι- 
λέθκον. ΚΦ, ὑκασεν, οτι θνώξηϑι Εἰς Βα ϑήλ,ὺ ποίησον ϑυσιαφήρλον, κφιλέσας πϑμζς 

τοις αὐτῇ Εἶπεν" ἀφφτε τοις ϑούς. ποίσς δ “ις Εἴποι γε; ὕδαμα »ὸ ὅφην ἰδεῖν ϑεουὶ 

1: αὐτὶ ἐογηκότα. ἀύωϑεν γὸ ἢ ἀξ Ὄιοχες φιλόθεος ζῦ ὁ ϑίχαιος᾽ δ᾽ αρρῆόμϑμος ἴσως ἐδ 
δος ὧν Ὁ Λαδαν, ὃς ἡ Ραχὴλ ζω ὑφελομϑύη, δγρ Ὃ τό φησιν Τ) Υ, μέλλομδν ᾧ αἀλυϑινᾷ 
Θεῷ, ἀεἰ μοι Σ Ὁ αὐτῷ ασούςασίαν νεί ματι, ας δ ἰγϑράξίας λϑαφέρειν, ἴξαίρρυτε, 

εἰ τινα ὅδ! ὑμῖν ἐϊδωλᾳ, ἡ χα ϑουρίσοιεϑερὴ δλλαξαοὃς χας φολοὶς ὑδιᾷ ὅτως ἐχὶ Ὁ 

πόλιν ὁρμήσομϑν, ᾧ ἐξωϑεν ἡ ἔσωθων ἑαυκἦν' καϑούφοιντες ὅτω ((μωέλϑῳυτε. μοὶ μόνον 
1. τὴ ἱματίων φαιδρότητι Ὁ κα ϑαυρότητα δεικψεώτες, διλλαὶ αὶ τῇ ἣΨὦ" εἰδώλων ἄφαμ- 

'πι (ἤν λογισχκους Τὴ, διανοίας ὠκχαθαρᾳντες, ὅτως ὀὐέλθωμϑν Ἐχὶ Σ Βαιϑήλ. μίσει (δι λογισμοις τὴς ᾳ αι 
4 Καὶ ἐδωχϑρϑ,φησι, ζ Ἰακὼς ὧδν ϑιοις «ὧν" δλλοτοίοις (ε Ν᾽ ἦσοιν αὐ μὴ) ᾧ 

ὠώηια τὰ οὖν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν. , 
Τσως γδρ ζῶτα σύμζολό ἴνα, 2 Ὕὦϑ“ εἰδώλων ἐκείνων. δὲ ὲ αὑτὰ μα ΟΜ 

3 κα πυδοσφέρασι τω Ιαχωῦ. Καὶ ἔχρυναν αὑτά, φησιν, αὐ πσὸ Ὁ τερέξιγϑον Ὁ 
οὐ Συκίμοις ἢ αἰπιώλεσεν αὐτοὶ ἕως τὴς σήμερϑν ἡμέροις. Ἐκρυψέ, φησιν, αὐταὶ, ὁ 

ἐπώλεσιν, ὦφε αὶ αὐζᾶν' τοις τῆς πλάγης δυύλυς Τὶ πλαύγδιωυ Ὁ. φφυγεῖνρὸ μηδένα ἐ- 
τερον Ὁ εἰς αν δ λύμζω δέξαο,. ἡ ζωῦτα ἁπόυτα ἰατοδαξαρϑνος ὁ δίκαιος, 

φ Ἐξηρέ, Φησιν, ὧκ Σηκίμων, δ) ἐποιεῖτο Υ̓ ὀρμιάιν Εἰς Βα,ϑήλ. Αλλ᾽ ὁ-: 

ἡούᾳ μοι πάλιν τῷ Θεοῦ αἰθὲ αὑτον κηδεμονίαν, αὶ πῶς ἡμᾶς διϑαίσκει ἡὶ ὁραφὴ ὦπλρμα 

χοῦ. λό; 

τισαφώς. Εξελϑόντος γ δ ῤ,φησι, τῷ διχαῖα εν Σηκίμων, ἐΐμετο φόζος Θεϑ΄᾿ 
ἔχι ζς πόλεις ᾷς κύκλῳ αὐτῇ, χαὶ ὀχατεδίωξὰν ὑπίσω γν}} ἐών Ἰσραήλ. 

Εἶδες πῦση αὶ τσ ϑνοια,, ὸ πῶς ογαργὴς ἡὶ χΟΡ αὐτῶ αὐτίληις ἐλμετο. ἐπέπεσε Ν᾽ 
ἐπὶ αὐτοὺς Φόζος, καὶ ὁ κατεδίωξζον ὀπίσω αὐτῶν. Ρ τῦτο ἐδεδοίκει ὁ δίγαιος, 

44 λον, ὀλιγϑοὺς Εἦμι, ἡ ὠκτοιξήσομα!, ὄχ, τῶτο φησιν, φόξυ ὐὐὗις ἐχιπεσόντος κα 

κατεδίωξλυ ὀπίσω αὐ ῚῪΪΜ᾽Ἕ ὅτὸμ ΣΡ αὑτὸς βύληται τζωὺ βοστζω Ἔν ἑαυ Είσενε- 
γκεῖ, ὑ «ὧν αὐϑννεῖς ἰογυροτέρες “μ᾿ διωυα τῶν ἐἰπεργαίξεται, ὁ «ὦν; ὀλίϑυς δ΄ πλει- 
ὅγῶν διινατωτέρας, συν δρ Ἄμοιτο μαικαρλσότερον τ τέωὐ αὐωϑεν Ἡθπιαστισα μδῥον 

᾿ βυπίω, 6 Καὶ ἀπῆλϑέ, φησιν, ἸΙακωο Εἰς Λύζόν, ἡ ὅν ὧν γῇ Χανααὺ," ὅ1 
49 Βαβηλ ἢ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ' αὐτῷ, 7. Καὶ ᾧχϑδὸμησεν κεῖ θυσιαφήφλον,ἡὶ ὑκώ- 

λῶς ὦ ὅγομα τῷ πε Βαιϑήλ. ὠκεϊγὸ ὀπεφανη αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐν ᾧ ὠπυϑιδρασκειν 

ἀὐτὸν οἰπὸ πσοόσωπε Ἡ σοῦ τῷ ἀδελφοῦ ἀὐτϑὶ Παρουλιμόμδνός, φησιν, Εἰς ὃ 
Βαβηλ, ἐποίῃσε ὦ πυρϑφα ϑὲν, καὶ τὸ ϑυσιαφήφλον οἰκοδομήσας ὠκώλεσε ῶ ὀνομα τῷ 

. τοποῦ 

βαρκοαννανινοτν σευ σννσσαι 
Σ ποτ 



---- «...---,...-......ὄ- 

ψν.λο, 484 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
Ὅπου Βαιϑηλ. 8 Απίθνινε δένφησι, Δερυῤῥά ἢ ̓ ὥφος Ῥερέκκαρὴ ἐ ἐτάφη χα. 

“ὠτερον Βα ϑὴλ ἰπαῦ ) τί βάλθνοι. ἡ ὁκώλεσιν Ιακωθ ΟΥ̓ ογο καὶ αὐτῆς, βαΐλανος 

πολ Ομάς πῶς ἀεὶ ὌΝΤΟ. ̓Μ συμβαιμόντων ὧν ὕπυς ς ὠνόμαζῳ, ὦ ὡςξξ δ,ζρυς.. 

σώζει Ὁ τ ̓ μνήμέωυ. ἡ πώς, δὐ ἂς Εἴποι, δοφος τῆς Ῥεβέκκα (ωϊῷ τῶ 

[κὰδ πλοόσφατον Ὡἰσῦ τὴς Μεσοποταμίας ἴα οὐδύῳ, μηδὲ ἔπω τίου τσξὲς ᾧ: 

πατέρα ̓(ἰωτυχίδν ποιησαιμδέῳ, ἥ "(μα τϑτο δὺ Εὔποιμδι, ὅτι, ξιϑΐχοι ὐπὸ, τῷ , Λαξδυ 

ἐπανγει, (μωλυελλεῖα ῷ Σ Ἰαχωθ ἐπεθύμησεν, ὧξε ἀν μακροῦ τὸ χοῦ ἐΡεδῤιχὸρ 
ϑεα σα δ᾽ ᾧ ΡΝ ἢ Ω τῆς (ἀωτυχίας δνέαῖ, ὠχκεῖ τὸν βίον κατέλυσεν. 

ΠΘΙΚΟΝ Αλλ Εἰβέλεωϑε, ὁ ἡμεῖς ἰς ογζαῦλα φήσωμδῳ Ὁ λόγϑν αρκεαϑειτερ Ος Εἰρηνδμοι, 

4. 8.7. δ, 1. 

ὠκεῖνο «αὐ θακολέσαντερι ὑδμ τίου ἀγωπίω, ὧφι χῳ ̓ αὐςἂν; πολλίω τῆς Φροτῆς ποι- τὸ 

ἔοι ἢ Ἐχιμέλειαν, ὸ τὴς ιν γέων σωφροσιεύης Ἰθαιμδ θοῖς, ὦτά) Ὁ», ὡς Εἰ- 

πεῖν, ὥπϑμτα “ικ)67) Οἱ κακό. ἡ )γὸ (ἀυυήλεια, τῆς πονηείας τῷ γρόγῳ πσοηϑσα ζ,- 
σαύτίω ὀργοίξεται τίου λύμιυ, ὡς μηδυμίαν λοιπὸν αἴδλίον διιύαοῦ, «ἰεολνο, 
Ῥ ἁπταῖ Αἰ χυὸ τὴς πονηθίας καὐδοδιδονϑμων,ὼ καϑοπερ αἰχμαλώτων α ρλδρων, "αν 

δὺ ὁ ϑζρώξολος κελθμει ἐκεῖνος γ δ] λοιπὸν ὁ ̓ Ὡγπιταῆων, ἡ ζᾳ ὀλέθρια ἐκεῖναι κελβ'.-τς 

ων ὕχιτάγματοι, ὧπερ μεθ᾽ ἡδονῆς πρληρφόσιν (ζ) νέοι, Ὁ παρὸν μόνον ἡδὺ ὁραΐντες, ἃ ἢ ἥ 

μα ζωώτα ὀδγωώζω [ λογιζόμϑμοι. δ 9 πρακαλώ χεῖδα ὀρέγειν ζοις πουσὶ τοῖς ὑμι- 

τροιείω μη ἘΝ Χο ἢ ὠκείνων πιραῆομδὺ ων - ἀύῳὶ ως ἀὐϑιωώας αὐανυκε μι, 

ἡ Οὐκ ἴξε, δ ὁ Ὡρεσζυτης Η΄λεὶ πέπονθεν, “ξλσυκόντως δίορλουμϑμος παίδων 

ἐλαῆωματοι: , στὸν γὺ ἢ ἡ παϑος Ὅμη δεόνϑμον ᾿ Εἰ μέλλοι ιὁἰα δος αὗτο κατ ̓δυγοίας 2 

λόγον μῆ λεραπτέσεν ἴαχέως ὀμίαντον ὀργαζε) ζω πα, υ δ ἀρμόήασαν ἐ ἐπειγωγία- 

χείλμ᾿ ᾷῷ« αὐτὸν δὴ  ὁπον ᾧ ὁ φρεσθυτης. ὠκεῖνος ὀφείλων ἄξια, Κν}} σπληρι ἡμά πον 

Εἰασρκξαοῖ, «ὄν ἑαυ Ψ παϊδας, πολλῇ τῇ ἢ ἐχτεικεία ἡσα ψϑμος τὴς μωρίας ἀζὶς 

ἢ αὐτὸς ἀἰκοινώγησε. Φοζυδώτες δὲ ὀΐζυ, αὐδακαλώ, ᾷ αἰ χουδειγμια ᾧ παϊδὰς ἐϑϑν- 

τες πυδὲνοώ νϑμ τὴς τὅτων᾽ ̓ λθαςροφῇ, ̓  ἡ ἀπλώς ὑκαφος δι (Ομωοικοιιύτων δισὶν᾽ ἃ χύας 

μέλειδω ποιείαϑω, Ὁ ἡ κέρδος μέγιφον κρινέτω τίω τῷ πλησίον ὠφέλειδμ " ἥα ζὰ ποὶς 

πϑρετίωυ ἔλαφος πεποιδύύμνϑύος καὶ τῆς κακίας τίω πείφαν ΔΙ αιφυγεῖν διωνθῆ, καὶ Ὁ τίω 
“Φρετὼν ̓ἐλόνϑιος πολλζω δχτασάσηται τέο ὀύωϑεν ῥοπηζω, ἧς ἄροιτο πόρζῷ ἡ ἡμὰς 

Ἐχιτυχεῖ, ,άθατί αὶ Φιλαν, ϑενπίᾳ τῇ κυρία νμδ Ἰησϑ Χειτού, (ϑ κα ὁ τῷ πατοὶ, ἁ- 

μα ῷ ἀγίῳ πράγματι δόξα, χε τος, ζω μω, γιωῶ χαὶ αἰεὶ, χα Εἰς ὧν αἰωνας ὙΠ Ἐα)ω- 19 

“γων. ᾿Αμέω. 

Δογ. ξ. ΚΑΙ ΟἸΚΟΔΟΜΗΣΑΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ Ε- 
γοάλεσε τὸ ὄνομα τῷ τόστοα Βαμϑνλ. ὠκᾷ "ὃ ἐπεφϑμη αὐτο ο Θεύςο οὐ Ἢ Ὁ π- ' 

διδρασκειν αὐτὸν πὸ “σοϑσωπο Ησαὸ τού ἀδελφοῦ αὐΐ. 43 

Υ Ἐρεῷ σή σήμερον, Εἰ βόλεοϑε, τίω ἀχϑλουϑιὰν Ὁ μοϑρίω : ἡ- 

5 μὴ Εἰρηνδύων αὐδγάίοοντες, δ' τω πάλιν ἐκ Γεξης τίω διϑὰ- 

σκόηίον ποὺς ὑμαιρ ποιησώμεϑο.. ἔτι γον ἡμᾶς ἡ ΚῸ (ὃ ἰα- 
Πλ κῶρὶ ἱσοεία ἀ σημερϑν ἰχανη ᾿ παιδεῦσαι τίω πολλζωω μἰαδι αὖ- 49 

“ὉΠ τὸν τὸ Θεϑασοριοιὰν, ὁπτῶς τοῖς οἰκείαις αἷντον αὐ ίσει 

κω ϑος παλιν ἐπέῤῥωσεν αμειξόϑιος αἰντν τίω Δὐγνωμοσεωέιν. Ὧἶ 

ἃ οὐ τοῖς προλλροῦσι διεηγήσοι» ἡ ἡμύπως κτ' ὃ τὸ δ Θεοῦ ̓προλφαγμα καταλιπῶὼ 

᾽ 
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Δὲ κιμκα ΠΝ γεὲ «τοῦ ΟΜ παίδων αἰστΥ γέϑνηνϑμα, Εἰς ̓  Λυζὰν ἡπείγεζρ ἣ ν οἰκ9-- 

δουμήσοις ϑυσιαχήρλον ὠκαίλεσε τὸ ὁγομα ᾧ τόπο, Βαιϑήλ. ἐκφ "ὃ ἐπεφάνη ἀυτῷ ὁ 

Θεὸς ἐν τω δποϑδιδ Ῥασκειν αὐτὸν στὸ πσοοσώστα Ἡ σοῦ τοῦ ἀδελφοῦ ἀυτν, ὦ τϑτο 

κορϑςάξας τοῦ διχυῳ, ὁ ὠπαλλάξας αἰυΐζὸν τού φόζυ," αὶ χα τείχετο ὅζῳ τίω νη. 

: χιμυτῶν ἀγαΐρεσιν, Ὧοις ζᾷς πόλεις ὠκείνας οἰκϑσιν ἐπερλχέ, φησι, φόζον, ὦφε μι) κατει- 
διαίΐξω ὀπίσω αὐτοῦ ὀρ τῷ Θεοῦ Ὁ ασδϑνοιων, ΝΣ Ὁ}; κέηται κηδεμονίο, κὐἰϑὶ τὼ 1α.-- 

Ιρ Ὁ μι], ΟΡ ) 1 Μ᾿ ἝΝ , ἢ «“ ἢ 
χωσ. χατέσεισε, ζησι, ὦ Φοοῳ τὰς Μυγας μῶς πόλεις ᾿χΧεινας οἰ κϑεζυτών, ὠζε Μ 

καζαδιωῖξαι οπίσω" ἀυτών. ἐξέλοντο »ὃ ἴσως ἐπαμιίῦαι τοῖς Σιηκιμίτως. δλ γ᾽ 

ἐκο  αἶδὰ γνώμέζωυ τῷ ϑιχοῖσ γέχϑνε τὰ γελμηρϑύα,᾿ (Ὁ αὐξὲ τὸν Συμεων ᾧ Τ Λϑὴ τῆς 
ιοά λήφῆς Ἔ (ῷ οφ( ιὠζω ἐκϑικϑιῶτες οκάνα, Εἰργοίσειν"», εἰ μόνον αἰυτὸν ἡ (ὅν: ἐστῶ 

εἰμὶ παῖδας" τὴς αἰγωνίας τῇ φόξυ ἀπ ώῆει, Δλλαὶ κακείνοις δειλίαν οὐδεὶς ἀπέφησε 
ἡ, γῆς χαπὶ αὑτῶν ὁρμμῆς. ἰϑετε πύσον ὅν διπτολαύειν Τὴς ἀνωθῳν ῥοπῆς. ὁτὸμ γὸ ἀντὸς ἢ 

δὐνοικῶς αἰθδὸ ἡμᾶς δὠικείνϑμος, πόρτα ὀκποδὼν γίνεται τοὶ λυπηφοί. ὥασερ Ν ὥ 

διχαίῳ ϑαρσος ονγέϑηκεν, τως ἐκείνοις Φόξον ἐπέσεισε. δεασυτης Ν᾽ ὧν πόρτα ποοϑς ὃ 

τς βόλεται μετοισκδυαΐζει, καὶ τζωὺ θ. μή χόμον αὐτῷ σοφίαν δορὶ πτλύτων (δείκνυται. χαὶ 
Οὐδ ἰουρϑτερϑν δὼ “Ἔμοιτὸ ποτε τῷ τίω ὀὔωϑεν συμμαχίδν Ἐχιασωμϑρν, ὥασερ δζχυ 

ἐν  'οἰνδὲ αὐϑενέφερον τῷ ζαυτῆς ἡἐρημωρϑῥα. ἰδιβ χϑιὼ ζ ὁ δίκαιος ϑουρίθμητος ὧν ὸ 

σφόδρα, ὀλιηϑαῦο, δὴ: αἰ σοῦ τῆς τῷ Θεού δεϊζιας ἐφρϑυρέϊτο, ᾿ὴ ϑαίρσος ἐλοίμζδνε, 

μων καὶ τίω ὨχπΟυλζω διέφυνμ. ὠκῴνοι ὃ αὶ Εἰς πλῆθος πολὺ (ἰμωτείνοντες, ᾧ κι " ζωωτὸν 

τί συμιφωγίαν Ῥγιδεικψύ νϑρμοι, δ δὲ ὅτως ἰοχυὸν ᾧ ἢ βελθυθίντων Εἰς ἔργϑν εὐγανγεῖν. 

ἐλϑετο γϑβιφυσι,φόξος Θεού ἘΧῚ τοὺς πόλεις τος κύκλῳ ἀὐυΐ,, ἐγ) τοῦ ὠπηλλαΐγη 
τὸ φόβο ἡ ΔΜ ἐγχώθίων ὁ δίκαιος, ὄρφι πάλι Ἐ Θεϑ Ὁ χσιβάλλοσαν φιλαν,ϑεοπί- 

δυ, ἰὼ αἷθὲ αὐτὶ Ἐχιδείωυ:). οί φ.» Ν᾽ αἰτῶ φησιν, Θεὸς ἐτι[ονιι] ον Λέξα. 

Τίνος ἐνεχεν πυδϑσκειἢ) ὦ ἔτι; ἐχ απλως,δολ ἵνα μιώϑης οὐκ ὁ ἤδη οὖ ῷ᾿ τόσῳ τῦ- 

ὅς τῷ ὠφϑη αὐτῶ ασοϑτερον,ζωυΐκᾳ, φϑύγων τ ἀδελφὸν ἔχι ΤΣ Μεσοποτα μμίδυ ἐποιᾷτο Ὁ 
ὁρμέιυ, ᾧ γιω δξίυ, φησι, καϑοί τῆ τότε ὠφ, δὴ αὐτῳ ἀπιόντι, ὅτω ἡ νεῶ ἐπθνερχονϑῥῳ οΨ 

ῷ αὐτῷ τόνῳ δχιφανγε.).ὁ βεθαιοῖ ας κ: ποοογέσεις,ὡς ζωϑΐχᾳ ἐπήει πσοϑς αὐτ' ἐποιη-- 
μδῶ σατο, αὐ Ἶϑρισκῤυαζων Τ' δίκαιον χει ῥβῆσαι τοῖς ἐπηγελμένοις, ἢ (μὴ ὅζρο Τ' ἐν μέσῳ γοό- 

γον δυάσαι. Καὶ ἐυλόγησεν αὑτὸν, καὶ Εἶπεν αὐτῷ, 10 Τὸ ονγομιοί σῷ 
40 Ὁ χληϑήσε,) ἔτι Ἰακωξ, δαὶ Ἰσροὴλ ἔςαι δ᾽ ὀνγομιαῖίσυ. Καίτοι ᾧ ἡδὴ Ἐ “ϑϑσην»- 

οἰαν αὐτοῦ ἣν χιϑεὶς, ζωυΐχᾳ πζωὼ οἰόΐθασιν ἐποιήσουτο τῷ Ιασωχ,δλλαὶ πλείονα πλη-- 
Θηφορίδν ἐνθεῖναι τῷ διχαίῳ βυλθνϑιος, ὼ νι τέο αἰτίων ποιῴται πσοϑς αὐτὸν ἐυλο-- 

γίαν, χα! φησιν, 11 ἰσραὶλ χλη θήσει!) Ὁ διομοί συ, αὐξαγυ αὶ πρληθιών, ὁ ἔθνη 
ὁ (ἀωαγωγαὶ ἐθγεῖν ἔσονται ἐκ σῷ, ἡ βασιλᾷῴς οὐκ τὴς ὀστφύος σῳ ὠζελευσονται. 

45. Οἷᾳ μέγεθος ἐυλογίαρ᾽ καὶ μόνον Εἰς πλλῆϑος αὑτὸν ἐκταϑήσεοϑαι φησιν, δινλαὶ χαὶ 
ἔχιδοξον ϑμήσεοϑαι Ὁ ἐξ νιν ασέρμια᾽ βασιλᾷς γῈ ὧκ τὴς ὀστρύος σῷ δξελεύσογ.- 

πὰ, πολ μιζινύων ἀυτῳ εἐἰγτεύθεν ἤδη τ δὲ αὐτν τικτομδύων 1 αἰθεφλμειὸν. 1»; Καὶ 

τω γάυ, φησιν, ζιὼ ᾧ Αδρακαὶμ ἡ Ἰσαακ δέδωκα', σοι δέδωχᾳ αὐ, "ὦ τῶ απέρματί 

, συ μετὰ σὲ δώσω “ὃ γάῶ ζιυτίω. Ἐπειδὴ δορὶ (αὶ γεβνηνϑμα ἐν Συκίμοις ὑπὸ 
49 Συμεων ἢ Λϑὺὶ ἔλελν, ὀλιχϑσός εἶμι ον Θριθμμῷ, ὶ (μυαρθέντες ἐπ᾽ ἐμὲ συγκόνψουσί 

μέ, ᾧ ὠκτοιξήσομαι ἐγώ τε ᾧ δοἶκός μου, ἢ ϑχρὸ πότων ἐδείκψυ αὶ τίω ὀλινροαυχίαν καὶ 
τ πολλίω δειλίθν,εν ἢ καυτεί χετο᾽ δῷ τούτο ο Φιλϑοὶν,ϑοφπος δεασύτης γιεῦ φησι χῦθ9ς 

αὐτν᾿ Τὴ) Εἶπες, ὀλιγϑφὸς Εἶμι, μλῥ)ανεῦτι καὶ αὐξηϑήσῃι καὶ πληθεουϑήσεται συ ὃ 

ἄσερ- 

χοῦ. λει: 

αν πεπδιεχον νο. 

““-π-ιπὸρ τας Ὁ 

-- ὐοὸΉθτ τσ: 
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απέρμμ, ὶ ὅτως ἔςαι ἔχιδοζον, ὡς (ἐμωυαγωγαὶς ἐθνῶν Ὃ βασιλῆς δξ αὐτῶν ἀνώϑα, 
ἣὼ δὲ μόνον ςἕκ ὀχ τείθησῃ, ὄλλα σαὶ ὃ απέρμμα Ὁ σὸν πᾶσαν τίω γάῦ Φωυτίω κλη.. 

νη μμήσει. ἡ Οζα “τῆς αὐτὸν ὥς αὐπυλέσεις ποιησεὶ 'νϑνος" δὠέξῃ ὁ Θεὸς ἐπ’ αὑ.- χὐ 

πὗ, φησιν, ἐκ τῷ τόπου, ὃ ἐλῴλησε μετ, ̓άυτι δ θρφι πόση ἡ συγχαταθξασις τὴν λέξεων ᾧ 

θείας »φαφῆς. 13 Αἰέζη, Φησὶν, 0 Θεὸς αα’ ̓ἰντύὶ Οὐχ ἣ' να, οὐ τοπῳ ς 

γομίσωμνϑρ αὐἰξιχεκλήοϑαι [ δῖον, δλλ να χα ̓ δὶ τύτυ μαϑώμϑῳ το τέο ἀφατν 

φιλανϑεφ πηίαι, ὅτι τῇ ἢ λῤιϑεφπίν αἰαϑενεία, συγκαταξαίγσο ἡ Ὁ πνδύματος χάεις, 

ὅτως ἅπαντά διηγεῖται. ζὸ “ὦ αἰέζη καὶ χ᾽ κατέζν, ααΐξιοι Θεῦ. δλ ὅ, 4. τῦτο μάλιςα 

τεκμήξιον αὶ ἀφατο αὐτεῖ φιλαν,ϑονπίας, Ὁ ἀντ Ὲ ἡμετέξοιν διϑωσκαλίδρωκ ὁτὴς πα- 

χύτητος ΔΜ ποιότων ἡ ῥηματων αὐέχεοϑαι, αἱ ο γούτο αὐ, ϑοφπίναις “λέξεσι κέχριται ι 

ΤΩΙ συσὲ διωυατο ζῶ ἑτέρως ἢ τίω αἰκοίω τίω αὐ θεφπίνμυ ονγέγκχειν. ν “ἶν λελϑυδίων ῶ 

ὕψος, Εἰ τσϑϑς τίου ἐξίλυ τῷ δεασότο ἡμῶν διελέτε;». , ὅπερ οὐνοοιώτες μηδέποτε τῇ τῇ 

ζω περότητι δὲἕὲ᾽ λέξεων ογαπομϑρωνϑι,διλλαὶ ἡ δ τούτο κουμαίζωμδμ αὐτὶ ἀφα. 

ΤῸ ν αἰγαλότητα, ὁπ ὥσαυτι συγχατοιοασει κε θίοϑαι υ ̓ αὐ θαιτεῖται δζᾳ ὦ αὐϑεὶς 

τῆς Φύσεως τὴς ἡμετέραις. δ ὃ ὀρφι πάλη ᾧ δίχαμον τούτον τίω οἰκείλν 8. )9ωμεσύ- ι 

νζιυ δπηδεικγύμϑιον. 14 Ἐφησε γϑύ,φησιν, κως φηλίω λιϑίνζευ ἐν ᾧ τύπῳ, ᾧ 
ἐλοΐίλησε μετ᾽ αὐτό ὁ Θεὸς, ᾧ ἔασεισεν ἐστ᾽ αὐτίω ἀσονδέωὺ, ἢ ἐπέχεεν δ λϑιον, 

15 Καὶ ὀκαλέσε Ὁ ὅγομα τ τόπῦ, ὦ ᾧ ὀλῴλησε μετ᾽ αἰτν, Βαιϑηλ. 
Σ κόπει πώς αἰει ἱ ταῖς ἀπρϑσηγϑείαι τόπων Ἐ ἢ ὁ δίχαιος ὥπτ: τίω μνήμω ὁ ὡνα " ἡ 

ποτίϑεται, ὦ, ὠζε Ὁ τας μα τ' ζῶτα νει καταδυη λον γθεοϑαι τίωι αὑτολι γεηλυνμδμίω 20 

ὁπ]ασίθν ᾧ διχα ῳ. ιό Κα ἐπαξας, φησίν, ἰαχως ἐπηξεν Ἔ σκηνὴν αὐ ἐπέκεινα, 

“τὰ πύργϑυ Γαδέρ. Πρρσωτέρω πώλιν λὐαγωρῇ ὁ δίκαιος, ἐπειοόμϑμος χν τὶ μιαρὰ 

Φλείσαι ὌΧΩ τόπον, ἐγῦτο κατῷχει ὁ Ἰσαάκ. Εἶπί, φησιν, 

Οὅτε ἡήϊσε τῷ Εἰσελϑεῖν Εἰς Εφραϑεῖ, ἡ Ραχὴλ ἐδυφοκήσεν ον τῳ" τόκῳ. χειαὶ 

17 Καὶ ἐλϑετοο οὐ τῶ σκληροῖς αὐτίω τἰκῆειν, Εἶπον αὐτῇ κὶ κα]α, ϑεύρσει. Ὄ δ»; 

ὅτὸς σοί ὅν καὶ ΓΩ , Μὴ αὐγωνία, φυσί, τέξῃ ΝΣ ἐν. Εἰ γϑὺ Ν αἰ σκότη σαὶ 

δῖε, ΔΛ ομίθς ἕξεις ε {ν. 18 Εὐμετοῦ ἢ ον τῷ ἀ ἀφιόαι αὐτίω τυ ̓ψυχίω, 

ἐἰπόϑνησκε γ, κὶ ὀκάλεσε ὦ ὁ  ὅγο μα αὐτί, υἱὸς ὀδεωίης δ. ὁ 3 πατὴρ ἀντ ὀχάλεσι 
«ἰὑτὸν Βενιαμίν. Ἑκείνη οὑκ, Ἔ συμιξεθηκότος αὖ τῇ τίω ππδεσνγϑθίαν ἤπη- 
ϑησι ῷ παι δὲ, ὁ ἢ πατὴρ Βενια μὲν αὐτὸν ὠκαίλεσε. αὶ μ᾽ Ὁ τεκεῖν, φησιν, μ 

19 Απεθανε,καὶ ἐτάφη οὖν τῇ ὁδιῷ Ἐ᾿Φρφιϑοῦ᾿ αὗτῳ 66] Βηϑλεέμ. 
20 Καὶ ἔξησεν Ἰαχωβ φλέ Ἐχὶ τὸ μφημείν. 
Τί αϑυμίὰν ἢ Ύ χὶ τῇ ἡ τελέυτῇ τῆς Ῥαγιλ παρεμιυϑεῖτο 0  τερθεὶν, χ ὁ παρεσχβύᾳζι 

πραίως φέ βέιν ᾧ δίκαιον τίω οἰ ποζολζωὸ πὴ τῆς Ῥαχίλ. οντεύθεν λοιπὸν Δ( αδέχεται τ᾿ 

“Ῥουξεϊμι ἡ ἡ πορπέτεα. 3: Πορβλεὶς χὰ Φησιν, ὠκοιμήϑη μ( Βαλλας ὁ 5 Ἀ}8 
παλλαχῆς τῷ παΐρος ἀυτῦ καὶ ὺ ἡκουσεν ἰσρρὴλ, ὲ πονηρϑν ἐφανη ἐγαγηίον αὐτοῦ 
Καὶ Ὁ μι τρἴρανομον σφόδρα δ γεγϑνὸρ, δδὲ ὅτο ̓  μῷ ̓ζωτα νομοϑυτῶν Μωὺ- 

σὴς ἀἰπνγϑρόνεν ον ὸ πατέρα, τῇ αὐτὴ δχιμιγνυως. ἥα »»» μὴ ὁδῷ ασοοθαίνογτες 
(ὑμυνλκιὰν ὼ Ὡράγμα ἐργαίσωνται, ο νομοθέτης -ασέϑαναςέλλει, ἡμιφοίᾳ ὑπάθιωο 

ἘΠ) ὃ δ δἰ ϑλϑρέύων. ΩΝ ομὼς ὕ ὅτω νεὼ μδὲ Ὡράίως ἔφερεν ὁ Ἰακωῦ τῇ φυσικῇ 40 

φιλοφοργίᾳ γικώμϑμος. μα ἢ ζώτω μέλλων ὀξιόαι τῷ βία, φηλιτθύει ᾧϑ τεῖδ, ἀ- 

ναγφατῶϊον αὐτο πίω φὐθανομείαν ποιόνϑμος, καὶ » Ῥρώμϑινος αἰτῳΐ ἵνα ο9᾽ ἫΨἜἝ εἰς. 

χείγον γεπγηνῦβων, καὶ Ὁ ᾧ Εἰς ζ ἐξὴς (φοννίζωνται. ὡντεύλων ἡ ἡμῶν ΟΣ ἀπαειθμέο 
τ 
ν» 

Ἴ 
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ζω (ὧν παίδεους τὸ Ἰακὼς ὁ μοικοίσλος Μωύσῃς, ἡ διδείσκει ἡμᾶς, δ ὧν διηγεῖται, τῷ 
διαί τίω τοἰρετίω, ἕνα γὸ μὴ νομίσῃς απλωύς αὶ ὡς ἔτυχεν αὐτὸν τίω (:ωϑσσίὰν 
ποιήσα Ὁ, τίωυ ποῦς τίω Ῥαγηλ ἢ τίω Λείλυ καὶ ς δύο πο δίσκας,δεικψες ὅτι οἰκϑνο-- 

μία νὶ αὑτυηρέτύμθμος τὴς ασδὲς αὐῷέ ὁμιλίας ἐὠέσατο, ὧςε ὯΝ δώδεκα, φυλαῖς ς Ὠξτύτεγθίωαι, δέρ᾽ τοι τῦτο οὐχ ἔτι μγημονθύει ἡ γραφὴ ὡς ἐτέρφυ “ψμμομϑμα εὐτῳῇ 

παιδὸς, ἵγα μαϑ "ς 1! ὧχ ἑπλώς Οὐδὲ Εἰἶκῃ ἅτ "ο ρητο. 

Ἡσαν δέ, φεσιν, οἱ τῷ Ἰακὼς δώδεκοι. Καὶ ὁχαιρεῖ λοιτὸν «ἄν; τῆς Λείας ᾧ 
“ἧς Ραχήλ, ἡ τότε αὶ (ὅν ἢ παιδισκών οὐπαραθμεῖται, χαὶ φησιν, Σ6 Οὗτοι υἡοὶ 

Ἰακω, δι ἐΐοντο αὐτῷ εἰν τῇ Μεσοποταμία. Καὶ μέζω ὁ Βενιαμὶν γε ἐτέθη, 
τούγίκα κἰϑὶ τίω Βηθλεὲμ ἔφϑασε, ὅίνος ὅζυ ἕνεκεν ἅτως Εἶπεν" 

27 Καὶ ἡλϑέ, φησιν, [ἀκωδ τσϑϑς Ἰσοιαΐκ Τ' ποτέρῳ. αὐτΥῦ.. Σ χόπει μοι πά-- 

λνονζϑα, πῶ; εν ἅπασι πληρϑφορεῖν ἐξέλετο τοις διχα σός ὁ φιλάν,ϑο5 πος Θεύς, 

ὯΝ. » παρεύμετο κμῷ πτοσϑτων ἐτμ' ριϑμὸν ὁἸαχωθ πυδϑς ῷ πατέρα, ὦ μεγίςη 

γύγϑιεν ἑκα τέρϑις ἡ πο θαίκλησις, ἢ ῷ παιδὲ ὧκ τὴς τὸ παΐδθς ας, ἃ τω πατοὶ ).- 
τς ρα μδύῳ τῷ που δὸς του «ὐθισσίαν, ὃ (ὃ χοο9ν ἶΜ᾽ αὐ’ αὐτο τερϑέντων ἱ 

29 Τότε, Φησὶν, ὀτελϑύτησεν ὁ Ἰσουαὶκ ὠρεσθύτης ᾧ σλήρης ἡμερών. 
Εἰ Ν᾿ κύΐ,ᾳ Ὁ ἐυλογίας τίου κλιοστζω ἐποιεῖτο ὁ ἰακωρ, ἠμολιώϑησαν (ὦ) ὀφϑωλ-: 

μιὶ αὐτοὶ, φησιν, ὅθεν ἢ ζῳ τῆς αἰ πάτης ἀντι πσδϑέχωρησιν, εὐνγόησον μτ τοσϑτων ἐξ α:- 

ριϑμὸν ὅπως ζει γεγηρφικῶς. Καὶ ἔθ ψαν αὐτὸν, φησιν, Ηἶσαῦ ᾧ Ιακωβ. 
29. Αἰλλαὶ λοιπὸν Φ τελϑθυτὴς τῷ παίζϑ9ς γενονδρης, λαίων, φησι, ζᾷς γωναϊχας ἀντ Ἡ - 

σαῦ, χα! ὦν" ψους, χα! πόρίᾳς (ν' ἀὐτϑ, χαὶ πόβτω ὅσον Ογυτήσοιτο, ἐπορευ,ϑη ὧν Ὑ" 
Χόνααν. 

Οὐκ ἠδιυώατο Σ, Φησιν, ἢ ,ἢ τῆς παρφικήσεως φέρειν αὐςἄν; Ἔπὸ τῷ πλήϑυς 

᾿ δ ύθρχογτῶν. 8 Καὶ ὠκησε λοιπὸν οὐ ῷ θρει Σιπείρ. Καὶ διηγησωνϑμη 
2 ἡμιν ἡ γεία, γραφὴ (ὅν οὐ αὖ Ησαῦ τϑες ἡ ἔθνη ἐἰαυ’ αἰτοῦ γε γμημϑῥα, 

φησιπαρῴχησε ὃ ἰακώς οὖ τὴ γῆ, 8 παρῴκησεν ὁ πατὴρ ἰντῷ, οὖν γῇ Χανααν. 
Αλλ᾽ φντεῦϑον λοιπὸν πώλιν “δέχεται ἡμαῖς ἑτέρῳ ποραγμαπεία ἡ κτ' ῴϑω- 

μαίπιον Ἰωσήφ. δυλ᾿ Εἰβείλεοϑε, εν ζωῦθαι φήσειντες (Ὁ λόχον Εἰς ἑτέροιν οἰρχέω ζο.- 
μιβυσω μἴθα, πίω χτ' (δ παΐϑω τῷ Ἰακώς ἱσοοίθμ, ὠκεῖνο" τ οοινέσαιντες ὑ μι) τὴ ἀ- 

τογαπῃ μα ἀχριξείας αυδοσέχειν τοῖς λόχθϑϑμοις, τὸ ὁξ ἐκοίφου “ἣν ον τῇ πίω γραφὴ 

χειμϑύων μεγέᾳτέιυ καρπούαϑαι τίου ὠφέλειλμνρὸ μηδὲν αἱἰσλιως αὐατρέχειν. ϑησοισα 
ὃς ΤΩ, πγϑυμοτικὸς, ζῳ ϑεῖα, λόγια, τὴ κρϑούπερ Ὁἰπὸ τῷ αἰαϑητού ϑησωυρ9( καὶ 
λίθων ἐγά πολλαχις ὑφελόμνϑμός ὡς πολιωὼ ἑαυτῷ ἐργάζετωι Τ πλϑτον, ὅτω κὴ ὠζω«. 

9 αἱ Τ᾿ δικαίων αὐρεταὶ, εἰ πυδϑσέχειν βαλοίαβα, τοσοιύ τίου ἡμὴν Τὶ ὠφέλειομ πἰέχειν 

35 δυριυυήσογται ως καὶ ωρὸς τ᾽ ὁμοιον αὐ διεγοϑίωωι δ λονὅτω γὸ δυρυησὸ μῖθα, αὶ ἡμεῖς τὴφ 

αὐ τοῖς ϑιχα]οις Ὡὐολαύσοι Ρὰ Θεῦ δυγοίας δδὲ "ὃ απ οσωπολήτηης ΟΝ Θεὸς, 

δλλ᾽ ὧν πὸρμτὶ ἔϑνει ὁ φοδόνϑμος αὐτὸν, ἐργαζόμϑμος διχαιο[ μύζωυ δεκτὸς ἀυτῳ ὅδην, 
ὡςε, Εἰβολοίθα, συονὲν τὸ κωλύον Ὁσαύτης, ἡ ᾧ πλείονος ἡμᾶς οπολαίσοαι τῆς ἀ!- 

γολ ῥοπῆς. ἐδὼ )ῈΡ μόδιον ἡμᾶς ἰδὰι Ὁ κἷὃ ἑαυτῶν Εἰσφέρονζαε αὶ ζῷ αὐτῷ δὸ. 

40 χοιωΐζῳ πορϑτικιονζας “μ᾽ δ, 8.» πίνων, σωύτίω καὶ αὐτὸς ἐχιδείξεται τίω κηδεμονί- 

ὧν, ὡς οὖν ἅπασιν ἰχειρωτος ἡμᾶς ἐργαίσοιοϑαι. ᾧ ̓ » πολέμιον ἔχομδν διωνεκὴ καὶ 

ἀκσυγδὸν τίω ποῦ; ἡμιῶς ἔϑραν κεκίημδμον. δ 9 πολλῆς ἡμῖν δὲῖ τὴς αἰγρυπνίας, ὧφο 
πἰξ δνέοϑαι αὐτῷ διωυνιϑίωαι τῆς μηχόμῆς, ὃ ἀϑωτέρφυς χοταφῆναι ΤἿΜ τότο βε, 

λων 
- 

ν 

χονλφ) 

»άενο!φὶ 

Χο. λφ'. 
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λάν᾽ εχ ἐτέρωρ ̓  αὐξλεσθινθα," δζρο Ὁ ϑρρίρης πολιτείας ἔχτασασα οἷν δρυυηλαντες ᾿ 
αἱ Ἁ τὺ συμμαλίαν. Φρί " ᾿ ὅς! πολιτεία, βίος καθαρός. ἢ τὸ γδς λεμέλιος κα κ, Υ κρηπὶς 

τὴ 2" ΕἼ. ὁ δ τον ἰσφόηοῖς χατοιζἀόλϑμος δὐχολωτηρον τ ἄλλῶν αἰπυΐτων (δ ἐσι.. 

“5 Ω Ἂ χριματων ὕχιλυμία .} ϑζιυτυ ὐξολρνησε,), ὅτὸ δοΐζης ἔ ἐρως,δ' τί βασκϑυία, 

ὉΠ ὑπερ Ἡπ παθῶν. ὴ πώς; ἐγὼ λέγω. ὁτὸμ Ὁ τίς καϑώρον ἔχῃ τὸ ) (μωειδὸς καὶ ν 3 

πλυτὸς ῥύπν ὠπηλλαγϑρον, δυιυησες ἡ Τ' απαάγτων δεασυτίωυ ἔγοικον ἔχεν. Μακῴεμοι 

"ὃ οἱ ἰκαθουροί, φησι, τῇ ἡκαρδίᾳ,ὐτι ἀδοὶ 1 Θεὸν ὑψον.). ὑτὸμ: ἢ ̓ ὠχῴο ε ἐνγοικϑν ἔχεν κα- 

ταϊρωοὶ , ὡς αἀπλαΐςκ χὰ Εἰχὴ τὸ σώμᾳᾷ “ὐἰϑεκεΐνϑμος, ϑτω λοιπὸν Ὡι[σχείσεται, καὶ γ πα)- 

τῶν τ ἀυ ϑερπίνων πολλζω ὑλιδείξεται τίω χὐαβονίαν. ὡπόμτοι ἊΝ ως ὁρώ μδνα 

σκιαὶ κα, ὁ ὀγαρ τω  τοιότῳ φάυήται, κα 2 καιϑοίαῇ» ο ς»ὔ τῷ ὅρανῳ Ὁ πολίτθυμκα ἐ: ἐχῶν Η ὅτως 19 

συ οἰενὸς δι χϑξόντων ἔχιϑυμ' ἴσει. ζοισς ζω 'Παῦλορ ὁ τῆς οὐκομδῤηρ διδεισκονορ, δ 

ὰ ἐζόα. λέγων, Η ̓δοκιμῶν ζητάτε ἢ Τὸν ἐμοὶ λαλοιῶτος Χρλφοῦ, καὶ - πείλη;Ζω ἢ ἢ Οὐκ 

ἐΐ ἐ ἐγὼ, ζη5 5. οὖν ἐμοὶ ̓Χοιφὸς. ζ παλιν, Οϑ Ὁ γέ ἡ ζα ὦν (ρκὶ, οὖν πίφει ιζα. Εἶδες ἀὺ- 

δρα σώμα αἰξικείμϑιον ὁ ὦ ὡς Ο ἀσωμαίτῳ λήξει αὐτὸν τυγγχόμονται, ὅτω ποίντα φᾺΓ 

Ω οὐδρον. τϑτον ἀπόντες ζηλώσωμϑυ,κὶ γ μεκρωσω μϑρ ἡμδμ τὰ τὰ μέλη τὴς (κὺρ, ὲ ΓΣ ι 

τω ̓αἰμϑοτίλυ Δλὐξνέργη᾽ ἶχ αὐζῷ ἐ ἐρ) γασωμέ)ευ. ὅτω Ὁ» μάλιςα, αὐταὶ δευωνησόμιϑα 

το δα φῆσαι τῷ ̓ Θεῷ ϑυσίὰν δὐαρεςον. Εἶδες Ὁ χανὸν κὴ Ὁ τοὐραιδὺξον τὴ τῆς θυσίας ζω- 

τῆς. στὸν γέκᾳ οὺ “ϑνται χοὶ μέλη, τῦτε μᾶλλον θυο σδικ)α τῇ θυσία νεται. {γος ξ- 

νέχεν ᾧ διὰ τί, ὨΣΨ᾿ πνϑυματική ὅδιν ἡ ϑυσία, κἡὐ στεῖὲν αἰαϑητὸν ἔχει. Ἐχὶ ἃ γὴ δύ τιν ᾿ 
συσίας τὴς αἰάλη τὴς ὃ μόνον Ὀνεκρὸν ὄπιν ὩΣ ποθληζν, δυλὰ καὶ ὁ ζω, Εἰ λωξίω πηά τ 

ἔχοι, σον ποὗτο Εἰς ϑυσίαν δεκζὶον αὐ μοί ποτε. ᾧ τούτο ἐξ δ Ξρχις ονομοθυτεῖτο ὰ 
ἁπλώως, ΔΑ ἵγὰ ι δζο τῆς Ἵ αἰλόγων τἰδατηρήσεως κα μικρὸν ογαρθώμδυ μῷ τὶ τὴς 
στευτηῆς Φυλάκη τίωυ πνϑυματικζοωὺ ζω τίω ᾧ λογικὴν ϑυσίαν ποσαγφ. ἣ Ὑῳ Ἡ 

ἐκφ Γλωζη, κὶ Ἂ ῳ ὀτότμεητον, ᾧ ̓ λϑροχέρων, τούτο ἐγζαῦδα πονηφία, Ἰλιϑυμία ἀσίλ- 

γ4α, χφιμοίτον ἔρως, χ πάσα ἀρϑρτία" χὰ δ δεν ὰὶὶ Οκει (Ὧν υγχὲρ Ὁ ἼΩ σιδντη μμα ἅ- 1 

πηλλαγμϑίον, τούτο ἐγζαυσα Ὁ γέχρον γ το  χό χόσμκῳ σταΐήτη γεγϑνότα ὅτω πσρϑς τίω 3υ- 

σίλν τίω πι δα τικὴν χιπήδειον ἑαυζν κατοιφῆσαι. ζωτα ΜΙ ̓ ὡπλώς οὐϑαπύρ. 

μϑυ,λ ἐ ἐμιπη γριωτες αὐταὶ τὴ ἢ ἑαυτῶν διανοία, ασουδοίσωνϑμ μι) ἐλά [ἤοις ὀφιϑέωαι 

ἣν ἰσδαίων μον τῇ σκία ς ζσαυτίω Ἐχεδεικγυρδίων ποθα τήρησιν. ὥασερ ̓  ὀκεῖμι 

ἔτι τῷ. [λύχνῳ αὐδακαϑήιϑροι ποσαύτίου ἐποίοιοῦτο τίω φυλᾳκζωυ, ὅτως ἡμεῖς, Ωἢ ΠΣ 

αἰπὺ ̓ ἡλίν τὴς διχαιοσεωης καζμυγαοϑέωδαι κατηξιωνϑηρϑῳ, κα Χ τἰμνχκιδὶ κατὰμ- 
πότερ πρὸς τίω ἀλύθφαν ἐχειροιγωγηνϑηρῶν, τίω ὁμοίὰν φυλακίω Ἐχιδειξώμθω 
αἰϑὰ τέω πνϑυμοιτικίω ζαυτίω λυσίονν. ῷ μηδὲ ζο, μι,  ἀμδρτήματα νομιζόρδμα 

ὑπλαῖ πο αιτρέχωμδν, δνλώ καθ᾽ ἐχάτην ἡμέραν ἑαυςᾶν' θύϑεωας ἀπαιτωμδν ῇ Ρ 

μάτων ᾧ βλεμμαΐίτων, καὶ δίκας ἑαυτὺς Θἰατεκῆω μεϑοι, ἥνά, τὴς κεῖνον χολᾷ- 7 

σεως ἑαυτὸς ἐλδυϑερώσωμϑ. α(ϑ, » τῶτο τ Παῦλός φησιν, Εἰ 2» ἑαυτας 

ὀκείνομδν, ἐκ αὐ ἐκοινόζβαὡςε ἐδὼ ἑαυτὸς ἐνζον καταχρίνωμϑῳ τὶ τοῖς καθ᾿ ἐκαφιν 

ἡμέραν ὑφ ἡμδν αἰεδρτλνομϑίοις, αὑὐπυτεμινό θα τῆς ὠκφκρίσεως τίω σφοδρότητα. 

6 [3 ῥαϑυμήσαιμϑι, κρινόμϑιοί, Φησινγ σὰ κυρία παιδαίνοκίβα. πσξθλαξυντερ τοίμι 

ἑαυζῦν: ν χϑιταιδικασω δ μ᾿ πολλῆς τῆς Δ᾽γνωμοσεεώης, κὶ ὕ μηδενὸς Εἰδότος ὃ ἦκα ὰ 
φήθλον ὅ ὁ ((ωειδύτος χααλίσειγτερ, τω βασανίσω νϑμ ἑαυ κἂν: Λογισμοιφ, ᾧ ὀρθέω ὕχρί- 

σιν ὀκφέρωρϑρ, ιγα, τ ᾿ ἐπυρτήμϑμον φόξον δεδοικώς ὁ λογισμὸς μηκέτι λϑέχ)υ ὑποσύ- 

ρέο, λαὸ ὁρμὴν ὼς ̓αχατίζηρὸ Τ' ὐχοί, τον ἐκάνον ὀφϑουλμὸν πσϑϑορώνϑμος μ 

τειχίς" 
φ 
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πιγέδη τοδοζεξολῳ τἰωὺ εἴσοδον. ὅτι γὺ Ὄπ βαϑυμίας ἄπϑωτοι «ἰτσονϑίονϑν, αὐ. 

πὴ βοῶ “Μαυδαγιμώτων ἡ πεῖρρι. ὡατερ γὸ ἐδὼ μικρὸν διογεριθέωσαι βαλυϑώμϑυ, κα-- 
ΟΝ ΧΘΗΟρΤΟΝ, ὅτω τότε Ν λιζολοὶς πὐποτιγαξό θα" ὅτως ἐπειδϑω ποτε πυῦ-- 

σκελιοϑῶμϑι, Ρὰ τίωὐ ἐὐκείνα τυρᾳννίδοι τῦτο κἰ ασονϑύουϑρ,δλλα ὩΡὰ τίω βω- 

,, ϑυμίθν τίω ἡμετέραν. Ο) σὲ ,ὺ βία ἡ δι" αἰδεγίνεται ὶ ἀϑαίγκη,δλλ᾿ ἀπάτη μένον. τῷ 
ἣ μή ὠπατη ϑέωναι, Εἰ ϑαλήσομϑν μικρὸν διεγριϑέῶαι γῆγψαι, ἡμεῖς κύθλοι" ςέκ ἐ- 

“πειδήχαθ᾽ ἑαυῶν: Ὁσαύὐτίω ἔχομϑν τίω ἰχωω, ΩῚ ἌΝ, τῦτε ἢ), τὴς αὔωϑεν ἀξιόμε- 

θᾳ βοπηδ. στὸ γὸ Τὰ “τ ἑαυ μ᾽ δείξω θα, καὶ -ἰρὰ τῷ δεασύτε πόϑτως ἐπε- 

παρνήνψω μϑυ δζυ, εὐδαικαλώ, αὶ Εἰδῦτες τῷ πονηρῦ (αὶ μηχομας διϊωεκῶς χρνγ9- 
19 ράίμϑν, ὼ ᾧ Θεὸν “«ἰρακαλαΐνϑμ (ἀ(μεφα αΐβαι ἡμῖν τῆς πσϑϑς αὐτὸν ποίλης. ὅ-- 

πω ΣΡ ὸ ἡμεῖς αἰχείρωτοι ϑυυσω ἄϑα, ἡ ζὶ ὀκείνα αἰοφθξω θα, μ χόμας, ὦ τῆς 

ρα τῇ Θεού ροπῆς  πολαυσωμδυ,ὶ , αἰωνίων μετάογω ψϑμ αἰγαϑών, ὧν ρμοιτο παν-- 
ἡμᾶς ἔχιτυχεῖν, χάίσντι ἢ φιλαν,ϑοϑπίᾳ τϑ κυρίου ἡ μδμ' Ἰησῷ Χοιφού, μεθ᾿ 

δ πατεὶ, ἀ μοι ᾧ ἁγίῳ πγθύματι δόξα, κρ «τος, τί μου, νεῶ καὶ ἀεὶ, ὃ Εἰς τους αἰανας τῶν 

τ αἰώνων. Αμέω. 

Λογ. ξα. ΑΥ̓ΤΑΙ ΔῈ ΑΙ ΓΕΝΈΣΕΙΣ ἸΤΑΚΩΒ. ἸΩΣῊΦ 

δεχαετήα ἐπὴν ζω ποιμαίνων Το τὰν ἀδελφών ἀυτύζο πσοξξατω. 

ἽΤ Αλι Ὠχὶ τίω (μυήϑη τρώπεζαν ὑμᾶς ἀγαγεῖν βυίλομοι, ἢ 
6 τῆς ἀκολουθίας “Δ προ ϑίων ἡμῖν Εὐρηνϑμων λαξόνϑμος, ἐκ 

δῷ  πσούσφατον αγωγνωοϑέντων τίου ἐξίασιν ὑμῖν πο αϑείνωι 
ζ Ὁ Οὐτίω τίω πνϑυματικίω. ἱκανὰ Ν᾽ ζὰ σήμερον αὐαιγγωαϑέν.. 

.᾿ ἘῊ πα διδοίξαι πϑρζς ἡμός, ὁσῃ τῆς βασκανίας δεῖν ἡ λύμη, χαὶ 

Ὁὐξ τα πως Ὁ ὀλέθβριον τούτο ταϑος Ὁ τῷ φϑύνε καὶ μέχρι πὺς συγε-- 
μείας αὐτῆς ὠκταϑὰν οἰκείαν ἰδοὺ ἐπεδείξατο. δλλ᾿ ἵνα, δὸξη κτὶ αἰκολουθίαν ὁ λθγος 
πέλοι, αἰαυγχαῖοι αὐπτὴς ἁψαοϑαι τὴς ΦὌχις τϑ αϑαγγνωσματοφ. 

44 Ἄυται δὲ, φησιν, αἱ “μυέσεις Ἰαχώξ. ὅρα ᾧῷ θαυμα ςὸν τούτον πσοοφύ- 

τίων, σπως ἐπαγίειλαίμϑμος ἡμῶν διηγείοϑαι τῷ Ἰακωξ τίω “δνεαλογίδν, θύϑθέως ἐλ 
ἡοτίυ ἱφορίαν τῷ παιδὸς ὀῤέδρα με" καὶ Εὐπων, αὖται αὐ 'ϑρμέσεις Ἰακωξ, Ν᾿ κατουλιπῶν 

διηγείοϑαι ἡμῶν αἰχϑλούθως τοιᾷ τε δξ ἀὐτο τεηϑίνις, τοιᾷ το ἐξ κείνων πάλιν ϑυνω- 
μδῥαρ(χαϑωύπερ ὁ Ἐχὶ τῇ Ησιῦ τούτο πεποίηχεν) χὶ ᾧῷ Ἰωσὴφ θυϑέως ἔασευσε, ᾧ 

Νέον, ῷ πάντων ΝΠ αἀδελφών, ὡς Εἰπεῖν, ἔχατον χα] Φησν, 

Ι Ἰωσήφ δεχαεηῆα' ἐδ (ὦ ποιμιφίνων μιν ἽΝ ἀδελφών εἰὐτ ζῷ πσοϑβατα. κεΐ,, λζ, 

22 Τίνος εκ ᾧ δὴἧῥ' ἐὴμ ὃ ριϑμὸν ἡμῶν σημοήνει » ἵνα, μάθης ὡς σδσὲν ἡ νεότης κώ- Ν 
λυμᾳ γίνεται πος ρετίω, ἡ ἵνα ἐκ αἰδιδσίας γνῷς καὶ τῷ νέν τέρυ πατρὸς τὸν πατέ- 

ἐμ λιαυ αχοίω,, καὶ τι πσοϑς τουὶ ἀδελφοις ὁμόγοιὸν, κὠκχείνων ὦ λύήμερον᾽ ᾧ πῶς 
Οὐδὲ χοὸς τὸν ὅτω αἰϑὲ αὑτοιὶ ὀζκκεΐωϑμον, ἡ οἰπὸ “δ ἡλικίας αὐτῆς Εἰς συμιποίϑειαν 
αὐγὰς ἐφελκύσαεϑει δευναίμϑινον φω »αφυλοίξαιϑαι τὺ ἀγάπέω ἠδεληήϑησοιν" 

49 ἀλλ δ αὐ δ" Δ πασοϑοιμίων ὁρῶντες ἢὶ τὸ παιδὸς ὃ χοὸς τέω ορετίω ξπχιρρεστέρ, 
ὑτόπαθος τίοω πὸ ς αὖ τὸν δὐγοιαν, Εἰς τίω χατ᾽ αὐτϑϊβασκὸνίλν διηγείρονο,. Ὁ 

. Κατήνεγχῥω »ὺ Ιωσήφ ψόγϑν πονηοϑν τσϑϑς Ἰσροὴλ τὸν πατέρο, αὐτῶν, 

κα κακίας αἰ πββξολέω. καὶ τὴν τῷ παΐϑὸς ἀἰὐγαίϊτσίευ δχμσοιλεύσαι ἐπεχείρφευ, 
ΟΠ εγίοί, τοῃ,. χα. Κε ᾿ 
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ἃ μὴ ὄντοιν πλαῆοται κτ τὸ ἀδελφοῦ, ζοῦν μόνον ἀϑύοντες, ὅσον τὸ οἰκεῖον Φϑίνον 

χατάδν λον ποιῦσοι. ὁ ἵνα μαῖϑιν, ὅτ τῶτο μόνον ὀκέρδαμον, Ὁ φανεροὶ ἑαυ) ποῖ. 
στ! τίωυ λανθουνύσοιν γγώμέιυ,ο θβϑ ῷ παπέρᾳι ὼ μῷ τ ων πἢ αὐϑονμ ἰο(ολίω ὄξε.. 
ἡϑυδν ον τ πταμδὸς, ὸ τ πλύτων αὐτὸν ἀσολκχρίνοντου. 

» Ἰακώθ γϑγ, φύσιν, ἠγάπα ῷ Ἰωσὴφ πὐϑν πόρε ὥν ἡοις αὐτο τι ἡ γήρως ς 

ὦ αὐτῷ. ἐποίησε ὃ  ἀτῳῖχι τῶνα. ποιχίλον. ΤΊ ὅδιν ῥγάπαφὸ Ἰωσὴφ πὶ πόζα ὧν 
ἐοις ἀμφ: 3 τί νὸς γήρως τ 7 αὐτῶ; ΩΝ πεῖ φ πέλει, Φησὶ, χα! ον» αὐτο τῳ ή γήρᾳ 

ὦ τρϑεὶς, .] 9 πῦτο μάλλον αἰπόύτων αὐτὸν ἡ »αἴπα. Χ) ὁ ὃ ποϑειναὶ πὼς τὴ δόχεὶ χὰ 

παιδία ζα ποδὸς αὐτῷ ᾧ γήρα Δοζομδνα,ὐ μάλλον Ὀλιασαίσειοϑαι διιύλυται τίω πα. 

τοικζω ἐυνοιὰν. ων ἵνα, μαϑωκϑὺ ὃ ὁ τί ὶ Τῷ το μόνον ζω Ὁ τὸ πατέρα Ὠπασωμδρο, ιὸ 

πσεστιμιαν τε αὐτὸν μἱ λοιπτῶν ἀδελφών αὐ δασκέναζον, διδοίσκει ἡ ἡμὰς ἡ θεία γ6α- 

Φ᾽, ὁΤί καὶ μῷ τϑτο ἕτερος ἐτέθη" ἀ Εἶκῃ τ τίω Φυσικέωυ ἀχολυϑιλ (ῳ πῆς ἁ αἰγάπης 
ἐγίνετο, κεῖνος δ. μάλλον ἡγαπήϑη, ὧτε Ν αἰληδῶς ἡ γήρως νὴ τῦτε τεθεὶς, ζωυΐ- 

κϑὺ κσδϑο ὄσατον γῆοαις ̓λασε, ἢ  δίχαοσ. Ω ξυ ὅξν εἰπεῖν; ὁἷι χάος ὡς ζω ὀῥωδεγὺ 

ΓΤ γόον ἐπέραον ποιξίσοι, ὦ ἡ Φ τῆς ψν φ Φρετέυ πλύτων αὑτὸν αξυτίμότερον ἐρ- ιξ 

γαζομδύη. (ὐτίω ὃ 5 ϑϑσηχον κείαϑαι Υ̓ Ἶ αἰτίου ον» τῇ γα φῇ, ὃτ ἴδτὴ ἡὸς γήρως ἣν 

αὐτῷ, ὀρ τῦτο αὐτὸν ἠγάπα πλέον, Ἷ “α ΜΗ ) φανερωῖς εὐξίσῃ χ ἀδελφων Ὁ φλόο, 

δεινὸν Ἂ τοτὶ ὦ παϑος᾿ ἡ ἐπειδὸμ ὕλιλαῦπται γυχιο πσδϑτερον αὐτὶ ὀνΐίησι, μέχρις 

ὸ Εἰς οἐλατέωυ αὐτίω ἀτοπίλν αἰγαΐγῃ, ) λυμαινόνδμον Ἢ τεκούσαν αὐτὸν ψυχίω 2 
«ὡαντίον ἢ ̓βέλεται ἡ τ ᾿ φλονόνϑμοι αἰ στίϑησι, λαμασοτερον, οὐδοξότερον, μὐτν 10 

φεθϑν, ὅπερ παλιν ἐτέροι σληγη Ἰβαρυτέρρι τῶ βασκαύγῳ γένεται. σκόπει λϑεω σοι, 

πῶς ὁ αυμασιος ὅτς συὸν ἣν γενομδύων Εἰδως, ὧτε δ καϑούκν ἀδελφός κα ἡ (( 

αὐτὰς ὠδῖνας αὐτοῦ λύσασιν ὅτω «τξησφέρεται, ϑαῤῥαῖν ὦπόρτα καὶ Χ᾿ Δἰαλεγόμδνος μῷ' 

πολλὴς τὴς ἀσιλότητος ̓  Οκέμοι ἢ «ποῦ τῷ τὴς βασκωνίας παλους ἀλώτερ, μεέσειν αὐ- 

ῷ ΤᾺΝ “εσχθυαΐζοντο. 2 ἰδόντες γδ φησιν,οἱ ἀδελφοὶ, ὅτι αὐτὶ ὁ πατήρ φιλεῖ 24 

οκ πϑύτων τ "φῶ ἐὐτῳ ἐ ἐμίσησοιν αὐτὸν, χ ον ἡδυυύδωτο λαλεῖν αὐτῷ σϑν Εἰρννικῶν. 

ὅδα πῶς 1 Οξεὲν ἡδικηκότα μισεῖν ἐπεχείρϑιωυ. ἡ σχεῖὲν, Φησιν, ῥδουύανγο λαλῷ 

αὑτῷ Εἰρηνικόν. ὴ ὅφιν, συ οϊὲν ἡδιλωτο λαλῷ αἰτεῖ Εἰρηνικώ; Ὧ Ἂ ὥκυοίμσο 

αὐδῇ ὦ παϑος, ἡ Ὁ μῖῆσος ἤυξετο κα.) ἐχοίςφ ἕω ἡμέραν, καϑαυτῶν αἰχμαϊλώτοι ἦν- 
,ϑνοι ὁ τυρᾳιγένϑωοι  ω τέ Ὁ ποίους, (τ᾽ δὸλυ σαξϑσεφέρριτο, σα υὲν Εἰρδωικὸνο αὐ- ἘΝ 

τῳ λᾷλεῖν δυωναί ϑροι. καὶ Χ) σχόπτει πῶς Ὁ  αἰτίλν ζαυτίω ἐσήμώόμε τὸ ᾽ μἰφῳο τι Ὑπὸ τι 

φϑώκ πίω ϑρχίω ἐλάμβανον. ἰδόντες κῶ ὦ. ἀδελφοὶ ἰυτι, φύσιν, στ ὁ πατὴρ αὐτ' 

Φιλει ᾿ ον πϑώτων ἣν φαν ἐὐτῳ, ὦ Φίλσρον τὰ πα. ὦ φϑύνον αὐτρὲ ἔτεκεν δλλὰ 

Ὑ τῷ  παΐδς βύγοιὸν ἡ ̓Φρετὴ τῷ παιδὺς ἐπεασάσατο. δέον Οίνιω ὠκείνους μιἠμυίπιαν, 

ῷ ἀδελφὼ καὶ ζηλώσαι Ὑ πον, ̓ ὅτω ὲ ἀδὶ ἢ πατίρᾳ Ἰχιασάσωνται, τῶτοβ γ' 

σε σὲ Εἰς ἔννοιαν λαμραγόσιν, δλλαΐ χονὸν μῖσος αἰϑὲ “σὺ τὰ ᾿ παΐϑος αἰγαπομδμι 

ἐπεδείκμμευτο, ἡὶ ὀκῴοι ἄ᾽, καϑυερ" ὠκπολεβοίυϑμοι, ὅτω λονθαΐουσαν ἐσωλον τίω μὴ 
πονηείδῳ Φικῆοντες, Οὐδὲν Εἰρίωυικὸν αὐτῶ διελέγθντο, δλλα' μα δὸλε σσοσιφέροντ. 

ὁ ἢ ̓λιυμάσιος ὅτος τίω δ ἡφρκωὺ ὕγγοιόν. ποθὲν αὑτοὺς ; αὐἰποσωώξ ων, ἡ “) συν χα δ 

λϑρος, ἀν ὧτε δὴ ὡς ἀδέφοῖς ἐλαβῥα, ὃ ὃ χᾳϑ᾽ ἑαυτὸν ὦπϑωτα αἰοτίθετο. τῶτο Ὁ πιί- 49 

Ων κυ) οἷ ϑρχ ἘΚαὺν Εἰς ἔκθ τὸ " αδῇφοῦ Φόνον ὁρμῆσαι πϑρεσκθύασε. ὸὶ καϑααῦ 
ὅτοι ζῶ δὴ βϑνοιὸν Τ ἢ πα» δὼ ἣ ἐν Ὑ πάδα, ἐπεδείκφυτο, μισεῖ αὐτὸν πασισκθυαζον. 

το, ὃ πολεμεῖν ἐπεχείρφιου, αὶ καθ᾽ ἐχώς’ἕω ἡμέραν ὠδινον ἔχῳτ᾽ ἀὐτε σφαγάμ᾽ πὶ 
αὐτὸ 
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αὐτὸν δὰ (ζγπον κωκεῖνος δεά σεένδιυος ὅτ ῳ ωἰῷὰ τῷ εἰδή φοδ δώρῳ μάλλον δεκ])αὶ ᾿ 

γύχϑνο, Εἰς πὸνκαταὰ τῷ ἀδελφοῦ φόνον ὠκινη, δη, χϑ! φησιν, ὀξέλλω βῳ Εἷς τ πεδὶ- ' 

ΟΥ. ὁρὰς ἡ ὅτου μηδὲν ὑφορω!νον, δλλ᾿ οἷα, δὰ ἀδῆφῳ πεθόμϑρον, κουτεξιόντα ἡ παρερ- ; 

29} ΟΣ {: μιαρὰ ἐκείνης δύξιάς. ὅτω δὴ ν ὁϑου μάσιος Ἰωσήφ, σῴκ Εἰδὼς τίου 

4 κακίω ὴὙὝ δ φων ὁμιόνοιαν, ὡς αὐδελφοῖς πασθϑτεφερετο, αὶ ἵὰ ἐνύπνια, ἀτόρ αὐτῶ ὁ 

Θεὸς ἀπεχάλυ γέ ισοικζνων αὐτῷ τίου αἰξεφαγειαν, οὐ ̓  γίνεαϑαι δυϑηερὸ "ὦ- 

πλφών τίω «ἰσωσταγάω, Εἰς μέσον παδρετίοᾳ, 4. Εγυπνια εἷ:ὶ: γ Φηξι, ἐ- 

λ.-....--α.-..ὕ.. ---οοὦὐὖὦὕν -α ...ὕ...τὦὉ0..«ὕὦ 

Η͂ “-“,ΟἮ “ ᾽ ΄-“ ὧν » 2 τ᾿ 

νὐπριον ἀπήχαιλε τοῖς ὠδιλῴῷοις αὐτῷ, 4 Καὶ Εἶπεν αὐδοις᾽ ἀκέσατε [μων] ὅ 
᾽ 7 Ι )} “ " Δ' ᾿ ͵ 3 ! σι ΑΝ ως 3 

εἱῶι ὐυηνία τότ. ό ς μάν υμας δεσμιίυεν δργίλατο οὖ μέσῳ ω πεό ἴω ( ω- 
᾿ ᾿ ! ᾽ ἢ Ω ιΙσι' νε ! : τογέτη ὦ ἐμὸν δρώγρκα χ) ὀψωρθωϑν. “ὐδιφραφενζα ὃ τὰ υμέτερᾳ δραγίλατα «ατδόσε-- " 

᾿ Ὁ" Δ» ἣν 7 ᾿ ι “ 

μέν! χύγησοιν ὦ ἐμῶν δρώγμα. 7 Εἰπϑρ ὃ αὐτῷ Ὁ «δελφοιί, μὴ βασιλύψων βαοι- 
2 -ν » Ι Ι . Ν ἰ μι “Ὁ, 4“ “᾿ 

νοΐ! λέύσης ἐφ᾽ ἡμα:, ἡ χυφιβίων 'κυραθυσης ημδν' :ῳ) (Θϑσέλαντο ἔτι μμίσειν σίυτον ἐνέκὲν ἴὉ 
᾿ ᾿ , π᾿ “Ρ΄' ,; Ὁ ιν ὅπῃ ! » Ν οὐυπνίων αὐτῷ ὦ ΤῊ ρκιμάτων αὐτῷ, Αἰο τας ᾧ κυδεέλαξε ἡ ἐδίδεισκεν ἡ- 

-« )} ἃ ΥΩ δ ᾿ ν᾿ 1. ΄ὔ εἰ ι ͵ 2 “ «- 

μᾶς, οὐι ὐωδ εν ὦ μίσος ὦ χσδός αὐτοῦ ὁ πεδεικμιουτο, ἵνα, μιῇ γομιέσωνϑδ ογτῶνσϑεν ϑγ0- 
. ᾽ Ε γ΄" , Ἰ Δ γι) -“ Ν 

τς γἑω ἀδονὶ Εἰληφέναι τὸ κατ᾽ αὐζον πεολέμψ. “πσϑι σέενη» γὸ Εἰϊ μισεῖν αὐτὸν, αὐ 
ν» " ᾽ Δ» 2] 1 2» " . “ » 

γδ, πολλῷ πλέον ἡνξανε Ὁ μῖσος ἡ τέων ΡΡρὼ τί χατ αὐτὸ. καὶ οροι τὴς πηρώσιως 
, λ κῷὰ 9] ͵ ᾽ Δ’ ᾿ “ «; γ} 

πίω αἰφρθολζω. ἀὐθιὸ ὀγουΡ οἰ σκρινόσιν. σον ὟΣ ὅφην ( ἰπεῖν, οἷι δι αγνοίδρ 
" », δ δ, οι ἃ , ᾿ Ι . 

Μ υϑηόντων ἔσεοϑαι ἐφϑόνοιω χατ᾿ αὐτὰ" διλαὶ μαθόντες οὐκ ΤΥ ὁνειοφύτων ζρ; ἐσέ-- ᾿ 

μὅρα, παδϑεϑήκπιω τὸ μίσους Εἰργαζοντο, ὦ αὐοίας αἰ πύρξολή. δὲον τῶτο γνόγζας ; 
͵ “ὍἍ . σιν 3 ᾽ » ᾽ ΙΓ’ 

29 μάλλον βγοιαν «ἰδὲ αὐτὶ ἐχιδείϊξαοῖ,, αὶ ὠκποδὼν ποιήσοι ᾧ μίσυς αἰτίλν, ἡ ΤΏ ο,- ἶ 
σχαγίας Ὁ παΐϑος ὄξοράσαι,σκϑτοϑεντες Ὑ' λογίσμον καὶ α (ἀωορώντες ὅτι χαθ᾽ ἑαυ ἀπϑ- | : 

τὸ δῥμαρ τον"), ἐχὶ πλέον ἤυξομον ὦ καὶ αὐῷ μῖσος ἦϊνος ἐνεκεν,ὦ ἀϑλιοιᾧ ζμλαΐ- 

πώρφι, Ὀσαύτην ἐχιδείκψυοϑε 1' βασκόνίλυ,ὐκ αἰγγοοιοῦτες ἅτε Ὁ αἀδελφικζω ἀέσιν,ὅτο 

οἵη ἢ εγυπνίων ποκα λυήις φανερφὶν δείκψυσι Ὁ (Θεδ Ὁ αὐξὶ αὐτὸν δύγοιαν : μή "ὃ δὴ 

τ Ἰομίσητε λοιπὸν ζοὶ τ ῬᾺ αι (Θεΐῦ μζυυυλεντα αὑτῷ δυωματὸν Εἶναι δῤατεαιπτῆναι. χοιϑοί- ' 
ΓΝ Ν᾽ τῷ ὀνείρου πίω φχρίκρισιν ἐποιήσοιϑε, ουτως ἔςαι μετ᾽ αὶ πολὺ, καν μνεία Ὦτι- ᾿ 

γοῦσται βυληϑητε. ϑυ μή χόμος Ν᾽ ὧν ἡ σοφὸς ὁ ἫΜαπόμτοων δεασότης ᾽ ᾧ τῆς οἰκείας 

δωνάώμεως δεικψις τίω αἰϑισσίδν, πολλάκις αἰφίησιν ἐν τῶ μῆαξὺ κωλύματα ϑνέ- 

οϑτυ, ν᾽ ὅτω ζᾷ πάλαι εὑτῷ δόξαγζᾳ Εἷς ἔργϑν ἀγαγὼν, μεγίτεν Ὡὀαποφίωῃ τὴς διιυα. 

40 μέως αὐτῷ τίω αἰ τροολίωυ, δλλὰ Ὅιστον ἡ βασχφνία. Οδ᾽εὲν τό των λογίζειϑα, ' 

δυώάται, δ λλ ὅλως, ὡς Εἰπεῖν,αὐχμμοώλωτος γεγϑνως κτ' πῆς οἰκείας σωτηρίας ὧπϑμ- ᾿ 

τε 8 πραήεται. ἢ ὅθι ' ασολοϑήκξω μείσος Εἰργάζοντο δχγὶ τέων τῷ εὐυηνίν ' 

διήγησιν" ὁ ἢ λουυμαίσιος Ἰωσὴφ τὸ ἕτερϑν ορύηριον )γεασαίνδυος σέκ αἰδοῖς μόνον, δυνλ αὶ καὶ ὃ 
τωϊπατοὶ διηγεῖται, 8 Καί φησιν, ὥασερ ὀἥλιος καὶ ἡὶ σελίωη κ) ἐνδεκϑι αἰςέρες 

45 πορϑτεκιώοιω με. 9 Καὶ ἐπετίμησεν ἀὐτῳὸ πατὴρ αὐτί ἡ Εἶπεν αὐτῳ, τἰ ὃ Ν 

ὐύπγιον τῦτο ὁ ογυπγιαὶϑης; ἀρφί γε ἐλϑέντες ἐλδυσόμεϑα, ἐγώτε ἡ ἡ μήτηρ ὃν καὶ ζ) : 
ἀδελφοί συ τοϑοσκιουῆσοι! σοι Ἐπὶ σ; 1ο Εζηλώσειν Ἀ ῷ αἰδελφοὶ ἐὐτῷ Ε 

οὃ πατὴρ διοτηρησε Φ βΆμαι. ἙἸἰδὼς Τ' πἰκΊουϑυον αὐτῶ Φϑύνον ποθ κ δελο ] 

φῶ ὁ πατὴρ, δχχ' τῶτο ἐπετίμησε τῷ ποι δὲ, ὸ 2. κρίνει ὁ αὑτὸς Φ ιαρ, ὃ φοχαζό.- | 

40 ϑμος αὶ τὸ Θεῦ τέω δ ιθχαλυνιν κω τῶ γμλοϑαι, διοτήρει Ω ΡΥ μα. δλ᾽ ὅχ ἢ 

(Ὁ ἀδελφοὶ ἕτως, λα “πάλιν πολλῷ πλέον ἐζήλωσαν. «{ μεμκήνατε; {ι δξετεκό.. : 
τῶν φράγματα ΔΙ ̓ϑ'ραἼξοϑε ᾽ ἐχ ὁρώτε δ Τί ἡ ΝΜ οἰγυηγίων δούτερωσις δχ «ἁπλώς Ι 

Ωνὶ Εἰκῃ τελμηται, δλλ να μαϑοντες οἷς πόρτως ἔται ζρ ποθ μέωνυγωτοι, ὑτεισν- 
Οἰιεγίοἵῖ, τοτα, 1. ΠΧ “ὃ { 
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δε τὴς Φονικῇ ς ὁρμαῖς, οἰνοήσαντες οἷ αἰδιινάτοις Ὀχεχειρεῖτε. ἐγοζω ἅἁ δὼ δ ὡς λ.- 

φικέω αὐσιν χαὶ ὁχ9 νοιαν δ ηαρυνζας, χα! οἰκεία χρίειν δυδοχί μμησιν τίω τὸ » ἀδελφοῦ 
μέλλισσοιν ἔστοϑαι αὐξεφόνειὰμ. ὀπειδὰ: ὃ της ὑμῳ Ουδεὶς λό, καὺ ὠκᾷνο λο. 

γήσοιεϑαι ζω ἀκύλυϑον, ὅτι 9 ἀσϑῆς αὐτὸν ὑμῖν ὁ πύλεμος, λα συδὸς ῷ αἰπϑύτων 
δεασυτίωυ ᾧ ζῦτα αὐτῷ Ὁ ἤδὴ ὠκχκαλυμαντω. Ἀλλ ὅτοι ὥ , καθαρ ε ἐφϑάυ Εἰ-ς 

πων, συν Ὁ Φύσιν. αὐτί αἰδοείμϑροι, ὅτε τέω αὐωγεν γυουϑῥξυ «αὐδά αἰυτον ὄνοι ῳ 

γῷ  λαζώτες τὸ μισος καθ᾿ ἐ ὀκρύφν ἡμέραν ἐπέτεινον, ᾿ λθυϑανόντως τίω πυραν τ 

ἑαυτοῖς ἰς δύγ]ον, Οὐ οὲν ὅτε το ἡ παΐξϑ, τε τϑ νέϑ ποιίῶτον τί αἰπυοτδύοντος, δ 07 

στοὺς Ὁσαύτίω μὰρίαν ἐλαυνέιν ἔνϑηον. 

χϊ Διο ᾧ πορθυϑεντων ΡΜ ἀπλφω εἰς ζῳ ποίμνια, Εἶπεν ὁ πατὴρ τῶ! Ἰωσὶφ, 10 

1» Οὐχ οι αἰ δῇφοί συ ποιμφήνεσιν ἐἰ; Συχέμ δοῦρ9 Ὀἰποζείλω σεσϑὸς αὑτοῖς εἰπε 

5, αὐταὶ ἰδοὺ ἐγω. Εἶδες παΐζος ποὺς '"παῖδω φιλοφοργίανν᾽ Εὖδες ποιδὺευ ὑπα-- ἵρκτῆηι 

κοζω. 13 Ἐϊπεὴ ἀτῷ »πορδυϑεὶς ἰδ Εἰ ὑγιαννεσιν Ὧ ἀδελφοί συ,ὸ ἴα πο-- 

(ατο, ἢ ἀϑαύγίειλον μοι. ΤἸαῦτο ἢ πϑωτα ἐγίνετο, ἵνα ὺ τῷ Ιωσηφ δι ἢ ἡ πε- 

εἰν αἰδελῷοις ἄγνοια, κακχείνων ν χοιτάδνιλθς γλύηπα ἡ ἢ Φονικὴ γνώμη. ἐγίγετο ἢ ὃ τύ- τς 

πὸς ν ἔσεοϑαι μϑιὴ ὀγτῶν, ἐς ο τῇ σκιὰ παξλδιεγράφετο ( τῆς ἀληλείας πρραγμα- 

τα. ὥαπσερ ὃ Ἰωσὶ Φσοϑς ὥν' ἐδ ἔφοιβ αἀἰπήει Ὀλισκεψόμϑμος αὐτοῖς, καχεῖνοι Οὔκ 
αἰδιραϑέντες ὅτε τίω εἰδάφότητο, ὅ ὅτε τίω αἰτίδν τῆς παρουσίας, πρότερον μὲ ϑμε- 

λῷ ἐδυλόμοντο, ἔπειτα ὃ νὰ Ὀλέκοξασιν τοῖς βαρξαροις᾽ ὅτω ὁ διεασότης ὁ ἡμέτε- 
«9, τω οἰκείαν φιλαν,3 ϑερπίδν μιμούμϑμος, «θα γέγϑνο Ὀπεισκε όνϑμος τὸ Ὃν δλυ- 10 

εοἰρσπων Ὅρος, καὶ (ἡ τίωω ΟΝ ἡμῖν σείρχα: Δλϑαλαρων, αὶ χὴ αὐδόιφος ἡμδν “ἡνέοϑαι κα- 

ταξιώσαις ὅ ὅτω ἰϑαγέρνεικὶ ο βιᾳ Παῦλος “λέγων, Οὐ ὐγὸ απ λων ἔχιλαμμιθθμεται, 

δλλαὶ ἀπέρμματος Αδρᾳκαμν, ὅθεν ὠφειλε Ψ πάντα, τοῖς ἰς ἀδίφοϊεο ὁμοιωνϑέαϑαι. ΔΛ 

ῶ αἰγνωμονες Ιουδογοι (Ὁ ΨΜ σωμοΐτων ὺ τὴν Γψυχονὶ ἰατρὸν μυξία λύματα χαθ᾽ 

ἐχάφην ἡ μέραν ἐργαζόμϑιον ἀὐελᾷν ἐ ἐπεχείροιω, ὼ Εἰςφε ἐρηϑι ἤγανϑι τίω Φονκίω. ᾿ αὐ] 14 

,γωμέωυ, καὶ ἐςαιύρωσοιν τὸν ΟΣ τί ἡμετέραν σωτηράδμ “ζω τῷ δούλου μορφίω ὀὐα- 
λαξῷν κατα λεξαμῆνον. δ λ᾿ ὅτοι ὥ 5 ὀπεχείρησοιν, κα φαυρῷ  αὐϑαϑὸντες ὀυᾷδον ἐ- 
χφοι: Ἀ  ἐδυλζύσαντο Δ “οὐ ἤγαγον δ Εἰς εργον (αὶ βυλόυλῦτοι. ἔδλει ἢ. τὸν τυΐπον ἔλοῖ- 

τὸν ἔχειν τῆς αἰληλείας, ἐπεὶ Οὔκ αὖ "εἶν ὀκᾷα τύπος δ} νῷ το ἐσουϑέων. αἰῳος 

τούτο ὀχφ ( ὥασερ οὖν σκιὰ παρϑεγφαφη. ὃ οὐγνόησον Ὁ λειόμαι. οὔκ ὀυφλοι, ἀλλα 9 

πεποράχασι, καὶ τὸν "χτ γὰ ὦ δ αλμίαιτὶ τῷ ἐείφου μιολύγδωτες ἡγαγϑν δ ᾧ πατεὶ, πίῖ- 

σαι βελθυϑυοι ὃ οΤί αὐῃρό, ἰ η ὁπαῖς. ὁρῷφ οτ᾽ ἀπόντα (τα ἐγίγετο, ἵἥα καϑαῦπερ ὡ 

σκιὰ ὅτως ἡ Εἰἶκαν μόνη δ. 1] πραγμάτων ἥμητα,, καὶ ἡ ἢ ἀλήθεια φυλοίῆνται. δ Ἰὴὶ 

τίω ̓ἀχρλουλίαν πὸ λόχϑυ Ὁ λοιπὸν ἐπὸνέλθωμϑρ. 14 Απέςειλεν αὐτὸν, Φη- 

σιν, ὁ πατὴρ αὐστ, ὃ ἦλϑλων Εἷς Συχὲμ, καὶ ἡ βδῦρον αὐτὸν αὐ, ϑοφπος πλ νώμδρον ον τοῖα 

σεδίῳ. ἡ ἠρώτησε ἢ αὐτὸν ὁ ὁ ,ϑοφπος, λέγων, τ ζητεῖς; ; τς Ο" 3 Εἶπε, ὦν - , 

ϑῇφοις ΜΘ ζητῶ. αὐαὔγριλον μοὶ, ποῦ βόσχϑυσι. Σκόπει πῶς ὧν ἃ μτ απου- 

δὴς ποιήται τῶν ἀδᾷφων τὴν Ὀληζήτησιν, αὶ .) αἰξεεργοίζεται ξ πολυπυραγμο Χ παὶ- 

“πὰ ποιῷ, ὧς ὠφε αὐζῦν' ὃν ΦλΊλῷ. τό Εἶπε: ὃ ) αὐτῶ; φησιν, ἤκουσε αὐτῶν λενϑντῶν, πο- 

ρθυγώμδῳ Εἰς “ Δορμεθοιείμε. κυ ἐπορεύδη Ἰωσὴφ, ὁ δῦρεν αὐστοις. 17 Προφδον} 4. 

αὐτὸν μιϑχρόλον ς᾽ τὸ ἐγ ἰσοῃ αὐτὸν, ὦ ἐ ἐπονηρεύοντο τῷὸ δἰποκτενναι αὐτὸν. 

Εὐνόει μοι ο ὠς . 60. τὴν ἐυμήχόμον σοφίλυ, ὅπως ὅτοι Ἄἅ Εἰς τὸ κατ ̓ ὠχτϑ φ0- 

γον ἦχον τὴν ὀρμιζυ᾽ ὁ ὃ (ὶ παντο, ποιωῖν χοὶ μετασκθυαΐξων συγχωρᾷ Οὐ εἰν μίσω παν 
τὰ 



ΓΊΝΕΣΙΝ, ΛΔογ. ξα, 47) 

τα κωλύματα δνέεϑαι, ἴα τὸν οἰκεῖον αἰϑλητὴν λαβεπσοότερον πχποδεεῖ ζας ὑτεϑον ἐ- 

πα γαΐγῃ Το ὀγειοφίτων σὴν ἐκξωσιν. παρϑήδοι, φησιν, αἰστον, χαὶ ἐπονηρεύοντο ηῷ Ὅπο- 

κτεῖναι αὐτὸν. τῷ Εἶπε 9 ἔχαφος “σϑὸὲς τὸ ἀδῇφοι εἰντο ἰδιυ, ὁ ὁ υπνιαφης ἐ- 

κῴουε ἔρχεται. 19 Νιώ δὰ δὰω ϑυῦ τε οὐποκτείνωμεν αὐτὸν, Χὴ δ ρίψω͵ μέν αὖ τὸν ςἰνὲ ξ- 

4 νὼ ἵ' λακκωνρὰ ἐφοίαο,ϑνεί (ον στον 6 9) κατα, αὐ τ' ὁ ὀψό θ.τι ε ἐςα! ζᾳ ογύπγια, 

ἀυτῃ, Εἶδε ὅτι τῶν οὐυπνίων πὴν ἐκρασιν τὐϑϑσδοκόϊυτες, ἀνελᾷν αὐτοῦ 

ἐπεχείφφιων. ΣᾺ ἢ δ "οὐ μοϊώσιν, ΟΊ! ἐχ οἷον τέ τὰ αὐϑ τῷ Θεοῦ  αέλαγϑρθυλειτο 

μὴ εἰς ἐργϑν ἐ, λλεῖν, κα βελευονται ν᾽ » Ἐὴ Ζιχειρφύσι, καὶ Χ) πὸ τῆς οἰκείας πονηρίας Ἐχ:.. 

δεύψιωται. κ᾿ ὁ συφὸς χὶ ἐυμεηχόμος Θεὸ; αὖ “ἂν: ὧν Ἐχιξζουλεύονῷ (σχ ὑπτηροτήήσοι οἱ, καὶ Φ 

᾿οἀχονίας αἰ θῬασκέναζει τρὶς οἰκονομίαν Τν μϑυηόντων ἔσεαβϑαι. ἴω Ὁ» (ως. 

φωνησαν καϑϑς Τ᾿ κα] αὐτο φόνον, ὸ τῇ γνῶ κῃ τίεν σφαγάω ἤϑδῃ ἐπεδείξαντι, 

20 Αἰχρύσεο, φησι, Ῥουξεῖμι εέίλετο αὐτο ὧν τ χερῶν αὐτῶν, κὸ Εἶποω, 

211 Ου παταξωμὸν αὐτὸν εἰς Νυχ χίων, μὴ ὀκλέητε αἰμκα. ἐμξαίλλετε αὐτὸν Εἷς 

Ἔ λάκον τῦτο Το τῇ ὀρήμῳ" χεῖδοι 5, μὴ ἐσιεγέγκητε αὐτωδ δ᾽ πῶς ὄξεληπω αἰ εἴτουν ὧν 

1.» χερῶν αὐτδἔὃὦ.ὶ, νὴ στο δ᾽ ᾧ αὐτον τούπατεὶ ατϑ, ὥρᾳ ἀὐτϑτον πῶς ὅ τολμα 

φλνερὼς ὀζελόαι τ Τ' ἀδελφον, δλλαά τέως τίωω Φονικὴν αὐνμ ορμκόω ὀϑαχουτίσαι βυ- 

λϑνϑνός, φησι, μή Οκὴ γέητε αἥμιαι, δλλ᾽ ἐμιδαλλέτε αὐτὸν εἰς “ θῖν. ζ διδωΐξωι ἡ-- 

μᾶς βιλο.: υϑι. "ἢ δία χίαφὺ Τ' σκϑπτῦν ΤῸ » Ρουζειμ, φησι, ζωτα ὃ ὃ ἐποίει ὁπῶς ὀξελη- 

ταὶ αὖ τὸν (ἢ ἰποδιώ ῷ ὑπατοὶ αὐτΥ, κὶ κ, τϑτων ζωταβαλθυονθμων σσσἕπωο Ιωσηφ ἡ ἣν 

εἰ αγελονώς, ἀλλὰ μῷ 'ὧ πλυρωϑέεθαμζωυ τίω αὐδὴμ των αἰ αλεξιν, 

λὲ Ηλϑε, Φησιν, Ἰωσὴφ “δὸς τὸς ἀδελφὸς ἐὐτΥ. 

Δέον ζω ἐκείνας παϑόσδρα μεῖν τῳ ἀδελφῷ κα ; αὐδατ]υξαοϑαὶ ὦ μαϑεν ῳῷᾷῷ 

προ τὸ παζος ἀὐζις δυλωϑέντοι, (Ὁ) ὃ χαϑαύππερ φμγὲς ἀλρμοι ϑρες νοι ϑεα σοὶ μά 

μι! ἔχιπηδῶσι, Καὶ δξεδυσαν, Φησι, Τ' Ἰωσὶφ τ Τ χιτώνα. Τ' ποικίλον, 

23 Καὶ λαξοόντες αἱ αἰυτὸν ὀῤριψαν εἰ ἐστ λθίχκον. ὃ δ δυο ἦν κενὸς, ὕϑωρ Οἕκ ἔχων, 

Κιϑααρ (ἰωεξάλφυσω ὁ ἢ Ῥυζεῖα, 8, τως ἐποίησαν. ᾧ ρίψαντες αὐτὸ, 

24 Εκαϑισαν ὦ Ὁ φαγεῖν ἀρτον. Ωϑὼ ὠμότητος, ὠ ἀπανθρωπίας. κεῖνος Φ' 

Ὁ γαυτίου ὁδὸν διήνυσε, ὁ ᾿ὥσαυτης «σουδὴς τίω ππηζντησιν αὐ τἔ[ν ἐπειήσειτο, ὦσε 

ξ ἰδ ἀπαγίειλαι ὦ πατοὶ ζῷ κατ αὐτώς᾽ ὠκεῖνοι ὃ ᾿οϑα τὴν βαρθαροί ζω "ἐς σὶ 

3 λυή μέρφ!, ὅγ τ (ἀωςξβαλβίϑησαν αἰπὸ ἅ Ῥυξεὶ οείμα μή κ᾿ γέειν “ ᾧ ἀδελφοί τὸ αἱωρανδ' 

δ. Τ λιμοῦ ἀύγώτον αὐτο κατεσκέύαζον. αλλ ὁ φιλαὶν, ὅδϑνπος Θεὸς ἔχεως αὐτὸν 

ἐῤρύπων τῆς ἥν ἀδελφῶν μανίας. Καλίσαντες 7, Φνι, Φάγεν ἀρ' ΤΟΥ; εἰδὸν 

ὀδοιπόρυς Ἰσμάηλί τὰς ἐρχουδῥες ἘΧῚῈ ὁ Αἰγυαῆον Ὁ Το ρμέω ἐχόντας. 

, 7538 Κα) εἰ εἶπεν Ιυὐδας, γθήπμον, ἐὰω ᾿ ᾿ϑἰποχ]είνω δι ζῶ ἀδελφὸν ἡμδν "ὧι ὑγω- 

ϑ μὰν ὃ αἷμα αὐνι ; 26 Δεῦτε Ὡἰποδὼ θα αὐτ' τοῖς Ἰσμαηλίταις πότοις ᾿ αἱ 5 

χειρές ἡμδυ' ̓μη ὑφώσοιν ἐστ᾽ αὐτὸν, τί ο ) ἀδελφὸς ἡδίω, χ, σοὶρξ ἡμϑμέοιν. 

ὅδᾳ πω: ᾧ ασϑϑτερϑν ὁ ῬΡαξεὶμ ἐλοίῆονι κακῷ ὦ μεῖζον ς ὀχώλυσε᾽ ἡ γιοῶ πάλι; ὁ 

Ἰύδαις, “ρα ϑίώωι συμίσλευει ἡ τ αὐδελφον, ὥςε τὴς σφαγῆς αὐτὸν ν ὀξαρποῖ σαι. ὅτι 
" ολϑν ἐΐνετο, ἵ ἐνῶ πλερωϑὴ Χ αἰκόντων αὐτὴν ζᾳ γι τ Θεού,  πσρϑβῥηδεντοι, χα ὑα 

40 πηρετὅνται τῇ οἰκονομία. ᾿ δυξαεϑμοί, φησι, τ’ Ἔ συμ(μλ τῇ Ἰσδα, 

27 Δναξιξάσαντες αὐτὸν Οὀἰσπὸ τῷ λόκκτ, αἰπέδοντο α αὐτὸν τοῖς Ἰημιαηλίταιν Εἴκ- 

σι χρυσῶν. Ω (μναλλαγίκατος τἷδανόμε, ω ὁ κέρδοες ὁ ὀλεβρίε, ὠ ἡ παρασεως α:- 

δκωτάτης, ῷ ΕΣ αὐτεὶς ὑμὶν ὠδῖνας λύσανγτο, ἊΣ στω ῷ πα΄ ταὶ ϑέπο, , ϑητον, ᾧῷ 

ΟΒιεγίοιϊ, το, Ἀτ3 Εἰς 

: 



το λζι 474 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
Εἰς ἔχίσκεην ὑμετέραν αὔραλμόνϑμον , τ Β μαχρὸν, μέγα ποτὲ ὑμᾶς ἀἰδικήσαγτα 

πιυωρασκειν Ἐχιχειρεῖτειῷ πιχορϑσκειν βωρξαρφϑις δύ ιϑοφποις, ἢ Εἰς τίω Αἴγυ- 

“ῆον " καιτίϑσι ; Ὡἰς ἡ τοστωύτη μανία, ; ἥἰς ὁ φθόνος ; τίς ἡ βασκανία; Εἰ δὴ : ὀνείρατα, λιὰδῃ 

δεδοικότες τῶτο ποιεῖτε, ὡς πεπεισμένοι ὅτι δὴ πόύτως ἐξα! ἤίνος ἕνεκεν αἰδυωυαΐτοις Ὠχι. 
χειρεῖτε, ὼ 9} Μ “Ὁ ὑμδν γνονδβων τὸν πσοὸὶς “Τ᾿ Θεὸν πόλεμον Ἐπτιδείκψυοςς τὸ 

ζωῦτα αὑτῷ πσοϑαχϑρεύσοντοι; Εἰ δὲ σϑυὶν ἡγεῖοϑε ζρὶ ὀνείροιτα,δλλα λῆρον αὐτὰ {ὴ 
νομίζετε, διαὶ τί ζωῦτο ϑζρμνο αἤεοϑε, ὦ διδινεκὴ ὑμὴν τ κηλίδο, πσδϑξενήσει, ἢ πῶς 
δυς αἰδια λειτῦ]ον α'περγαίσεται τω πατοί; δολ᾿ ὦ ὃ αἰπρθοληῆς ὅπαθους, μαλλονὴ 
ὃ μιαιφόν γνώμης στὸμ γὸ τίς ἐκ διῷ ἑαυ κατα ὄνα ὠτοπον ποδαξιν,ὺ ὑποξρύχως 
ὅλθηται ὑπὸ Ὁ λογισ δ ἀτοπίας, ὁ Τ' ἀκοίμητον λαμίξαγει πσθϑ ὀφϑυιλ κῶν ὀφθών- τὸ 
μὸν, ὁ Ἔ φύσιν αὖτ αἰδεῖται ὁχ ἕτερον Ἧι Ὁ δυυναινϑμων ἀντὸν εἰς συμιπαϑοιαν ἀἰγαγεὴ, 
ὅπερ αὶ ὅτοι στε πύνθεισιν᾽ ἐν οἷι αἰδἠφὸς ζωύ εἰ σὐινέος, ἐυχ ὅτι περαπόϑητος ῷ πατρὶ ὐχ 
ὅτι ὠπειρος ὧν “Ὁ οὖν ξένῃ ἀγωγῆς, ἡ δ ον δλλοτοίᾳ ὀζμτοιξῆς, ζοσειύτην μέλλει χώ. 
δῶν δζεξαμοιν,ὺ βαρ (αν οφις (μωοικεῖν ᾿λλα πϑυτα ᾿φρϑνα λϑγεσμμὸν αἰπωσαμϑμοι, 

ἐγὸς μόνα ἐγίνοντο, τῷ ((ὺ οἰκεῖον Φϑύνον, ὡς ονγομιζον, τίως Εἰς ἔρϑν ἀγαγεῖν. αὶ ὀχᾷξο κῃ 

τοι ἐζ τῇ γνώμη αἰδελφοκΊονοι γεσϑγασιν᾽ 65. ζωῶτα παθὼν αἰπο' ἀυτῶν ὠπόμτω ἡμ- 
ναίως εἰ πσέρϑμεν. καὶ νὰ} λύωθῳν χεὶρ ζῶ αὐτὸν ἡ Φοφυρφύσω, ᾧ πόμπα ζὐδυχεῇ, 

βαϑζᾳ ᾧ ὄκολα ἐργαζομδῥη. στὸν νὰ τὴς ὀμώϑαν θυγοίας Σ'΄πολαύωμϑμ, κἂν οὖ μι 

σῳβαρ (αρων ὥμϑρ, κῶν ἐπ᾽ δλλοτοέας, δὥοἰζοι δζατειζοντων ὁ παΐσης ὡστολαυώτον 

δε ροιπείας ἀἰμεινον δέν διά θα" ὥασερ καν ἘΧῚ τῆς οἰκίας ὀζατοίξωμδυ, καὶ πά.19 

σης αἸέστως δ'΄“πολδύειν δοκώμϑμ, ἔρημοι ἢ ὥνϑμ τῆς ὀμώϑεν βοηθείας, πϑμτων ἐσμὲν 

ἐλεεινότερφι. πολλὴ γ,5 Ὁ τῆς Φρετῆς ἡ ἰογύς, ἢ τῆς καιχίας ἡ αἰοϑένεια.. ἡ τῶτο μα- 
λιςξα δείκψυσιν ἡμῖν αὕτη ἡ ον χερσὶν ἱφοοία. ἥνας )), Εἰπέ μοι, ἐλεοινες, ᾧ μυφίων 
δακρύων ἀξίοις κρίνεις, ᾿ἦν' τοσοοῦτο κακοὶ ἐργασοιϑῥους (δ) ἀδελφὸν, "(Ὁ κατ 
δυλεία δ᾽ βαρξαρων γεδμηνϑβον ; δοιλονότι τυζοις. οὐνόοι 2} μοι λοιπὸν (3ιν- "9 
μάσιον ὠκᾷνον, (ὃ μα Ὀσαύτης δορυφορίας ὀῥατφαφέντα, ὰ κ᾽ ασὸ ταὶς ἀὐγκαίλαις 
ταὶς πτυτϑίχα)ς διηνεχῶς γεήνηνϑμον, αὐ ϑρϑον ὀϑάγχαζορϑμον δυλείαν χαλεπίω ὑφί- 

σα ον, ἡ δυλείον πρὰ βαρξώροις ὀρ δρασι,ὶ ϑηδίων Τ᾽ δὲν ἀϊμεινον δζμκεινϑέοις δλλ 

ὁ αἀπύμτων δεασύτης ἰώ ὁ ὠκεΐνοις ἡμέρϑις ἐργαζόμϑμος, κακείνῳ πολλζω διδυ ἢ 

«ἑασομμονζώ. ἡ τὐποδορδμοι() ἀδελφὸν, ὡς Εἰς τέλος ἀγαγόντες ᾧ οἰκεῖον σκϑτθν, 19 

ὕτω λοιπὸν διέχειν)» ὠκποδοων ποιησεύνϑμοι (ζ) κἰ πο’ αἰσταῖίν φϑονούμϑρον. 
28 Αἰνέφρεψε δέ, φησι, Ῥαξεὶμ γγὴ Δ λοίκκον, καὶ ἐχ ὁρῷ Ἰωσήφ. ἢ διέρρηξε ῷ 

ἑμαίτια εἰντύ, ἡὶ αἰέςρεψε ασϑϑς «ἄν ἀδελφοις αὐτο, Εἶπε, 
20 Τὸ “παιδούολον οέκ ἔςιν. ἐγὼ 3 ́σ- πορθύσομαι ἔπ ͵ Ἐπειδὴ δ ἐδίϑωξο 

«γωτέρω ἡ δεία »φαφὴ ὅτι ὅδε τϑηο ((μεξείλξυσε Ῥυζεὶμε Εἰς λοκκον Ὁ αὐΐ αδιλ- 

φὼ ἐμδληϑίώζαι,ὡςεὶ ΛὴΨ χειραῖν ἀντων ἐϊξελέαϑαι δ᾽ φονικδ,ὼ Φἰστοδοιώαι ᾧτπα- 
τεδ᾽ νικῶ, φησιν, ἰδὼν δτι διηϑοτε τῷ σχοπού, διέρρηξε Οὐ ἱμάπα ἀὐυτῷ, ᾧ Εἶπε, τ 
“παι δούφιον οὐκ ἔςιν᾽ ἔγω "ὶ πού πορθύσομμαι ἔτι "ποίαν, φησὶν, ἔξονϑρ ἰπολογίαν, ν᾽ 
μάλιςα ὁ δυκϑίν ὑμδϑασορτθύειν ἐγώ; ἐνόμιζε ΝᾺ αὐΐζον αγνρηαῖ. ΔΛ ὅ Ὁ Ὁ ασιν- 
δοιζομδνον ἀὐύζις ἐγελόνει, ἡ Ὧν μισώνϑυον Εἰς τίου δολοτοίδν ἀξέπεμυγαν γἀῦ, ὃν φ 

φθόνον ὧν οἰκεῖον ὅτως ἡδεουήϑησαν χρϑ αι μωϑθήσαοϑαι, λοιπὸν πᾶσαν μιν, χομζωὺ ὅδι- 
δείκγνωυται,ῶςε το δαχρούσαοϑαι ὧν πατέρ ἡ μὴ χατάδορλον ἀυτῷ “νέοϑαι τίω κἂν 
κζωὼ συμφωνίλυ. 30 Καὶ σφαξϑυτές, Φησιν, ἔραφον αἰγῶν ν»ὦα μολιεώδντεθ ΤΥ 

χίτοιά 
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- 

ζ μάλλον ἢ) ποιούτον ἡ μαβυμιία, ταΐν πολλῶν 

ΤΈΝΕΣΙΝ, Δογ. ξα; ἢ κα λξ. 
χιτῶνα ζ δματ, Εἰσίωεγγαν τῷ πατοὶ «ὐτών, δ Εἶπον, 

41. Ἐπίγγωθι Εἰ χιτῶν τῷ ὑοὐ σϑ ὅν," Ὁ, Τίἀπαΐζῶτε ἐανδυ", ὦ αὐδηι; 
καὺ γὸ ὧν πατέφοι δουνηῆητε χρ οφικρουσοοϑαι, ὁπλαὶ Ὧν αἰκϑί μωντον ὀφθαλμὸν υὶ λή.- 

σεαϑε» ὁὴ μάλιςα πύΐγτων δεδοικέναι ἔς λα Οιούτον καὶ αν, 8.69" πίνη φύσις, 

ἵ , πὸν οὶ Μ᾽ αὐ, ϑρόήπτων φόζον, χαὶ τίω 

τύτων αἰαγευζευ τίω πσϑῆς Ό “ὔρὸν μόνον κῦϑὶ πολλοῦ ποιόμϑμοι , 5 λαιμξαγασιν 

ἔγνοιαν τοῦ δικασηοία ἐκείν τοῦ φοξερφύ, αὶ τὴς κϑλοίσεως τὴς ἀἰφορήτε " δὶ ἐνὸς μό. 

Υν ὐνονται» πῶς τίιὸ ρα ΤΜὋ Ἕω ϑρύπων μέμψιν Αἰ 9. Φυγεῖν δυνηθῶσι. ὃ δὴ ὴ ὅτοι 

πεπόνθασι, ᾧ τὸν πατέρᾳ ἀπατᾶν ἐχεχειοούσιν. 3» Ἐπέγνω γδβ, φησι, Ὧν 
το γιτῦνα ὁ πατὴρ, καὶ Εἶπε, "χιτῶν Ὁ οὐ μού ζ41. θηρίον πονηρθν κατέφανδμ αὐτίγν. 9η-- 1ο χιτῶνα ὁ πατίρ, ὁ Εἶπε, χετῶν Ὁ' ε.οὺ μοῦ ὅ91. ϑηθα ονηρθν καὶ φανν 

οοι ἥρπασε τὸν Ἰωσήφ. Καὶ γὺ ἀληθῶς, καιϑούτ γηοίοις πονηροῖς αὐθεπεσωὼν, 
ὅτως ἀγυλεώς ὡπόμτα αἰ πνέμενε. 33 Διέρῥηξε ᾳ ἑμμαζτια, αὐτού, ἢ ἐπί- 

ϑετο (ᾷκκον Ἐλχὶ τέο ὀστφιμῦ αὐτοί, ᾧ ἐπτύθᾳ τὸν ἐὸν αυτού ἡμέροις πολλάς. ᾿ 

Πέσων ἀν Εἶων ὅτοι δακρύων ἀξιοι, ὕχ ὅτι τὸν ἀδελφὸν τοῖς βαρ(αίροις πεπορ4.- 

Ἰξ κασι μόνον, δολν 67] ἡ Τ- πατέρᾳ οὖν ἐσχύύτῳ γήρῳ θετὸν οντο τοσύτῳ πτέγηᾳ αὐἰδκέξσδνον ; 
34. Σ «υήηθηοιν δὲ, Φησιν, ἐἱοὶ αὐτο καὶ αἱ ϑυγατέρες ὐθακαλέσαι αὐτὸν, καὶ φῶς 

ἤγελε, λέγων, ὅτι κατωξήσομαι κατοὸς Τ᾿ {ον μὰ ποθῶν Εἰς ἄϑου. 
Οἶμαι ἂ τούτο πληγῶωο ἐτέρριν ὠκείνοις γεβμηοϑαι. ἑώρων δ ὅτι ὁ ποῦς μὴ 

παρϑντα, μῶλλον ἢ ὁ νομϊζόμϑμον ὑποὸ ϑηείων αὐηρήεϑαι, ὅτως ἀκμάζοντα (δ) πό- 
20 ὃ)» Ἐχιδείκψυ:) ἡ πλέον ὑπὸ τῷ φϑένα κωτετήκοντοι δλλ, ὅτοι ὥ ὶὶ ασϑὸς 1 ἀδελφὸν χ 

᾿ πρλς (ὃ πατέρᾳ ὠμοὶ γεχϑνότες φο μιᾶς δ Εἶν συγγνώμης ἄξιοι "(ὦ ὃ Μαϑιη. 
γαῦοι ἡ αὐοὶ παλιν ὑπηρετούσι τῇ τῷ Θεοῦ οἰκονομία, πάλιν 

35. ᾿Αποδίδονται 4) Ἰωσήφ ΠΠετεφρὴ τω διοχι μια γείρῳ τῷ Φαραώ. 
Εἶδες πῶς ὁδιῷ κι μικρὸν ασόϑεισι, ἡ χρὴ πότων Ὑ οἰκείλν “δρετίο ἡ τίου εἰασοα 

45 μενζωὺ (χιδείνυται, ἸΥ ὑὕΐτω καϑηύπερ αἰϑλητὴς μναίως αἰγωνισοί ϑμος ἀϑαδήσηται τὴς 
βασιλείας (Π) «φόρον, ᾧ Μ᾽ ὀγει οοίτων ἡ ἐκξασις εἰς ἔρηϑν ἀξ θούσο, δὲ αὐτῆς τὴς πεί- 

δας διδωυξη «ὅσ πετορᾳκόζμ, ὡς σγεδν ὠύζῆς σφελος γέχϑνε τῆς Τσοιύτης μιν χϑρὴς. 
Τοσουτίωυ Ν᾽ ἡ δρετὴ ἔχει τίω ἰχοω, ὡς ἡὶ πολεμαμϑμίωυ αὐτίω συμξαϑνειν (χὶ ἩΘΙΚΟΝ 

πλέον δι ἀνεφέφαν γίνεαϑαι. φυσὲν δ. ζατης ἰοοϑτερον, Οὐδὲν αὐτῆς διυνατώτε.. 
40 ρϑν, Οὐχ ὅς αυπὴ χαθ' ἑαυτίω τοστωύτέου ἔχει τίω ἰοεω, δλλ᾽ ΩΝ ὁ ζαυτίω κε- 

κτημδίος ὰ τὴς αἴωθαεν δἰ πολθύει βοπης᾽ “τῆς ἢ αὐώϑον διατολϑύων ῥοπῆς, ἢ τὴς ὀκᾷϑεν 
αξιόμδνος συμμαλίας, πϑώτων δῤ Εἴη διωυνατώτερος, ἢ αἰχείρωτος, ἢ αγαίλωτος ὑκ 
δύ, ϑοϑίπων μέγον ἐχιξελαῖς, λα ἢ ταῖς ὟΜ δαιμόνων μὴ χόμαὶς ὅπερ Εἶδῦτες μιΐ 
φθυγω μὸν ὦ καχὼς πείσειν, δλλα: Ὁ κακῶς ποιᾷν. τούγο ))5} 6 661 Ὁ καχῶς πείοεν. ὁ 

9 Ἰ (δ πλησίον κακῶς θεῖναι Ὠπχειρών, ὠκάνον νδὺ σϑοϊξ ὅλως χατέολαψεν. Εἰ 
γὃ ὦ “σοὺς ὀλίγον χα τέθλοιψεν,οἐν τω παρϑντι αἰωύνι τού» πεποίηκεν" ἑκυτω Ὲ ζ ἀ.- 
ϑανώτους χολοίσεις ζᾳ μιϑίεται, ὁ ζῷα Ἱιμωροίας ρὲ ἀφορήτοις, ὡς Οὐκ δῤ ἑτέρως δζᾳ.- 
Φυγεῖν διυνηϑείημϑυ, Εἰ μὴ αὐὐασκθυασοι νϑ ἑαυεβν" ἑτοίμους πσοϑς Ὁ πολαν χᾷ-- 

χως͵ ὸ κτ' τίω διδωυγίω τῷ δεασὸτα δυχώ ἔβα, “ἷρ ῬμΜΩωτα" ἡμῖν αἱ ατιϑέντων. 

40 τούτο Ν᾽ ἡμῖν πολιωὼ πσοϑξενήσει ᾧῷ μμιαϑὲν, ο τ“ ασκβυαΐσει τὴς Τὴν ἀροινων βασι-- 
λείας ἰξιωϑέωαι, ἧς ὅμύοιτο πλύζῳς ἡμᾶς ἸὨπιτυχεῖν, χαίρατι ὶ φιλαν,ϑο» πίᾳ τῷ κυ- 
εἰν δ νοῦ χει τοὶ, ὧν δ ας πατοὶ μα 8) ἐδ! ἀννμκει δίξωκελτειν μενῶ 
ὕει, καὶ Εἰς (ὅν αἰώνας ἢ αἰώνων. Αμέω. 

Δογ, 



χρῷ. λη. 476 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 

Λογ. ξβ. » ΚΑΊ ΕἸΔῈΝ ΙΟΥΔΑΣ ΘΥΓΑΤΈΡΑ ΑΝΘΡΩς- 

που Χάνόνωου, ἡ ὀγομαι Σαύα, καὶ χ᾽ ἐλαίθεν αὐτέω, ὃ Εἰσιλϑο τοῖς 

«ὑτίω, 3 Καὶ συλλαζούσο, ἔτεκεν ἡὐν, χα ὁκάλεσς Ὁ : ὅς: 

᾿ μα ἀρ. ξ 

ς: Κλυώρυ ἡμὰς τοϑρίω ἡκῸ ῷ Ἰωσήφ ἱφοολα ἐδίδαξε τῷ τ Φϑύνου 
) τίω λύμζωυ, ὦ πω εἰ ὀλέθριον τούτο ποῖος τίω τίκτυσαν αὑ- 

τὸ ψυχίω πσοϑτερον ὀζεφλείρει. ν Εἴδετε ὁ ὁπῶς αἰσαῦ τύτυ 

τού σταΐζοις συλαλέντες ῷ ἀδελφοὶ τὸ “Ἰωσὴφ, ὶ Ὄ τῆς συγίεγείας τς " 

ἐπελόλοντο, ἡ ϑησίων ἀγρίων ὠμότητα ωρὸς (ὃ οὐδὲν ἤδικης- 

,“Φ κότο ἐπεδείξδυτο, τίω εϑὺ ἑαυτῶν χαχίοῳ ἔκδηλον πεποιηχότες, 
ὦ" Ὁ ἀδελφὸν οὐδ νοῦν κατοιρ λα ψαντες, ὃ ὅσον ἑαυςἄν' αἰδιευύῃ πἰϑεέξαλλον. Εἰ [ἡ 

ὲ βαρθαφοις αἱ αὐτὸν πεσοράκασι, καχείνοι παλιν οἰπέδοντο τὸ Φαρκὼ ϑοχίια- 
ὃ γείρῳ ̓Δλ᾿ ὁμως Κ᾽ εἶχεν αἴωλον αὐτοῦ ῥ εὶ ῥοπὴν οὐ ἁπασιν ἐπαρκέσαι, πόρτα κοΐ. κα 
οἹ φαὶ ἡ βαδια. αὐταέ ἐφαννετο. Ὧ ἐουλόμέωυ (' ΓΆΡ σήμερον τῆς αὐτῆς ἱτορίας ἀαεϑαι, 
ε ἡ ὁ εὐτῶλιν ὑων ὑφαγαι τέων διδεισκόγίαν. ΝΥ οὐ μέσῳ ἐτέρρι τις διήγησις πϑέγκει- 

; Τα!, ὦ σε ἀξιο αὐοαϑραμεῖν, δλλαὶ αὶ αὐτίω, ὡς οἷον τε, διερθυνησοι δες, ς, το παλν 

Ἔχ ταχὺ δ. Ιωσιῷ ὑπόϑεσιν ἐΐζελϑεν. τίς δέχυ ὅ61ν ἡ ὡ» μέσῳ χείνϑϑη διηγησις} Σ ἢ χν τ τὶ 

4 Ἰνδὸν. “Ὅξης Ν᾽) ϑυγοαιτέροι Χόναγαίν λαθὼν γειναῖκαι ́ ἘΣ αύαν, ὁ δ ἐχηκώρο αἱ αὐτὴς 19 

Α πεῖς παίδαις, ἔλαξέ, Φησί, τῷ! πρεστοτόκῳ Η; τίω Θαϊ γωσαϊκᾳ. 4. ὃ ἢ “πογῆ- 

: 699 ἐφανη οὐγδωτίον κυεῖϑ, ἐπέύδοιν αἱ ἀυτὸ 0 Θεὸς, ἐπέτρεψε τω Αὐγαν λαῦοντι τίω 

ἀὐτικε., ΄ὖ ἀδελφοῦ γειυαῖκαι αὐα φῆσαι ἀπέρμα τῶ ἀδελφῷ. αϑτο ΝΣ ὀγόμος ἐκέλϑ- 

, Ματθκχβ, κ'. εν τέκνα διατυθοκγόγτος ἀδελφϑ 9 αἰδελφίν λφ(όντο τί γειυαϊκοι γι’ αν ἃ ᾧ ἀδιλ- 

' φῷ ασέρμα. " 
7 Αλλαὶ ἡ τῦτον πονηρϑν Φανώποι ἐθαιναΐτωσεν ὁ Θεός. 

Τὐτζ, [ϑδὸν Εἰς φόζον κωτέφησε, δὦιᾶ δυο παίδων τίω λϑαϊρεσιν ὅτω Ὁ. εν »- 

ἀσαίμδροι. ̓  βυλόνϑρος τίω Θα δὴ κοῖρα μυϑύσα οϑαι, ὡσέχ ἡ ΤΩΣ ἐτεθν ἢ 

δῶσεν αὐτῇ, ᾧὶ οὐκ ἐπλήξουζᾳ ἐπαιζελϑώτα, δεδιὼς μὴ ἡ) ὐυτὸς ὁμοίως τὸς ἀδελ- 

φοῖς τίω ἀμφὶ δέξηται. τως δξζυ ἰἷς αὐπσαάσεσι, τφεφομδῥη ἢ ἐΘα ὧντῷ )9. 

οἴκῳ τὸ ὅ παΐδος α᾽ αὐτῆς, Φησιν, ὀκαϑέζετο, λύαμϑμυσω, Εἰς ἔρλϑν ἔλϑεν τῷ Ὁ ποϑερνῇ Υ̓ 

αὐπυαέσιν᾽ " ὁ ὁραῖσαι ῷ Ιυδὸν ἰβελόυϑμον ζᾳ ἐπαγί[ελϑέντοι πληρρεῶ, τέως «ρά- 

᾿ορῖ ἐφερὸν οἕκ ἀμέχομδμη τίω τεὸς ἕτερϑν ((μωνσίδν, λω φέρρρυσει, τίω χερί, 

ἢ χα!οϑν Ἐχιτήδειον αὐαμδύοσει. ἐ ασίυδὲ γβὸ ὧκ πὸ ὃ πελερνώ τεκγοτπτοιήσο. δ 

Εἶδε τίω ποϑεραν τελόυτήσοισαιν,ὶ Φ Ἰόδον εἰς Θαμνα αὐδαγούμϑνον, ὦ ὡςεχεῖο ἢ 

ἐφ ποίμνια, κλόναι βϑλορμϑμη τίω (ἰωυσίδν Ἐ ΄ πενλερύ, ΧΑ "δ ὀκείνα ἐπεϑυμῦς 

σοὺ τοοποῦ στα υ [δὶ ἀσέλγειδμί μῆ ἡ ϑύοιπο) ὥλλα δὰ ὯΝ γ; ' δόξαι λϑωνυμός ὡς ἐπ) 

᾿ ἄλλως ἢ ᾧ οἱ οἰκονομία, ἰώ ὦ γνόμϑμον, ὅθ ᾧ Εἰς ἔργον ὀξελλεῖν ζᾳ βεληλώτα αὐτὴ ἐ- 

ἢ Ἄϑετο. 14 Περμελονϑῥη χὰ φησι ζᾳ ἱ ὑματία, τὴς ρρθύσεως αὐντῆφ,ὸ " πόδιζαλ.- | 

ιν δλομϑῥη λιειφρον Χὸ καλλωπισαρδιν ὀκάλισε “αϑϑς ζις πύλαις. ναι 9 

Εἶτα ὡασερ Ξἰπολολϑυμδέη το αὑτὴς ἡ 9εία γραφή, φησιν, Εἶδε 

" μέγας γέφρνε Σηλωμ αὑτὸς Ὁ Οὐκ ἔδωκεν αὐτίω αὐτῶ γιωῶκα Καὶ αἰφ . 
το ὅχὶ ωυτίωυ ὡρμῆσε τ ὠπάτίω. Χ5 Ὁ ὁ αϑύτοι Ιϑϑος γομίσοις αὐτί τ 



ὡς ᾿ 
, κον . λὴ 

δ πῦρ φσωνπον, ὥςτε μὴ) κατάδηλος - ἐοϑοι ἢ (υπικαλύψατο γὃ ὀκείρ ὃ «πεόσωπν, ὅτε μυΥκοι 17 Ο καὶ “πέλεω 
μι ἐἢ (τ. αὐτί ἡ ἢ Εἶπε, ὦ μοι δώσεις; ς΄ Ὡς αν 

ἰ 

ιό ξέκλινε τσϑϑς αὖ ας ὶ δῷς ἀβρα(ωνα, ἕως τῷ ἰχοςεϊλαΐσε. 
Ϊ 

ἔσιφον αἰγῶν Ὡἰποτέλλον, ἡ 5. Εἶπεν, ἐαὶ μαι ἐμά ἡ Εἰσῆλοε πσοϑς αὖ 
β 

ἐξλφον Κλ ννς (δ δακ)ύλιον,ὁ (ὃ ὀρμέσκον, Ὁ τίω βάλ » Ὁ; νωσκέτω « 
18 Κα ἐ κέ ας ἦς ἐσ Αλλα μηδεὶς ζαῦτα αἰχούωνχατανι κα 
νη δι οὖν ὁς εὐτέ, 

ι ἴτο, κὸ δὲ το ὅτε αὔτη μά 
᾿ϑιδ, ΑΕ ὐγϑω οἰκὸς μονμίρουσυροηῆς ἡ ἀλη ἔπι θδω ὑλῳ δὴ το ξωο δα ὑμένι οὐγοάμασι ὑτώλων γέρε. Ἡὐκλναν ΥῊΝ ἵνα τ ἃ Μὰ ις ὧκ ΦΜ παίδων "[Ψὅ πύτω τοήϑεντων (() Σέ ολσον κα ταγϑν 
(9 αἰγὼν ΡΥ ω 

Ι 
ω ! 4 

α.-- 

, ἰα' κουτ᾽ αὑτὸν Τυζ]έυϑμα, “Μ δύο λοιων ἱιῶ τύπος κὶ σσξλλμα.- 
3 ᾿ ᾳ δυο σα δια, Ἀϑτ αὐτὸν 

ϊ 
᾽ ᾿ ) 4) “κ» 

᾿ς, ὦ πέως ἰδὼ νὸμ μφτ' 
Ι ὴς πολιτείας τῆς Ἰϑδοιϊκης ἃ τῆς πνϑυμια ΤΙ ὯΝ γίλατος Εἰςφα- 

Φώνησις ΤῊ9 πο ΤΕ ας ! ὁ οὔϑαδραμοντος,ὺ τὸ πολ ΤᾺ 
ὍΝ σ Ἰύδωυ, ὅππως γρόνα μιχρο .2 0 ἴτων. ὅ γ᾽ Οίνιω 

λϑαγώρησιν Τα , Ν μάζα ὠκείνξευ ατοϑιλώηων ἐγκλημοίτων. κι δρὰ 
..3 ! ]ΖΨ ςεαὐτῷ 

Ε , νι» ] νὥκει Γ α,- ῥα ματει ὅπη ἐδύλευ ἐΘωμῖν πάλη μμίἠαεὰ δ φῆμωῷ ναι ὑρεαιπέ δος 
ἐπλήρωσεν, ὁπερ ἐ δ“ ὥ πν κι ,»» ὁ υϑύτοι Ιυἷδος τύτων σσυὲν οτί , 

ρου, ἀνῆλθε Εἰς (6) οἷν αὐτῆς. ὀυλθα κέ τύτων οἰ. Ὁϑακαμδνοος 
γεχορήσεν, οὐ7Γ ͵ Ὁ . ΦΧ Ὴ ΟΝ εἰπέςειλεν, ἵνα,“ αῤραξωνα ὁ ΝΡ , α-. Υ 

ἰς αἰπυυλέσιν ἐγγληρ, Ὁ (Ὁ ἐειφ ᾿ς θυρεθείσης ἐπθρῆλϑεν ὁ παῖς μέμυυων ῷ] δῳ, γαλοίοῃ, δλλ᾽ ϑδαιμο ὁπ ́ τ αὶ δεόνωγτν, ζῦτα μαϑὼν ὀἸ δας Εἶπέ, Φ τ 
ορϑδαμον ὕδεφτἐαι τ γασαμεὶ δεδμοῦνται. σα, α γδεβ ἔδει διγελρηρδύον. ζολα δι, ὡς αὐγγώμονες νομμαϑέντες; ἔγτος “᾿ ζύχον, αὶ ξυϑεγὸς ἑτέρῳ 
ποτε χαταγφώνοϑῶ τ τα υ τῆς γοιφρὸς μέωυυοντος Τ' ὕχον, ὁ ἥΝΝ 
τειοἷν μύμυωνν διελθόντων, αὶ τῇ ὄγκα σὴ ὧν Απηγίέλη, φησὶ, ζῷ Ἰέλᾳ ὅτι ἐν γαφρὶ ; 

1 

, Ὠχιξαμϑύα Ὁ κλοστίω Φ (ἰωυσίας, ) υ ᾧ κατακαυϑήτω. 
Μεραληη 

ἃ , ν Εἰ πεν, ξαγαγετε αὐτὶ, ΡΟ ΡΝ ἀρον τρε ας μαῶ δ αν τ τὲς τυ ανς ἐδύκῳ,. τὶ ἀγαγαλζησι, ἀφ θν τρ θμς Θωνος ἕνεκεν Εἰλήφει, φησὶν, ϑσίνος ὥυτα 
Θάμαρ ; ἐϊξαποφείλασοι ὁ «ὧν ἔκι, ὺς συγῶσοι ἀξιοπίςοις μαρτυ-- 

μαρὶ » ι ι 23) κόν ἐδυϊξαί μζων. σχϑτε! "πτυὺς γν 
-,» ἢ τὸς 

πὴ ὀκείνα τὴς γαςφρὸς τὸν δῪ ὅς 'ϑαΐον ζω τίου ἐἰπεδεῖξαι τῷ ἐγκλήματος. 
ἢ » 1 δα γα ἡ ἱχόμιὺς αἷϑ' 0 ιν Ι ας Ὸ 
25 (ς ἐπαγεται φωνΐευ αἰφιεγίας, ᾿ξ τὴς ζοιαύτης οἰ πσοϑέσεως ἐγκοιλυνϑύῃ, οἱ 

᾿ 4“ ώ 2) τὸ ων αἰϑέπης ζιαύτης “ἶασο ᾿ , ἢ “ αὐῥα.. 

ὍΝ 7} τειν ἔδει μαρτύρων αὐξὲ της ζοια διαπέμπεται τοὶ ποία Εἴδο τῷ αἰρρα. 
“τι 

᾿ Φανζω ἀφιένζῳ ὅτω διανπεμ ΠΝ σιοῶσει πίω γίκω ̓ !. 
ὃ αὐτὴ ὡσανεὶ Ἀαιμασσαν ἑωὴ ῥώρδον, ᾧ οἶκοι καγηνδίο αὶ σιγώσαι πίοι νίκευ ἢ ἀύνορ ζον δεικλύλιον, ὧν ρμίέσχον, τέων μές δεδιχαίωται αὖτε, ἢ ἐγώ, Θύνορων οὐ ές 

ἐπιηροι γὸ ὀϊύδους Εἶπε, δεδικαίωται αὖτ, ἢ ἐγὼ, ὃ Εἵ " ἐαυτὴν 
ῥατο. χ6 Ἐπιγν “ Τ ᾷ ̓ ἔσιν ὠκονη μὰ ὀνθδυϑιώος Η ἐγωοθ ἐοδωκα αὐτίω Σηλὼμ ᾧ ἡῳμθ. Ο ἀοοτι ΡΝ μᾶλλον ἢ. "ϊοχφιεῦτα ἔλεγ- χαταδχαζω, ἡ μηδενὸς ἐλέγαρντος ἐβυτον ΩΝ ὡἰπυλογίδν πάλιν ὑαῖ τὴς αὐτὴς 

νι 
Ὶ ν ὦ ᾿ . τὰ 

«"ν 
“᾿ 

Φνύχῳ, ον ἀῤῥαξώνα ὧν αὐβεμῶ ϑυλώται ἔϑωχα, αὐτέων Σηλώμ τῳ ἐῷ μα. ξα ὃ πο υν Ν ν ν τ ΎΎ γα ν σον ζτου δ ᾿ δὸ μέλλω ἐρῷ αἰτίδυ. ΤῊΝ γ8 «ὐόμει . Ὅν Σηλωμ αὐτὴ 
τῦτο γέγονε ᾧ δὲ με με ἍΝ ὦ Ηρ αὶ ᾧ Αὐναὶ, αὶ τῦτο δεδοικως Ὧν πο ον 

35 παν τὸν ϑούνατοι ἐπενζευέηθαι ὦ Ἡρϑῷ, δ,αυτῶν ΙΝ, πτραγμοίτων ὡς οὐκ ὀκείνη 
| 

ὃ Α, 
“ ᾽ ! . “α, ῳ αν 

; 
ἢ 

ἫΝ 
Τὐνϑὰ τύτ ταν τς μα το ποηνης τον, ἐμὲ αμία τῷ θανώτε ὡκκείνοις γελρηται, ᾿ς, καὶ παλιν, ἐθωγαίτωσεν αὐτὸν, αὐξέ τ δεῦ- δέχοντο (ὠπέκεινε ἣν αἴντον, φησιν, ὁ Θεος, Ὁ ω ἢ Φη αὶ μα» ϑόμει δζ. Τἥμέργαν 07] 
τέρφυ) δζρα τῦτο αὐζος μέγφυται ἰγνοαῖν τῇ πάθας ̓ ᾿ς ες τῇ τιμωρία, “δ μέοϑαι πε- 40 δι κα της ἴα, ΔΛ ἡ ὀκείνων καχία υ , “" ἤζω πῆς ᾳ, μφρίας ἀπαλλαιϊζ- ποίηχε, αὶ ὑξομολογησοίυδμος οἴκειοι εν ώ ̓ Δεικψεᾷ ὅτι δὲ ἀ)ῷ 

3 

ΙΑ ἥ 
ἀ,, Οὐ υδοσέθοτὸ, φησιν, ἔτι τῷ γν ΚΔ ἢ Εἶτα ὩΥ᾽ διηγή- 

᾿ Ν , ἰ μὴ! αἰγνοία, τίου μίξιν Εἰργούσοιη». 
πεότερρν αὐτὴ (,ευτμετο, Εἰ μὴ αἰγνοία 

σττο 



χοῦ. λη, 

Μαγῇ κ᾿. γ. 
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σουτὸ ἡμίῳ ἡ ϑεία γφαφη ᾧ αἰχριοείας τίω γεγοημδιω οἀἰπατίω «ἰαυὸ τῆς Θω ζ, 
λοιπὸν διδοίσκει ἡμάφμὴ “ἰνα 664] ἴω ζω αὖ τὴς τικ]όνϑμα πα δία. 

27 Ἑψμεῶ 2, φησιν, ἐεὐΐκᾳ ἐτικῖε, ὦ τῆδε ἰώ δίδυμα ον τῇ γαφρὶ αὐτῆς. 

28 ΕἼμετο 5 ὃς φ τῷἹ τἰκτειν αὐτίω,ὁ ΕἿς “δεεξζύεγκε τίω χεῖφαι. λαζούσα :' 

ὴ μϑ4α ἔδησεν ἐχὶ Ὁ ̓χεῖδαι εἰτεῖκι ΚΟΚΧΩΟΝ, λέγϑυσου, αὐΐζος ἀξελθύσεται “ρος. 

ὥρα μοι ὀγαῦ)α μυφήφιον ἡ πξλλναφώνησιν ἿΜ μδιηοντωνε ἐσεοϑαι!. τὶ ΠΣ Ὗ 

δῆσαι δ ̓μαηϑν Εἰς χεῖδα Ὁ κὸ κόκκινον, ὧι κατάδηλον αὐῷον- “δυέοϑα;, 

29 Τότε Ὀπχισιενήγαγε τέων χεῖδα, ὃ ἡ ὄξηλϑῳ ὁ ὁ ἀδελφὸς αὐτὶ, 

ΓΙαρελορισέ, φησι, το [αϑήφῷ τίωὐ πυδϑοδὸν, καὶ 9 Σ τελίυταος νομιζόμδμος φϑῦ- 

“τὸς ὠΐξηει, ἡ ὁ κσεθτος μομιζόνϑνος μετ ̓ὀκᾷνον πϑόγει. Καὶ Εἰπω Αϑϊώ, ἧ τς 

διεκόπη δζοὶ σὲ φραγμὸς ᾧ ὀκαλέσι Ὁ ὄγομίϑ. αὐτοῦ Φαρές. 

Διακοπὴ )Ὲ» ἐρμμάμσθυεται ὌΝ ον ᾧ μερισμὸς, ὦ ως οὖ Εἴποι τίς. 

20 Κα κῷ ̓τῦτον ὀξιλλο ὁ ο αδελῷος εἰυτῦ ὁ Ωὰ σημεῖον Ἐχὶ “τῆς χειρϑ τὴς δῶ 

δεξάνϑνος, ἃ κ) ὀκάλεσε ὃ ὑγοκᾳ ἀὐτν Ζαρᾷ, Ο ἐρμόωνῥυεται ὀψατολή, Ὁ) 

ὕχ ἁπλοῖς ζωώτω »4 όσα, Ὡλὼ τύπος ω ἡ ΝΡ ἐϑεηόντων ἐσεοϑαν, αὐΐᾳ ΝΑΣ ῷῳ ι4 

“θὰ γάτα. σχεῖὲ ἐγ χτ Φύσεως αὐσλυλιὰμ ζῶ ὃ γε “νος, “πῶς γὺ ἡδουύατο, ω 

τὸ δὲ ϑίώω τίω χέῖρρι τω Ὀκχύῳ, πάλι συςα λίευαι αὶ διιώωι χϑοϑὸν το] "κῷ ̓ζῦπι, 

Εἰ μη, θεία τίς ζιὼ διιύαμις ἡ ζᾳ πτεϑοικογομμἥσει, ὦ χαϑυτῷ ον σκιά, τινὶ αὐτθδι- 

ετυπούτο, οι ἐξ Ὄρχ: ἡ ΟΝ «περοιμίων ὁ Ζαρ ἐφϑὶ, ὁτὸρ δεν ὁὐαολη(ὲ οδρὸ ὁ τύπος 

τῆς ὀκαλοισίαρ) ἢ ἤρξατο τορρκυτῆειν᾽ ὼ μικρὸν, σσελελλόντος, ἐὐυτῦ κα Ὃ αὐυσυγωρήσοιντο, 18 
ἢ μὰ αὐ βαι τήρησις ἡ ἢ ὅζω { ᾧ Φωρὲς μμηνυομϑίη ἐπείσηλϑε, ̓  “χύγῳ πολλῳ ἡ κρατοῦσε, 

παλιν 8 σεῤτιρονὺ ὑποχωρήσοιντος,α Ζαρὰ λέγω σποϑελϑέντος, πδεχώρησε πόλι τ 

ἐκκλησία πᾶσα ἡ ̓Ἰυδαϊκὴ πολιτεία, ἀμ τάχα νέου ῦ ἀγαίκαιον Οὐθιϑτερον πάλιν αὐ 

αὐ σαιφέφερν Εἰπεν. Ῥρξλυτο, κοιϑούκῷρ ο ὁ Ζωροι ̓  Χεῖρα παξρεξίκύεγχεν, Αξελὺ ἡ 6 Ε- 

γωχ 0 ΝΜ αἱεὺ Χ,0 ο Μβλισεδεκ κα ἡ ὁ ᾿ Αρφᾳαιμι ὃ Ὡρ Τ Θεὸν δυαρεφήσεως πολιω ἡ ποιφαΐ, 1 2 

λό “»». ξἰτοι ὯΝ ἐἰς πλῦϑος ὠκτοϑέντες πολλαὶ φορτία ἀμδοτημάτων (ὑμελέξωντο, 

ἔδει: 3 μικρὰς τίνος αὐτούς ς χοροὶ μυϑιας ὐἰσολαύειν,ως σκία, τίς ὁ νόμος ἐδὺϑη, Ὁ ὃχ πη ἀ- μὴ 

αδοτὴ ματα Δἀϑαμραδν,δρλᾷ ζαυτα δ'ποδεικψις ἡὶ φϑνεροἱ ἀύζοις εἐργαζόμϑμορ ἡα χαθα- 
περζῳ ἀτελῆ παιδία γαλακτι τφεφόλϑμα Εἰς ἀκμίωϊν ἡλικίας ἐλϑεῖν "δυωηϑη. ὀνᾺ 

Κλπ, συυὲ τ : ὅτῶως αἰπωγαντὸ τι, αἰλλαὶ χαὶ τοι ὑποδεικγύογτος ἃ νόμου χ ΞΞ αἰμδοτυμάτων ὃ ὃ γ0 

μέγεϑος" ὅτοι πάλι τότοις αὐγεφύροντο, φ θα λνόμδυορο 0 χϑινὸς δεασύτης τίω πιίν- δὴ 

ἀατίκζιὼ Φυτίω ᾧε οὐγάβετον πολιτείλν ῷ ἣν δὐϑϑεπωι ἐχαοίσαιτι Ἄδύει, ἡ ἠδ τύπον 

Ζαρᾷ ἐπλήρου. δου τϑτο καὶ ὁ δ) πελιςὶς μέμνηται ὁ ΤῊ Θαρδρ ἡ Δ Οἷς αὐτῆς τι- 

ϑιντων, χα φησιν, 1ὐδους ὃ ) ἐλλύνεσι ῷ Φαρὲς ο ὁ (ὃ Ζαρᾷ ἐκ τῆς Θα μἷν. μή ζοίνω 

«πλώς τὐδατρέχωυδν, ως ῳ ταῖς λείαις »φαφῶς κείνϑμα, μηδὲ δέρπιπολὴῆς ζοὶς λε- . 

ϑρϑίοις πξ)σέχωρδι, αλλ᾽ Εἰς δ βαλε ἑαυςἄυ' καλώντες, καὶ Ἂ δ ἐγαποκείυδμον πλοί- 
Τον κατα μαλόντες, δοξαζωρδν τ τ' ἡμέτερον δεασυτίαωυ Ὁ Ω Ὀταύτης (οφίας ὠπὸμε 

τὰ οἰκογομιοιεῦτοι. ει [ὃ μὴ τ σχϑπὸν ὁ τ' Ἢ αἰτίαν ἐ ἐχαίσου τ  γινομδύων Ἀξετάξεω βυλοίμε- 

θκ, ̓ ὶ μόνον Ὅυτης καυτηρϑρήσομϑμι ὡς ῷ » πενθηρῷ αὐτῆς μιγείσηρ, αἰλλαὶ Ὀ Τ ̓ Αξρμαμ 

αψτιασο θα, ὡς παι δοκπύνον τῇ τὴ γνώμη γεδονμϑέοι, ἃ τὸν Φινεές, ὡς κατ᾽ αὑτον δυύοφό- “ 

"εἰς ὀρ »αστέμεγον. ἐδ: 3 ἐκοέφου τίωῦ αἰτίν ἀκριξαῖς κροιταμαίϑτυ μεν, κα κείνοις μέμιψε- 

ἐὺς ἀπωλλάξομεον, κὶ Χὴ ἀὐᾳ) πολλέω ὀχ γεν τζὺ ὠφέλ εἰν καρπωσύ θα. ̓ΔᾺ οὺ ̓Ομδι 

χα' τέρο ἱφορίαν ζουυτίων, ὡς ἡμῖν οἷον τε ζω, διεξεληλύθα νϑυ ἐπὶ τῆς » ἀγά- 
πῇ. 

χὐνδὲ 
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πης. Εἰ μὴ ἀἰπεχομετε, ὁ βύλεοϑε, ὁ Ὑμ ἐξὴς ἐφανόνθα, ᾧ πώλιν ἐχι χὺ δ 

δχυμαιὸν Ἰωσὴφ διήγησιν ἡξονῦμ, ἥν μιαΐϑητε ἢ ὧν “Μ᾽ (Οἴμερον λεχϑμθμίων, ὅσοι ὁ 
δυνανος ὧν! ἀθλητὴς μα ζῳ ὀνείρατα ὠκᾷια, ζῷ τίου βασιλείαν αὐτῷ μεζυνύοντα χαὶ 
Ἐ χὰ δΙ'ὲ' ἀδελφῶν ὀρχίω, τἐμενες πὼς πὸ αὐγώγων αἰγώγες εἰυτον διεδέχοντο, 

᾿ ὶ πειρασμοῖς πειφοιτμοὶ (μυήηῆοντο, καὶ ὑπαλληλα ζὼ ζᾷ νασνοίγια, χα ἢ κυξερνήτης 

δ κατεποντίζετο, ἡ) σφοδ οτέρφυ τῷ χεμιόνος ἐπϑυιςα μδυ,κοαϑοιἣρ ὄχι ΟΜ οἰαίκων 
καιϑήμδνοσ, ὅτω “ ναινῶ ἴϑυνεν. ἀΐδιον 5 αἰκϑόσαι καὶ αὐτῶν τῶν βημμοίτων, ἵνω πλύτα κί 

ἀχριδείας μαϑεῖν δοωυνϑώμϑν. 
1 Ιωσὴφ δέ, φησι, χρυτή Θη Εἰς Αἰγυαῆον, ᾧ ἐκτήσατο αὐτὸν ὁ ϑρχιμαίγειρος 

᾿τοφαρᾳὼ ὧκ χειρϑς Ἰσμκαηλιτών. Εἴτω Τ) 7 καὶ ὦ δὰ Ἐ ἀδελφῶν αὐτὸν 
εὐησαίυϑμοι, βουρξαροί ἦνες καὶ αἰλλόχοτοι ἥσοιν Ὁ ἤϑος, ὁ παλιν ἀδθὶ φ Αἰγυτῆϊῳ τῶ] 

ρχιμαγείρῳ τῷ Φαρκὼ αὐτὸν ἀἰπέδοντο,ὼ .Ἱ Ι αφόρϑις ἤμειξε δεασύζα ὁ ἐν τωῆς αἸΓ. 
χάλᾳις ἢ παΐβος ἀϑατραφείς᾽ ἵνα μὴ ξενιζω θα “πῶς ξώεγκε τίου μορϑηφοὲν ὠκείνιυ 
δουλείδρ νέος ὧν, ὁ πάσης ζοιαύτης σκληρφιγωγίας ἀΐπειρφς, ᾧ εἰν οἰκία, μ᾿ τολλῆς Ὁ 

1 πατρικῆς φιλοςοργίας ὁματοαφεὶς, ἐπήγολν ἡ γραφή λέρρυσα, ᾿ 

ἤΩ Καὶ ὦ κύοιος κ(Τ' Ἰωσὴφ, ζω ἀνὴρ ἐλιτυγχόμων. 
Τί, {ὦ κύριος ΜΙ Ἰωσήφ; συμιπαρίεω αὐτοῦ, φησιν,ἡ ἀγωθεν χαίρις,ὶ αὐτῇ αὑ-. 

τῳ πόρτα ᾳ ϑυοφρὴ ὀξβυμιίοιζον. αὕτη πόρτα αὶ κατ᾽ αὐτὸν ῳκλγόμει, ᾧντη αὶ (ἄν: 

ἐμπόρους ὠκείνοις ἡμερωτέρϑυς αὑτωΐ χα τέφησε,ὼ Ὁποδόαϑα; τω Ὥχι ματείρῳ κατη-- 

τογάγκασεν, ἵνα ὁδιῷ πσολθαίνων δυτω χτ' μικρὸν, ᾧ δια Μ' πειρασμῶν ζούτων ὀδοίζων 
Τὶ τὸν τὴς βασιλείας θρόνον ἀύελϑεῖν δγωυηθῇ. διαὶ συὶ, αἰγαστητὲ, ὠχούων, ὅτι ὑπέ- 
μένε τίωυ δουλείαν πίω ρα τοῖς ἐλιπόροις, Εἶτα διεδέξωτο κἡὶ δουλεία ἡ προ Ὁ»- 
χιμακείρφυ, λογίδῳ πῶς Οὐκ ἐταραῆετο, Οὐδὲ διελογίζετο χαθ᾽ ἑαυτὸν, (ᾧ ἠπόρει, αὶ 

ἔλεγε, τίς τῶν ὀνει οφύτων ἐκείνων ἀπαΐτη ἡ Τοστιύ τίου τίου αἰδεφόῥειδὸυ μοὶ μονύδσα: 
15 ἰδοὺ γὺ μα ὰ ὁείροιτω ὠκῴα δουλεία, αὶ δουλεία χαλεπή, ᾧ δεασοζῷς ἐμείξω, ἀ.- 
πὸ τότο τσοϑς ἐκῴνον, ὶ ἐπ᾿ ὠκείνν πσθϑς τούτον, καὶ ὀυαγχάζομαι ἔθεσιν αἰλλοκότοις 

᾿Ὠὐωλναμίγνυοϑαι. αἴρρι μι" ἐγκατελείφιϑη δι ; εἶξοι μη] παρωφ,ϑημϑρ ὡρᾷ τὴς ἀ- 

γωθον ῥοπῆς ; Οοδὲν τοιούτον σύν Εἶπεν, Γῶκ εἰγενόησεν᾽ δλλ᾽ ἔφερε “πόρτα 'Ὡραΐως χα 

ιναίως. ἐῶ "ὃ κύριος μ' Ιωσὴφ, ἢ ζῶ αὐὴρ Ἐχιτυγχόμων. ἀ ὅαην, Ἐχμυγχόμων; 

40 πόρτα ἀὐτῳ κατέυωδου, παντοιγο αποϑωδυὺποίει αὐτῶ ἡ βωδεν χαελο, ᾧ ὅτω Φὸνε- 

οὶ ἐμὴ ἐπανϑούσον αὐτῶ χαΐεις, ὡς χαὶ τῳ δεασότῃ αὐτῷ τω δρχιμαγείρῳ χατα- 
δηλον τούτο “βμέοϑαι. 

3. ἢδιει ΣΡ, Φησιν, ὁ κύρλος αὐτῷ, ὅτι κύρλος » μετ᾽ ἐστι; ν πόντο ὅστε αὐ “ποι, 

' κύθιος ἐυοδὸϊ οὖ (ας χερσὶν ἐὐτν, 4 Εὐρε5 Ἰωσήφ χάθλν ἐγαντίον τῷ κυρίου 

35 ὐτ ᾧ χατέφησεν αὐτὸν ἔχη Ὁ οἴκου ἐστ ὁ πόρτα ὅσου ζεῦ αὐτῷ, ἔδωχε δζο᾽ χειρος Ιω- 

σφ, Εἴδες ὅσον δαὴν κι χυῦ τὴς ὀβωϑεν βουϑείοϑαι διείξιας. ἰδὸὺ γὺ ἡ γέος, αὶ ξέ- 

γος, χαὶ αἰχμώλωτος, ᾧ δούλος, αὶ πάσαν ἐγχειρίζεται προ τῷ δεασότα τίω οἰκίλν, 

ὑπόῤτω ὅχζρ χέιρϑς αὐτῷ δέδωκέ, φησι. ᾿πἰ, κα αὐωδῳν (Γυυεργείας τὸ τὸν 
οἰχείον (ξ (πον Εἰσύνεγκων. ἐυηρέςει Ν᾿ ΜΑΣ αὐτὶ τ “πολλῆς ἐυγοίας πὸ. 

40 τὰ διεποροἰῆε». Εἶτα βολόνϑμος αὑτὸν ὁ φιλοῖν,ϑοθ:πος Θεὸς" ον πλείονι χῳταςῃ-- 

σαι αδεία, οἵκ ἀπήλλαξε δουλείας, ουδὲ εἰν ἐλϑυϑεοία “πὐρεσκθύασεν ἐὴ. 1 "ὃ 

αὐτο ἔϑης αἰεὶ «ὦν. οὐγουρέτος ὀυδρας οὐκ ὠπαλλαΐῆειν δ᾽ κχινδιυίων, σὲ ἐλϑυϑερϑιὼ 

Ὧ πειραισιμδῇ! δλλ᾽ ἐν ἀδοῖς Τοῖς πειρφισμοῖς ζοσαύτίιυ ἘὨχηδείκψυοϑαι τίου οἰκείαν ῥ- 
σίω, 

κοῦ. λθ, 
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ΨΝ ὁ, ὦ, 

πίω, ὡς αὐκῶν (ἂν πειρρισμους κἰ πσύϑεσιν ἀὐζις. Ξρετῆς γίνεοϑαι. δχραὶ τῦ το χαὶ 
μακοίρλος Δαξὶο ἔλενν, ΕἸ θλίψαι ἐπλάτειυας με. ϑχὶ τίου θλίψυ " ἀτή 
φησιν, σοὶ ζωτης ἀπαλλάξας ο ων δύέσει με ἐἢ πεποίηκας, ὁ ὁπτρ ( χω μαξὺν κα 

ποὐραδοξον,οὺ μέσῳ Τ ἢ ϑλίψιων τυγχαγοντο ο» οἰδεία Ὧῃ παρεσκεύάσαις. ὅτ δὴ καὶ ἡὁὼ- 

«δ ποιεῖ ὁ  φιλϑόγιϑοφπος διασίτης. φ Ευλρῆνε δα δ Ὁ Τ' οἶκον " Αἰγυγήϊ δγκ δ ἐς 

Ἰωσήφ. “ἴα ἐμόμθει. λοιπὸν ἡ ὁ ῥβωβῥαρ»ε, δ ὅτ! ξ ἢ φκειωρϑβων 5] ἀρ ιν Θεῷο γομι- 

ζόυϑμος οἰκέτης. Καὶ ἐπέτροψί φησιν ὠπανγτοι, ὅσοι ἣν ἦν ἀὐτω, δὲ χδιοῦς Ιωσήφ. 

ό Καὶ ὑκ ἴδει ϑδὺ, πλὴν ᾧ ἀγτῦ, 9 ἤοϑις. Μορονλί δ δεασυτίωυ αὐ: απίσαι 
πείσης “Ὁ ἑαυ οἰκίας ὦ ἦν ὁ ὁ δυόλος, ὁ ὃ αἰχμοίλωτος, ὑπο. Υ' ἑαυ, χεῖφοι ἔχων “πϑϑτα τὰ 

δεασύτυ. Ὁσῦτον ὅν ϑηροτή. σε δ. ἐλὺ ὧ ἀυτὴ φανῇ, πόρτῶν προ ύνταις χὰ χὰ ἐν τὸ 

ὡασέρ ΣΝ τ φωτὸς λῥατείλαντος ἀπελαύνεται ζ σκότος, ὅτω χα] γε δ τρροῦ φανείσης, 

ὠκ ποδῶν πᾶσον καχία γίνε). αἰλλα ὦ πονήρϑν ϑηράον, ὁ ὀζέοολος εασαίλϑυος Ἔ διχαῖν 

Ἴ θύδοχίμμησιν, καὶ ὶ ὅτι δὲ αὐτὖὸὋΜ ξνομίζουδῥων λυπηρον αἶα φανέξερος ἐγίνετο, "τείζων χὰ 

ὥν ὀδυγζω κα ὦ βεομεγνωρ, ᾧ οὖϑὲ φέρων ὃ ρᾷν Ἐ δίκαιον ὅτω καϑ' ἐκρίφιίω ἡμέρφυ λθμ- 

πσϑότερον γινόνϑμον, (βό,ϑρον αὐταῖ Δϑορύῆει βαϑιωὼὺ ἃ χρημνὸν, ὡς ς ὠόμιζε, μέγιφον αὐ. ις 

Φ Ἰἰκιοατ' ὀλειϑρον,ῷ χοιθνα χατασκβυαΐζει σφοδρὸν αὐτῷ ὦ γαυαΐγιον ἐργασεοῇ λὴὰ 
διωυάμδρον. αὐλὰ ̓ἐμόῥδανεν σόκ Εἰς μιαχρ κἂν, οί ποοϑς κέντρα λακίζει, ὧχι “2 δ οἰ. 

κείας κεφαλῆς πόρτα, Δἰϑπρλῆεται. Καὶ ὦ Ἰωσιῷ, φησι, κριλὸς τῷ. 
ἴδει, κ ἡ ὡραῖος τῇ γύψαι. Τίνος ἐγέχεν ἡμῶν. τίω ἐυμορφίαν ΄ σώματος ληγέῖκι ; 

“γώ μα)ωμϑμὺ ὁΤΊ μόνον τὴ χοῦ τ᾿ ψυχίω ἐυμορφίᾳ τῷ χαλθ, αὐλλαὶ χαὶ ̓ ῷῷ σώ σώμα. ΠΝ 
«ὐτωῖ γὺ τῷ ὀυ)ει Ῥὴ λαίδενς νέος ζωυ,ὺ καλὸς τῷ . Θἴδει, καὶ ὡραῖος. τῇ ὄψει, ζὐταῦ ὃ φρο. 

λαβοῦσαι διηγεῖται κὐδὶ αἱ ἀυτὰ ἡ ϑεία, γραφὴ, ἵνα, διδαοξην ἡμάρ,ῶς αἰλούσα τῷ Τῷ καλλει δ 

γεϑυΐσκα ἡ ̓ Αἰγυπῆία πσοϑς Ὁ ποραγομον ἐκεύζω μίξω αἰυτὸν ὀκώλει. 

7 Κα ὀγλμετό, φησι, μετα τα. (ὕ61, αζ' ζώτω κᾧ Ὁ παΐσης δ οἰχίας 

᾿ς Ὑ ὀρυσίὰν αὐτ- " ἐμπειφευϑέεζαι ἡ ἡ μὰ 'δὲ ον Ὁ σαύτῃ Εἶναι τιμῇ ἢ αἰξιω,ϑίεϑαι δα τῆ! 

δεασύτα, Επέζαλω ἡ ἢ γαυὴ κυρία ποι ον, ὀφλαλμοις αὐ ἘΣ Ἰωσήφ, 

ὅμᾳ τίω αἰναίδειαν τῆς αἰχολοίσου γειυαμκός. ὑχ. ὅτι δέασοινα Εὖαι οὐγομίζετοὸ ϑ 

οὐ ϑυοίᾳ ἐλαθῶν, ε ἐν δι οἰκέτης ἕν δ ὠκῴνος, δλλ᾽ αὐ τὰς δὐμορφίας αἱλούσα,, ἡ δῷ 
ἐμυαρησμὸν (ὃ σατὸμικὸν δυξα ρθη, Ἐχιπηδιὰν ἐ ἐπεχείρει λοιπὸν τὶ μελυίσκῳ » χαὶ τὸ 

πονηρϑν Ττον λϑγισμοὸν οὖν τῇ ἢ ὀχμνοία ((μυέχρυσαι κσιεὴν ἐπεζήτει ὶ ὺ ἐρημίαν πίω δια, 
μϑῶν αἱ αὐτὴ συμνωρώξαι ὡρὸς τ Ὁ αὔρίνομοι τιν Ἐληχείρησιν. ὁ δὲ, φησιν, κ ἤκλω, 
υκ ἐπεϑϑε, σϑοὶ χατεδεχεῦρ ἴω πρὸ κείνη ῥήματα. ἤδει γὸ πολιωὺ αὐτο φέρρνζα πὶ Ν 

ὀλεθρον. ἡ δ μόνον χαθ᾽ ἐ ἑαυτὸν ἐσκόπει, δλλαὶ ἀσουϑύυ! ἐποιᾷτο καἰκείνζυ, χαθ᾿ ἃ ὁπ 
οἷον τε απειλλαξαι τὴ τὴς μϑμίαρ ὁτῆρο ατόττυ της Ὀλεϑυμίαρ. ἢ συμινλίω αὐτὸ | 

δὼ 

Νόῃ 

Εἰσεγᾳ ἰχαλζωὼ αὐτζω χα ται δστα!, κ' ") ποιῆσαι τὸ συμφέρον Ἐχιγνώναι. 3, 
-“ν" “ . ᾽ « -“ ! 

8 Εἰπε ΟΡ εφήσι, τῇ γωνωκὶ σῷ κυρά αὐτί. Η δέασοινα ὁ τὸ δουλν 

συμίαλίω δέχεται. Εἰ ὁκύρλος μὰν γυώσκει δὲ ἐμὲ ξυνὸν ΔΜ ον ᾧ οἴκῳ ἀντ 
δλλα παγτω ὅσω ὅν αὐτῷ, δίδωχεν Εἰς (ὲ χεῖρας μα. 

Ω θυγνωμο( ωης αὐδρόρ. ὅρῳ πῶς ἀπαριϑμεῖται τῷ δεασύτυ ἄς θθεργεσίαι, 
ἵνα ̓δείξῃν 00 τῇ αἰγνωμοσιούη ὠκείνη κέχρηται. πσϑϑς τὸν ν ὀμιόξυγον. Εἰ ΝΥ ἐγώ, Φησιν, 4 

ὁ οἰκέτης, Ο  ξώος, δαὐχμαλωΐο,, Ὀσαύτης ἀ αἰπήλαυσου Ὁ» εἰὐταῖ ἀδείας ̓ ὡς ἀπόρτα 

“πὐὐ λέρα Εἶναι τἐμζω), συτῆν ὅθι» ἢ "νυ εξαιρεἶται τῇ τὴς χειοϑς μϑ, πλέωσι, 

δλλὰ πᾶσι ΝᾺ αὐτὸς Ἐχίκειμι» μόνῃ δὲ σοι αἰ πυυτέτονγμααι Χ) ὁ ἔξω ἡδδν τὴν ἐμ 
ὄξυσίαι, 



᾿ μὰ}, 
μ᾿ 
ἍΗ, 
Ἡΐηὴ 
"ἢ 

ΓΕΝΕΣ ΙΝ. ᾿ὅλογ. ξβ. 48: τς. λθ, 
Ἰξεοίας. Εἶτα ἵγώ χαιοΐδν διῷ τί πληγάω, αύσρο μνήσῃ τὴς θιγοίας τῷ αἰδρὸς, ὃ 
πείσῃ αὐ μὴ ἀγνώμονα κὐἶδὲ τὸν (ὑμωοικον δ νέοϑαι, 9 Φησὶ ἡ σὺ ϑζρα τῦτο ἔξω 
τῆς ἥξυσίας τὴς ἐμῆς τυγχόμεις, Ὁ. ὁ" τὸ σε γωνώκο ἀυτεῖ εἶα. Εἰζίιω γωωὴ 
ἐπύτυγχόνεις, πῶς δὼ ποιήσω τὸ βῆ μ(ϑι τὸ πονηρϑν τῶτο, καὶ αἰ αϑοτήσο μι ἐνανῆίον Ἔ 

; Θεό; Εἰ πειδὲ γὸ ὀκεύη Κ᾽ ἐρημίδν ἐξήτει,κυ χη οθν αγέμεγε, λοιϑεῖν «πουδὸι ζεσο, 

( ἀγδγα, (δον οἰκέζος «ὧν Ἐχὴ τῆς οἰκίας ὠπόρζῷά, φησιν ὥστ, πῶς δυυυήσοιφι ποιὴ- 

γαι τὸ πογηρϑν τῦτο, ὦ αἱ ζἰοτήσο μοι εἰγαντίον δ Θεού; τί Ν᾽ νομίζεις, καὶ πανζᾷς λᾳ-- 

δ,» δυωνϑώμδν, ὧν αἰκϑίμηζον ὀφθοιλμὸν αὶ διιυα ἄθα, λαθεῖν. ἐκεῖνον μόνον δεδοικέναι 

δεῖ ὁ ἀγωνιᾶν, ᾧ τρέμειν, ὦφε μὴ ἐσ τοῖς ὠκείνου ὀφθαλμοῖς χρ δ ανομόν τι “9: 
ιοτσράξαεϑαι. ἢ να μαθωμδμ Ἐκ αβθαλλυσαν Ἐ διχαὶν “ϑρετζω, ὅτι εἐχ ὡπαξ, 
᾿Π οὐδὲ δὲς, δαὶ καὶ πολλαίκις τὸν α'γῶνα ἴούτον αἰ ποέμενε, ἡὸ τὴς λέξεως ζωωτης ἠγέοχε- 

0, ᾿ συμίσλθύων οὔκ ἐπαυσωῦ, Φησιν ἡ »ϑαφή ' 1ο Ἡνίκα 5 ἐλῴλει ἡμέ. 

ἐν δξ υμέρρις ὦ ἐχ ὑπήκασεν αν, Εἰ πιτηρήσασα ζῳ Ἐχὶ Ὁ οἰκίας ϑίρυτοσαηό- 
μδμα ἔχιπηδια ῷ γεαγίσκῳ, καϑούτῆρ ϑηδίον ϑηγ9ν «θυ' ὀδὸνζῷ, κὶ Ἐχιασασα ϑῥη ΟΜ 

1ς ἱματίων χατεῖχε. μὴ ἀπλώς Ὅτο χρραϑραϊμωμὸμ,δλλ᾽ οὐνοήσωμδν ὅσον ἰ ποέμενε 1" 
᾿ ἀγώγα ὁ δίχφηος ὠκῴος. ὁ "ὃ ὅτω ϑαυ μα φὸν ἡν, ὡς ἐμοί γα δοκεῖ, ον μέσῃ τῇ Βαξυλω- 

να καμίνῳ «δύ τος παῖδας ἐγ αβλαξς αἰ ϑιμεῖναι, μηδὲν ἰανὸ τὸ πυρθς πα- 

ἱματίων ὑπὸ τῆς μιαρϑις ζοιύτης κὶ ἀκολθίφου μυὴ οὐγδοιώῶαι, ᾿ϑηλαὶ κα ζὰ ἱμούτιω αἰφέν- 
2017ὰ ὦ πῶς ὀκείγης χερσίν, ὅτως “Σποπτηδῆσαι. ὥασερ Ν ᾧ τῷ παϊδὲς ὠκῴνοι δ ̓  

᾿ οἰκείν Ὁ ρετίω τῆς ὀζωϑεν ἰπολϑβήχοιντες βοπῆς, τϑ πυρϑς κρείῆους ὠφϑησαν ᾿ὅτω 

ἡ ὥς, Οὐ πϑὲ ἑαυ Ὲ ἰσέφορε,ὶ τὴς σωφρϑσύνης (ξυ ἀγώνας μ πολλού οὐ ζ. 
ἵν ἐπεδείκψυΐο, πολλῆς ἢ τῆς ὀθωϑεν συμμαχίας ἀπήλαυσε, τὴς Ἐ Θεῤ ϑρῥμιας συμ-: 
ποραἤθσης αὐτῶ τοσζτον ἀθλον νικῆσαι, ἡ ἔξω “ΨΜ ϑεκίυων τὴς ἀσεληϑες ὀκείνης και- 

ὃς ταφῆναι οὗ {ὦ ἰδεῖν λοιπὸν τότε “᾿ θαυ μαίσιον ὅτον γυμνὸν (ὦ ὀἴξιόντα ἱμοιτίων,ἐνδεδυμέ- 
νον ἢ ὁ σωφρϑσιιύης ὦ ἔνδυ μιαρὸ κοιϑοίαἣρ Ἔἰπτό τίνος πυρᾶς ᾧ καμίνι αἴζλαζη ὀζκφυ.- 

γεν, ἃ τ μόνον εἰ κοιτακκυϑέντα, ἀλλα ὁ λοιμισθϑτερθν τὸ φαιδρότερϑν γελμημδίον. 
αἰλλ᾽ ὅρᾳ καὶ ζσαύτίω γίκζω, μα Ὀσαύτίω ὀβδρείδυ, "δῇ ὧν ἐγρζω αὐτὸν ξεφα- 

γωκλέυσαι, αἰπὺ ὧν ἐγοζῶ αὑτὸν αὐαχηρυγϑίώαι, πάλιν ὡσανεὶ αἰ ο΄ θυθμωογζῳ μνεία, 

οι πσομλροντα, δεινα,. ἡ γὸ ΑἸγυπόήία, κείνη αὶ φέρϑυσο, λϑιπὸν τέων αἰορουύζω ἢ Ὁ ὄγει-- 
δὸς, ἡ αἰϑιέξαλλεν ἑαυτίωυ αἰδιυυαΐτεις Ὀχιχειρήσεισαι, σοότερον ᾧ εν: Ἐχὶ τῆς οἰκί- 

«ς συγκα λεσοιμδῥη χατηλϑρ6 τῷ νεδμίσχου, ἡ ζοὶ τῷ αὐτὴς μλμικῶς πρϑϑταϑέντα, ὡς 
ΓΩ κεῖνα Εἰρημδῥα Φήσαισου, ὅτως ἀπατᾶν ὡπαγζα ἐπεχείρει. Φριοῦτον Ν ἔθος τῇ 

, χαχία, αἰεἰ πσοϑς τίω ηρετίου αἰγωνιζομδμίωω (ὰ ἑαυτῆς ἐλατηώμιατα ὠκείνη ἔχιχει- 

4 ἐ᾿ σουστοίξεοϑει "δ δὴ ὁ αὕτη τῦτε ἐποίει, (ζ) νεανίσκον ὡς αἰκόλαφον αἰοαθαλλεσα, 
ϑέαυτῇ πσρόσωπεῖον συφρφσιωύης αἷθ τιϑεῖσα,ὼ λέγϑυσει δζο᾽ τῶτο καἀκχείγον τὸ ἱμοί- 
Ἴα χαταλελθιπέναι, ζὐτίω ζτα χατεοη κέναι. ἡ ὁφιλον,ϑοφπος Θεὸς ἐμακρος 

ἡυμαιὸ ἐυείγετο, ἵνα ϑζα παίντων τὸν ἑαυΐ οἰκέτίων λαιμιασόϑτερον Σιτοφύνῃ. τα 

᾿ ν ἀπαντα, ἐλϑοντι τῷ] αὐδρὶ μΩ πολλῆς τῆς κακουργίας Εἰπούσο ὶ χατηγϑρήσασαι 

40 τανελυίσχου ἐλεὶν, 17 Εἰσηλϑν ππϑὸὲς μὲ, ἢ δ᾽ Εἰσήγαγες πσοὶς ἡμᾶς, ἐμ.-: 

παίξαι "μοι, Αθλία ἡ ζω λαΐπωρε, οὔκ" αὐτὸς Εἰσήγατεν, ὡςε ἐμπαῖξα " σε; 

δλ ὁ δμθολός σε Εἰσήγαδυ, ὥςε μεὴ μόνον μοιγωλίϑω δνμέοϑαι, δλλα Ὁ ἥκογ Εἶφ 
4ἢ ἢ Φόγον ἐργαίπαοϑαι. ἡ ἐδείκγυ λοιπὸν Εἰς ὡσπύδειξιν ἫὮ ΓΟ αὐτῆς λεχορϑύων τὰ ἷο 

Οθεγίοἵϊ, ἴοην, Ὁ 5. μάτια 

ϑεῖ,, ὡς ϑοιω μασὸν ἐλ μεΐο ὸ πο οιδὸξξον τὸν θεω μαφὸν τον νελυΐσχον καταοκθέντα ἦΜ 

Δαν. γὲ 

γαδανμους. - τ ἀβικ,λ τον . να ταν αὶ - 
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μάτια χα νεανίσχου. εὐννέοι μοι οἰγζουῦϑα, τῷ κοινοῦ πότων δ, ϑοϑπτων δεασέτε ὁ φι- 

λανιϑε»»πίδμ. ὥασερ ὙΣῸ Μ' αἰδελφαν αὑτὸν ὄξείλετο βαλονϑμων αὐτὸν ὀύολῷ, χαὶ 
»"δεσκβίασε πσδότερον μϑὺ κτ' Ἐ συμιουλίω Ὦ Ῥυξείμ Εἰς (ὃ λόκιον ἐμιθληνϑέωαι, 
"ὦ μῷ ζιτα πάλιν κῷ τίω συμξαλὴν τῷ Ἰούδευ τοῖς ἐμεπόρϑις οἰ ϑ.ποραϑίώαι, ἥα 

ἫὟΜ ὀνειραΐτων κὶ ἔκξασις Εἰς ἔργον ἐλϑούσει πείσῃ (ἢ δίχαμον, ὡς ν᾽ ματίω σὲ Οἰχὴς 
ὠκῴια αὑτῷ καδϑεμοηνύετο᾽ ἅτω ᾧ γιῶ κἡὶ ἀγωϑεν γερήν; ἡ (δ βωρξαρον ὠκᾷνον χατί. 

υσοι, ἢ μὴ συγχωρήσεισου θύγφως Ὠχὴ τίν σφαγάμ) ὁρμῆσαι τῇ νεανίσκου. τἰ γὴ ἦν 
Ὁ κωλύον μαϑόύντα ὡς εἰς αὐτέων τίου ϑύγὴν αἰδικῆστω! αὖτον ἐπ εχείρησφ, μι) τη» ποις. 
σαι; δΛλ ὁ θύμή 'χόμος Θεὸς Ὀσοαύτίω ,χδεσκθίασεν αὑτὸν ἔχιδείξα οἵ, τίω πραύ. 

τήτο, ἥα ἐμ ληλαὶς τῷ δεημωτηφίῳ, ἢ πάλιν ὠκψ Ὁ ἀκείλυ Ἰθαδιιξαίψϑνος τ ρετέω, τὸ 
ὅτως Ὠχὶ Ἐορχίω τῆς βασιλείας πρϑαλβηται. 19 Ἐθυκϑϑη Ὑ, φιση, ὁ 

! ᾿ 1 "ἃ δ») ΑΝ - 
χύφιος τε, 20 Καϊ νέξαλεν αὐτὸν Εἰς ζω: οχύρω μὰ, σῇρυ (ὦ δεσμώπωτζ 

βασιλέως χατέχονται. ΕἸ ΖΦ "ὃ μὴ Ἰχίςευσε ᾽ οἵκ ἐχοίᾧ αὐτὸν ἐμζαλῳ, ῳ ζν 

δισμκωτηοίῳ. Εἰ 5 Ἐχίφευσε παλιν ἀλνϑὲς 0 δ οϑὰ τῆς Αἰγυπήϊας λεγόμϑμον, 
οὐδὲ ὥτω διεσμωτηοία ἄξιος ζῶ, δλλὰ ἰἶποτμηϑίωσα,,ὶ δίκίω δοιῶαι τίω ἐσάτέω, ἢ 
δλλ ὅτὸμ κἡὶ αἴωϑεν δυΐζιᾳν τίωυ ἑαυτῆς πο ϑγοιὸν ̓ χεδιείκγυται, πλώτα θύχολοι καὶ βαδια 
“νεται, ὁ ὦ ἀγολοι ἡμερώτεροι καιϑίςανται. τότε Ὁ καὶ ἡ αὔωϑεν ῥοπὴ κ᾽ δωνιλείας ἡ- 
μὲν αρ δ οιγίνεται,στὸμ “τολλ ζω καὶ ἡμεῖς τίω τορετίω Ἐχιδειξω θα. ὍΝ)» μεγά. 

λῶς ὕτως ἠγωνίσατο, δζρ τοῦ» ἢ μεγάλων δἰπολονει δ αἰ μοιξων. καὶ (Τ᾽ Ὁ Ὀσαύτίω 
αὐδρείλν ἀπήγετο εἰς Ὁ δεισμωτήδλον,ὶ σιγὴ πλῴώτοω αἰπν ἐμϑμεν. ἴξε γὸ ὅπως οἱ μηδὲ τὸ 
ἑαυτοῖς (Ἰωειδῦτες Πονηρ9ν, ἐπειδϑὲ ὡς αὑτ διϑ ἔμοι κατουδεκο( ζονττῦι, πύσῃ κέγφηνται 

πολλαί τ χϑηῥισίᾳ, αὶ τζέλενθεροσομίᾳ κατεξανικεύμδνοι αὶ μεγαλοφρννοιντερζῃ 7 διρη αὐϑζις ὀῤθυϑιούοις ὅσιν ἐπαγθντων. 'ϑι, οὐαὶ ἐχ ὅτως᾽ δλλαὶ αὶ σιγᾷ, ὁ πα- 
σὰ φῳράζως δέχεται, αὶ ὀμόμενε (Τ᾿ πολλὺς τὴς ὑπομωνὴς τίω τῷ Θεού βοττζωύ, ὅρα Ν) 

πῶς αὶ ἐὐν τῷ δισμιωτηφίῳ ὧν πεώλιν τίωὐ οἰργζωὸ ὦπασοιν αὐτὸς" ἐδέχετο πρδα τὸ 1: γχὴμ 
δισμοφύλακος. Εἰκότως. 

“ι Ην »Σ», Φησι,κώθλος μα; Ἰωσήφ, ἡ κατέχεεν αὐτύέλεος. τί δ χα- 

τέχεεν ἀυτω ἔλεος ; πσοὺς οἶκον ἐπέχαμνψε ὃ τὐρχιδεσμοφύλᾳκοι, ὁ πολλζωὺ οὐδὲ εὑ- 
τὸν τίωὼ δύγοιαν ἐχιδείξαιεϑαι “ϑρεσκθύασεν. Εδὼχϑ ὙΔΡ αὐτῷ χάριν οὐγαντίο 
εἰσιν. Αἰληθαῖς συυὲν μαιαραφύτερον τῷ τῆς αὔωϑεν θυνοίας ῳ συλαάύοντο. ΜΝ. 

49, Ἐϑωχκο ὙΣ»» Φησιν, ὁ Ἰρχιδεσμοφύλαϊξ Ω δεσμεωτήρλον ΟΝ χειοῦς ΦἸωσίφ. 

Οἷα πος ὑπ εξίςατωι ὁ δισμοφύλα κὶ αρῖϑα χωρεῖ, ὶ αὐτῷ τίω αὐϑαντίαν ἴᾶι- 
πρέπει, ὁ πόζα ὧἔν ἐν ᾧῷ δεημωτηοίῳ αἰ «σὺ τω ἐκείν ἐξασίλν ἐὴ ὀκέλέυσε, 

23 Καὶ οὔκ ἐμ ὁ Φρχιδεσμοφυλαῖξ γινώσκων συ εἶν, πόρτα γὸ ὡὦ δχῷ χεῖρθε 

Ἰωσήφ, δχρὶ Ὁ Ὁ κύσλον μετ᾽ ὐτύ ἐῇ, αὶ ὅσαι αὐτὸς ἐποίει, κύφιος θὐώδυ ἐν ζαις χρ- " 
σὶν ἀυτψ. Σκόπει πῶς συμιπαρζου ἀγηχ διζουεκῶς κ᾿ χαιθις καὶ αὐωθαν,ἡ πϑῤτα ἀ- 
περ ἔπο “(Ὥο χαρατος ζω πεπληρωμδία. 

Ὑϑτο ζω καὶ ἡμεῖς ασουδαίσωμϑρ, ἵνα (ἴθ᾽ ἐαυῖ' ἔγωμδ αἰεὶ Τ' κύριον, ὦ ὕα πὶ πὸ 
ἡ μι γοόνδμα αἰ’ ἐκείν καυτϑυοδώται. ὁγὸ ζυτης ἀξιωϑ)εὶς τῆς βοπῆσ, καὶ ονμίο 
σοις ζοις δεινοῖς ὧν τυγχάλη, κοιταγἰσεται πλύτων, ὃ δοθὲν αὑτὰ ἡγήσεϊ), τῇ δεασύτῦ ρ 
.} ὁλῶν, τ πϑμτα ποιοιοῦτος ἡ μιετασκθυωζοντος, καιτϑυοδϑιώτος αὐτῷ ἀππϑωτου,ὸ πὶ Τα 

δυσαρὴ ῥαίο, 44" ὠπεργαξορδῥν. πῶς ὃ δειυνσό θα κ[8' ἑαυτῶν ἔχεν “ὁ κύειον, ᾿ ὑπ Ὁ 
εἰστα κατανοδυύοϑαι ον ἁπτισιν; ἑαλ γήφογτες ὥμϑμ ἢ ἐγρνγροϑτες, χαὶ μιμησύβδεν 

[1] 
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εἰν τότο τί" 2.995 ΡΣ τίω ἀλλθυ πρετίω χαὶ Ο φοϑνη κα Ο δυνάροι, χαὶ ἰδὼω.- 

μὲν ὁ τω 2.0. μΣ ἀκριβείας ἀπθμ του ὄχ πηραἼεοϑει, ὡς μηϑέποτε “ἰτῶῦ τῷ δὲ- 

αὐὐτὰὶ καπει)τεοαξίώω, δρλν, δ Τί ὧν οἷον τέ ἔνι λαθεῖν ἐκεῖνον Τ' ἀκοίμητον ὀφϑα λ- 

μὸν, Εἰδέναι, δον δύαγκη πλύτως Ὑ' αἰ μδοτοντα ζαῖς Ἰιμωρλαὶς ὑπάζθεωον σμέοϑτω. 
φως ! χα) μὴ κερ᾽τι.χ9 τΕρον ἡγωκῖθα, τ Μ δύ, ϑθητων Φόζον “τς πὸ Θεοΐ ἀγανακησεως, 

ἔαητι “λα μνημονζυωμδ δ πϑμτος ΜΝ ῥημοίτων Ιωσὴφ λέγοντος, πῶς ποιήσω ΩΣ ρῆμα 

ἡ, λῆϑ, πὶ ποΐλρ 9 τῷ ΤΌ, γ9, « εϑρτησομαι οὐνὰυτίον τὸ Θεού, οτὸν ὡς δὰυ λογίσμεος ἡμας δια-- 

ἀν. πιραῆηγτότο ον τῇ 9] ανοίῳ ςρέφωμϑν Ὁ ρῆμα, ὁ τἰϑαχοῦμα Φυγαδόζεται πα- 
" σω ἄτοπος ὄχι υμία. (Οἶἴἶτε δίωωυ σωμαίτων ἔχιδυ μία ἐς αλῷ, Εἶπε χθημοτων ἔρω- 

ενμβᾷν 10 Τὶ, Εἴτα λλη Ἴνὶ ατόπῳ" ἡδονή, ϑύλκως τῆτο λογιζέαϑω, δτί κεῖνος ἡμῖν ὅ61ν ὁ δικαἰ- 
ζων, δ ἐχ οἷον τε λαθῷ οσὐϑὲ ζῳ ἐν τῇ Αἰ ϑθοια βύλδυομνϑμα, ν πόρτως 2] Ιαφόνξο- 

ἔβαν Φἐ τα «ἱ φύλου μρχαναῖς, αὶ ̓ὐτολουύσομδν πολλῆς τὴς αἴωϑεν συμμαχίας ἧς 

δμοιτο πόρτας ἡμῶς Ἐχιτυχεῖν, χάθλτι κὺ φιλον,ϑ.9πία ἀ κυρίες ἡ Ἰησῷ Χο τοῦ, 

δ ὃ τω πατεὶ κἡὶ δύξα,, ἁ μα τῷ «ἀγίῳ πγθύματι, νιῶ καὶ ἰεἰ, ᾧ Εἰς «δὺ αἰώγας πων 
τς αἰώνων. Αμέω. 

Λογ. ἕγ. ΚΑΙ ΟΥ̓ΚῊΝ ΓΙΝΩΣΚΩΝ ΟΥ̓ΔῈΝ ὦ ΑΡ. 
χιδεσγκοφύλαϊξ , 9) Ἰωσήφ, 

ἐξ ἘΟΝ Α λείψανα  αϑὲς ἡμῖν Εἰρνμδϑων διυλθιῦθα σήμερον δἐἰποδούνγαι 

ΕΥ̓͂ς Θ. τῇ ὑμετέρᾳ ὀδλαίπτ, ὶ τῆς χν τ΄ Ἰωσὴφ πείλιν ἱφορίας ἀψαο, Θλε) ἰξε 61 »ϑὲς Εἰς μῆχος " ὀκτωλώτος τί! λόγϑυ Οὐχ ἰοώσα-: 
μϑν περαιτέρω πσδεέλϑεν, δλλαὶ μέχρις ὠκείνν ((ὴ λθγϑν ἐφή.. 
σουίμεν, ἡνία. ““ῳ τίου πῆς Αἰγνῆϊίας συχοφάυτίαν κἰ πὸ τῷ 

ρχιμιατείρϑν Εἰς Ὁ δεσμιωτήσλον ἐγεθληϑη. δ 9 σύμερον ὀμα. 

γχαιον διϑαιξαι Ὁ ὑμετέροιν αἰ γάώπην ζοὶ κτ' ὦ δεσμιωτήθλον τῳ συμιξεξηκότα. ἘΣ᾽ 
“ὁ ἐμεθλήϑη εἰς ὀχύρωμα, καὶ παρεδὺ,ϑη ὦ Φηρχιδεσμοφύλαχι, κάχεῖ οσαύτη γέ)9- 
γέ εἰς αὐτ' ἡ πδὰ «Θο5 ῥοπὴ, ὡς πᾶσοιν 1: Ῥργέω ᾧ δεσγκωτηρίε αὐ. ἐμπιςεὺ ϑίωαι 

κποδὰ τὸ Φρχιδευμιοφυλοῖκος. ὦ οὐκ γινώσκων , Φησίν, σσεἰὲν ὁ ἰρχιδυσμοφύ- 

1ολαξ δ Ἰωσήφ. Εἶδες πῶς ἐν αὑταῖς Ὁ Θλίνεσι γιόνϑιος συ ϑὲμίαν ἀἰαϑησιν ἐλοίμ-: 

(αι ἢ») λυπηροῦν, Δλλ᾽ ἡ δύ μη γόψος τῷ Θυου συφία παντω μετεξόνς ζῷ λυπηφοί ἡ 
καϑα τὖ τον «δὶ γδρίτίω καὶ . βορζορῳ τς καιτα χώτειε, ὦ οἰκεῖον Κοίλλος Ἐχιδεύωυ"), 

ὅτω ᾧ ἡ Ὄρε τὴ οὐτα δ᾽ δὺ αὐτέου ἐμιϑώλης, τίω οἰκείλυ δεώα μιν Ἐχιδείκψυται κἀν ο» 

ϑυλεία,κ ἐν οἱ δεγμωτηρίῳ,καν ον ϑλίψοιμεων ἐν αἰνέσει. ἐστεὶ δζῶυ καὶ ἐν ᾧ δισμωτηφίῳ 

45 ἐμοληδεὶς ΟΙΔο πν »ρχδισμοφύλφκα, ἡὶ παάντῶν ἢ αὖντοϑι τίου ὀξωσίδλυ ἐδέξα» ΓΝ 

αὐτώ δὼ υϑυ ἢ ἐν ζτοι ὅπως τῆς πσοσώσης αὐτῷ χάφλτο: ἐκκαλύπηει τέω ἰερω. 

"ὦ 

1: Επλύοτο δ, ᾧῷζησι, ΧΩ τοὶ βήϊμφτου (τα. Ποία; ἄστερ διηγήσει, μτ' Ὧ 

συχφλυτηϑίονω, τ τὸ κοταδικοοϑέρυ τὸ δεογκωτήθλον οἰκεῖν, (ἢ αὶ τϑτο μόνον, λ- 

᾿ “ὦ μιν τὸ γγωδάσαι ἡμῖν, ὅτι κύφλος ἑωώ μετ᾽ αὐτοῦ, κὺ δΤ| ὁ ρχιδεσμοφύλαξ δὲ 

40 γειρϑς αὐτ παν τα ζᾳ αὐτῦϑι ἐπέτφεψων οἰκονομεῖοϊς, ἐγνετ δΐευ μα τὰ βήματω ζχαῶ- 

πο, ἐ(ν ᾧ βληϑίμῶ ἃ στ: ἐν ᾧῷ δεσμωτηρίῳ, αἰεϑρτόντα ᾧ δηρεοινοηθον, Φ τ ϑ- 

γὠδ,ν χε τοτιοιον κατα δι ,οϑέω “4 «ἰ αὐσὸ τῷ βατιλέως ὦ δεσικωτήρμλον οἰκεῖν. κυ) δυζαιμθμος 

μ᾿ κὺ ὃν Φρχαδν πκοφυλωΐ (ἀωέτησεν " αὐςν: τω Ἰωσήφ. οοὲ "Ὁ ὡς δισμωτῆ 

Ομ γίοιζ, τοι, 1. ᾿ δῖ» λριπεν 

ἄζίμι 

-α-ονν-- τσ σαν... ΕΝ 
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λοιπὸν αὐτῷ ὠκέμοντο, Ὅλ ὡς κοινωνῷ τὴς φροντίδος, μάλλον 5 ὸ ὡς ἱχαγῷ ὄχικῳ- 

φίζεν ΓΝ συμφοροὶς τοῖς αὐτῦϑι καϑειργμϑμοις . 4 Καὶ ϑρέφη ἀὐζις, Φησί͵ 
τι ἃ “ϑρέφη ἀὐθις; αὐῇι τῷ, πϑρομυυθεῖτο, εἰ γθύρου αὐ (ὃ λογίσμκον, διήγήρεν 

εὐὖἔὃὝ τω αἰ ϑνοιυ, ν᾿ (ἀωεχώρει κουτοποϑίεψαι «ποῦ τῆς ἀθυμίας. Ησαν 5 ἡμέραις 

πολλαῖς οὐ τῇ Φυλοχὶ, ς Καὶ ΕἾδὸν αἰμιφότερρι εἐἰγύπνιον ον μιᾷ νυκῇὶ ὃ, τε; 
Ϊ ̓  Ὥχιίοιγο χόος, ἡ ὁ Φρχισιτοποιος. Αλλ᾽ ὁθαυμαίσιος ᾧτ ἔρον ποιάνϑμος τίω πύτωγ 

; αἴλρανοσο ἰδῶ αν" κι αυὺ τὴς ὀψεως ὙὙΜ ὀγει οούτων τετουρφιγμϑμοις καὶ συγχεχυμί- 
" γοὺς τω ϑζρεγοιδύ, φησι, » Τίδτι τὰ πσοϑίῷ πα ὑμδν σκυ, 65» ποὸὶ σήμερον ; 

Εδείκψυ ὍΝ ἡπῦ “αρόσωπν καταςασις τίω ἐγδὸν (ἀραχίω. δὲ τϑτο Ἂ συφος 

Ταροῖν μ γι ὦ ἔλεγς, Καρδίας θυφρφινονϑῥης θυύλλει πσδόσωπον᾽ ον ὃ λύπαις ὅσης σκυιϑροπά. τὸ 

ζει. ἐπεὶ δζυ Οἶδε ἀὐρυς ἐν χατηφεία, τυγγόμογζς δχο᾽ τίω δ ὀγειοοίτων ὄψι, ἐ- 

σιωϑοίγετο τίω αἰτίλν μιαϑοῖν βαλόνϑμος. ὁρο, “τὼς κ᾿) οὖν δεσμωτηξιρ τυγχόμων τὼ 
ι ' οἰκείθν ρετέωυ ἐπεδείκψυγκ, ἡὶ ὁ αϑυμίας ἑτέροις Ἐχικυφίζων ἐασουδαζς. αἰ δὰ 

τ ὠκᾷοι; 8 ΕὐἸύπνιον, Εἶπον, ΕἸδομϑι, καὶ ὁσυγκρίγων Οὐκ ἔς!ν αὐτὸ. 

Ηγνόοιωυ τῷ πσεὲς ἀυςἄν" Αἱ φλεγονϑέα τίῳ σοφίλν. ὡς ἐνὶ δ πολλαῖν αὐτώ ς 
ε παδΆσεῖχον. ὅζρὸ ττο σσοὶὲ Ὁ ογυηνιον λέχϑυσιν, Φλ ὅτι μόγον Εἶδον. χα! φασιν, οὐῤσιίς 
᾿ ἔῃ ὁ συγκρίνων αυτό. ΔΑΝ ὁ ϑυιωμιαίσιος δῥήρ φησι πρός αὐτοιξ' Οὐχί ΠΧ 

ΝΑ Θεούδη Αἱ ᾳσάφησις αὐδῶ 61, διηγήσα εος δξυ μωι. Μή) οἴζοϑεν ἐπαγίλ- 

Ὶ λομα ζιυμὶν ἐρᾷν ; Θεὸς ἔδην ὁ ϑ-οκωλυπήων. διηγήστιαϑε δξχυ μοι. ὅρφι (υύεσι ᾧ 

' ζῳπενοφρϑσιώης χσυροολίω, Οὐκ Εἶπεν, ὅτι ἐγω ὑμῖν δζμκρνώ, ἐγὼ ὑμῖν λέγω  ὸ 
ἢ ὀνειρφτων τέων " ἐκίασιν, δλα τί ϑιηιγήσουοϑε ὀξυβῥοι. Θεὸς ὌΝ ὅθ1 μόνος ὁ ζῷ ποιαὺ- "ἦι 

β γα Φιποκοιλύτήων. 9 Καὶ διηγήσει» ὁ “δηρχιονγόχοος. ιν Καὶ αἰκύσακ 

᾿ Ἰωσήφ φησι, τῦτο ἡ σύγχρισις ἀὐτ,, (Ὁ τούς πυθυϑέες, το{ς ἡμέραι Εἰσὶν. 
13. ΕἾ τρεῖς ἡμέραι, ᾧ μνηοϑήσεται Φαραὼ τὴς “δἰοχιοινοχοΐας σῳ, ἢ ὀιπηχατα- 

φήσει σερὺ δώσεις Ὁ ποτήρλον Φαραὼ εἰς τίω χα ἀὐτῖχτ' τίω δργίω συ τίω τὐϑϑ- 14 
τέραν, ὡς ἤοϑα οἰνοχοαύν. 14 Αλλὰ λϑαμνήμϑητί μὰ δ σεται, στὸν ὅλαι 

᾿ ὅδρηται, ᾧ ποιήσεις" ἐπ᾽ ἐμὲ ἔλεος, κἡ μνήσθητι σὐξιὶ ἐμ ασδϑς φαραὼ, ἢ ὄξαξειεμε Ἀ 
ξ ἐκ πτϑ ὀχυρώματος Ὑϑτα, χς ΟἿ κλοπῇ ἐκλοτγίο ὧκ γῆς ἘΞροείων, καὶ δὲ 

Οὔκ ἐποίησα σοσὲν, ὁ ονέξδρον μεείς ᾧ λοίκκον τϑτον. 

Ἐπειδὴ πσδϑεμιξυυυσεν αὐτῷ ζῷ μέλλονζᾳ αἰτῳ γθηςαὶ συμκζἡσεοϑει, τίω χαταλ-» 

λαγέω ηπῷ βασιλέως, φησί͵ μνήσθητί μὰ ΟΥΣῚ σεαυτῷ, δτὸμ Φπολοῤοης σῳ τίωω νη- 
! ! ,ὔ “" "» Ι! ! ΠΣ) 

μεδλὸμν. μνημέζω ποίησαι "τό σοὶ! ζυτα παρομάιυύσαντος, ᾧ ποιήσεις ἐπ’ ἐμὲ ἐλέύς, 

ἢ τούτο αἰκούων, α᾽γαστυτὲ, μυὴ μικροψυχίδν χατωγνῷς τῷ διχαῖα,, δυλαὶ ζυύτη μαλι- 

' ςα, ὀκστλαγηϑι, ὅτί σῶτον ϑυογερφίνων τὶ αὐντῦϑι οἴλησιν διμναίως καὶ ϑύχαείςως ἔφε- 

Σ ρίέν. Εἰ γὸ ᾧ πολλάχις τί τοὶ τῷ Φιρχιδισμοφύλαχος ἀξεσίλυ Εἰλήφει, δλλ- Ὁ 
; μίος ἐθαριωξι» ὦ κατοικεχκλῴοϑαι, ὃ μῷ Μ' αὐ ιϑνγτῶν ἡὶ ἐυπώντων ζῇ. ὅρϑι ὟΝ μα 

εἰ ἐὐτῷ ὦ Οκ ττῦ τίω φιλόσοφον »νωμέιυ ὅπως μ᾽ ὀύδρείας ἐφερὲν ὦπϑρτα, οἱ Φ ̓ 

Ἷ πιλύτων πολλίεὺ τίου ζω πεινοφ οφσιωύζω ἐχιδεικψύϑμος. ᾧὶ ποιήσεις ἐπ᾽ ἐμὲ ἔλεος, χαὶ 

' μνηδϑήσῃ αὐδὲ ἐμοῦ χσοὺς Φαρᾳὼ, αὶ ϑξαΐξεις με ἐκ τῷ ὀχυρωκατος τοῦτο. οὐνύει μοὶ 
! ον ζύϑει, πὼς σεν λέγει κτ' τῆς μιαρᾶς ὠκείνης μοιχαλίδος, ςὐϊὲ αἰτιάτω (ᾷδ8ι- 

ἢ «οὐτίωυ, σϑοὶ τίωυ ΔΜ αἰδελφων αὐἰδὶ αὐτὸν ἀἰπαν,ϑ 5 πίαν διηγεῖται, δλλαὶ συγκα- 
λύψας πόμτα, φησί, μψήςϑητί (48, ὼ ποίησον ὀξενοηθέιζαι με ὠκ τού ὀχυρώματος τύ- 

Ἷ τα ὍἩ κλοπῇ ὀκλάπίω ἐκ γῆς ΕΟραίων, ᾧ ὧδε Οὐκ ἐποίησει οὐδὲν, δλλ ονέσαλο 

᾿ ! μ 



ΕΘΝ 

λ)ρὺ 

ΓΕΝΈ ΣΙΝ, λόγι ξγὶ "5 
μι Εἰς τὸν λᾶκκον τούτο!. μη ᾿ ὡπλώς πού» αἰ ϑαδράμωμϑμ, ω" νοήσω δι τῇ τῆς ψ- 

.ς εὐτι τίου φιλοσοφία, ν ὁπῶς χα!οϑν θὑρυκως τοιδτο), ὼ Εἰδὼς τί διωυήσεται ὦ αν- 
“αὐτὰ ὁ ΦΧ, οογϑος οὖ θη κεράα γοῦθνως γγωσάσαι ῷ ᾿ βασιλᾷ ζὐχατ' αὐτὸν, «τα 

Αἰγυπῆίοω γεκῶκε (παλν “ὃ ζᾳᾳ αὐτοὶ ἐἐρω) ἐφ δεασότέω ἀ ἀνγει Εἰς μέσον, σὐσὲ 

,ς ὧν αὖ λᾷφοις. ὦ λέγει τω αἰτίαν, δὲ ἥν ὦ δεσμωώτηεμον οἰκέει ἢ κατεδικοίδθη, οὐὴ ασῦ- 

δαζει δ' ἅξαι τίω τ δανομίὰμ τίω Εἰς αὐτὸν γελυνμδίω" αλλ ἐδ» μόνου γένεται, ἡ 

τοῦ ὠκεί;ων δηλαδὴ κατηρρρησσα, ἀλλα τὸ 5 αἰπὺ ἑαυτῷ μένον Επεῖνοὲ δ᾽ ΓΟ» “ ̓ ωϑὰ 

ξαδάφων (( υευκίασιν Εἰπων, ὀκλθτ ζω οκ γῆς ἹΘραίων" ἴΩ ὃ σραὶ ̓ Αἰγνηίί- 

ας κείνης τῆς αἰχϑλεςυυ οὐ Εἰς μέσον ἀπι, σὐοὶ τίω «ρὰ τῷ δεαυτν ἀἰδικογ" καῖ 

10 ἀὐτ αἱ “αναϊκτησιν. ἀλλὰ τί Φησιν; ὧδε Οὔκ ἐποίησα. Οσσεῖδὲν, αλλ ὠνέφαλλοι με Εἰς: 

λάκκον τού. ζῦτο ἀκούοντες πειδουωκῖθα, ἐπειδοίν Ἴνσι ζονόέτοις αἰδεπέσωμϑμ, μυ) 

κείνοις απουδούξεν «Ἔξ (ολλεν λέ ϑοίαις, ᾧ πίω γλωοσὸν αἰκογᾶν χτ' τῆς ἐτέρων 

χατη)ϑελαρ, ἀἄλλὼ μόνον ὡὥραως ἊΣ ρως ἐχυδν ἀὐβυϑιωες δεικψεωαι, ὃ μειμεϊ οὔ, “" 

θαυμάσιον τϑην, δὰ συοϊὲ εν συμεφορῶ ὧν κατεδίξανν. καν 2 ῥημιαίτων ὥκπομ- 
ΗΣ πόσαι τὸ τὴς Αἰγυτ! ας τίω ἀσέλψριαν, ἰφε γὃ σῇ, πολλοὶ πολλαϊχις ζ αὐτο εὐϑεωοι ὃ). ; 

τί ἐγκλν μ(φισι, πολλῇ τὴ αὐαιοκυυπίᾳ κεγρηρδύοι (οὶ ζῳ εαὐὴὸΜμ πλημμδιύματα ἐ ἑτέροις 

κὐδιαωήειν Ὀλχιχειορόνν ἐὲ ο ποθὴ ἡλία, φϑνώτερος τυγχόψων, νὴ δγυνάμδνος ὦ ἀὐπαγ- 

τὰ ἐζν ὠληδείας Εἰπῷ, κακείνις τίω μανίαν κατάδηλον ποιήσοι, (ὃ ἑαυτὸν τξιφα- 

γέφερον Ἰλοδείξαι, Οὐδὲν ἐκείνων Εἷς μέσονο ἀπε, σεῖς γ πίω τἶρὰ ἣν αὐϑεϑ'πωνἐ ἐ- 
10 ϑηρᾳ» δόξαν, ὠλλ᾽ ἠρκεῖηο τῇ ἡ ἀύώϑῳν ἐ ἐυνοίᾳ, ὦ ῷ αὐχοί μην ἐκεῖνον μόνον ὀφϑαλμὸν 

ἐδούλον ἐπαυνότίω ἔχεν δ γινομϑμων. δ [9 αὶ σιγῶντος αὐτο ᾧ παῦτα χρυπῆειν ἔπιχει- 
6ϑιώτος, ὁ φιλῶν, 365) πὸς διασότης Εἷς Ὁυσαύτίω αὐτὸν αὐδεφόμειαν ἡγαλν, ὃ στε 14.-- 

λώς Εεὐδεζ ἀϑλητίω ἀγωνισείμϑμον. “πίως ὃ μαιλῶμδῳ καὶ αὶ ὧν Ψῳ κμῷ ̓ζῶτα γιο-- 

μῦμων τέων αἰ πασομόνζω τῷ αι 'ἰδρὸς,, ἀο ὁπτως “δὲς τίω μιελλησιν ςύκ ἐδυσέ. λέν, οὐδὲ 

25 ἀσεδυασετησεν δλλαὶ κα; πολλῆς “τὴς Ὡρολυμίας ἀπαντα φέρων, ἠυχαφίςει ῷ ὡς 

τὰσυγχωριτί γένεαϑιιι δ ἐπούτη. ζαυτω αἰκούσοις ὁ ϑοχισιτοποιὸς, ἡ γομμίσοις ̓  ὃ 

αἰντεὶ γὰρ χουσόν τ αὐτω κσθμιδινύμν, δογγεῖται ἀυτω τίω τῷ ὀνείρου ὄψων, δλ αγους 

σας οἷωσηῷ, (ἢ ἐκ τῆς λωθεν Ὡἰποκαλύψαως καὶ Ὁ τίωυ [«Ἐ}} τότ σύγκρισιν διίζα. 

μδνος, πρλμέμυυει αὐτατ τ' μμέλλοντου αὖτ: κατωλήλψοαῦ ὄλειϑ69), χαὶ Φησιν, 

0 19 Ετὶ τρεὶς ἡμέφφι, ὃ ἀὐφωρρεῖ Φαρχὼ τίω κεφάνμυ σῳ στὸ σῷ, δ χρεμιαίσει. σῇ 

χὶ ξύλου, κὶ χὴ φαΐγεται ᾿ὕρνεα. τϑ ϑρανθ σαρχα σν κι στ. Δια τϑτο 

πλλαίων Εἶπεν, Φησιν, ὁΤί οὐκ ἐπ’ ̓ἐμσυτῦ τα ὑμῖν «σρομόμυω, δ᾽ άα Ἶ 

δ Θιος Ὡἰποκαλύψῃ' ἵνα, καὶ χρυσὸν τὶ αἰ πσοφαίνη Τὴν ὀγει οφέτων ἡ ἡ ὀψψι9, καὶ ὦ οὑ- 
ὁνηίον, μη ἐμοὶ λογίσηοϑε, ἜΣ οἴ99εν ὥωῦτα φϑεήομαι, ἀλλ᾽ ὠκεῖνα ὑμῶν αἰ σσω- 

44 φῶ, ἀκ δὺ ἡ αὐωϑαν χάος κοαιτάδηλϑο, {ριήσῃ. “λα τῆς “δ 92 )εημίας, ἔλιζάσης 

Εἰρὲ ἐρηϑν ὄξμει αὶ ὦ αἷϑὸ τὸ 9 Ιωσηφ Εἰρηνϑμα, ὦ καϑα αὐτὸς (ἰωέχρνο, ϑω γέγϑνον 
Ν 

ἀμφοτέροις, ἢ “ὃς ᾧ Εἰς τίω πσεϑ τέρα ἐπόμῆλϑαν δυημεοίθμ, ὃς Ὁ τίου τί χφοίς 

ἐν ἐδέξατο, 23 Αλλ᾽ ὁ ϑηοχιοινοχόος, Ο᾽ πσαῦτὰ α΄ ρακλυϑεὶς, 

Οὐκ ἐμνή“ϑη, φησὶ, τὸ “Ἰωσὴφ, λλ᾿ ἐπελαί)ετο εἰστῳ, . Οεᾳ παίλιν τὸν δ. 

49 χαον, καλου ο ων γυμνασία, “πινὶ κα) παλφίςρα, αἰγωνιζομϑρον, καὶ κ) τὴς οἰκείας ρέτης ἀ. 

πυδειξιν χϑὰ εχόνϑιον, κα χο οὐρεμίδν τουρϑι χίω. (τυ μόβοντα, ἈΝ ϑορυξείμϑμον καὶ ΟΣ δὺσα 
“ἰαλετοιώτοι. Εἶπε ΣΡ δ ἄλλος πσθός ἑαυτὸν ἰσως, εἰ ὝὦὋ᾽ πολλών τις Εἷς ω" 
ἡ τῦτο; } ἣγὴ ρχίονοηθος, καϑοὺ (μωέκρινα αἱ αὐτῷ πτϑ 0: εἰρφυ τίωυ ον, ὠπέλοτε μᾧ' 

ΘΟ εγίοιξ, τοῦι, α, 53 Ὡὡσαστης 

διὰ 
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: ὍὌσαύτης ταχύτητος τίου πυδϑτέραν ϑϑημεοίλν, καὶ ζοδὲ μνήμων ἐποιήσατο ἐμξ χιῷ 
ἰ πυρϑμέωυυύσοαντος. ᾿δνν ἐκεῖνος μδὺ ὅθην εν αϑέσει ζοστούτη᾽ ἐγω ὃ ὁ μηδὲν χαλεπὸν ἐρ- 

, "νασείὶ μϑμος οὐζφϑα κατακχέκλεισ μϑι μα δυδροφόνων, κα τυμξωρούχων ᾿ κα λη- 

κῶν, μ᾽ μυρία ἐργασαμϑῥων καιχα. Οὐοδντῶτων Οζι Εἶπεν, Οζοι οἰὐγεγόησιν. ἤδι ! 

οἰ οὐ, ὅτι ᾧ τὠώσκαιμμαχοι αὐτῷ μονρότερα ἐγίνετο, ἵνα νομίμως αἰγωνισαίυϑμος λαμ. 

ει σσοϑν ὀϑαδησηταμβο φεφϑνον. σκϑπτει δὲ μοι, (Τ᾽ τίω “ϑποκατάςασιν οὐκ εἰγυ, φησὶ, 
᾿ δύο ἔτη γϑρηλϑὸν ἡμερῶν. ἔδει )Ὰ  ὀμψαι μεῖναι (Ὁ καιοϑν τὸν ξχυτήδειον, ὡςε μΩ «ἰξι. 

, φαγείας αὐτῷ “δμέαϑαι τίω ἐκεῖθεν ἔξοδον. Εἰ (ὦ )ᾺΡ ανοϑ ἿΜ' ὀνειροίτων τῷ Φαρχὼ 
αἰ ποομψηοϑεὶς ὁ Φ χίονοηθος ὅν τῆς οἰκείας ταϑλςα σίας αὐτὸν ἡλθυθέρωσι τὸ δισμω. 

ἱ αὶ τηράν, ἴσως συ ὲ κατάϑυηλος ἔμϑηεν εἰντῦ᾽ γίνγεαϑαι τοῖς πολλοῖς ἡ Φρυτή, γεωὶ ἢ Εἰδώριο 

᾿ ὁ θυ μή χόμος ἢ σοφὸς δεανύτης, κοιϑοίεἣ τεχνίτης ὠφλτος, ὅσον τσϑϑ σήκει “χρόνον τὸ 
“χουσίον ὀμμελῆσοιι τῷ πυρὶ, ᾧ πῦτο αὐτὸ “χοῦ κϑεν αὐδέεϑαι, συγχωρεῖ (ὃ χθῦνον τ 

ἘΣ δυο μ᾽ λήϑάίω ἐτζενέοϑεωι τῶ! Φρχιονογϑδβ, ἡα ἴδ ὁ χα!θ9ς ἿῬ ὀγεισοίτων τὸ Φαραὼ 

κα φϑασῃ, ἢ τῆς ἀγώγκης αὐτὴς (μωυδαυνόσης πείσῃ τῇ βασιλείᾳ τὸ Φαρφιὼ γνώριμος 

' ᾿ σἥνηται ὁ δίχᾳιος. “1 ψ 

᾿ ̓ χν μα. ' Μέᾳ γΣ ᾷ δυο ἔτη Εὖδι, Φησι, Ω ὀμείρᾳτοι ὁ Φαρᾳῶ. 8 Καὶ ἔλμεν 

᾿ «οὐ, δὐαρ ονληριΑ ἀν, ἡ υτοέδαι ὀκόλει πῤ, δ ἀξηνιτὶ 
Ι Αἰγύπῆου, ἡ πὸύζᾷς ζῶν σοφοις ἀυτῆς, τ διηγήσουτο ἀὐύθις φάρα Ὁ οὐγύπριον, Ὁ) γι 

Ἧ ὦ ὁ ἀπαηέλλων ἀυτὸ τω Φαραω. (ρα τίωυ" πολλίωὐ αὶ Θεοδ οἰκονομίδν. αὐοϑ.- 
“ἢ ΤΕρον συγχωρεῖ παντῶν Ψ'αυζϑι νομεφονδμων σοφοὖν πεῖσον αὐτὸν λαᾷεῖν, ἵνα στὸμ 9 

ἢ δειχϑηὴ ὠκείνων ἄγνοια, τε ὧπ ὁ δεσμώτης, ὁαϊχμάλωτος, ὁδυύλος, ὁ Ἑζραίος, 

Εἰς μέσον αἰϑεὶς, " ζῷ ὧν' πολλοις λουθανγοντο »γωρλμᾳ καταςήσοις, κσδόδυνλον ὦ- 

“τα σι κατασκβυαση “ἡνέοϑω, τίω ὀύωϑεν αὑτῷ ἐπόμϑούσαν χάων. ὅτε ὄϊζυ ἀπόμτες 

ΟΦ συφοὶ δα λμόνδιοι ἐδὲν Εἰπεῖν ἡδεωνϑησαν, ὁδὶ Δ] ὅθι Ὁ φύμα ἴδωσαν, ὅπ 
᾿ ὁ δγοχιοινογθος Εἰς μνήμέω ἐλϑὼν κ ασομιμψήσκει" (ὃ Φαραὼ ΜΕ ς ἑαυτὸν συμ- 1: γ 

(εδηκότων,χᾳ) φυσι, ο Τὼ αἰμδοτίον μ᾽ ὀμαμεμψήσκω σήμερϑν. Κα δι. 

ἱ ἡγεῖται αυδίκα, ὅπως ἑωύίκᾳ Εἰς  δεσμωτήθλον ἐγεθλήϑη ἀὐζος, ἡ ὁ δηοχισιτοτοιὸς, ἡ 
᾿ ἐλκσαιντο ζὰ ὀνείφφιτα, ἡ τίω σύγκρισιν ἐδεξνζο δαὶ τοδ Ἰωσήφ ̓  ὅτι κτὶ τίω ὀκεί. 

"αὶ ασοϑαυόρϑυσιν ὕπόυτα ἀδόῖς Εἰς ἔρον ὥξηλϑε. 
14. Ταῦτα αἰκουσας ὁ βασιλϑὺς μετεπέμψατο (ἢ) Ἰωσήφ, ἡ ξηγα δὴν αὐτὸν ὧν 

τῷ ὀχυρώμιατος, ὐ ὄξύρησαν αὐτὸν, ἡἠλλαξαν τίω ςολίω εἰντο ᾧ Εἰσιλϑεθϑς ᾧα- ᾿ 
" χω. Οἵα θ)ϑέως αὶ ὧκ πσϑϑοιμίων λοιπὸν πόση ἡ “μη, ΤῊ Ν᾽ ὀκαϑαρίϑηκα- 
' ; λως χ᾽ τὴς «ἰ πσο μονῆς, κριϑούπερ χρυσίον Φαιδρυνορϑμον ὀζνει ἐκ πῷ δεσμώτην, » 

“ὦ ἡ ἤγετο σοἧς Φαραώ, ΕἾδες πόσον δ4] Ὁ κὐ πὸ τὴς ὀνωθον" Φρϑυρείαϑιι βοπήφ. ὃ- ω 

' ̓  63. πόσα ᾧκογομοή,ϑη, ἥα, ζα κτ' ( Ἰωσὴφ (εἰς ἔργον ὀξέλθῃ. ὯὉ »δ (ὃ μέγρι μ 
ἢ ὠκεῖνον ἀθλον ἡγγωνίσωυτο τῆς μιαρφὶς ὠκείνης Αἰγνῆϊας ζ(ᾳ δίκϊυα “ἰ αφυγων, ἃ Εἰρὸ εἰμ 

Ω ΩΣ Ω ᾿ν 
Ἶ δεσμιωτήρμον " ἐγεθληϑη, (ωεχωρύϑη ᾧ ὍὌΡχιίοινο δον ὦ Τ' Ὡρλισιτοποιὸν τῷ Φαραὼ 

“" ι 
ΝΠ - κατ᾿ ὑκέῖνον Τ' χαιοὸν κεῖ ἐμκοληϑίωαι, χαὶ δζ! τὴς συγκρίσεως “ἶν ὀνειφφύτων μαϑειν 
Ν 3 . ““»,ἤὕ “" » Ω , 
ἢ Τ αἰϑρος τίωὐ συφίαν, ἵνα γε ΟΨ χφηρῷ μνύμέω ἀντν' ποιησούμϑμος Εἰς μέσον αὐπῦώ- 

: “" ! . 9» Π] « 
ΜΙ γαγη. 15. Εἶπε δὲ, φησι, Φαιροιὼ χσοὸς “' Ἰωσήφ" εὐγύπνιον ἐώροικοι, ᾧ ὁ συγ- φ 
Ἧ ἌΨΕΕΝ ᾿ ᾿ ᾿ ' κρίνων Οὔκ ἔς!ν αὐτὸ. ἐγὼ 5, αἰκήκοα, σδὲ σῷ λέφρντων, οἰκούσαντα σε ονυπνια,, συγκχρί- 

γειν αὐταί. ρα πῶς αἰογευνόμδνος ὁφαρᾳὼ αὶ λέγει φανεραΐς, ὅτι συτϊεὶς ΤΜ τ 
ἢ Α . ) ᾿ , ε « 

ἔμμο! σοφοῦ ἴδχυσε τ] φκρίναι ζῳὶ ὀνείρριτα. διλαὶ 5 ὠὐύπνιον ἑώρακα, ᾧ ὁ συγχριοι 
Ωχ 
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οὐκ ἔσιν αὐτὸ. αἰκήκφα, ὃ αἷϑι σὺ λέλόντων, ὐχϑυσαγτά σε «)ύπγια, συγκρίνειν αὐτώ. 
σχύπει μο! ἡ οὐ τὸ Ἰωσὴφ ᾿ (ιωεσιν ὦ τίω πολλίωὶ θὐλοαδειαν, ὅπως Ῥσονρί- 

γεται τῷ φαρᾳώ. μὴ αἰ χυφ τ] θύσῃς, Φησὶν, ἐμέ ἣι οἴκοϑεν φϑέηέαϑαι, ἢ τοιστὸ λύ,ϑο»»πί- 

γτηΖ σοφίας ζᾳτα ϑχακρίνειν. σσεῖξ ἊΝ οἷόν τὸ αὐέυ τὴς ἀθωνῳ Οὀἰποχολυνέως ᾿ γναῖ. 

Ὁ συ τότων κατοωλφθεῖν. ἴαϑι ζοίνιευ ὁτί ὀύθυ Ἔ Θεοῦ ἐχ οἷόν τέ με σρκρινλίεσα! σϑι. 
16. Αὐδυ 75}, φυσι, Ἔ Θεού σύν ἰσοκριϑήσετωι τὸ σωτήριον Φαραω. 
Μαϑὼν ζγιωυ, " ὡς ὁ ἥΜὌἠἪἤ(κἰπόμτων δεασότης ὅθὴν ὁ ζιῦτω ποκα λύτήων, μυ] τοῖδοΣ 

δ, ϑούπτων ζήτει ζωώτω, ὡὧ μόνα, φησὶ, τῷ Θεϑοινν Εἰς φανέρϑν ἀτεν. δόφι “πῶς δχρὸ 

τῆς τὐπυκρίσεως πευδυῦει (ὃ Φαραὼ Εἰδέναι α “Μ΄ 25» αὐτυσοφών πίω αἰϑϑένειθν, ἢ 
το τῦ διασότυ πίω δυωαμιν. ἐπεὶ δξευ ἔγγως τὴν ἐμοῦ, ὅτι Οῴρο “δἰπὸ σοφίας ἐμ, ϑοοπί- 

γῆς ζωτα φϑέγομαι, συεῖὲ ὅξ οἰκείων λογισμδυ, λέγε ζῳῷ ρα τῷ Θεού σοι μηνυϑίντα. 

ὗτα αἰκούσας ὁ Φαροιὼ διηγεῖται ζῷ εἰγύπγια, χα") τὸ τσ τον, τὸ δούτερον. χα! φησιν, 
λ4 Εἶπα Οἷς ἐϊξηγηταὴς,καὶ Οὔκ ζῶ ὁ αὐπαηξλλων μοι. Οὐκ ἡχϑυσοίς, φησι, 

ἡ τ ἐμοῦ, σῦν ορα ἔςι τὸ ζωτα γνωρίζει τὴς δ, ϑοφπίνης σοφίας τ μη τοίνμω ὠκεΐς 
164 γ0ὶς καταμέμιφου ᾿ 56Ὲ Ν α᾽ ἰουσαῖν ποτε ζχῶτα χατωλαζεῖν, ὦ τῆς ὀύωϑεν δεῖται 

υὐποκαλυμεως. 25 Καὶ Εἶπε, φησιν, Ιωσήϊφ᾽ τὸ οἰύπριον Φαρᾳὼ ἕν 81, 

δ 3: "Πεοὶϑ τῦ δεύτερον σε ζωῦτα )εασοιαῇ, να πιφεύσῃις ὅτι αἰληλὲς ἔξαι τὸ πα- 
ὑπ, “κα Ἶ Θεοῦ σοι ἐκηνυϑὰν, ὁτί ὥχεωει ο Θεὸς τ ποίησαι αὐτὸ, ᾿ 

ταδὶ; Ἡ δυυτερωσίς, φησι, βεξαίωσις δὰ) δὲν Φανέντων, ΡΟ πληροφορια, οπ πόμτως ζυ- 

αὐόμ: 10 τὰ γμήσεται!. χρὴ ΓΡῸΝ διέκρινε Τ' Ὡριθμον “Μ ἐτω βοῶ καὶ ἡἹΜ᾿ ἑαῆά ςα χύων, Ε πτων 

νῆα ᾿ς Αἰ ϑιυυίαν μεγαίλζω ἔσεοῖ,, καὶ ζω υτίωυ λιμὸν ἀχμδέξεο νι, χαλεπτν, λοιπὸν ἢ συμισ:-: 
λίω Εἰσαίγει οἰοίς ωυ, χα! φησι" κατάφησον ὀψόρα θη τῆς Αἰγυπῆσ, ὃς δυυυήσεται 
ἑα]α ἐδ ὃ αἰϑιωίας αὶ διυνήματω ((μυάγα γῶν ὅτως οἶκϑνομιῆσται, ὡς δυυυη δίευαι ἐν 
Φ καιρῷ τῷ λιμοῦ ὐθαμυϑίαν ϑύρέο, ᾧ μὴ πόμτελῃ νέον, (δ) ἀφανισμόν. 

“ἌΙ3ΞΖ2Η ρέσε ζιτο ᾧ Φωρχώ, καὶ πᾶσι τοῖς στουσὶν αἰντοῖ, 

ο΄ Κα λριπον αὑαυηρετ ὁ Φαραὼ τῇ ὀκξασει Μ' ὀγει σφύτων “τ ῦ Ἰωσήφ, ὧν ἐθιαϊσατο 

ἡνίκα θα τῷ πατοὶ διῆγε. καὶ αὑτὸς (ὦ ζῷ ὀνείρρυτοι τῷ Φαραω δχχκρίνοι" ὁ 5 Φαροιὼ 
Εἰς τέλος ἦγε ῇ ὀγει οούτων τίω ἔκξασιν ἀγνοων. αἰκούυσας γ.8} ζῳωτὰ φησιν, 

38 Εἶπε τοῖς παισὶν αὐτὰ, μή ἐυρήσομϑυ αὐ, ϑοφ»πον ζοιούτον, ὃς ἔχει πγεδμα 
40 Θεού οὐ ἑαυτῳ 

Εἶδες πῶς ἔγγω ἡ αὐτὸς ὅτι ἐκ τὴς ἀγωδεν Ἔσρχα λύψεως αὐτῷ ζωῶτα καποδε.-. 
λᾷ γύλονε. τἰγα, Ὁ, φησιν, ϑύρήσομϑμ, ὃς ζιαύτης ἠξίωται γάφατος, ὡς πγϑῦμα Θεοῦ 

ἔχεν οὐ ἑαυτώ, 39 Καὶ Εἶπε τῶ Ἰωσήφ' ὅ γ᾽ ἐδειξέσοι ὁ Θεὸς πόρτα - 

πα, Οὔς ἐςῖν δῦ, ϑόϑοπος Φρϑνμίϑτερφς σω. Σ κόπει ἐγζυϑα, πῶς, στὸν βόλη- 

45 τὰ ὀδμή χόμος Θεὸς Εἰς ἔργ9) ἀγαγεῖν ζῷ αὐτῷ δόξαντα, ουὐυὲν Ὦ εἰν τω μέσῳ συμ.- 

(αμόντων χώλυμα “ἀμέαϑαι δεωύαται. ἰδοὺ ΣΡ καὶ σφαγὴ ἀεδὸν, ὡς Εἰπίών, τα τ 
ἀδῆφωδν γέγονε, ὁ ποζαῖσις, κα χατηγϑοία πἰξὲ αὐτὸν ἔσχωτον ἐπα ϑυσου κίνδγωνον, ἢ δὲ-- 
σμωτήρλον Τὶ Τοσῶτον χϑόνον, ἐ μα ζωτα ἀπόντα Εἰς αὐτὸν Δύηνξ,ϑη, δαδὸν Εἰ. 

πεῖν, (ὃ εϑόϑνον ῷ βασιλικόν. Εἰ πειδὴ ἐδειξέ σοι ὁ Θεὸς πϑϑτα ζώτω, σέκ ἐ- 

40 τῖν ἐν, ϑροζπος Φρϑνιμφτερός σὰ τ [μωυετώτερος. 40 Σὺ δξζυ ἔσῃ θχὶ τῳ οἴκῳ 
μδ, ὸ Ἐχὶ ᾧ κύματ συ ἐπαχϑύσεται “τὰς ὁ λαός, πλ ζω ᾧ «ϑρϑνον αὑπερέξω συ ἐγώ. 

᾿ ρα πῶς αὐ,3690ν ὁ δεσμώτης βασιλϑὺς χαϑίςωται πασης τὴς Αἰγύτ]α,ὼὺ ὁ κἰασὸ 
“ δρχεμαγείοφυ εἰς ἃ διεσμκωτήρλον Εἰπιϑεὶς, ἰανὸ τῷ βασιλέως Εἷς αὐτέων 

δυνουΓιτας 

ζτμα, 
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αὐαίγεται πίω δύω "τούτω "φιμέυ" ἡ ο ὀἌνοιδνος αὖτ δεατότης ὄξμς γῆς ἑώρα, ὃ ὡς 

μοι χὺ εἰς δεομωτύειον ἐμιθεδλύμει, τίωυ ̓ϑρχίω παΐσης Αἰγύπῆου δύξα νϑμον. εἶ εἰ- 

δὲς πόσον ὅτ᾽ Ὁ Φέρει δὐχαρίςως (ἄν πειρασμς. Αἰ, τούτο καὶ Ἢ Παύλος ἔλενν" Η 

θλίψις αὐ τατομιονίου ὁκατεργαίζεται, ἡ ἢ ὐ χυο μονὴ ) δυκιμιέωυ, ἡ ὴ ̓ δυκι μη ἐλπίδα, ἡ δ ἢ ' 

ἐλπὶφ ϑ καταιγραύει. εὅφα ἑῶυ. (θλίψεις αὐ στο μονῆς ζεύεγχεν' ἡ! νῖσο μονὴ | δόχιο ρ 

μὸν αὐτὸν ἀπειργάδατο᾽ δοκιμὸς γνόνϑιυὸς ἐλπίξων διετέλει ἡ ἐλπίς ὃ καιτήλέωνο, 

41 Ἐἶπεϑ αποϑὸς ἀὐτύν᾽ ἰδιὰὶ καθισημί σε σήμεξον Ἐχι πᾶσοιν γάῦ Αἰγυπῖν. 

4. Καὶ αἰξεολόνϑμος Φαρκωζῷ δακτύλιον στο τῆς χέιδη9 αὐτί, τ έγνκη 
αὑτὸν Ἐχὶ πίω χέρα Ιωσφ, κα ἡ ογέδυσεν αὐτὸν ζολίω βυοσίνζωυ, υ αἰδιέϑηκε κλοιὸν 

“γϑυσοιῶ τὐξε(ῷ τεώχοδον αἰντῦ;, 4) Καὶ λϑεφίασει αὐτὸν ἔχτ Ὁ ἁρμαῦ 19 

" δοῦ τερϑῦον αἰτϑ, ὠκνρυξεν ἐμασπθϑοϑεν ἰυτϑ; κήρυξ, κὶ ὌΝ κατέφησεν αὐτὸν ἐφ᾽ ὁλης τῆς Ἂ ΝΗ 

Λἰγὐω]ω. Ἔπειδὲ γὸ (ὃ Θεὸ Εἶχε αἵϑ᾿ ἑαυτῷ, ὥν ἀστῷ φῶτα
 πόμντα ΓΝ 

αὐροηυτξέπισε Χ ὁ Εἰς τω αἰξεφανειὸν. αὐτ' Οὐτίω ἀυήγανδμ. 44 Εἶπεϑὲ 
Φαραὼ, αἴϑυ συ Οὐδεὶς " ὄξαρρη τίω ̓ χεῖξϑι εἰυτῳ ἔχὶ" πύσῃ γὴ Αἰγυπῆν. χὰ 

45 Καὶ ἐκάλεσε Φαρφὼ οι ὁνομα Ιωσηφ, ᾿ψΨομϑονφλυη, Αια τῆς 15 Χ τοι 

“πξεσνηϑείας τῷ ὀνομιαιτος διηγεχην τζω μνήμάωυ βυλόνϑμος οὐαπολέοϑαι τὸς οἷυ- μὴν 

πιιργουσης. αὐτεβσοφίας. τούτο γ ἐρμάωευει, διμχρυτήων γνώφης. 2,2 γὺ ζῷ πίοι Ν 

ἀγνωςτι Εἰ; φάνεο9:) ἤγαγέ, ᾿σημϑήνων τοῦτο αὐῷ ὀφαρᾳὼ τίω πσξσσνγϑείλμ ἀπὲ δ 

Ἐχιτίϑησι, ν Ἰηπδαψιλϑυόμδμος τῇ τιμῇ Δίδωσιν αὑταῖ κ' “ τίου υγατέρᾳ Πε- ν᾿ ἣν 

πιφρ εἰς γανάμκι. Εἶτα χι οὐϑνυμως ζω οὗα: ἐτῳρ λιοιδίῳα αὐτῷ διεασῦ- το ΝῊ 

τ,» Φησὴ τ τὸ ἱερέως ἡλινπολέως. ὁ ἵνα μοί, ΓΝ λοιπὸν οἰδν ἄγων τίω ἡλικίαν 9 δ λων 

μάσιος (ὅτ Οσαύτης ἠξιούτο τῇ τὴς αἰμοίζῆς, καὶ Ὁ ὥσντοις ἐπεδείξατο ςδν' ὅν ἀθλοις, 
46 Φησίν, Ιωσὴφ ὃ ὦ τειάκοντα ἐδ, ὅτε ἔφη εναντίον Φαρκώ. Μία- 

σλως "οαἰσωμϑμ ΤΥ χρόνον ἐγκεῖεϑαι, Δ γώ μαϑωϑμ, ὅτι οὐκ ἐςῖν σεν 

οἰ μδηοιῶτι τὴν τὴς ϑρέτης Ὡἰπολογία, οὐδὶ ἐξον νι ι παρϑξαλέοϑει μέότηται, ἐνθὰ Ὄρε- " 
τίωυ ὑπχιδείξα θαι. δὲ!. ἰδὸυ Ἔχω (ξ ὁ μογοννέος ζω, δλλα ᾧ καλὸς τῶ ΕἸδειρὺ ὠρρίς 

Ἵ ἡ ΟΜ αι, ἔς Ν᾽ ἃ γέον ὄντοιν μὴ κεκτῆοϑαι τίω τὐσωματος θὐμορφίμυ. ὧν 5 70) ω 

γεύτητος χ κρϑς ζω ἐξ ι ἴδε ὼ ὡρᾳῖος τῇ ἢ ναι, αὶ ααϑὸν ο' Ο᾽ αὐτῷ τῆς ἡλικίας τῶ »,- 

γι τυγ γχόϑων, δοῦλος χαὶ αἰχμοιλώτος ἐδετο. ,δικαιπῆα ἐτῶν 7.» ζω, ησιι, ἡ- 

γίκιᾳ, καιπ) Αϑι Εἰς Αἴγυῖον. Εἶτα φ, αὐτῇ τὴ χα ίνῳ “τῆς νεότητος γελιοδιῳ " 

Ἐχιτίϑεται ἡ ἀκόλοςος ᾿Αἰγυπῆϊα, ἡ ἡ δεασοινγα αὐτῇ γελρνεδὲ Ἴ καὶ Φὶ ὅτ 

πὐδιελμετο Ὁ δι ϑρείας τὸ ϑιχαδ. εἶτα τὸ δεσμιωτήξιοι, χα ἡ δχὶ ζοσῦτον χξϑον ὀχ 

ζᾳ λαίπωρία. αὶ ἐνϑμε κφιϑουπερ ἀδαμας, εἰ μιόγον ἰγνονϑμος αἰαϑενέφεροε, δλλαὶ χαὶ 

“λείονα ἐχευὺ ρυσλαμξανων. εἶνε γϑνοράσαν αὐτὸν τίωὐ αὐωεν χάον. Ἂ Ωἢ 

πυελλαθων ζῷβ δε ἑαυ Ψ πόρτοι ἐπεδείξατο, ΥΕῚ τῦτο οπὸτν δισμωτηρὰσ  τίω , 

ϑρχίω πο σης ὀκαλέϊτο τῆς Αἰγύπῆς. 

Ταῦτα αἰκούοντες μηδέποτε ἐν ζαῖς θλίψεσιν ἀἰπαιγϑρθύωμϑῳ, (μηδὲ τοῖς οἰκείοις - 

λογισμοῖς κατοιχϑλϑυοιῶτες δυσανασατώμδι' δ λα πολλζω τίου αὐπυμονίω ἔχι- 

δεν ύμϑμοι τὴ τῇ ἐλπίδι πεφω θα, εἰδότος τῷ δεαυύτυ ἡμδι τὸ τὸ Δ᾽ μήχανοι, κα Ἁ οΤί ὃ πί- . 

Θλορών ἡ ἡμᾶς Ἰαταλιμπα γ6ι πεῖδαν λαθει γν5) λυπηραδν,δνλα βελθιϑμορὴ ἡμᾶς ἀγω- 4 

γισαιμθοις Δσμ πεν αϑαδισαιοϑει Ὁ φέφαιον. ὅτω πόμτες οἱ ἅγιοι ἐυδυκίμησαν. δια 

στο χαὶ Ἰῷ Ὀσύτολοι ὀλεγϑν, Διαὶ πολλών θλίψεων δῴη ἡμᾶς εἰσελλεῖν εἰς τίιὦ βασι. 

λείδω τυ ν᾽ Θεού, κ᾿) αὐτὸς ὃ  Χοιτὺρ ἔλεγέ ὧν μαϑηταῖ, Εὖ τῷ κοσμίῳ ϑλίψυ ἐξετι, 

λὴγὰ 



ΓΕΝΕΣΙΝ. Λογ. ξ4, (1. ζς. μά : 

μὴ τοϊγιων ἀλαλλωμδμ ποὺς ἐ ϑλίναις, δον ἀκόωμϑυ Παύλου λέφγϑντος, ὅπη Ὧ) μι τιμιγιβ: 

ϑέλοντες ζῶ ἐυσεξ ὡς ον Χοὶς ᾧ [ησῦ, διωηϑήσονται. χαὶ μυὶ ξενιζω ἔβα, μηδὲ δυαα- , 
ραῤνωυϑυν,διλλαὶ μίφ' πασης λὐδρείας κἡ “ἰαυομονὴς ἴω ἐπαλόνϑνα φέρωμεν, μὴ πσϑϑς 

μη" Οἱ ολίψεις αἰφορώντες, διαὶ πσοὲς τὸ κέρδος τὸ ἡμίν οὐντεύϑεν " συλλελύνϑινον. ἐμι- 

ἐς πρρία ὙΣΡ ὅθιν αὕτη πνϑυ μοιτική.  κοϑούτῇρ» (Ὁ χρήματα συλλέγαν [δα λόμλροι, κα 
πίω ἐμπορίαν (ιύτίωυ τίου βιωτικζω μετιόντες, σύ ἂν ἑτέρως δυυθηϑείεν αὖνξῆσοι “5 
οἰκείλυ αἰδευσίαν, Εἰ μη) πολλοις κινδηιύους «ἰ πσομένοιεν κῸ γάν αὶ χτὶ ϑυύλαοσοιν 

(ὺ γ»» ληφῶν ἐφοδὸες, ὁ περ ἐχιρελας ὀμψαΐγχη αἰ πσοφῆναι ) ὰ οφς πλώτα 
πο. μῦν πολλῆς τὴς ασολϑυμμίας" κατοδέχεοϑαι ὁτοιμιοίζονται, τὴ πσδϑσϑοκία, τῷ κέρδους 
μὴν οουσεμίλν Τῇ λυπηρῶν αἴδϑησιν λαιμθαγοντες᾽ (1) αὐτὸν δὲ ὅ9 πον καὶ ἡμᾶς οὐγνοοιῦζοις 

ΠΠἘ ἐντεύθεν ἡμῖν συλλέγόμϑνον πλούτον ὸ τέων πγϑυ μιοιτικὴν ἐμιποείδν, πσρϑσήχει χαῖ-. 

μενα ἀγάλλεοϑαι, ἢ μι σκοπεῖν ζῳ βλεπόμϑμω, διαὶ (ὶ μυὴ βλεπόνϑυα, χαϑοίαν 
ὁ Παύδλος οραιννᾶ λέγων, Μὴ σχϑποιεώτων ἡ μδυ τα δλεπονϑνα. τῶτο “δὰ πίσις, δ-- Κορϑε μα 

τὸν μὴ τοῖς σω ματιχϑῖς ὀφϑουλμοῖς φὐρχω ῖθα, μόνον, δλλαὶ τοῖς τῆς αἱ ονοίας ξμμασι 

1 φόμταζω ἄθα ζῳ μι! ὁρώμϑνα. ὠκεῖγα γδβ μάλιςα “δορὶ ἣ' σωμαιτικδζυ ὀφϑωιλ δι) , 

ὁρωμδῥων αἰξιοπιφύτερφι ἡμῶς ἡγεῖ, δῷ, ὅτως ὁ πατϑιάρχις ἐυδοχί μιηστ, πτιξεύστες τῇ 
τῇ Θεοδίαυο έσει, κα λυώτεξ99 τῆς Φύσεως γεχϑνὼς κὶ ἢ αὐ, 65 πίνων λογισμϑμ Διὸ Ῥωμ, διγὶ : 

ἐἐλογίωϑη αντῳ Εἰς δικαιοσιωύζων. οὐνόησον ὅτι διχαιοσιωώη 66] Ὁ πιζεύεω τοῖς χρδοος ἱ 
τῷ Θεοῦ λεγϑυϑύοις. ὁτὸρ "ΣΡ ἐκεῖνος ὑποορῖταὶ ὡς, μή μοι χῸ αν, ϑροπίνζωυ ἀχολῦ- 

ζοϑλυ ἀπαίτει Οἱ πυροαγμλατο,δλλ᾽ ἀμώτερος ὟΜ τοιότων γινόωϑμος λογισμῶν, ϑοίρσει τῇ 
τὸ αἰ πσοορμδύου δυωναίμει. τως ἔκατος Τὴν δικαίων ἐυδοχίμιησεν, ὅτω ἡ ὁ ϑωυμαίσι-- 

ος ὅτος Ἰωσήφ, τεσύτων μ( πὰ ὀνείρριτα εἰν μέσῳ κωλυμοίτων βμονϑῥων,ούκ ἐταρϑήϑη 
(δλογομὸὼ, οὐκ ἐθορυξήϑη,ὐλλ᾽ ἐρρωνδύῳ ῷ Φοονήμκατι πλβτα γι υναίως ἔφερεν, εἰ-- 
δὸς ὡς ὧχ οἷον τε ὀζαπεσεῖν (οὶ ᾧ Θεῷ δύξονζᾳ. δ. ὶ μῶ᾿ ϑουλείαν ὶ κί  δεσμωτής. 

': ΘΟ ὼ συκοφὸντίλν Ὁσαυτίιυ, τίου ὔρχίω ἐδέχετο παΐσης τῆς Αἰγύφηου. ζωστα δὴ 

πόρτα λογιζόνϑμοι λὐτέχγωμδυ ϑιμναίως πυοϑς τὰ ἐπαρόνϑρα, ἐνγαφαφοιωῦτες κ᾿ Σὺ 
πόβτων ζ γιλαν,ϑοσίπῳ Θεῷ, αὶ Τὶ τὴν αὐτό λα ϑμοντες αἰδίλημιν" ὃς Ἄβοιτο πού-- 
ζμμήμᾶς Σπολαύσαι, χαίρατι ᾧ φιλαν,ϑοφ πίω Ἐ κυρία ἡ μδϑυ" Ἰησῷ Χοιφού, θ᾿ ὁ τῷ 

πωτοὶ, ὦκα ᾧ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κρ οτος, Τρ υυὴ, νιῦ χαὶ αἰεὶ, χαὶ Εἰς ὧν" αἰαίγας 
40} αἰώνων. Αμώωυ. 

λογ. ξβ, ἘΞΉΛΘΕ ΔῈ ΙΩΣΗΦ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ͂ 

Φαρκὼ, ᾧ διῆλϑε πάσαν γῴῶ Αἰγυπήου. ᾧ ἐποίησεν ἡ γὴ οὖν τοῖς ἐπα ἔ'- 
" τεσι τὴς θυϑξυίας δραΐγμλατω,, χαὶ ( μνήγοιγε σῖτον ὡς τίω ἀμιμον τῆς 

4 ϑχλαοσης. 

εἰς. 7 Οὐλεωῶε Ἂ) σήμερον τῆ τὶ ῷ Ιωσήφ ἱσορία ἐπέλϑωμϑυ ) Ἂν Ἰ 

ὴ δωμϑμ πὼς τίω δρχίω Τῆς Αἰγύπηου πασης ϑυζαι ψϑμος ὁ ϑωω»-- 

ἘΞ μαίσιος (ὗν, ὅδὲ τὴς πυοόσόσης αὐτῷ (υέσεως ὡπόμίῷς πα- 
ἘΕΞ ρέμιν,ϑήσουτο. 47 ΕἾ ζηλῆς  γ φησιν, διπὸ κυδοσώπου ᾧα- 

ΦΞ: οκὼ, ὁ διῆλθε πᾶσαν γάω Αἰγύπήου. ἡ ἐποίησεν ἡἡ γῆ οὖν τοῖς 
ἜΞῪ Ἔγὸς 9) ἐπῆα ἔτεσι τὴς δυϑίωίας ϑρώγμαΐζᾳ" 49 Καὶ (ἀωήγαγε 
σἴτον ὡς τίωὐ ἄμμον τὴς ϑουλοίοσης. Παρᾳλαίων οὐρὰ τῷ βασιλέως τίω ἐξ- 

τυ σιὸν 



ὠν μῷ, 499 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΤΩΝ ΓΙΣ ΤΗΝ 
υσίαν ἁπτισοιν, (ἰωΐγαγέ, φησι, ζὰ δυνήματοι, ὃ οὖ ταῖς πέλεσῃ ᾿αἰπετί)εῦ, π"- 

τ βασκβαζων ἰχϑμίω ̓ωἴοαμυλὸν τῇ Ἰμδηϑσῃ γένοεϑαι οὐνδεία. Εἴδες δίας «ἀμοιοας 

τὴς καρτερίας τὴς αὐτου μονὴ ἡ πῆς ἀλλὴς ὭρΕτη ς ὦ 5 ὐζωϑα ἐδέξατο ὁ δίκιο, 

Ὅσο δεσμωτηφία Εἰς τα ἐ βασίλεια, αὐελϑων. 40 Ελλύοτος ὃ ̓αὐζρ, φησι, δύου νὶ, 

Ὡρὶν ἢ " αὐ οα λυ ο, τὰ τὰ ἐτὴ τῆς οὐδείας, ᾧ ῥ Ϊ Καὶ ὀκάλεσε ὦ ὁνο μι τῷ ὐϑ- 9 

τῦ Μάυαουῆ, ὅτί ὑχιλαϑέοϑαι μέ, Φησιν, ἐποίησεν ὁ Θεὸς πούτων δΨ πόνων μι, ἡ 

“ὖ παΐρος μιϑ. Σ κόποι τῷ αὐδρος ὧ  φιλόλεο, ὅπως τῇ πσϑϑσνηϑρία, Τῷ ποι- 

δὺς εἰγαποτίϑοτω του" ωινήμέω ἃ αποίντων,ὦτε διδιυνεκῆ αὐτὸν ποιφ, τίω θιασρισίαν" Χγίῃ 
ἥα καὶ κ) Ὁ ἂς εὐτε  δρννϑεὶς ““ τὴς οἰκείας πσξϑσνηϑείας Εἰδέναι ἐ ἔχη ὥν" πειροισμοις χιδῳ 

ἀ ᾿ αὐ σσο μονζωυ, ζω ̓Ὠπδειξαιμϑιος ὁ 0 δίκαιος Εἰς Ὀσαύτίωυ αἰπλϑς «ἰξιφαε. 1 

ὁτί ἔπειλαλέοθαι μι ἐποίησε πάντων Τὴ πόνων μϑ, . ὺ Τὴν αὖ παΐξος μῦ. τὶ ὅ81, πα). 

τῶν “δν πτνων μϑ; εγζϑω, αὐ Πεοϑαί μοι δοκεῖ τίου τε ποϑϑτέραν διυλείαν καὶ αὶ τω 

δευτέραν, " τίω ω τῷδ. δεσμωτηρίῳ ζιλαιπωολλυ" ἡ παγτων ΜΨμ τῷ πα ὸς μϑ᾽ ῷ 

λϑεισμὸν, δ αἰ σσέμεινεν ἔξω ὯὋ Ἕἀγκαλὼν “νόνδμος ἣν πατορϑν , ὅτι ἀῶρῳ ἡ- 

λικία μτ' ὕσαυτις ἀϑατζαφεὶφ λιμδιριας δυλείδν ἀρτὶ τὴς ἐλεεῖ ἰας ἠλλάξαν, 4 

2 Καὶ δι ὄνομ τῷ ὑ δυύτέορυ ὠκαλεσεν Ἐφερίαι, ὅτι ἤυξησε μέ, φησιν, ὁ Θεὸς οὐ 
Ὑη τοιπενώσεως μϑ. ὥρᾳ αὶ ἡ τίω τύτι ποϑόσηγϑοάλν δίγαριτίας, πεπληρω- 

δύω. δ μόγον 2}, φησι, .}} λυπηρῖ ληνίω ἐποιησούμιζω, ὡλὰ ᾧ ηυξυϑίω ὁ ον 

τῇ γή, ὡγῇ ἡ Ὀσαὐτίω ὑπέμενα τίω " τουπείνωσιν, ὡς ΟὟ τοῖς ἐλατοις δνέοϑαι, ὦ γαναὶ 

«τῷ υ ζῶ Ὠγπικρεμιαοϑέωαι μοι κίνδειυον. ὀλλὰ λοιπὸν ἀξων ἀκῦσαι Μ ἐπορμθῥων. 1 εὐναὶ 
κῷ γβ τί ἐὐϑθιωυΐαν Ὁ ἐπί ἐν ὀφλασε ὴ (ον ἐτη λιμϑ κι δ τίου “εραγϑρένσι Ἰων 

τῷ Ἰωσήφ. ἡ "γὰ ἫΜ ραγμάτων ἐκζωτις λοιπὸν " ἀπϑόμζῳς ἐπαίδυυσε τίω τὐτ9ο- χα 

ὅσαν τῶ δυδὴὶ συφίδιυ, ὦ πανζακ «ἰ πτοκυτήειν αὐτω [,ϑδεσκθύαξε. καὶ κ) λιν 5 στροδροῦ 

νοιδια τέως οὖ ασολοιίοις συ ἰδὲ μίαν ἀὐζες αἰαϑησιν λαθεῖν τῆς εὐδείας (ἰμυεχώρισα, 

ὧν πάσῃ γϑ, Φηνι, τῇ ἢ Αἰγύγῆῳ καὶ ἡ Τὰν ἄρτοι. δ ιλλὼ τὴς φενογῶ »(ας Ἐθηιταλείσνρ ἔν ἰ 

χρῳξενο ὁ λαὸς ποὺς Φαραω ῳ Φέρριτες τίωω ὀνδειλυ ἰδ πολλίω. “ἰ ασὸ τῷ λιμέ κἀ- 

τὐναγκαζόρδνοι Ἐχὶ ὯΝ βασιλέα ἐ ἔπφεγον. δλλ ὁ δι τῦτν τίω δύγνωμοϑιμώξν. 

: 46 Εἶπε Φαραὼ τοῖς Αἰγν Ἴΐοις, ᾿πορθυεαῦς Ὡὲνν ῷ Ιωσηφ χὴ) δἐλὺ εἰ- χὰ 
Ἵ π᾿ ὑωνν, πιρίσαιτε" Μονονθχι λέγα ν, τί πζϑς ἐμ κεχήνωτο: ὄχ ὁράτεῦ ὁΤ ἐγώ 
| Μἅ “ἁπλαῖ; ῶ ΧῊ “μὰ σὺ πξίκειμαι, ὠκεῖνος δὲ Ἴ,ὁ γῆς σωτηδίας ὦπασι ἡ αἴτιος γ: :9 

γυρϑνος: Τὰ Οίιω ἐκεῖνον καυτάλιμπαγοντε ἐπ᾽ ἐαξ πφέχετε, ΔΛ ἀπίτε καθ ὁκέῖ- 

δι 

1 

ψογ᾽ ὅν υ ἐμ ς ς ἄρ ὑμῖν, ποιεῖτε. 47 Ανέφξε: ἣ Ἰωσὴφ «ὧν σιτοξολαδας, καὶ δέπο: 

λει τοῖς Αἰγωγῆϊοις. Καὶ ὍΝ, παγίϑε ἐπενέμετο τῷ λιμιϑ ἡ αἰναγκη, 

48 Π σαι, Φην, αἱ χῶραι ἦλθον εἰς Αἴγυτῆον ἀγϑεαζεν σι σιτον. ἐπεκράτει δ᾽ » ων 

ὁ λιμὸς οὖν πσσῃ τῇ γη. Ορᾳ μοι ἊΣ μικρὸν »ΝἉφ “ζω λαιμίθανεσοιν δ ὀνειράτων ΟΝ ὧν 

τῷ Ἰωσνῷ τῶν ἐδεζασν. Ἐληκρ «πτήσει, τος "ὃ τὰ ᾧ λιμοῦ, χατοωλαθόντος κ Χ) τί Χλνα- Μ᾽ » 

1 δ, ἔνα χατώχει οἷαχωδ ὁ τότ πατήρ, 

᾿ χες. μβ. Ι Μαϑῶὶ ὁτί 66) πρασις σίτας -» Αἰγύτῆῳ, Εὐπέ,φησι, τοῖς πειισὶν εἴτ" ῥα 

] ῥαϑυ, κεῖτε; 5 1Ἰλὶὰ αἰκήκρα ὅτ 681 σιτος ἐν Αἰγύτῆῳ. κατάδητο ὡρίαοϑαι ὟΝ 

[] μικρα βρώματα, ἵ ἵγα φώμδν, ᾧ μὴ Σἰτολείνωρϑμ, Τί, φησιν, ἐνζμει καϑν- 4 

᾿ “δε: ; ἀπίτ Εἰς τίω Αἰγυπῆον,ὺ ῷ τοῦς φαφοφιν ἡμῖν κομίζει ζωταϑ ὃ ὦπαντα 

ἐγίνετο, ἵγα, τ ἢ ὄψωι τ οαξαἰλλωσιν ὡπαντὰ ὦ π᾿ Ἰωσὴφ αδᾷφοὶ, καὶ αὶ τέων σύγκρισ! 

Ϊ τῷ οὐυπνίν, ζω ᾿ ἀδοις ((ἰωυἐκρινὰν ζωυΐκο,, ἢ ἩΧϑυστΩ τϑ Ιωσηφ ὧὸ ϑρρα μκοι διηγϑυμϑύα, Εἰ; 

| »" 



ΓΕΝΈ ΣΙΝ. λογ, ξδ, ἀο1 χοῦ μιᾷ, ' 
ἐρνὦ ἀγάγωσι. ὰ Κατέξησαιν γϑῇ, Φησι, Φ δέᾳ ἀδῥφοὶ, 4 Καὶ 

᾿ᾧ Βοιαμιν ούκ ὄλαζον, ὃ ὃς ζώ )δᾷφὸ; 18 Ἰωσήφ ὁ ὁμομιήτξιος. Εἶπε Δ ὁ πα! πὴρ ; 
εὐ μήποτε συμοη ἡ αὐτῇ μαιλθχία. Δα! δι ἄωρον" τὴς ἡλικίας ἐφφείσοιτο τὸ 

παιδὸς. γι Ε ̓λϑόντες 3, Καϑα ρα ἄρχοντα γῆς Αἰγυσῆωυ, 

4 ΠΙροσυνύνησοιν τὸν Ἰωσήφ Ὀπχὶ ππρήθυπαν Ἐχὶ τίω γέ. Καὶ γιου  μϑὸ τέως 

ἐγοοιώτερ ἅπαντα ζῶτα ποιοῦσιν. (5 ΦᾺ εκ ὀλίηϑς γέγϑνον 0 ὁ μόταξυ “χρόνος, ὑκ- 

ἐπὶ τὸ χαρακτῆρα το "ἀδελφοῦ ἐ ἐπεγίνωσκον. Εὐκὸς γδ ΦῳΨ ἡλιχία, αὐτὸ δμόμδμονὸ ο»- 

ἡαγδν να τὸ ἐχαροιοτῆρϑε ἐργοίσοιοϑει. 5 ἣ δον οἷαι χὰ οἰκονομίας τὺ τὺ ἡ ὅμα α.- 

πόμτων Θεοῦ, ὧι κε “ἢ ̓ διυυηϑίοῦαι, αὐοις μήτε ὡκ τὴς αἰ σλέξεως, μήτε ὧκ Τῆς 3 9- ᾿ 

10 ας Ἰχιγνώνει ῷ ἀδῇφώ. πῦϑιν "ὃ ἐὺ “πᾶτε κ) Εἰςνοιῶ ὦ τούτο ἐδαϊλλοντο κὶ ὼ γὺ ὠνόμι- ᾿ 

ζω αὐτὸν τοἷδὰ τοῖς ἰσμκαηλίταις οἰκέτίωυ “πνόμδυον λοιπὸν , ΧΟ τοῖς βωρξάρνι 

δουλείαν αὐπσυμδύειν. ὃ ἀΐθὶ Ἂ συ υδὲν Τοιούτογ συοϊὲ Εἰφὴ 

οὐχ ἐπεγίνωσχϑν ῷ Ἰωσήφ. αὐτὸς ὃ οἰ αγοῦμα λιασοίμδυος αὐςὧν: ἐπέγνω, τὸ λαν-: 
ϑχγειν ἐασούδαιζε, ἢ ὡς δλλοτείοις ἀύζις ππϑησφέρεοϑαι ἐδώλετο. ' 
Ἵ Ηἰλλοτοιούγο “»Ὁγ0, φησιν, αἰπ' αὐ, κα Ἂ ἐλάλησε ὐὐζις σκληραί. ᾧ Εἶπε, πόθεν ! 

κατε; Πρραποιήται πϑμτελὴ ἀγνοίαν, ἵγώ πλρτὰ κῷ  ἀχριξείας αϑῇ. αὐνἿὟν Ι 
ἕ μαδεῖ δυωυηθή. ἐπεϑύμει χὰ γναύγαι ὰ ῷ ̓ῷ πατέρᾳ ὁ ῷ τὶ ἀνφφόώ καὶ ο τέως 
Ἷ β ᾧ πυνλανεται ἐκ ποίας χώρφις τυγχϑεένσι Καὶ φασιν ὁκ τιρ αγααν ἐλϑειν ι 

ἀγϑοϑίσαι βρώματα. Η τῦ λιμού, Φασι, αϑαϊγκή τὴς ὁδιονπορίας ἡ Μι 

30 τὴς ἐλὐασξοῖ, πεποίηκε οι οἰ ὃ ὕτὸ καταλιπόντες (οὶ οἰκεία, ογζιὔ)ω οὐρνον 

ἴδ Καὶ ἐμνηιϑη, φησὶ ἡ» ωσὲφ γΨὸς οὐγυπνίων, ὧν Εἶδεν αὐτός. Εἰζε ἐνοιὰν ἐλ- 
μνο ὑγειραύτων καὶ ἀμόνι ἔκξασιν Εἰ ἔβηϑν ἐληλυϑὴδν ἐξώλετο μετα ὶ ἀχριξείας 
ἐπαγχω μίαϑεῖν. διὸ κα ὦ κμῷ πολλὴς ἀξιετῇ χης σφοδρότητος ἐυ ἐυϑλέως ἰυκρίνεται, 

Καί φησι, χατασχοσοῖ ἐφο, καβϑμδῆσαι 0} ἴσηῃ 
" Οὐχ ὑγιῷ, φησι, γνώμη ψιγερόνατε. ἐοίκ αὐτῇ τὶ 

ἐ »ν λοάφιξν “πεποιηκέναι. (ὡ: ) γιο!" πρόμηοί φ 
᾿ Καὶ ὁαῷ μαϊαῖν ἐαπούδοιξεν οἷωσὴφ, ζούην οἴζζοϑεν αὐτὸν δλιδεύσχουσι᾽ και Φφασν, 

᾿ Οἱ παίδὲς σῳ ἡλϑομδν «ρίαοζ, βρώματα. 11 Πλύτερ ἐσυϑῳ κα ὑοὶ ἐγὸς δὐ,ϑ.9.3 

| που. Εἰρζωικοΐ ἐσμεν. (ἕο ἰσὶν ὡ παϊδὲς σύ χαιτείσχοποι. Ἐτιἰθὶ ἑαυ 
30 μόνον πολθορύμϑροι, ἡ ἰ αὐσὸ τὸ ῦ φίδι τουτασειαϑέντες τίω ὄχννοιδρ, σχυΐπω (ὶ τῷ 

Ἰωσὶφ  ασουδοιζόμϑμα Εἰρήκωσι. δὲ Κ ἐπέρϑρε. λέγων" 1, Οὐχί, δνλὰ ῷ ἴλη 
πὴς γηρῆλθοτε ἰδεῖν. ᾿Περῆςς, φησι, ζωῦτά μοι λέγετε. ἡ. )γ αὐτὸ ὦ δια ̓  
πα ἡ δία, ὑμδὰ δείκψυσιν, ὅτι χαιχϑυργέᾳ, τινὶ ἡ χοώρϑμοι ογζῦλα τἴϑαγέρρνατε, ὡβ ἣ 

αἰπὺ τὴς ὀμαίγκης αὐτῆς (ὑμωελαυνόμϑμοιὶ βελόνϑμοι Εἰς οἶκτον αὐτὸν ἢ 

᾿ φασί" 13 Δώδεκα ἐσμδῳ Φ παϊδὲς σψ. 
Ως μι» ῥηματων ὠπάτης. Ὁ ὸ τοῖς ἐμιπδρρις “δ αὐὖμ χωπκρϑύτεξ 

οὐμῷ (μωύψαν ἂν ̓ λέλρυρι,. δωδέχᾳ ἢ ἡμῖν, αἰλλεὶ δωδεχὰ ἐ ἐσβάον ἀδελφοί. 

Καὶ ἰδοὺ ὁ ὁνεώτερης μοι τὸ ὁ παΐξ᾽ς ἡμδῇ Ὑὅτο »δ ἡ ἦν ἐνῷ, ῶ πνυνζς 

, μον γνῶναι, Εἰ μή Ἴ ἀδελφὸν (ᾳ αὐτὰ ὶ αἰ οτελείκασιν. ἰδοὺ ὁνεώτερφε μετὰ τῷ 

40 παΐος ἡμδῇ] ᾿ σ᾽ ἕτερρρ ὐχ αὐσσάρχει. Καὶ θὲ λέγθυσι τίω αἰτίαν στι-- 

φώς, αλλ ̓ἀπλώς, δἰχ ὑπάρχει. ὠκ ττο Εἰς αἰασονψίλν ἐλθὼν, μΐποτε Ὁ ἡ [6] 
ὁ Βοιαμὸ τὰ τὰ ὅμοια, Εἰργοίσαιτό, Φησι" 14 Τϑπτ Ρ ἐσ!» 0 ὁ Θέρικα ὑμῖν, ὃ οΤί ἴα- 

πισχοποί ἐφε, χῷ Οὐ Ν᾽ Μη , ὀξέλθητο οὐτούθεν, ἕως ὃ ὁ ὁ ἀδελφὸς ὑμδϑο ὀγεώ- 

(12. 

᾿9 

ἵ 
᾿ 
᾿ 

γ, χὸ Οὐχὶ κύριε. 
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' τερος θλθη ὦδε. κεῖνον ἰδεῖν βεἰλομαι᾿ ᾿δχιϑυ κι )εασαοϑε () Τὰ αὐτὰς ΜΑΙ 

λυύσοντω ὠδἔνας. ὑφοραΐμαι ΝΣ ὑμδν ὧκ ΤΡ κατ᾽ ἐμὲ ϑμονϑρων τίω μεισοίδελφο 

ἯΙ γνωμέωυ. Εἰ Ὀύνιω βύλειϑε, 16 Αποζείλᾳτε ἕνα φϊξ υμδὰ ᾧ ἀγάγετε αὐτὸ 
ἢ Ὑμεῖς 5 οἰκεῖτε ὃ δεσμωτήφλον, ἕως αὖ ὠκεῖνος πργδα γίνηται. ὠκεῖνος γὸ πρόδα)ς- 

ἡϑνως διδειξει, Εἰ ἀλυϑηζα ον ὑμδν λέχθυϑνα, ὁ ἐλϑυϑερώσει ὑμᾶς πεΐσης «πον. 

4ἔίας. Εἰ γὰν μὴ τϑη»" Ἄηται, δλόν [81ν ὅτ| χα τοείσχϑποῖ ἐφε, ὁ οἱ 9) τῶτο ἐγζωῦ. μη 

9. οὐοαγεγϑνάτε, ζώτα Εἰρηκως, 17 Ἐτ αὐίδν" οὖν τῇ φυλακῇ. ἢ 

Οἷα πῶς αὖ» Μ᾽) βαοτινίζει ζμιάγνωμας, καὶ δὲ ὧν Εἰς τύτος Ἐχιδείψυτωι, ᾿ Φιλι.- 
φοργίδλυ δείκψυσι τίω (δὸς ᾧ ἀδελφόν. ι μετὰ Ἀ τρεῖς ἡμέρας καλέσας αὐτῶν. ἐπι 

18 Ὑ9» ποιήσετε, ἢ ζίσεοϑε. ᾧ »ὺ Θεὸν ἐγὼ φοζούμαι. 19 Εἰ Εἰρη- Ἢ 

"ἰχοί ἐφε, ἀδελφὸς ὑμδμ Εἷς καταλα ϑύτω οὖν τῇ φυλακη᾽ ὐὐᾳ) Ὁ βαδίσοτε καὶ ἐπάμ- 
τὸ ἢ αγϑεασμὸν τὴς συτοδοσίας ὑμών, 20 Καὶ Τ' ἀδελφὸν ὑμδϑμψπγεώτερονε. 
γάτγετε ασδὲς μὲ, χα πιφευϑησει) ζῳᾷῷ ρήματα ὑμδμ. Εἰ δὲ μή, ἰσοθιωνεῖοϑε. ᾿ 

Σκόπει (ιωσσ. βυλόνϑρος ᾧὶ τίω «ὐξέτότος θὐγοιὸν Ὠπδείξαϑαι, ὦ τῦ πα: 

ζὺς πίω ἐγδειαν τὐδαμυ, ϑήσειοϑαι, ἡ τὐϑά “νῷ ἀδελφοί μαϑεῖν ζὶ αἰληϑές, ἔγα κατα- ἢ 

“κε ϑίωσαι «σφάξας, «ἄν; ἀλλὸς αἰπελϑεν ὁκέλδυσιν. δ᾽ δθφι μοι λοιπὸν ἐγζωῦ- 

9 ἃ δέκατον δικας ζω, ὦ (ἀωειδὸς αὐ δχατεξανιςαί νϑμον, καὶ Οδυὲνὸς ἐλέγχοντο, 
οὐοὲ Εἰς μέσον ἄλϑντος αὐςᾶν ἑαυτῶν κατηλϑρδς γνονϑμοις. 

Εἶπε  β, φησιν, ἔχαςος κυδὲς ὃ αἀἰδελφὸν αὐ κι Να ὦ αἰ μδότίαις .)} ἐσο 

»ϑν ἰδὲ τὸ ἀδελφοδημδι, οἷ, αἰρείδυ δ τίω θλίψν τὴς ψυχῆς αἰστϑ᾽ στε κατεδὲ- 1) 
στο ἡ μδῇμ,ὁ Οἶκ. εἰσννκύστομεν αὐτῷ, ἕνεκεν δξζυ τότε ἐστῆλϑον ἡμῖν πάσο ἡ θλίψις αὗτη, 

Ἴοιστον Σ ̓  αὐϑοηα. ἐπειδδὼ τελεοϑυῆ εἰς ἔρον ἔλθη, πω τῆς οἰκείας αππί- 

ας δείκνυσι τέωυ εἰ πρρολζωώ. ᾧ καϑοίπερ ὁ μεθύων, στὸν ὦ πολιὼ ἢ ἄκρατον ἐγγη, 

σϑοε μίαν ἀἰόϑησιν λαμξαγει τῆς ον τῷ οἶνω γινονϑῥης λύμωις, μετοὶ 8 ζαύτο, αἰφπος 
πείρας αὑτῆς μόνθανει ὁ βλοίξης Ὁ μέτεϑος᾽ ὑἴτω καὶ ἡ αἰμδρτία, μέλοι “δὲ αὐ" πελεσο 1 Ν 

θῇ, σχ»τοῖ 1: λογισμὸν, αὶ χαϑούπερ νεφέλη πυκνή, ὅτων γδγροῖ τέων ϑχργοιαν᾽ ὑξερον ὃ 
((ἰἰωειδὸς χατοξλυιςοίμϑμον πλωτὸς χατηλϑοϑυ σφοδρότερον κατοϊξαίνει τίο δζρνοιδν, 

ᾧ δείκυυσι δῇ γολμεμδύων τίου ἀτοπίδν. ὅροι γὸρ ᾧ τὐτως νιῶ εἰς αἴαϑησιν ἐρχορμδέν, 
αὶ ὅτε ἰδ τῷ πϑρτὸς εἶδὸν ἑαυτοῖς Ἐχικρεμοίνϑμον Τ' χίνδυυνον, Ὧστε ἀξομολοηρυμδῥοις ] 

ζὰ αὑσ' αὐνμ᾽γετνημνδῥα, ἡ λέσλονζις᾽ να! εἰν αἰμδοτίαις »»έσμϑυ αἷξὲ τὸ αἰδελφούν 
ἡ μδι ὅτι αὐπρείδομδμ τίωὶ θλίψιν τῆς ψυχῆς αὐτῷ. ὄχ εἱπλώς ὅδὲ μαϊτίω, φησ, 

(τα κ᾿ ασονϑῥομδιν, δλλα ϑιχαίως, ᾧ σφόδρα διχαίως, δίχοις )Ὲ διδομδν τὴς ἀπὸμ- 
εϑεσπίας αὶ τὴς ὠμότητος, ἧς κιθὲ τὸν ἀδλῇφὸν ἐπεδειξα θα, ᾿ οτί αἰ χυρείδομδν Κθλί. 

{0 ὁ ψυχῆς αἰστϑὶ ὅτε κατεδύετο ἡ μδί ὁ Οἕρι Εἰἰσηκούσοι νϑρ τ, ἐπειδή, φησιν, ὦ- 
συμιπαϑεῖς γελόναμδῳ, καὶ πολλ ζω ἐπεδειξα θα, Γ᾽ ὠμότητα, δζρὰ τῦτο ἡ ἡμιφενιῶ γῶν 

εὐ πειρωμεέθου. ἐγεχεν γὃ τότε ἐπῆλϑεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἡ ϑλίψις αὕτη. ἡὶ ζωτο ΑΖ πρὶ 

δλλήλοις διελέγοντο,νομίζοντες μηδενὸς πότων ἐπακϑειν “Ἰωσήφ. ὡς .» ἀἰγνοογὶ 

κ ἐιδὼς αὐτῷ αὶ γλωώηδυ, ὐρεσκθύωσεν ἐρμΖιυέα μεταξὺ αἰμφοτέρων ἐφαΐαι, ὶ πὶ Ὁ 
οὐδὲ ἐχχσαφεῖ ὠκείνις, ᾧ (οἱ ΔϑΡ ὀκείνων αὐτῷ ἑρμιάυνθθεν. 2.5. ὙΤαῦτο ἀκέοι δ 
Ῥυξεὶμ ἐπε ωρὸς ἀὐζις, ἐκ ἐλοίλησο ὑμῖν, λέγων, κὴ αἰϑυκήσοτε τὸ που δοίφιον, καὶ ὐκ σε ϑ 

γκόσατί μονὴ ἰδοὺ Ὁ αἵμια ἐἰυτν ὀκζητεῖ ἢ). Οὐ(ωεξόλϑυσεί, φησι, Ὅτε; 
εἐχάλεσο, ὡςε μιηδεμίλυ ἀδικίλν πὐθὶ αὐσὶ Ἐχιδείξα: χα ὅτονις ὦ αἥμα ἐν ὧν. 

ζυτεῖται. τῇ »ὺ γνώμῃ αὐτ' ἀγείλετε. Εἰ »ὺ ὰ μὴϑζ Ἐ λαιμῶ Ὁ ξίφος ὦσατν, δὰ 

βαροαρι 
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οϑις ἀνδράσιν αὐτὸν περ άκατερὼ χαλεπωτέοαν ϑαγάτε δουλείαν αὐῷ; ἐπενοήσοιτε. 

δι. τότο [6 αἷμει. εὐῦ ἐκφητεῖται γιοῦ, οὐννόησον ὅσον ὅν «ἰπσὸ τῷ (ἰωειδὺ τος γα τη.9-- 

μεϊοῦν, ὦ τῦτον ( κα τήγϑροι διϊινεχῶ: ἔχειν ἐχικείωδμον,κουταίοώντοι ἡ) τέων φὐρα- 

νομίλο" "(σασομεμψήσχϑντοι, 23 Καὶ ζτα ἤκυε (αὶ Ἰωσήφ ἀδοὶ" σῴκ ἦδει- 
Ἵ σαν, δῷ τὸ Ὦ ἐρμάσέα με]αὺ ἐξαίναι. Αλλ σέκ ἐτί λοιπτον φέρειν ἡ ) γυΐατο, 

τῆς Φύσεως πὺς ἀδελφικῆς ἡὶ τῆς συμπαϑείας αὐτὸν ἐλεγηθύσης. 24. Καὶ Ὡ,πο-- 

φράφείς, Φυησιν, εὐστ᾽ αὐτδ ἔκλαυσεν, αὗτε μὴ κατάδευλος ἀδῥς δέος. Καὶ 

πάλιν πδοσπλῦς πσδὸς ἀὐύϑις, ἡ Εἰπιν αἰὐδρις" 25 Κα ἐλαίε φ Συμεαΐνα ͵ ὼ 

ἔδησεν αὐστον εἰγαντίον ποΐγτων. (ὗἷδοι “πῶς παντου ποιεῖ, ὧτε Εἷς Φόςον ἀὐδοις ἐμ- 

τὸ (αλῷ, ἵνα ὁρούντες ζϑ δισμαὶ αῷ Συμεων, δήλους ἑα δες ποιήσωσιν, ΕἾ τινα «ὐδὲ (Ὁ) «.- 

λῇφον συμιπαϑειλν Ἐχιδεύωιω). πᾶγτα Ν᾿ ζωῶτα πριεῖ βατανίζων αὐδὴν πίων γγώ.- 

μέω, ἡ γνώνωι βόλθνϑρος, Εἰ μι, Ὁ ασοϑς ( Βενιαμὶν τοιβτοι γεορνασι, δύο τῦτο ὼ 
ᾧ Συμεώνα εράμτίον αἰστὸ δεσμεῖανγαι κελύμει, να βασανίση δες κα αἰκριξείας νὦ 

, ἰδῃ Εἴ τινα φιλοςτργίαν τὐϑ αὐτὸν εὐ»δείκψιωυται. ἡ »ὃ αἰδὲ τῦτον φειδὼ χλεσκθύα- 

1 ζω Ὠχιτωχώύωι τίου τῷ Βενιαμὶν περ ουσίλν, στρ ἐφόλετο δ μέαϊο, ὡςξε πληροφορίὸμ 

λαξῷ ἐκ τῆς τὸ ἀδίφο παρουσίας. Καὶ οὐετείλατὸ, φησιν, ἐμπλῆσαι ζὰ 
ἀπε αὐτῇῶν σιτα, ὦ διπυδοιῶαι Ὁ Ὄογυσλον ἐκαίςῳ Εἰς (ὃ (ἄκχον εἰσιν; καὶ δοωῦαι 

' αὐζῖς Ὠχισιτισγκὸν Εἰς τίω ὁδὸν. 26 Καὶ ἔχιϑέντες τοῖς νοις αὐγῇ αἰγτῆλϑον. 

(δα πόσζω φιλοτιμίδῷ Ἐχιδείκγυΐ). Ὁ ἀκονζς ἀὐζες θὐερτετεῖ, ἀ “Τ᾽ σύτον μιόγον δε-: 

1 ωχώςδλα ὁ α Φηογύσλα. 27 ΔΛύσας ἢ Εἷς αὐδῶ (ὃ μδσιπταον αὐτῷ, 
ὥςε δοιώϑωι χϑρτασμιατου τοῖς ὕγοις, 28 Ομραὰ Ο Φργύφλον, ἢ Εἶπε τοῖς αδύς- 

φοῖς αὐτῷ. ἐχὶ τύτῳ δξέφη ἡ καρδία αὐ δ, ἐτωρφσϑησαν Εἰς δλλήλους λέγοντες, 
“ἰ τῦτο ἐποίησεν ἡμῖν ο Θεός; Ἐναγώνιοι παΐλιν γέχϑνασιν, ὑφορώ νϑμοι μή ὁ το 

υμ ἰῇ πγρλιϑήκη ἐγχλημώτων ἀὐδις Ἄμηται, ὸ πίω " Σἰπὸ τῷ ((ἰωειδῦτος ἔδοντες κα ΠΙγϑ6.- 
ζν, 15 ὃν, παῦτα ἐπέγραφον τὴ αἰμδοτίᾳ τῇ Εἰς (Ὁ Ἰωσὶφ κί κυ αὐ δὲ γοῤμννδέῃ. αἶδα- 

᾿ ἀγάᾳ. μόνϑμοι ὃ πσο)ς (Ὁ πατέρα; κα ἁπόυτα μ᾽ ἀκριξείας αὐτῳ" ἀπαγ[είλαντες, διη-: 
γίσαντο τίω αἰγαναϊχζησιν τω κατ᾽ αὐ!μ γεϑμηιδῥίω πρδὰὶ τῷ ἀρηοντὸς τῆς Αἰγύ-- 
πἶν, ὦ ὅτι ἔετο ἀὐζοις οὖν φυλφχῇ, ὡς χατασχόποις. 341 Εἴτα νϑρ ὃ αὐτω, φασιν, 

μἷβ 

δ Εἰρδωυικοί ἐσγκον, 4» Καὶ οἷ δωδεχα ἐσμδρ ἐδ φοί" ὼ ὁ ὅ Εἷς ἐχ ὑν- 
ἐμέ 30 χὔθ ει, ὁ 5 μικρότερος μ( τῷ παΐδος ἡμϑμ. 33. Εἶπε ἡμιῖν,εὐν πα τω" φανιεῖς 

οϑε, οὐ Ε ἰρζωυικοί ἐπε. αἰδύᾳφον ἕνα ἀφετε ὧδε, 34 Καὶ αἀἰγάγετ τ αλβφὼ ὑ-- 
μδύτον νεώτερον, τὸ γγωσο και ὅτι Οὔκ ἔςε καιτάσχϑτοι. Ταῦτα πάλιν αὐέξαμε Ὁ 
διχαΐν ζιὶ ἀθυμίας. Π “ὃ τῆς διηγήσεως ζμώτης τῆς λυπήρφις ᾧ (ἤν ἑαυ μ᾽ μϑδ.. 

, σίπισοις χενωσοιγτές, ἡυφασχϑν ξμοιφος ὦ τὐργύρμον, κα ἐφοξήϑησαν ἀῤοί τε καὶ ὁ πατήρ 

θ5 αὐπδι δ οροι μοι παλιν εἰν οἷ“, ὡρεσξύτην αὐποδυρόμϑνον. τί γ 5} φησι ωρὸς αὐθιᾷ; 
36 Εἰ μὲ ἠτεκγωσουτε᾽ Ἰωσὴφ ἐκ ἔς! Συμεὼν ὑκ ἔφ᾽ αὶ τ Βενιαμὶν λήψουοϑειέπ᾽ ἐμὲ 

ἐδνοντο ζωῦτα πϑϑτα. Οὐκ ἤρχει μοί, φησι, ὃ πέϑος τῷ Ιωσήφ,δλα πσδϑσες 

δίχατε τϑότῳ ἡ 1: Συυμιεών; ᾧ σοτὲ μέχοι τύτυ ἵξαταί μοι ζαὶ δειγα, ϑρλα: ὁ “Ὁ Βενια- 
μὲ λαῷ βύλεωϑε. ἐπ᾽ ἐμὲ ἔϑμοντο ζωῦτα παΐτοι. ἱκαναὶ (αὶ βήματα δεῖξαι τῷ πα 39 

ὰ Δι ϑχοπήοοδμα τὰ αὐλάγχνα Ν᾽ ὧασερ τα ΚΟ Τ' Ἰωσὴφ αὐτῷ ὠπτηγρρίυτο {ὐνόμι-- 
ζεγὺ ϑηραῖν χαταίξρω μα γελμβαϑα,) ὅτω αὶ τὸ κτὶ ὁ Συμεώνα αἰπηηϑρόυσε. λοιπὸν ὃ 
ἐ οἶδέ τῷ Βονιαμν ἐδεδοίκει. δλν ὁμῶς ὀύτειχεν ἔτι, αὶ Οέκ ἐδίδου τὸν παίδων. 

37 Εἶπε αὐτῳῬαξεὶ κι ὁ πυρρτότοκος αὐτῶ (ἄν, δύο εοις μὲν φἰ πὐκτειγον, ἐδ) μὰ 
ΟΒεγίοῖ, το, 1. 1ι “γαγ9 

πρρ 4.’ 
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αἰγαίγω αὖς Ὡρὸρ σί. δὺς αὐτ' εἰς ζῶ: χεῖρες μιῦ, κἀγὼ ᾿ἀξὼ αὖτ. ̓Ὡρὸς σέ Ἑμὸὶ αἱ αὐπὸν, 

φυσι, πίφευσον, ὦ ἐμοὶ παραδὸς᾽ ἐγώ σοι αὐτ' ἐπανάξω. ὃ πο ὃ ἐποίει ῬΡεξείμ, οὐνοῶὶ ὡς 
ὅχ οἷόν τε, (αν ᾧ πεουδὺς «συ [κοιτίόντος ὐΐζϊε,παλν εἰ εἰς Ὁ ̓̓Αἰγυκῦῖον αἰπελϑεῖν, κ' χἡ “πὸ ρὸς 

ὀχίξγφνν ὠνησι  . ΩῊ κε οὐδιδωσιν ὃ πατιρ᾽ ἀγα φησιν, 28ὃ Ονυ κατοιήσεπα 

ὁ μ᾿ μου ,“) υμὅν. Εἴτα ἡ Ὁ αἰτίαν λέγει, ὡασερ Ὥστολϑ ψρύμϑμος τοῖς “παρ σιγ᾽ 
ΟΥ̓ 0 αἰδφὸς αὐῷ ὅ ἀπέθεινεὶ αἱ αὐτὸς μένος καταλέλειπήα ὶ Χ συμ σε)ὼ ως γέον χρμι- 

δ μαλακιοϑέωαι οἰ ον τῇ ὁδῷ, καταξετέμιν ὃ γδοις κῷ λύπης Εἷς ἄδου, Δέ. 

ϑοιμ φυσι, ὦ γέον αὐ δ δὴ ἡλικία, Χο ὑφοραΐμαι ΜΗ ὦ ὁ τότ ΟΝ μυϑίας ὐτοφερηλεις 

μέϊ ὀδυώης 1 τ βίον καταλύσω. μέοι γ9 ὅτε ὧν ; (ἀώεει μοι, δοκῶ μμεκε οἷν τίνα, ἔγεν πα- 

οαιμυϑιλν" ἢ ἡ τότε (ἰμυσοία, αἰπουτέρνεται τίω ἔχει τω ἀδῆφῳ εἰντε αϑυμίαν. το 
ΣᾺ ομϑὲ πόλος ὁ αὐδὲ ῷ Βοιαμιὼν 9 ̓(ἀμυεγώρει τῶ πατεὶ τῶν σσελέοϑαι" 

1 Ο λιμὸς σφφοδρότερος ἐ ἐγίνετο. ὃ ἐπέλιπε ὐδθῖς τὰ βρώματα, 

» Καί φυσι ὸ πατήρ, απελϑόντες παΐλιν κομίσοωτε ἡμῖν μικραὶ βρώματα, 
3. Εἶπε: ἢ ) ἀυταῖ Ιόϑα' οἰ ϑεϑοτυείᾳ διεμδοτύρριτο" ἡ ἡμᾶς ὁ λυ ϑοϑπος, λέγων »ἰῶ 

οὐδ ὀψαοϑ Ω σσεόσωπον (δ, ἐδὼ μιῇ ὀνέωτερος ὑμῶν ἀδάφὸς, Δ ὑμδ ἡ. ι: 

4 Εἰ δὼ Ὡἰποςέλλεις τ γἀδῆφο ἡμϑιυ; καταρησῦ ζϑα, κα δὴ αἰχροαίσορδύ σι "βρω- 

ματα. ; Εἰ: ὃ μὴ ̓ὐποφέλλεις, ἐ πορξυσύ ἴβα. ο νὴ δ, ϑοόνπος εἶπτεν ἡμῖν, ὅ1| Οὔρι 

ὑψεοϑέμν ὃ πρόσωπον, ἐδυ μηὸ δῇ φὸς ὑμλνονεώτερος κἡὶ καθ᾿ ὑμῶν. 
Μὴ νομίσῃ, φησίν, ἡμιῶς διυύαοϑαι ὀύδυ τὸ «αδαφοῦ ὧκφ χαταξῆναι. Εἰ γὺ βά- 

λει ὦ αἱ ἀπορακτον ὑμδά ρέοϑαι πίω ἐκαλοδον, καὶ χ᾽ πόρζρι ἡμᾶς χιυδυυύῳ «ὐξιθλυδ. 29 

γα!» ἡ απίωμϑι. [αϑι ἢ ὅτι διεμίοτύρριτο ἡ ἡμᾶς, ὡς Οὐκ ὀφῤάθα «υϊὦ τυ έσωποι, χἐπᾷ 

Εἰμλὸ αὐϑήφὸς ἡ ΠΕΡ). ἡμδμ αν δα δέηται. ζεγα; πόρτολον ὦ τωἸακωῦ. δ ἃὶ ἁ. 

ποδυρόνϑμὸς φησι ταί." φάδρι 6 τί Οκακοποιήσοιτε μεγάπαιξίλαντερ ὃ ἃ ἀγα 
ϑεῦπτῳ, ὅτι ὄξ)νυμὼ ἀλῇφος; τίς Οκακοποιήσειτε μειόχρι τί φησιν, ἐμοὶ ἡτύτων τ 

κακὴν αἱτίοι γε ρυϑε; Εἰ γὃ μὴ Ἰ τού ἐ ἐγγωοίσωτε, οκ ἀν τῷ Ὁ Συμεὼν ἀπεφερηϑίω, 1: 

ον ἀν » τοῦτοι ὀπεζήτησεν. 7 Οἱ 3 Εἤπὸν, ἐδῥορώτησενν ὑμᾶς ̓ οὐ ϑερ ποι 

ἔτι ὁ πατὴρ υμμ' ζη,ὶ Χι Εἴ δδιν ὑμῖν αἰδελφός. ἡ ἀπηγ[είλανϑῳ ατῳ. ΩΣ ἠδειμδν,ὁ ω 

ἐρᾷν ἡμῖν, 8 Αγάγετε, ῷ ἀδελφὸν ὑμδῇ, Μη "μίση, Φησί, ἡμᾶς ἐ- 
κύγζῷᾳ ὡμολογηκέναι. τῳ Δὐδρὶ Θ καθ᾿ ἡμάς. ἴρτι γδγνὼς κατουσχότιες, ̓ ἡμᾶς ὑπω- χἰμιω 

πῆθυσας χατει" χῦν ἐπηρώτα, δ μ᾽ αχριξείας Τῷ χαθ᾽ ἡμᾶς, δα τούτο βαλθμε- κὐὰ 

γοι μῷ ̓ἀληλείας πόρτα αὐτὸν διδοίξαι, ζωτω Εἰρήκαμϑι. ὉΝ 

Εἶπε ὃ πάλιν Ιὐδως τσοϑς ᾧῷ πατέρα ἰὐτο" Οἰπόςειλον ὦ “ταιδοίδλον ματ' ἐμϑ ἡ 

ὁναςαῖγτες πορβυσο ῥα, ἵγα ζώμδϑυ κα ὑμήν ᾿ φιστοθαγω ϑμ. 
Ἐμοὶ, φησιν, αὑτὸν ἐμπίςευσον, ἵνα, ἤδη ἀνψω μἴθα, τὴ τῆς ὁδού. Πὐπὲ ὃ ἔτι ἔξαι ἡμὴ 

σωτηρίας ἐλπὶς ΨΜ βρωμαίτων ὀϑαλωλέντων, κα εἶδα μόλενὲ ὁτέρωϑενι Αὐοισκόντων ΓΟ 

μίαν. 4 Ἐγὼδ δέχομαι αὑτὸ αὐ οὖ. ἐαὶ μι ἰγείγω αὐτὸνρὰ φήσω ὀδνή- 
οΥ σῷ, ἡεδοτηκωρ ἢ ἔσομαι Εἰς σὲ πάσας ζὰ ἡ ἡμέρας. 1ὸ Εἰ μὴ ̓ γὺ ἐδρᾳδυυύα» 
μδυ, ἤδη οὐ δῤ κυ ταρόψαμνν δίς. ᾿ «δὲν ̓ παϊδαὶ, φησι, συμιπαΐϑεια, πᾶσι 
ἡμῖν τΤ' ὀλέ,ϑϑϑν μέλλει προξον. φϑοίνομδν γὸ ὁ ὑπὸ τῷ λιμωδ" χαταναλω θέαι, ΩΝ 

Εἰ ΑΗ ᾿ βυληϑῆς Θἰπυλύσαις αὐτὸν ὀκπέμνψαι ἡ ἡμᾶς. βλέπε λοιπὸν ογζῦλα, ἀγα- ῃ 

.] 

᾿ πυτίὶ, ποίου ἡπτῦ 5 λιμοῦ αὖ αὐαΐγκη οὐύνησι τίω φιλοφοργίαν τὰ ̓ παΐζος. ὁρῶν Ν συ μίον 

«ὑῶν ϑυεἰσκογζᾳς τὐραμυϑθίαν ἑτέραν, Ὁ Τ' λιμὸν Ἐθπιτεινδμϑρόν, φησιν 
αι Εἰ ὅτως ὅς), Καὶ τόν δῷ πόμτως )νέοϑαι, χα] ὄχ οἷόν τε ὑμᾶς χαπ 

χέλϑειν, 



᾿ϊ 
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πλόον, Εἰ μὴ ὁ τῦτοι λαίφοιτε, ὀφείλετε κὶ δῶς “ᾳ Ὀὐποκϑμείστιι ῷ αἰδνι. χα ὁ τῶργυ- 
. 7 

δον Ἀν ον τοιθ εδρσίπτοις υυδέ" ὥρύχατε, ὠπα;οτε το, ἐ Ε τερ», Ῥργύϑα γϑῶ τε ρι- 
ι Ὶ 

αοϑα). 13 Καὶ τὸ ἀδελφὸν ὑμλυ λάσετε, ἡ δι ωστίντες ς γωηίοντε ποθ; τὸν 
ΡΝ ΠΝ, ἢ ; “1 Ν 

εἰ, ϑοφπον. 14. Ο5 Θεὸς μδ΄ δῷ ὑμῖν γείραν ἐγλμτίον τῷ ἀν ϑραίπου,.  Ὁπτο- 

5. σείλαι τὸν ἀδελφὸν υμδμτὸν ἑγα, ἡ τὸν βϑεμιαικίν. ἐγὼ γὸ καθὰ ἡ τέρω Α,ϑή, ἡπέχ ως 

ὅκα “πῶς τω ἀφατο » ἀὐτεῖ ΦιΆθτοργίαν Ἐλαλείνουται, δὼ κ᾿ πῆρε τὸ τὸ ἴωσι Ὑ7ὴ 

ὀκέχην». ἥαγὸ͵ αήτιρ γομεἰσῃ «αἰξὰ τὸ ̓ ϑενια μεν, ἡχέξοης ΚΕ Ὁ ἡρποῦτῳ, Ἔ ἫΝ - 

γϑχαλοὺη ἡτοφώ μϑή, ἡτέκρωμαι ἢ “19 τὖτο παρολαθων ᾧ σι, ὁ οτὶ είς βισ δῷ ἐῶν 

γχαθν, ἡ ποζείλαι Τ᾽ ἀδελφὸν ὑμδίν Ὁ δια, Τ Βϑιαιαν. ἰ εἰς Ὁ δι] Π» φ εί, κῷ ὅ- 

Ἰοτο, ἰϑισωλώσι, δλλ, ἐγὼ τῶ ἡτύκνψωμφ, ἡτέκφω αι. οὐνόει πῶς ὁλὼς ΤΣ νοΐ" ὐ 

Ἰωσὴφ ζω ὁ «σελσκείεδιος. ὁρῶν γὃ ὥσατων γοῦν παίδων αὐτῶίαι ἀρ ιεςῶτο, ἀπτιν ΓΟῚ ἐ: “).- 

Π- "δὴ ογόιζεν, ὕηψ ὀκείνῳ αἰπεφερειη. 1ς Καὶ λαξόντες, φησιν, Ὧ εὐδρὲς 

ζὐϑώρᾳ, ἃ ὃ Ο ϑηογύρα δμὸν διπλοιῶ ὦ τ Βοια μὰ, χατέρησου Εἰ; Λἰγυτῖο, ᾧ ἔρπστιν 

οὐνλυτίον [ωσι φ. 16. ἘΠ᾿: 5 αὐτᾶυ ὁ Ιωσήφ, καὶ Τ' βεμαμν Τ' αδελῷοι αὐτὶ, 

τῇ ὅπερ ἐπεϑύμει, ἐδπασοιτο δ τῳ ἀὔξέποϑνπον. Εἰδὸ Εἰς ἔραν ἀξολϑεύσαν" α"».-- 

τῶ τίω ασουδέυ, Καὶ ΕἾπέ, φυσι, ἢ ὕχὶ τῆς οἰχίας εὐτῷ Ὁ. ἰσαγαγε ὥν: 

αὐιϑοαητις Εἰς τίω οἰκί, ἡ ᾿ σφαξον ϑόματα. ΜΕΤ’ ̓ἐμοδηὺ φαΐχονται (Ὁ οὐ ΚΕ» 

σοὶ. 18 Ιδόντες ὃ 57] Εἰσηρθησου ε εἰς Ὑ' οἶκον τῷ Ἰωσίφ, ἀἰπὸν, δ. Φ ϑογύ- 

μον ὦ Ὄἰὐποφραιζφεν οὖν τοῖς αδρσίπατιρν "κι τέωυ υ ρέων » Ἡμεῖς εἰσουχϑιἄθα, τῷ συκλ-- 

30 φόντήσοιι ἡμᾶς χὐ Ἐχιϑήαῖ ἡ ἡμῖν, ́  λας ἐὰν ἡμᾶς εἰς παιδὸς ἰκμὰς τε] 57) ' ὧν: δυοῦς 

ἡμωΐ. Ο υϑρ Ιωσὺφ τίω αὐἰθὲὶ αὐςἂν Φιλοφροσιωζε Ἐχιδτικιύ ϑυος ὥπϑθμτα 

διεταήετο᾽ ὠκεῖνοι 5 Ὁ ὅτως ογαγώμοι γένονται, ὑφορωλϑροι μὴ ΨΜἹΦργυείς ὅν Ἔχα, 

δῖγας εἰασρα θῶσιν, ὡς ᾧ ἐὺ τύτῳ κακεργήσαιντερ. ἢ δὰ τῦτο απεεσελλτερ δ ας- 

᾿ηἰδυ τῷ τὰ ὠγώϊος κατοίδηλθ) ποιοῦσι τῳ ἐχὶ τὴς οἰκίας, διηγρεεῦται, ὀγγῶς ζ ϑηογύθλα, 

45 ὧν τοῖς ᾧς μδρσίπαοις δῦρον, Ὁ ̓ φασιν, τί δγοῥ τῦτο διπλοιού γι ὁ ὀκομίσαμδν, «εἴ ἑαυὴμ 

ὃ Ὄργύξιον, ὡς οΐᾳ ππρϑτέξᾳ ̓ἀιποδοιυαι ὺ Ὡρίφοϑαι βρώματα. δ ϑφι Ἰτῶς εἰ συμ- 

φοραὶ χατελέαγον αὐν Ὁ} 1. λογισμὸν, ἐποίησαν αὐςῶν" δηπεικεςέρεις. 
23 Εἶπε 5: ἀύθις᾽ ἵλεως ὑμῖν, μὴ Φορείοϑε, ὀ Θεὸς ὑμόν. Ὁ οΘεὸς τῷ , πα ὧς 

! ὑμῶν ἰδωχενὺ ὑμῖν ϑησουροὺς νοις μὉ σίπισις ὑμόν. Ὁ ΣΩ͂Ν ̓ξ γύφλον ὑκίϑν θ0Φὸ-. 

30 χι μέρει ἀπέχω. Μὴ δειλιώτέ, φησι, μηδὲ τῶτν ἐνέχεν ἀγωνιατε. Οὐδεὶς υμίν 

(της ἕνεκεν τὴς αἰτίας ἐ ἐὙκλημα χὐθμαίψει. Χι "γὸ τὸ Ὁ» γνεῖα πεπλυρω ἔβα; τῷ 

ἢ Θεοδηγείοϑε ὁ τϑν» γελυνεϑαιὺ οησαυρρις ὑμῖν δεῖξαι ον πὶς ἷς εὕροίπαοιρυ ὑμιϑν. 

24 Καὶ ζωτα Εἴρηκως ὅξη ηγαγε τὸν Συμεῶνα, ᾧ ζύεγχκεν ὕδωρ γα! «ἶι (ὦν πόδας 

αὑτῶν, χαὶ χορτάσματα ἔδωχε ωχ δγοις αὐτῶν. 

3. Οἷα πὼς ἡ δ. χ᾽ τῷ τ παΐος παῦτα αὐδοῖς κατευωδιμ" Χἡ ὁ καϑούαν ἐ ὀκφνος ἀς ἐ ε- 
πηύξατο Εἰπὼν, ὁ Θεὸς τὸ πα (ς μὰ χάριν ὑμῖν δῷ, ὅτωρ ἀπόντα ἐγίγετο ἡ ἡ πά- 

σαν φιλοφρφσμύζου καὖθις ἀδζις ἐπεδείκνυτο. ᾧ ,χσε3 τὴς ηϑρουσίας τῷ ἰωσγῷ ὁ τέων οἷ« 

χίαν πεπιςευμθμος. 25 Ητοίμιασαιν ὃ 5 (ῷ δῶρᾳ ῷ Ιωσιῷ, χό Κα Ε. ἰσελ.- 

ϑντὶ αὐτῷ παδοσζεύεγχαν, ὼ σε σεκιεύησοιν αὐτῷ ἐχι πίω γάο. 27 Κα πώ- 
40 λὺ πογλαίνεται αὐ, Εἰ ὑγίαμει ὁ πατὴρ ὑμδ, ὃ ὁ αρεσζύτης, ὃ ὃν Εἰπατε, ἔτι ᾧ; ; 

28 Οἱ 5 Εἶπον, ὑγιαψει ὁ παῖς σῷ ὁ πατήρ ἡμῦν. ἡ Εἶπε δὐλογητὸς ὁ αὐ ϑρφ.- 

ἴω ὀκῴος τω Θεῴ, ᾧ κύψαντες, πρρλσεκύνησαιν. Εἶδε ἣ ὦ ἀδῇφὼ αἰ 

τὸ τὸ ὁμομήίτθιον, χὐ Εἰπο᾿ ὧν ὃ ἐσ, φος ὑμδο ὁγεὼ ΤΕ699, Υ ξ. ἤπατε “αξὶς μὲ 

Ομεγίοξ, [ΟΠ Σ, Τι 2 “ἰγαγδγ 

4) 
ἢ Ύ. 
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' Ν ν » κοι ν καΚ ς Ἔ.ᾳΨ: , ! Ι ἢ . 
ΜΠ γα" εἰν Ὁ Εἶπεν, ο Θεέος ἐλεησοι σε τέκνον. Σκόπει ποσζευ κουρτερλὸμ ἔχι- 

δείκψυται ᾿ ἡ ἔτι ἀγεοιαν ποδϑασοιεῖται, ἵγώ ὄχ Τὴν ἑξῆς γινονϑμων δοκιμέωυ αὐνὴὖἶἶφΤἝκεῆς 
γνώμης λϑοςν δγωμηϑν, ὅπως πρὸς ᾧ Βενιαμὶν διδέκεινται. ἡ ὅγ) ν᾽ «ἰοῦ τὴς φύσε-. 

ὡς αὐτὸς ολκάτο, 320 Σ ευἐςρέφετο αὐτο φησι, ζο αὐλαγχνα,ὶ ἐδήτει κλαῦ- 
᾿ σαι. Εἰσελθὼν" Εἰς Ὁ ζῳ μιεῖον ἔκλαυσεν ἐκεῖ. 21. Κα) νιψανϑνος ὦ κορό.ς 

Ν᾿ (πον ὄξηλϑς, Καὶ λοιπὸν τέων “ϑΡ ἑαυ δηπδείψυται Φιλοφροσιωώζωυ καὶ φησι͵ 
ἰ Ι Ιαροίϑυτε ἀρτοῖς. 35) Καὶ “πρέϑηχαν αὑτωΐμόνῳ (πε δὴ ὡς. βασιλεῖ χαὶ 

ἰ | ἀρχοντί πείσης Αἰγυτῆν) καὐχείγοις χαθ᾽ ἑαυςῶν', καὶ τοῖς Αἰγυπήϊοις τοῖς ((ωδειπνοίσι 
Ὶ " μετ᾽ ἀυιϑγαθ᾽ ἑαυτός. σονὲ γὺ ἐδγώαντο (Ὁ Αἰγύπηιοι (μωεαϑίειν λκζ δἷν Εζραί. 

ει... ων. βὲὸ ἐλυγμα ὙΣΡ̓ ὅ61 τοῖς Αἰγυπήϊοις. 33 Ε κάθισε ὃ ογαγτίον αἰστϑ “ρξϑ-τϑ 

εὐ τος κτὶ (αὶ ὠρεσζεῖα εἰντον καὶ ὁνεώτερϑς ΚῸὶ τίωὐ νεότητο αὐτῷ, Τούτο ὀκείνως Εἰς 
ἐκπληξιν ἦγε, καὶ ἐν δισπορία χαϑίξαντο, πῦ)ων αὐτοί ἡ γνῶσις ἐΐμετο τὴς ΔΙ αφορας 

ἡλικιῶν. ἡ πᾶσι δος μερίδας, τῷ Βενιαμεὶν πενταπλώσιον δίδωσι. ὦ σεῖς ὅτως αἰ- 
Ὶ οϑοίνονται ΤΥΜ᾽ γινονϑμων, διλλ᾽ ἐνόμισαν ὡπὰ οἷς (μωυτυχία, τινὶ γίνεοϑαι ζζωῦτα γἷν αὑ- 

ἱ τῷ, [ως] ὧτε δὴ δός γέον. ὼ τέλος λαξϑσης τὴς ἐςίώσεως, ιξ 

Ἶ κεν μι, ι Καίλεσας, Φησίν, ὁ Ἰωσήφ ᾧῷ ἸΧῚ τῆς οἰκίας ἐντν εἰγετείλᾳτο αὑτῷ, λέγαγ᾽ 
᾿ σρλλῆσον (ἂν' εδοσίπαοις Μ δύ ϑούπων βρωμαΐτων, ὅσαι αὐ δευύαψται ἄἶρφιι, κ᾽ ὃ Ὅρ- 

Ἴψι γϑθλον ὡστιύτως ἐκάςου Εἰς τὸν μδοσιπαον ασεν, 2», Καὶ τὸ κύδὺ τὸ Φργνρϑιω 

᾿ ἔμξωλε Εἰς τὸν μϑοσισταον τ νεωτέρου. Ορᾳ παίλιν οἵων μιν χὸμίω ἐϊξευοίσκει, 
Η ὡςε δοκιμιδωὺ ἀκριξεςα τέων λαξεῖν τὴς ΤΨΜ αδᾷφων γνώμος, ζὦ πὐδὲ τὸν Βενιαμὶν ἐ- εν 
} πεδείκψιωυτο. καὶ τϑότων ϑμονδύων ἀπέλυσεν αὐτί. αὶ ΤΥ, ἥψαντο τῆς ὁσγϑ, 

᾿ 4 Ἐϊπέ, φησι, ζῷ Ἐλὶ τῆς οἰκίας ἀὐτι" ὁμαςαὶς Ἰδχιδίωξον ὀπίσω αὖ ἣν, καὶ ἐρᾶς, 
ἣν ὅτι ὀυταπεδώκοιτε πονηροὶ ἀγτὶ χαλών» 4 ἵνωτί ἐκλέψατά μὲ τὸ κόνδυ πὶ 

ιογυρϑιῶ ; ἅ τῶτο ἔςιν, ον ᾧ πίνει ὁ κώρλος μια; αὐζὸς ἢ οἰωνίξεται ὧν αὐῷ. πονηροὶ 
(ιωτετέλεξαι, ὡὼ πεποιήχατα. Εὐρων Ά αὐτῦς, Φησιν,ξίπεν εἰὔφις ἃ Οος ἐ- 14 
ναγίοις τὸν δὐεργέτίων ἡμείψαοϑε ; δχρὺ τὶ τίω οἰκείαν πονηοΐδν ὁ μέχρι τῷ Ὀσοιυτίω 

" αὐἰϑὸ ὑμᾶς τίω φιλοφροσιωΐω Ἐχιδειξα δύα ὄξετείνατε ; δγρὰ τί σύρη. ἠδέοϑητε τῷ 
αὐδρὸς τίου οὐδὲ ὑμᾶς μεγαλοψυχίομ ; τίς αὶ Ὀσαύτη χακυργία.; τἰς ἡ μόρία, ἰὡἐ- 

] μιαύνατε; Οὐκ ἴζε οτι τϑζο ἐς! τὸ σκθνος, εἰν ᾧ ὁ κύριός μα οἰωνίξεται ; πονηροὶ ὑμδβ ἡ 
Ι πρᾶξις ὀλεθρία ἡ γγώμιη ᾿ αἰσύγίνωςος καὶ Ὀχιχείρησιο" μεγοίλη ἡὶ τόλμα, πτάσαιν 19 

| “πονηρίαν χἰαϑακοντίζοσα. 7 Οἱ ἐνπϑν αὐ" ἵνα, “ἰ λαλεὶ ὁ κύριος κί 

ρήματα ζωτα: Ὑ νος ἕνεκεν (χεφέρεις ἡμῖν ἔγκρλοιμκα, αὶ πλβτη ἐσιμδρ ἰδ). 

ϑωυοι; Μη Ἄμοιτο Οἱς παισί σὰ πριῆσοι χτὶ τὸ βῆμα τοῦ. Μὴ ἡ- 
μῖν ποτε το ϑμοίζο" δαποράξεοϑαι. 8 Οἱ γὺ τὸ Ἔργύθλον δισλοιὼ ἀπε. ἰν, 

νεγκαίυϑυοι, πῶς αὖ ὑφειλϑ ῖθα, τεὐργύρμον," χρυσίον; Εἰ δὲ τϑότο νομίζεις, 

9 Παρῷ οὼ ϑύρεθη ὦ σκεύος, ὅπερ δπιζητεῖς, αὑτὸς (α Οἰποϑνησκέτω, ὡς, ζσ- γῖν 
τὸν δράσας Ὧλ μιηρόν᾿ ἡμεῖς ἢ δοῦλοι ἐσθμῖθα. Η΄ 2} ὐπὸ τῷ (μωειδότος ηἣ- 

ΠῚ ρησία, πϑεσκόυαζω ἰδίους μα τὸ ϑαῤρῷ ζτα ὀχαλέτεϑαι . 10 Οδϑὲ, Φι- 

Η" σιν, Εἶπε, Ρ γιοῦ, ὡς λέγοτε, ὅτως ἔςαι. πῇ ᾧ ἐν ϑύρεθη Ὁ κόνδυ, ὅπ ἐξα! μὰ παῖ 
ὮΝ μόνος ὑμεῖς Ὁ Οι'πολυϑήσεοϑε. Καὶ ζωῦτα Εἰπίντες ἐπέτοεπον αὐτῷ τίω ἐρίντ 9 

ἡ ναν ποιήσοιεαϑαι.᾽ 15 Καὶ ἠρθύνα, οἰπὸ  ρεσθυτέρφυ “δἰρξώμϑρος, ἑωφήλλι 
Εἰς (ὃ Βοιαμίν αὶ ζ) ἐκεῖν αἴδσιστωον ὀμοίξας ϑῥοίσκοι ὃ κέγδυ. , 

Τούτη ἐσκότωσεν αὐδῇ (ὃ λογισμόν. 13 Καὶ διέῤῥηξομ, φησι, (ῷ ὑ 
“ὦ ; 



μὲπα 
! 

| 

ΓΕΝΕΣΙΝ. λογ. ξά, πρὰ;, 497 χες μιν, 

ὟΝ, ὦ ἐπέϑηχϑῳ παλιν (ζν' μδσίπαοις αὐῷδ6Μ, ὁ ἐπέαρεψαν Εἰς τέω πόλι. 

14 Καξε ἰσελθων Ἰόδας ἡ (ὦ ἀδῳφοὶ αἰτεῖ πσρὺς Ιωσιῷ ἔπεσον εἰγάντίοῦ 

το όχι τίω "γώ. ὅκα ποσαχις Τ' ασεϑσκεεύνσιν᾽ ̓ποιοιῶται. 15. Εἶπε 

ἢ ἀδοις [ωσηφ᾽ τἰ ξ"» πεποιήκατε; ὑκ οἴδουτε οί οἰωνισμῷ ᾧ οἰωνίζομαι ω αὐταῖ: 

ς ιό Εἶπε δῈ , φησιν ὅδους, τί ἀντερούμδῳ, ᾿ ἡ τί λαλήσομϑμ πο: κυρίῳ, ἡ τί ἰϑικαιω. 

θωμδν; :6 ὃ Θέος ϑῦρε τίω οἰδιχίθν δὴ“ παίδωνσῳ. Παΐλι ἑαυτοῖς αἀγαμιμφή- 

σχουσι ἣν ἤδὺ Ξὶς αὐτὸν αὐ’ αὐδὖὃἋὍ Ζγολμηνϑύῳν. 1δὸὺ ἐσμεν οἰκέται ᾧ κυρίῳ 
ἡδμχ ὕ ἡμεῖς ὦ πῇ. ῷ ἢ βὐρέϑη ᾧ κόνδυ. Τέως πολλίωῳ Ἰπχιδείκγεωυται τίω θύγγω--" 

μισιουζεν, ᾧ ἑαυκὧν " ἀμοτω αδήμφῷ τῇ διυλεία, Αἰ ασυτοίἤουσι. 17 Εἶπε 

1ο δ, φησιν Ιωσηφ᾽ μὴ μοι ῥα ποιῆσαι, τοῦτο. ὁ ἀν ϑοσ πος, πὲ ᾧ ῳ ὁ θ)ρὲ δ.) ὦ κογδὺ, αὖ -- 

τὸς ἔξαι μου’ παὶς᾿ ὑμεῖς ὃ ἀναζητεκῷ σωτηρίας μτρὸ ὃς τὸν πατέρᾳ ὑμδν. 

ὕρᾳ πῶς, ὅπ εβ ἐδιδυίκει ὁ ὁ παιτήρ, τοῦτο αὐθοις συμξεζηχε. ᾿ Χρυξον αἰσπσονδροό- 

σι ὁ ἀραγίω, οὐκ Εἰδότες ο, τί ὦ τράξωσι. 18 Ἐπΐσας δὲ, φησιν, Ἰέ- 

δὰς Εἶπον. Ἐπειδὴ Ἵ20 καὶ Ὁ αὑτὸς ἰωο ρα τὰ ̓ παΐϑος εἱυτὸν δυξα, μένος σὲ 

τς Εἰπῶν, ἐαν Ὑμο ά γάίγω αὐτὸν «πες σὲ ἔσομαι ἡμδρτηχώς ογαντίοι συ πύσας εὐμέ- 

639, ὃν τοῦῦ» σιλλησίον γεγϑνῶς διηγεῖται ἀπόντα μα αχριρείας αὐτο ἵ γώ Εἰς συμι--: 

παλειὸν αὐτὸν ἐφελκοσοίμδνορ πὐϑασκθυσῃ αφᾷϑαι τὸ τὸν παίδαυ. ἐγ! ἰσαις ὃ , αὐτῷ Ἰύδευρ 

Εἷσε' Δέρμα κυρλε, λϑιλησοίτω ὁ παῖς σῷ. Σ χύπει πῶς δὶ ὁλου ὡς δν- 
αὐϑτη δῴλορ Δ] [«λέγεται" ὸ μινημονβυέ μοι μὸ ὀγει δοίτων, ΤῊ δραγμμάτων, ἐξ ὦ ὧν καὶ 

40 μείξομα τὶ πὸ χατ Ψ.»" Φλένονὴ ἠκόνησειν, χα] ᾿ ὠκπλυῆϊου τίου ϑυμη χϑνοντῦ 5 Θεοῦ σοφίαν, 

ὅπως Ὄσϑτων κωλυμάτων ὡ μέσῳ δνοιδύων Θἰε, ἐρηϑν ἀπόντα ὄξει, 

Λαλησοαώτω, φησὶν, ὁ ὁ παῖς σῷ οὐδντίον συγ Μῆ ̓ 3υμΘϑ!ς τῳ παιδὶ συ, κύρλε. 

19 Σὺ ἡρώτησεις (ὃν; παῖδας συ, λέγων᾽ Εἰέχετε πατέρα, ἢ ᾿ ἀδελφό; 

0 Και Εἰπαρϑν τῳ κυρίῳ, ἐςιν ἡμῖν πατὴρ ωρεσξύτερος ἡ ποιϑίον ν γήρωφνεώ- 
: τέρϑν αὐ, κα ὦ αἰδήφος ἀυτυ, πέλανον. ΕἸνόει μοι ον οὐζύλα, τίς ἐῶ ζωῶτα «- 

κούων᾽ ὁ ἴωσηφ. Αὐτὸς ὃ ἣ μόχος αἰ πυνλέλειπαι τῇ ἡ μητεὶ αὑτοῦ ὁ 3 κατΤῊρ οὔ. 

πηγάπησε, Τίνος ὁ ἐνέχεν χα 5 ᾿ονζρ)α «ζούδεται Κ' ὅτω λέγων, δΤί ὁ ̓ ἀδάφος α- 

τ ἡ ἀπεθεινε, χα! Το τοῖς ἐμπορρις αὑτὸν αἰ πέδιοντο; ὯΝ γ᾽ δ᾽ (ω τὸ πατέςα, διέ ϑη-- 
χρυ, ὡς Δλῥαιρελῶτος αὐτο ὶ Ὁ αὐτοῦ  ϑηδάων βρωϑώτος, ἄλλως ὃ χαὶ ονόμιέσειν φέρον- 

49 τὰ τίω δουλείαν τέωυ Ὡρα: τοῖς βαρθάφοι, ἡδὺ ταϑνηχέναι, οἰδ'. ποὐτὸ Φησι, αὐ νὰ ΄- 

διλφὸς αὐτὰ αἰπέϑανεν. 41 Εἶπας ὃ τοῖς παισὶ συ κφπογαγοτε αὐτ' ρος κέν 

ὲ ὁ Πημελούμαι ἀὐτύ, 33 Καὶ Εἶπα, ἐδ μή κατοῦῇ ὁ δ ἐλφὸρ ὑῶν δ υ.- 

μι), δ πτδϑεϑήσεοῦς ἰδεῖν “ὐοόσωπὸν μι. 1:4 Εἰ λύοτο Ὁ ἐυΐκοι ἀὐέδημδν 

, ποϑϑς ( παῖδα σῳ, πατέρα ὃ ̓ημδῇν, ἀπηήείλαδν αὑτῷ »ν βματον τῷ κυρλυ. 

45. 24. Εἶπιϑ ὁπατήρ ἡκκῶν ἡμῖν ̓ βωδίσωτε πάλιν, ἀλθοίσατε ἡ μιχῥῳ βρώ- 
ματώ. 26 Ἡμεῖς 8 ̓ Εἰπανϑρ αὐτῶν δυωησέκθα κατοίξῆναι, ἐλὺ μι" ὁάἀδὲλο 

Φὸ ἡμδ καταθῃ μεθ᾽ ἡμδίν. 17 Εἶπεϑ ὁ παῖς συ ὁ πατὴρ ἡ δῇ} ὑμεῖς γι- 
γώσκετε ὅτι δυο ἐ' ὀτεκέ μοι ἡ γωνή, 28 Κὼ δξηλϑῳω ὁ Εἷς ἀπ᾿ ἐωού, ὁ Εἴπατε 

, 8 ϑηοιάθρωτος γῶν. 
᾿46 Σκόπει πῶς δὶ τῆς Ὡὐπολογίας τὸ σΤύδα πόύτα κᾧ Υ᾽ ἀκριβείας μαϑείνει ὁ ὁ Ϊωσηῷ 

ᾷᾳ μ᾽ τω εὐτεῖ δ ίσιν . τὴ οἰκία γεηθνότοι, ᾧ ὅπως τὸν πατέρρ. διεέϑηχθῳ, χᾺ ̓ να 

«ἰὶ ὠνϑὲ εἰρήχασι. 29 ΝΝιὼ δδὰ δὼ ἐδ Ὁ τσ Τοῦ λθθητε, λ) συμξη αὑτῷ μϑιλαχία 
ὦν τῇ ὁδῷ, κατάξετέ μ" ῶ γδορις μῷ λύπης εἰς ἄδου. ὥντω ζύων τῷ πα ἘΜ 

Ομ ιεγίοἴ,ζοπηνι, Τι3 ἡμδ! 
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ΙΝ ὮὌ 
Ἶ Ν δὲ Αἰ θεν πὸ ἐς ῶ “πειδοίριον, πῶς “διμιωησὲἄϑα, ἰδὲῖν αὐτο ὃ “αείσωτον, τῇ χινὶ 

Ι , πτυδαιοῖν (μη ̓ δνζος μεθ᾽ ἡμδμ, 30 Ἐκχρέμαται δ αὐτο ἢ ὑψυχὴο ἐκ τῆς τϑτῃ ' 

᾿ ̓ Ι ψυχίς 31 Καϊ κατάξυσι (ὦ παϊδὲς συ Ὁ γῆροις τῷ α παιδὸς σα παίος ἡμδ) 
᾿ πω λύπης εἰς δὸυ. 3: Ο .Σ» παῖς σν ᾿ὀχδιδείαι ζ παιδοίοιον Ὡὐ ἢ ἢ χὐ 

πα», λέγων᾽ ἐαὴ μυὶ ἀγάγω αὐτὸ τσϑὸς σὲ, ἡεϑρτηκὼς ἐσόμᾳι οἰὐγαντίον συ παῖσαι 5 

-Ξ--------.--Φξὄὄ-ὄὔὄ8θθτὉΠ1ὅῆ Γι .--͵ ὁ. τος 

αν σααι - -- Η 

Ϊ 

Ι ; ̓ ἀξη ἡμέραι. Ἐπεὶ δίζυ Ὥς ζω: Νεπαυ χέσεις ἐποιηστί μιζωυ σὸς “ἃ πατέρα 
᾿ Ἷ αἷπῷ τϑ ; (Ὁ παῖδα διωυηνϑέεζαι ὐγατεῖν, ἡ "πληρώσαι, (ὰ σοι δόξαντα, καὶ ὦ δείζαι ὡς Χνίη 

ἢ ἰ ἰληθως Εἰρηκαρϑυ," ὶὶ συ είδν ψεύδος δὴ τον υρῦν' λῳθώτων᾽ χὰ 

33 Νιὼώ δίζυ τραρϑνώ παῖς ὀμτὶ τῷ πταδὺς οἰκέτης τῶ κυσίν. δ᾽ 5  παιϑείει- 

: ΟΥ ὀμαίζητω κῷ κω αἰδελφών. 34 Πώς ἢ λμαξήσομϑῳ ποῖ δ πατέρᾳ, τν ἰῷ 

ως παιδουρίν μὴ ὄντος μεθ᾿ ἡ δὴν", ἵναι μι] ἰδὼ τὰ κοιχάν ἁ θυρήσει ᾧῷ πατέρᾳ μίν. 

᾿Σ Σιυέχεῦ τα (ὃ Ἰωσήφ, καὶ ἱκανζω αὐτῳ παρέσχεν τόδειξιν ἡ τῆς Εἰς (ὃ πατί. 

; δα “μῆς, ὁ τῆς αὐἰϑὸ ῷ αἀδελφον Φιλοφοργίας. 

Ε »" Ὶ Και Οὐκέτι ἠδυώατο Φέρειν, , Ογοὶ ἀγέχεοϑαι τῶν πϑετικότων αὐτί" 

Αλλαὶ πϑϑζς ἀπωσαρμδνος, χα) μόνος μετοιξὺ αὑτῶν γ Ὀπολειφϑεὶς, ἀφεὶς φω- ιξ 

᾿ γζ μῷ ̓χλαυβμ Δὐαγνωφίξεται ζ;ς ἀδελφοῖς. χαὶ τῦτο γνωσὸ ἔθετο ῳ πάσῃ 

" τὴ βασιλείᾳ, ᾧ Εἰ: τὸν οἶκον Φαραώ. 3 Καὶ φυσι ποὲς νὃν αἰδελφοις ἀν 
Ἢ ἐγὼ δίωι Ἰωσήφ. ἔτι ὁ πατὴρ μα ζῃ: ; Θαυμασαι μοι ὄπεισῳ φῦλα καὶ Ῥ 
Ἰ μαχφεῖσ. τῦτο τίω Ὀσαυτίων δὑτονίαν, υ ὅτι ἰώεγκε μέ ἔλθ τῦτυ λλματίσειεϑαι, κ ̓ 

μ᾿ »γωρίσοιᾳ Οἰκαθ ὲ ἑαυτὸν,καχείνοις μάλικα, ὀκσλαγάζαι ὁπως: ἡδχυυήδησαν φῇ φῆναι 19 

Ἵ ἢ ὄζον! λοιπὸν Ὁ φύμαι, “πῶς οὔκ ἀπύτ]η απ ὐτδἷἶ ἡ ψυχὴ, πῶς Οζι ὀξέσι αὐνἷὍἶἍοΝ 

"Ἢ καὶ ὀζοόνοια, πῶς εἰ κατέδυσειν Εἰς τίω γώῶ. Οὐκ ἠδυωδυτο, φησιν, (ὦν ἀδελᾳοὶ 
εἰυτύῖ Ὅσο χριϑέεαι αὐτῷ. ἐταραρθησοιν γῈ τς Εἰκότως, οὐγοοιῶτες “γα αϑρ αὐτὸ 

εἰὐοὶ διέϑηχαν, οἷος ὃ αὗτος «ἰδὶ αὐτῶν γέλϑνε, Ν ὁ λογιζόυϑμοι τίω ̓αἰξιφαγειὸρ ὠή 

᾿ καϑοιςήχει, πύδὰ αὐτῆς, ὡς Εἰπεῖν, τὰς σωτηρλας ἡ γωνίωι, δα τῦτο βειλόμδνος αἱ αὖ- 14 

5" (ἄν πο αϑαρριωαὶ, Φησιν᾽ 4 Εηΐσατι ααθὸς μέ. Μὴ μακριωώύητε ἑαυτός 

| μη ) νομιίζετέ, φησιν, οἰκείᾳ γνώμῃ! ζακαῖ ἐμὲ᾽ ̓ὑμᾶς πεαησῦθαι. εἱ Ὁσούτον τῆρύμε.- δά 
Ν τέρας ἐΐμετο αἜὁ ἐμὲ πονηρίας, ὁσον τὴς Ὁ δ Θεοῦ σοφίας, ὁ  αφά τα Φιλαιν,ϑεφπία, 

" ἵνα ογζϑα πολ οκλνόνδνος, γέ ον ϑήρῳ μῶυ ὑμῶν (ᾷῷ πῆ οἰ σ,ξφιω λθρηγῖσαι δυ. 

᾿ γηϑῶ, καὶ ὑ πάσῃ τῇ χώρα. Καὶ Εἶπε, Φησιν, ἐγὼ Εἰμι Ιωσὴφ ὁ ἀδελφὸς ὑμδ. ! 9 
εὐπέδοοϑ εἰς Αἰγυπῖον. 5 Νιωὼ δΐώυ μὴ λυσπτέοϑε. Μὴ ὑμᾶς, φησι, ὅτ 

' β (εκ ηέτω, μηδὲ σκληρὸν ὑμῖν ̓Ἀργεοϑοῖ ῶ. οεγνημϑίον. Θεοῦ Ὁ οἰκονομιία ζὰ γθόμε- 

| 

ἔν Ἔ 

γα, εἰς γ0. ζωϊω ὠπεςειλέ μέ ο Θεὸ ἐμεασφρεϑεν ὑμῖν. τοῦ “ὃ δεύτερον ἔ ἔτ λιμὸ 

Ἐχὶ τὴς γῆς, ἢ εἶ, λοιπὸν πέντε ἔτη, ον οἷς σέχ ἔξαι ἀφρτείασις, σεὶ αἰ μητύς. ἀπί- 

λέ ἰζὰχε ΕΟ Θεὸς ὀμιασελαϑεν ὑμδῇι, ννολείπεεϑει ὑμῶν καταλείμιμα Ἰχὶ Δ δγν 9 

μι ὄξω ἐχ ὑμεῖς με αἀπεράλκατε ὦδε, διλ᾿ ὁ Θεός. ὅρφι πρῶς ὺ ὼ ὡπαξ ὶ δεύτερον 
χ) τρίτον αὐ δα μυλεῖται αὐτῶν, λέγων μη ᾿ ἑανζοις ἔλιρράφειν τίω αἰτίλν, τίω Εἰ 

Αἰγντῦῆον αὐτί κα οδὸν, δλλαὶ ῷ Θεὸν τῷτο πεποιηκέναι, ὧξε Εἰς (ὠτίων αὐτὸν ἐλ- 

θεῖν πίω ̓ αἰξεφανειὸμ. 8 Θεός, Φησιν, απέσειλέ με, ̓  ἐποίησέ με ὡς πατί- 

ρα Φαραω, κὶ ἡ Κύρλον πθυτὸς τῷ οἶκν' αἰστν κ χ᾽ ἀρχόντοι πείσης τὴς Αἰγύτο. 9 

Ἐκείνη, φησίν, ἡ δουλεία ζυτίω μοὶ τίου ϑρχίω πσοϑεξένησεν, ἐχείνη ἡ ζλσι 

Εἰς ζυτίω με τίωι αὐξεφαγειὰν ἠγάτιν, ὠκείη ἡ ̓ϑλίψις ζωτις μοὶ τὴς Αὐδοχιμ. 

| σεὼς αἰ πσύλεσις γΉγ9νῈν, ὀκεῖνος ὁ φ)έγος ζζιυ τίου μοι τίων δέξθι ἔτικε. ζὗταμὴ 
᾿ μέν 

, 

Ὁ Θτος σαρορασινσσστι τις. το ιςοςς 

ΠΡ το τος ΡΣ ὙΡ ΝΣ. ταλυδι ἢ π 
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μένον ἐχούωμϑυ, λα ἀ μιμωϑα, ὁ ὅτω τοῖς καιχῶς ἡμᾶς αἱ οὐδεν ωὐραμωθω- 

θα, δ λλοτρμοιεῦτος ασ' αὐ ζο καθ᾽ ἡμῶν γινόμϑμα,, κὸ “τ “πολλῆς δϑυγγωμοσιώης 
" ! ! « ! “- } ᾿ 5" ᾽ 7 γ} "“" 

ὥπϑμτα φέροντες, καϑούπερ ὁ ϑειωμαίσιος ἅὅτος. ἐπεὶ δζώυ, φησιν, ἐπείαϑητε ΤῸ ὀρεϑ, 
᾽ .« “-, ». } γ4 [ : ἐ »  } ͵ 

δι χυμῶν ὄχιγρώφω ζ Εἰς ἐμὲ ,ἷϑ ὑμϑγελνημδμα, δλ᾽ ὑμᾶς Ψ' ἀπαλλαϊῆω 

ΜΝ ς ἡΜέγκλημάτων, τω ἢ Θεῷ ὦ πὸ λογέξομαι " ἢ Οκεῖνα, πόύτα οἰκϑνομμησαντι, ἵνα, 
ἢ προ 
δέσμη μοι ὃ τὴς παρύσης δόξης πδϑστίνηταν᾽ 9 Σπεύσαντες δξζυ, αὐαίξητε τσό9-ς Τ' 
ὙΡΗ πατέρ. μα, ὁ Εἴπατε αὐτῷ, ζ. 5 λέγει ὁ ἰὸς συν Ἰωσήφ ᾿ ἐποίησέ με ὁ Θεὸς κύφλον 

ς "» ᾽ ; ᾿ ᾿ 2 ,ὔ 

μα, πάσης γῆς Αἰγύτησ. καταίξηϑι δίζυ “πτοϑς μέ, ἃ μή ὀμα μείνης, 10 Καϊκατοι- 

Δ΄ χήσεις ) γὴ Γεσέμ, ὁ ἔσνι ἐήύς μὰ σὺ ᾧ (Ὁ μοί συ, ὡ οἱ ων σι ὁ ζῷ πσόϑοα.-: 
ὅ ἴοχα, ὁ ΟΦ βόες, ὅσοι, σοί ὅΦΊν, 1ι Καὶ ὀκιϑρέψω σε( ἔτι "ὃ πέντε ἔτη λιμω) 

ἥα μη ὠκτοίξης σὺ, ᾧ ᾧ οίσν, κὶ πόώτα ζῷ «ἰαἰἀρχονπί συ. 12 Ἰδοὺ ὦ 

ὀφθαλμοὶ ὑμδ λέπεσι, (Ὁ ὀφθαλ μοὶ Βενια ωἷν τῷ ἀδελφούμυ, ὅτι Ὁ φῦμα, μὲν 

ὦ λαλοιω πσοὸς ὑμᾶς. 13 Απαγείλατε ῷ πατοί μα πάσαν τίω δοξὸν μα 

ᾺᾺ Αἰγυαῆῳ, κὸ ὁχο ἴδετε, ἢ ζῳχιώδυτες χατουγάγετε αὔτον. Ταῦτα ἀπόντα, 

"5 αἰαλερϑεὶς,  διοχϑιώτως αὑτοὺς κοὐοοιμυϑησαάμδμος, καὶ ἐγτειλοίνϑμος Εἰπεῖν ζὶ καἶ 
ἀτυῷ πατοί, ἡὶ (αχίως αὐτὸν ἐπλνα γατεῖν, ἔχτπεσων ἔχ (Δ τράχηλον τῷ Βένια μὲν 

ἔχλαυσεν ( κεῖνος γὸ ζω αὐτῳ ὁμομήτριος) καχεῖνος πάλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῷ. ἢ 
κατεφίλησε πυυζμ «ὧν ἀδελφοις αὐτν; ὦ ἔκλαυσεν ἐπ᾿ ἀὐοις. ᾧ ὅτε μ(' τίω ζ... 

σαύτίω “9 λέξιν ᾧ τὰ δοίκρυα ᾧ τίωὐ συμξαλέωυ, ὦ ππτοὺς αὑτοις ἐποιήσουτο, μό- 
10 λις ἡδγωυη ϑησαν λφοιλῆσοι “ϑϑς αὐτον. 15. Μετὰ ζωῦτα ΣΡ φησιν, ἐλϑλιη- 

σαν το ὃς αὐτὸν. 16. Ταῦτοι ἢ διεθοηϑη Εἰς () οἶκον Φαραω, ἐχάρη, αὶ πόνν.- 
πρῷ ω τω οἴῳ. Ε. .γαρϑποίησέ, φησι τ μτους ὁ ὀϑαγνωρλσμὸς ΡΜ αἀδελφὼν 

Τ Ἰωσήφ. 17 Καὶ Εἶπέ, φησιν, ὁ βασιλϑὺς τω Ιωσήφ᾽ Εἶπον Ος ἀδελφοῖς 

Πατεῖ τῦτο ποιήσατε" γεμίσουτο τοὶ φορεια ὑμδιμ σίτυ, ἢ ἀπέλϑετε. 18 Καὶ 
εὐνν 35 αἰαλαξόγτες ᾧ πατέρᾳ. υμϑν! ̓ ἥκατε “δὸς μὲ, ὦ δωσω ὑμῖν πόρτων δὲ ἀγαϑων Αἰ- 

ἀἱα νων. 19 Συ ἢ ἐντειλαι ζχῦτα, λαζεῖν αὐτοις αἱμάξας Οἰς παιδίοις χαὶ ζᾳῖς 

γχιωαξίν. δα ἢ ( βασιλέα, πῶς ἤδη φροντίζει αἴϑὶ τῆς πῇ Ιαχωξ ἐπα-. 
νύδὸυ. Καὶ αϑψαλαᾳθώντες, φησι, ᾧ πατέρᾳ ὑμῶν, τ ρα γίνεοϑε ̓ 20 Καὶ 

μὴ φείσηεϑε τοῖς φϑαλρμιοῖς “)᾽ σκέυών ὑμών. πόύτα τὰ ἀγαϑο Αἰγυπῆς ὑμῖν 

Ἰοέκαι. 21 ποίησαν ὃ ὕτως (ὦ) ἐοὶ Ἰσροήλ. ἔδωκε ἢ Ἰωσηφ ἀὐδοις αἵμαξας 
κΚῦ (ὦ ἐντολοὶς τῷ βασιλέως. 2» Καὶ πᾶσι δὴ ἔδωκε διοσως φολοὶς, τῶ ἢ 
Βεμιαμὲν ἔδωκε πιριακοσίοις χουσοις, ") πέντε δξαλλάοσρυσας φολσίς, 23 Καὶ 

τω πατοὶ τι ἀπέςειλεν ὁμοίως᾽ καὶ δίχᾳ ὄνος αοονζῷως “ἐπὸ Ὧν ἀγαθῶν Αἰγύπα, ὦ 

δέχᾳ ἡμιόνοις ἀἰρονζαις ἄρτοις τω πατοὶ ἀὐτῷ Εἰς τίω ὁδὸν. 24 Καὶ ζωυταώ- 
45 πόρτα δοις ὄξαπέξειλε (ῶν" αἰδέφοις αὐτῷ, ὦ ἐπορϑύϑησαιν "ὁ Εἶπεν αὐζίς, μὴ ὑρ- 

γζεϑε ον τὴ ὁδῷ, Οἶδα. γνωμέων φιλόσοφον᾽ μόνον αὐτὸς πάσαν αὐῖς «:- 

φῖχε τίω ὀργζω, ᾧ ὙΜ) ἐγκλημάτων ἀδοις ἀπήλλαϊξεν, διλαὶ καὶ ἀΐζῖς ὐϑαινῷ μὴ 
14|} ὀργίζου κτ' τίω ὁδὸν, μηδὲ" (ῷ δἶμ' γελμηνϑρων δλλήλοις ἐγκαλᾷῷ, Εἰ)» 

ἐωΐχᾳ Εἰφήχεισοιν χυσφζωω Ἐχὶ τῷ Ιωσήφ , ἔλεχϑν πσδϑς ἑαυτοῖς" γα,  αἱμδδτίαις 

49 ἐσρῦμ αὐδὲ τοῦ Ιωσήφ, τῷ ἀδελφοῦ ἡμδν, σὰς καἰ χυύρειδορϑν αὐτῷ τίω ϑλίψυ ᾿ 

σ χιςας ὁ Ῥσζειμς λελν, οὔκ Εἶπον ὑμῶν, μὴ αἰδικησιντε τὸ πποιδοίρλον, χαὶ 
ὧχ Εἰσηκώσεατε μ᾽ πολλῷ μᾶλλον Εἰκὸς ὦ αὐῷον κατεξλυίςα ον, αὐ δ, καὶ Δ [ὁ 
Το χαταφέλλων αὐ δ () θυμὸν, καὶ τίωἡ πσϑὸς δλλήλους φιλογεικίδν, φησί, “τ 

ἐοδ 

χν Λα. 



τ τα ΒΝ, 

ον ναι, αὐτὰς 

-τρνῖξατα -.:." 

- ΒΝ ἢ τοσ 

ΟΡ ΝΣ ΘΝ» Ὁ Ν ΤΟΌΣ-- 

“τ ππ ΞΞ ΞἘΞΗΞΣ "τ το στ Ξ τ 

ψϑ. κε 

ἨΘΙ͂ΚΟΝ 

Μετϑ. ἐμ. 

ζοο ΧΡΥΣΌΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 

ζετο ο» τή ἢ ὁδῷ, δυλ᾽ οὐνοήσοιντες ὅτι Οὐ οὲ μίδν ὑμῖν αἰτίδν ἐ ἐπήγαρρν αἷρ ΜΜ Εἰρ 

ἐμέ ἐγολονμλύων, ἃ ἀῤιὶ ποὲς δλλήλρες θυνοϊκῶς Δἰατεῆντε, 

Τίς δ ὉΤ ̓άξιαν τίωυ Φρετίω τά ὅ δικαία τῦτε3 λα μαίσειεν, ὃς τίω ς ο- τῆ χαρῇ φι- 

λοσοφίδν κῷ ̓ πολλῆς τῆς δαψιλείας αἰπεπλήρωσε, ὦ ὁπτρ ὁ Χριτος αἰθκυφζλέγοι 

τοῖς Ὀντοφόλοις, Αγαπᾶτε ὧν ἐ ἔρους υὐμδν ὄχον ἷΡ ἿΨ ἐπηρεαζ ὁτωνγ ὑμᾶς, 

πούτο τ ὧι ὐ πολλῷ πλέον ἐποίησεν. συσὲ "ὃ μόνον Ὁσαυτίων ἀγαπίω ἐπεδείξατο “εω 

εἰ ἱ ὧν ὀμελόνζας αὐτὸν, τόγε Εἰς δου ἡ ω δλλαὶ πότοι ποιῷ, ὦ ὧςι διδαίξαι ἀύοις ͵ 

τί συνὲ ναδρτὸν Ὶ Εἰς αὐτὸν. ὦ Φιλοσυφίας αὑπβοολή, ὦ ὼ ἐυγνωμοσμωύης Ἐλητασις, ὶ 

τὴφ πεὶς Θεὸν ἀγάπης δαψίλεια. μῆ ἡδὺ ὑμεῖς, φησιν, Εἰς ἐωὶ ζωτα Λεσρξω 

«ὃ: ἡ τῷ Θεοῦ αὐδὴ ἐμὲ ἐ κηδεμωνία ζωῦτα ἡμέοϊ, (μνεχώρησιν, ὑγα, ᾧὶ ἐμοὶ “Ψ ὁ δειξφι- ιὸ 

τῶν πίω ἐκθασιν φἴαλτται, Χ) ὑμῖν ἦν οιρκϑύσοι σωτηρίας υπύϑεσις ̓ Ἄβωμᾳι. ζι ὡγϑλί. 

«{μεσιν δ οαυ, ἡ στειροισμοις ᾿αὐξεπείρεϑαι, πολλὴς τὴς ἰδ ὶ ἡ ἡμᾶς τϑ Φιλανϑεϑτο χᾺΝΣ 

Θεοΐ κηδεμονίας ἢ ασδϑνοίας δξ1 τεκμήφιον. μὴ Ὅίνωυ ἰ ὧκ πϑυτὸς ἴδῥπου πἰμὴ ὀξέσι 

Ὁ τίω ἀδλειαν Ὠχιζηπῶμϑυ, δλλα ᾧ οὖν ανέσει τὺοΎ χϑϑωντες, ὦ Ό» θλίψεσι γυόνϑμοι, 

ὁμοίως τίω θ᾽. ᾿λσρΑδῖλν αἰαπέμυπωμν τῷ [ δεασότη᾽ ἵνα πίω δ᾽ ᾿ γνωμοσιιωυζο ϑκασα.- Κα 

γϑνος, ϑανι Αέφε ραν τίω δὲ ἡμᾶῖς Ὡπϑείζηται κηδιεμονίλμ' ΓΕ ἧς ροιηο πλιζμεν ἡμᾶς 

ἔχιτυ κῖν, γβαῖ ὼ φιλαν,ϑονπία Ψ κυξὶα ἡμῶν Ϊγσῷ Χοιτού, Δ᾽ τω πατοὶ, 

μα ῷ ἀγίῳ σγϑύματι δῦξα,κ( τος, τι μεή, νεῶῦ  ᾧ ὠεὶ ὸ εἰς (ὧν αἰωνας Ὦ αἰωγων. μήν, 

Λογ. ξε, ΚΛΙ ΑΝΕΒΗΣΑΝ, φυσιν, ἘΞ ΑἸΓΥΠΤΟΥ͂, 
Ν Ω ᾿ ' γ 1Α' δ. ! ᾿ νιν 1 
ἡ ἥλϑον Εἰς τω Χλυόμαιαν “σέ»: Ἰαχως (Ὁ πατεροι αὐ ἦι, Ὁ ἀνήγο 

γειλοῖν αὐτῷ, λέγοντες᾽ ΤΙ ὁ ἡος σου Ἰωσὴφ ζ5, ᾧ αὐτὸς αἱ ἄρχει πάσης γῆς 

Αἰγυωῆυ. αὶ ὄξέρι Ιαχωδ τῇ αἰ ϑνοίᾳ. υ ὍΣ ἐλχίφευσιν ἀύϑις. 

Χ' Ιδὲτε ὦ ὧκ δ᾿ ϑὲς ἡμῖν Εἰρηνδύων τὸ Ιωσϑφῳ τίω φιλοσοφίμᾳᾷ 

τίω ἀφάτο αἰνεξικαχί ἂν, ζωὼ ὐϑὸ ἥν ἐ βαι ψ αϑδήφοις ἐπεϑεί. 

ξαν, τ μόνον συσὲμιίαν μγημάω δ Ὁ Εἰς αὐτὸν γολνηνδύων ποι- 
σούγϑιος, δλλα ᾧ αὐζῖς μέλλουσιν ἐπϑιυιέναι τπτοὺς ([) πατέρᾳ 

ἡ) τοῦ» αὐτὸ το αινέσας ἢ συμ αλίω Εἰσαγαάγων, ὡςε μὴ ἀλ- 
δ ληλεῖς αἰτι ον πο ἦν Εἰς αὐτὸν ἀδζοις Εἰργασμδύων, ὁ ἀλ- 

λᾷ πάσαν νἀργάὼ απελάσοινζᾳς μ᾽ ομονοίας τέων ὁδοιπορἰὰν ποιῴοϑαι. αγαγχαιοι ι μ 
λοιπὸν σήμερον ζᾳ ἑξῆς ἰπυσλυρσοι, Ἷ ἵνα, ἰδ νϑμ ὦ τίου τύτων ἐπόμοδιον τίου αὐϑὲς 

ῷῶ πατέρα, ἡ τῇ ἴακως τίω' Εἰς Αἰγυπῆον καὐλοδον" ὺ ὁπῶως αὐτὸν" ἀἰαλειῦσι πές χρϑὰ 
ποίηκε ζα κτ' τὸν Ἰωσήφ γνωφιϑώτα αἰὐτῳ, ὼ αγεδὸν εἰπεῖν, νέον νυ λέοντος αὐτὸ ἐμ 
“κεἶσατο. πϑὲ ἀν ὁγωωνϑείη τῶ λό γῳ ὐδαςῆσαι «ἰώ ἡδιογζω, ο, ἡ αὖτε γέγϑνε, πυ))- 

βϑιος ζωῶτ Τ' Ἰωσήφ, καὶ ὦ ὧν Ὀσαύτη «ἰξεφυείᾳ τυγχάνειν: ; ἷξε ΕῚ μιαίλιφαι, ὁτιΐᾳ - " 

πνϑσδύχητα }} ἀγαϑών πολλίω ἔχήτασιν τῆς ἡδιογὴς οὐγεργαίζεοϑαι πέφυχεν. δὴ 

ἐνόμιζε “θ3 τοσύτων ΕΜ καιταορωμαι ἢ τ ὁμείων γελυλοῖ, [6] μαϑων πάλιν Ὁ. 

χίω τῆς Αἰγυπῆν πὰ πασαν στε ἐχειν αὐ, πὼς σήκ θυ ὑπὸ ᾧ ὅ μετέδεις ὃ ἡδόνὴς δία ἢ 

Δ σνοίᾳ: εὐ γι συύβοαλλασα ἀθυμία ἐργάζεται, τάτοπ πολλάκις Ἀ) Ἐχιτετωμδίη ." 

λάσϑ. ιχϑη ἔφην ἰδεῖν πολλοις ᾧ δείκρυα πα χέονζς Ὡσπὸ χασὰς τ υϑαβοάμ σης, ἐτέρα (οὗ ναὶ 

ὃ πολλάκις ὺ Ὄἰτοπληκϊους γινονϑίώοις, ὅτὸμ ὦ "μηδὲ παεϑσιδύκησειν, ἴδωσι γεδννδίο, ν ̓ 

ἡ ὁὲς τεϑγηχέναι γενοιμίχασιν, ἀξαίφνης ζανζα λεάσεγται. ΝΥ, ἵνα, στιφέφερϑς ἡμῖν δ λό ᾿ γᾷ 
ας ϑρηταιαν δὴν ὁπακύσωϑυ ΟἾΔ ὀμαγνωοϑέντων, κε ΡΝ 

δῦ δαὶ 



ΓΕΝΕΣΙΝ. λυγιξε 4ο1 νιμφ' 
2) Καὶ λὠξθητσοίν, Φησιν, ἐξ Αἰγυωῖυ, ἡ ἥλϑον Εἰ; γἄω Χαναλὼ ποῦς Ιακωξβ 

ᾧ πατέοοι αὐ“, 26. Καὶ αὐήγξειλοιν αὐτῷ λέγοντεφ᾽ ὁτι ἡος σῷ ὁ]ωσὴῷ ζῇ, 

ἡ ὸ αὑτὸς ἄρχει πυίσης᾿ πῆς Αἰγυτῆν. χ) δξέζη τῇ Αἱ σνοίᾳι Ιωκωῖ. ῥ Σ χίςευσεν 

ἀΐοῃς. Οὐμάς, οἷν ἔλε)ϑν, ὅτι ἀἴπιφον αὐταί ἔδυξεν Εἶναι τὸ ποθ τῷ Ἰωσὴφ, ὡς 
ἡ τίω ϑζνοιαν αὐτὰ Ραᾷ λδυϑίωσαι, (ἡ οὐνόμεζεν ἀπατίω Εἶνω ὩΡᾺ μα. 

δφφώ λεγόμδνα. Ὧ δ᾽ ὥπ ῷ χιτώνα, Εἰσαγαρόντες τῶ αἰ ματι τῇ ἐδάφου μο-- 

λιωϑώντα,ὼ Εἰς πίον αὐγαλόντες ζ πατέρα, ὁτί χοιτίθρω μοι ϑηράίων γέλϑνε,νων φα-- 

σιν ὅτι ζ ἢ ἀργεῖ πάσης πῆς Αἰγυτῆσ ἡ ζοιρουῆόμδνος τίωω δζρίνοιλυ ἐλογίζετο «πτοῆς 

ἑαυΐον, πῶς ἀὺ ἔχοι τῦτο λόγον; Εἰγὺ Ὁ πσοότερον αἰλυϑές, τῦτο εχ οἴἑντε Εἶναι πι- 
Ἰὸ χὰ. Εἰ ἢ. πϑτο πιφον ὰ αὐληϑὲς, ὠκεῖνο «[ζεὐύδος ἀὺ Εἴη. ἐτάεφυῆς 5. αὐτὸν μοίλιςα, πὸ 

μα. ρα Μ ὑων (ἡ πσόϑπερα αἰκηχϑέναιρὰ" ἕτερφ νιον ρα ν᾽ αὐν δῇ" μανϑανειν. ὁρών-- 
κ τίς ζω τὸ παΐβος τίω ταροιγζω, ὦ βαλόμδνοι αὐυτον ἐς πίςιν αἰγαγεῖν χὶ σπληροφο- 

οἰαν, ὁτί ἰληϑὴ τὰ γὴν αὐδᾶν λουῤμϑνωτυγχόμει, 27 Ελῴλησαν αὐτῷ πόρτο, 

τὰ ρήγωτα ροὶ τῷ Ἰωσήφ, ἢ ὅσα εἶπεν ὠΐγίς. Καὶ μα δρημάτων ὶ ζαὰ -ἔπο- 
τε αλένγτα πὐδϑσινέγχθυτες, Φξάμαξας καὶ ἰδῶρᾳ (αὶ αὐδα τῷ Ἰωσὴφ περμιφϑύντα, 

μέλις ἐδοξὸω πείθειν τὸν πατέροι, ὅτι Οὐκ ἔςιν ψιύδος ὶ τῇ αὐὴὰὦ λέχρμϑνα, 

Οὐμων δ ἐβαμαάξας ζ ποςα λείσας, ὥφε χαταξζωναι αὐτὸν ἐὶς Αἰδνυπῆον, αγεξω-: 

πύρησέ, φησιν. Ο γέρων, ἡ ωρεσξύτης,ὁ συγκεκυφὼς, αὐ ϑρϑον ονέαζε τῇ παολϑυμία. 

ὀῤεξωπύρησε γγαβ,φησι. Ὧι ὅθιν,λὐεζωπύρησε ; χαϑεί τόρ Ὁ λυχνιώον πῦρ, ἐπειδὸρ ἐ- 
μάν 10 πιλίπη ἡ ἢ ἐλαία ξοφήᾧ μέλλῃ σθένυσ, ἐἰ μικρὸν ῳς" Ἐχιςυίστιον αἰ" ἔλσιον, αἰ.- 
ἴω ϑ0ϑον τὸ σξέννυσ ζ μέλλον λαμισθϑτερον δεύψυσι ὦ φώς" ᾧ αὐΐον δὴ ὅ9πον καὶ ὁ ρε- 

σξύτης τ, μονοναχί σζξένυσ, μέλλων αἰ αὺὸ Ὁ ἀϑυμίακ(κ. ἠθέλησε γδίφησι, -νδα- 

χληϑέίωαι, λέγων, οὐ, κατα ἤσομαι πενθῶν Εἰς ἀϑῳ) μαϑὼν παΐλιν,τί ζη δ τί ἄρχει 
Αἰγύπῆν,ὶ ὁρών ζιὶ «μιώξας,λϑεξωπύρησέ, φησι,νέος οὑκ τέροντος γέχϑνεν,ὐστέθετο “ἢ αἰ. 

τς υμίας τὸ νέφος, τίω ζα λέω ῥ᾽ λογισμδὲ Σισυκρυσούνϑμος, οὖν γαιλίωη λϑιτον ἐτύγ- 
χόμε, τὸ Θεούζωστα ἀπϑμτω οἰκονομοιιος, ὡςε “δ᾽ Τσύτων πύνων τίω αὐ οαμυϑίὰν 

βὕοφαϑαι (( ϑίχαιον, ὁ κοινωνῆσαι, ταϊ τοι δὲ τῆς θὐημεείας ᾿ ἄλλως ἢ, ἥα ὁ Ὁ γωρ 
πλυρωϑη, στῇ αὐῷος διέκρινεν, Ε-ἰπων᾿ ἀφο γε ἐλδυσὺ θα, ἐγώ τε ὸ ἡ μήτηρ συ,ξ ὧ 
ἀδελφοὶ σσδοσκιουῆστι σοι ἐχὴ τίω γώ ; (ᾧ πιςεύσοις τοῖς Εἰρηνϑμοις κ᾿ Οἷς ὁρωμϑνοις, 

40 28 Εἶπε, φησι, μεγάλα μοί ὅν, Εἰ ἔτι Ἰωσήφ ὁ νὸς μπ ζ . πορδυϑεὶς ὀοαι αν- 

τὸν αγθ9 τῷ δἰποθανῳν με. Μεγάλᾳ μοί 81, ὸ αἰ χύῤβαννει πόύτοι λογισμὸν, "ἡ 
Ὀἀποχρυτήει πάσοιν οὖν δ, ϑοϑέποις θὐφρϑσιούζωυ, εἰ ἔτι ὁ υἱὸς μὰς ζῃ.πορϑυϑεὶς δξζυ ὄψομαι 

Ιη αὐΐῳ." ἐπεηϑώμϑυ Οίνιωυ λοιπὸν, ὥζε ὦ ζῳᾳ τῆς (μωτυχίας μοι ὑπαίρξαι ̓  Ὡὶ ἢ Ὥστ-- 

Ζυζ με. γιῶ μϑὲ γΟ 9 ἡ αἰκοὴ αἰανέξησέ μὰ τίου δζρνοιαν, ᾧ τίου τῷ γήρως αοϑένειδω 

39 ἐφυγαϑοῦσε, αὶ αἰνέῤρωσέ μὰ τὸν λογισμόν. Εἰ 5. ὁ (ἀτυχία μοι ϑμοιτο,τελείας οἰπο-- 
λαύσοις τῆς θὐφρφσιώης, ὅτω καυταλύσω τὸν βίον. καὶ μηδὲν μϑηήσας ὁ ϑίχφιος ἡπύετο 
τῆς ὁδοιπορίας, ασεύδων ὼ ἐπειοόνϑμος Τ' αὐτο ὐϑεποιϑητον ἰδεῖν, ἡ τὸν κατ 9 ὥσύτων ἐ- 

“ΝΜ τεϑγηκότω ᾧ θηρίων κατάξρωμία “δυόνϑμον, ὡς οὐνόμεζε, ϑεαίσαεϑαι νι βασιλέα, 

Τῆς Αἰγύω]α τυλρηνϑώον. 
ὩΝ Καὶ ἄλνονϑρμος χὶ Ὁ φρέωρ τῷ ὀρκι, θ᾽ σρίφηδίοις θὐχαὶς ἀγαπέμεψας τῷ δε: χεῦ. βις΄. 

ασῦτῃ, ἐϑυσέ, φησι, ϑυσίλυ τῳ Θεῷ τῷ παΐος αὐτῷ Ἰσειακ. ΤἸαύτον αὐκϑύοντες 

παρδω θα, ὁ’ εὐ μέλλοινϑυ δια “ἤεεϑαι, καὶ “πραγματί τιν ἐγχειρήσω-- 

μὸν, καὶ ϑαρδημίας αἰσῆω ἄθα, πσδότερον τίοῦ δὲ τὴς ϑύχης θυσίαν ἀγαφέρειν τῷ δε- 
ΝΣ - . ! 

᾿ αὐτῇ, 



ασύτη, ἢ τί ἐκείνυ συμμαχίαν καλοιῦζας, ὕὅτως ὡγήξοϑα, Μ᾽ πρδοχειυδύων, καὶ μὲ 

μεέωϑω “δὲ͵ ϑιχαίων τύτων Ὁ φιλόθεον. ἔϑυσε, φησι, ϑυσίδυ τω Θεῷ πὖ παΐξϑς ἐνν 

᾿ ᾿ Ἰσαακ᾽ “ἵνὰ μαίϑης τί κατ᾿ ἴχνος τῷ παΐῥος ὀπορϑυε:», ὁ ὅτω τίωυ αὐδὶ Ὁ ϑεῖογϑς οκ-. Σὺ 
ἢ στείλν ἐπεδείκψυηο, καθ πῆρ οἷσαακ, ὦ Κη: τίω οἰκείλν βυγνωμοσιωζευ πσϑόλᾳ. βυδέῃι 

ι ζων ΟΡ τὴς θ..σριτῖας ἐπεδείξα;», δύϑίως ἐπηκολϑϑησε κυ ζὰ Ὁ ὰ τ
ὴς λἰϊωθον Ὁ 

᾿ πῆς. ὩΝ Κορ ὃ ἰάσιμα τῆς ὁδοδ᾽ ασροοραῖ, ἢ ππεὺς ὃ γῆροις οὐἰποθλόπων. 
Ι δεδοίκει, μεὴ ἢ πσοϑ τῆς (ἰωτυχίας γπςας ὁϑοίνατος δἰποφερήσῃ τὴς τὸ παιδὸς ψως, 

Ἷ 
: 

᾿ 

β 
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ὡς, ἀὐχαῖς ποιᾷται τσϑϑς (2) διασότίωυ ᾿ξχτμετζησαι αὐτο ζωϊω, ὧςε τελείας ἐἰπελαί. 
σοι τὴς ἡδυνῆς, ΦΛΔ ὀρ. τὼς ὁ ἀγαϑὴς Θεὸς πληρϑῷορει (ἐρ δίχαιον. » Ἐἴπι 

ι..} ΟΡ Φ σιν, ὁ Θεὸς τῷ Ἰσρκήλον ὀρρίμκατι τῆς γυκῆος ̓Ἰακως Ιαχως᾿ 3. Ἐγωϊ 

᾿ Εἰμιοθεὸς δι πατέρων συ. μὴ φοξ ἃ χαταδζώωα Εἰς Αἰγυτῆον. Εἰς ὙῸΡ ἔϑρος 

“ΠῚ μέ; α ποιήσω σε ἐκή. 4 Ἐγωκαταξήσομῳ μ( σῷ, κάγω αγαζιξαίσω σε Εἰς 
᾿νΝ τέλος, ἡ Ἰωσὴφ ἐχιολ φίζας χεῖφφις Ἐχὶ «ὅν. ὀφϑοιλμους σῳ. ὥρᾳ πὼς ἀπ» 

ὁ δίχαιος ἐπεθύμει, ζωΐᾳ αὐτῷ ὁ δεασύτης ᾿υπσοψείται, μάλλον ἢ ὐ πολλῷ “πλείογα, 

φιλϑθίιμος ᾽»Ῥ ὧν αἰ ρθαμνει Ως ἡμετέρρις αἰτήσεις, τί οἰκείδν φιλφι,ϑοφ πίον μι-" 

μόνϑρος. μή φοζοί, φησι, κουταρζω Εἰς Αἰδγυτῆον. Ὠγδ᾽ ἠγωνία, πσξὲς τὸ μῆχος 

“τῆς ὁ 5, δ τϑτὸ φησι, μὴ κσϑϑς τίω τῷ γήρως αἰοϑένειν ἀπίδας. ἐὶς γὺ ἔϑγος μί- 

.γα ποιήσω σε ὑχέϊ, ἢ κουταήσο (αι μ᾽ σῷ ἐις Αἰ γυτύ]ον.͵ ἐγώ σοι (μυυέσομαι, ὶ ποι. 

ζωσοι ΠΝ χαταφήσω, σχόσεει συγκαταθξασιν ῥημάτων. και ταῦυσο μαι μ᾿ ἐς 

Αἰγυπῆῖον. τἰτότο μακαραφύτερον μοιτ᾽ ἡ, πὸ ῷ Θεὸν ἔχειν ((μωοδοιπόρϑν εἰ ἡ 

τὐραμυϑια, ἧς μάλιςα ἐδεῖτο ὁ ὠρεσξυτης᾽ ᾧ Ἰωσὴφ ἐχιξαλὰ (ἐς χεῖρφις αὐτὸ ἐπὶ 

ἐν ὀφθειλμοις σῷ. ἐκεῖνος ὁ ὐἰδεπόϑητος, αὑτὸς σε αἰθεςελεῖ, ἢ Τὰς χείορις ἔχιζα. 

λέ τοῖς ὀφθαλμοῖς σφ, χαίρων δζίω καὶ πάσης αἰ γωνίας ἐκτὸς γεχϑνως, ὅτως ἔχου Τὴφ 0. 
δυδ, οὐγνόει μοι λοιπὸν (δ δίκαιον (ἴθ᾽ ὅσης θὐδυμμίας" ποιέῖται τίω ὁδοιποσίον,, Ὧσαύ- χἱκὶν 

τίω ὡκ τῆς τ Θεού αἱ αυοογέσεως λαίων τέο πληροφορίαν. 5 Ανέτη γ»,3 
φησιν, κως ὼ (Ὁ μοὶ αὐτῷ, 6 Καὶ ἐλαῦον πᾶσαν τίω κίησιν αὐταί, καὶ ἥλλο 

ἐις Αἰγυτῆον. 27 Ἐν ἑξήκοντα ἐξ ψυχαὴς κατεζη]ακὼς ἐἰς Αἰγυτῆον. 
28 ΚαϊΠωσὴφ κ(' τῶν ἡων αὐτῷ Ὗ Ἄμονϑμων ἀυτῳ ἔγνατος ἐτύγχόμεν ὦν" ὡς 

ἔνα! μ᾽ τῷ Ἰωσήφ ζις παστις ψυχας, ἐσδομήκοντα πέντε. ᾿Τύος ἐνεκεν τὸ Ὅρῖϑ- 

μὸν ἡμῖν μ᾽ ἀκριζείας ἐπεσημιζωύατο ἡ ϑεία, γραφή; ἵνα ἐιδεγώ ἔχω νϑι, ὅπως ἐἰς ἔρ}9}}Ὁ 
ἐξεισιν ἡ τῷ Θεοῦ χσδόρῥησις καὶ λέορυσου, ὁτΙ ἐἰς ἐϊϑγος μέγα ποιήσω σε ἐκεῖ, πὸ δ 
τότων Τὴν ἐϑὸμεήχοντοω πέντε ψυχῶν ἐἰς ἐξακοσίας χιλιάδαις δξεζᾳ 8η τὸ γος τῷ 1σ- 
οαήλ. εἶδες πὼς μαϊτέω οὐτπὶὲ ἐική τὸν Φριϑμὸν τοὖν χουτε λϑέντων ἐὶς πίω Αἰγυπῖα 

ἐδίδιαϊξξω ἡμᾶς, δὶ Ἰνα δεῖν ἐχωμδρ ὅξ ὅσων “πόσοι γεγϑνασι,ᾷ μὴ οἰοπιφώρδυ πρὺ 
τὸ Θεοδέπαγ[ελίαις. ὅτὰμ ὍΝ οὐνοήσης, τί μ᾽ τίωυ τὸ Ἰαχῳρ πελίυτίω ᾧ τϑ 1ω-} 

σηφτοσοιύτη" Μη" χὸμὴ “οησοίνϑμος ὁπτῶν Αἰγντῆϊων βασιλόυς, ὧφε ἐὶς θϑωριθμ- "μὰ 

τοῖς ἀυςζᾶν" αὐἰδεςῆσαι ὁ μὴ ἐκταϑίωνωι αἰντοωῖν τὸ πλῆθος, σεοϊὲ ὅτως ἰδώσεν, δλώ 

τη μᾶλλον ἐπεδίδευ ᾧὶ ἠυξεῖο, ϑαύμαζεν, ὠυπλήῆν τοῦ Θεού τω καθ νοιανγὶ ὅπ 
εἰν οἷον τέ ποτε αἰ απεσεῖν ζοὶ αὐτῳ δόξαντα, κἀν μυφία ἕτερφι μὴ χόμώνται. δεν "- 
δωρϑν Ὁ ἀχϑλυθίαν ὕπασαν, ἵνα μαϑωμὸν ὅπως αὶ τῆς (μωτυχίας γέγϑνε ᾧ ]αχών (9 

29. Ἡνίχᾳ, Φησὶν, ἡγῖσε τὴ Αἰγυαῆω, ἐπίςειλε 4 ̓Ιύϑον ἐμασδθοϑεν αὐτο ας 
Ἤν ῷ Ἰωσήῳ, ὧξε μάυνυσαι αὑτῳ τῷ παδ)9 1 παρϑυσίδμ. 20 Μαϑὼν Ομ 

᾿ Ἰωσήφ, ἃ ζάύξας (ἱ ἄρματα αἰέζη Εἰς (μωαύτησιν τῳ πατοὶ αὐτϑ, ᾧ ὀφθεὶς ἐπί 
ἐπεπεσι 
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ἐπίπεσεν ὑχὶ ᾧῷ τραχηλϑν ἀντϑ ὦ ἔκλαυσε κλαυθμῷ "πλείον. ᾿ Ἰούτοζω θτῈρ 

ὦ ασοϑοιαίοις ἔλεγϑν, ὅτι πολλαίχις τ ἡδογὴ ἰ χὺρβαλλυσον δεχρυα παδογέειν τΡα-- 

σκβυάζει. ἔχτπεσων, Φησιν, χη τρανγιλον ἀντέκλαυσεν, ὗχ ἀπλαὶ. 4, λα κχλαυβ- 

μῶ πλείονι. ἐυλέως ὃ εἰς ἐγγοιϑν ἐλϑῶν, ὧν πέπονθεν αὐτὸς ὧν ὑπόμεινον ὁ πατὴρ δὲ αὖ.-- 

Ἀ, ὁ τῇ χρόνου Ὁ μῆκος λογισοίμϑμος τῷ μεταξὺ “ἡμουϑῥαι, ἡὶ ὁτι τὐρκαὶ πᾶσον πσθ9σ--: 

δουίδν αὑτὸς (() πατέοοι ἑωροιρὸ ὁ πατὴρ τὸν παῖδα ἐθεαίσοιτο, πηγσὶς ἠφίει δακρύ- 

ὧν, ὁμοῦ ἡ Ὁ υτόρ  αλλύσαν ἡδονὴν δεσῳψύμϑμος, κ᾿ ἐυγαραφῶν ᾧ δεαυύτῃ ὑπ γελνη- 

ΝΜ 

. ᾿ κι. ..9 ᾽ “" λς 
μδβων. 31 Και Εἰπέ, φησι, ρὸς Ἰωσὴφ Σ ποϑονού μαι πὸ Τ᾽ γιώ, ἐπεὶ ἐώροι-: 

γ!} Ν -“ ͵ ! “ . - 
αὖ καρ ἐσωπον σύ. 61| "ὃ σὺ ζης. Απηλαυσα, φησιν, ων ἐπεθυμὸν ἐπετυνον, ::1 

1 σϑ τὸ ποτέ πσδεσεδυχησο αὐτυρξέ μοι ῷ μηδέποτε ἐλπιαϑεντα᾿ Ὁ λοιπὸν ριοδμαι 

- τ ζωῇ ΕἾϑὸν δ ὃν" ἐπεπόλουν, ὁ διοχεῖ μοι τῦ ὃς πᾶσοιν ἐνῷ ε9σιεύζευ ὦ ϑεασασῖ, 

σπέτι σὺ ζης, ὁ παϊλαινομιοϑεὶς τεϑνηκχέναι ἡ ̓Ξϑηδίων χαταζρωμα γε)". πατοιχῆς 

ἡ φωνὴ, ἢ φιλοφοργίας γέ μιῦσου, ᾧ ἱχουνὴ Ὁ ϑζρόθεσιν "ὲ εἰγαποχεινϑμζευ τὴ ψυχῇ καιταῖ- 
δηλον ποιῆσαι. 3») Εἶπε δὲ, φησιν, Ἰωσήφ πσϑὸς (ῶν' ἀδελφοις αὐτό᾿ αὐα-- 

᾿ (ας ἀἐπαγελώ τῶ Φαρᾳώ, κ᾿) ἐρῶ αὐτο" οἱ ἀδέφοί μϑ ἥκασιν. 33 Οἱ 9 ὁῤ-: 

δες Εἰσὶ ποιϑῥες" ἀὔδρες κτίουο όφοι Εἰσὶ ἡ ζὰὶ κτίωη ὦ ὥν" βόας αὐ ἀγηόχασν. 

34 Εδἂωὰ δι χαλέσῃ ὑμᾶς Φαραὼ, κὶ Εἴπη, τί τὸ ἔρον ὑμδν; 35. Εἴπα- 
σε, ὅτι κτηγοξοφοι ἐσμϑϑ. βδέλυγμα δ} 561 τοῖς Αἰγυπήϊίοις γτᾶς ποιμων πσοϑξατων. 
δα (μύεσιν, οἰὰν συμι λζωοὺ ρὸς ἀδζυς ποιῴται ,ἐχ ἀπλως σσοὶ ὡς ἔτυχε ταί- 

10 τῷ εἰσηγϑύμϑμος, δλ, ὁμοῦ βόλθμϑμος ὁ ον πὰ είον! αἰδεία, ἀδζες καιταςῆσα! ἡ μή συ. 

γρῇν ((ωδναμίγνυσ δ, τοῖς Αἰγντήϊοις. ἴὴφ γὺ ὀκῴνοι ἐεδελυῆοντο καὶ ἐἰξθυτέλιζον 

ὧν τίω ποιμιαντικίω ἡσκηκέζᾳς, ὧτε δὴ ἀδῳὶ ἰδὲ τίωὴ σοφίαν τίωὐ Αἰγυπ)ιακίω 
ἑορλακότες, “1 σ' τούτο οὐρα Ὁ ἐλιυτήδοῦ μαι αὐδῇ πτοϑξα λέοϑουι, ἵνα, μ᾽ πτθ- 
φασεως ἐυλόγϑυ τίωῦ καλλιφεύσσαν ἀύζ!ς γῶν ἀφορίσας τοὐρασκθυαΐσῃ ΚΤ πολλῆς 

τ δ(άγιν τῆς ἀδείας. 
ν Καὶ αἰ Ῥαλαξὼν πέντε δμ' ἐδήφων αὐτῷ Εἰσίγαδυ ὠδοιὶ πσοθς Φαραὼ, ᾧ 

ἐπηρώτησεν αὐεδο:, τί Ὁ ἔρηϑν ὑμδ, 3 Καὶ Εἶπϑμ, κτίουοξξφοι ἐσμέν. 

ἐσιρὲ 4 Νιώ δώ κατοικήσωμϑμ ον γῇ Γ ἐσέμι. ᾿ 6 Ἐΐπεϑ ῷαρκω, " κατοικείτω.- 
κι σα, Ε {ὃ ἔζιςῃ, οτί ΕΞ ἐσίν ὧν ἀὐζις λυδρὲς δευνατοι, κουτοίςησον αὐςᾶν' ἀρχονζᾷε ΥὝ ἐ- 

40 μδι) κτίουών. Καϑαίπερ σιευεξ ὐλέυσεν ὁ Ἰωσήφ, τίω "᾿ἀἰστύκρισιν ποιησαίλϑμοι (ὦ 

δή φοὶ τω Φαρκω, ἐπετραίπησον κουτοικεῖν τί Τ᾽ εσέμ. δλαὶ τέων κιῖθὶ τὸν Ἰωσήφ 
δεκψες ὁ Φαρφιὼ δυγοιδ, φησιν, ἰ οἴϑοίς ἄνας εἰν ἀύζῖς δυυυάποις, κα Δ ἐδ κτίω ὧν 
ἀρχονζᾳς χατάφησον. ιν Εἰσήγαγο ὃ ᾧ τὸν πατέρφι πσθϑς τὸν Φαραὼ, 

᾿ς 8 Κα Εἰπεφαρᾳκὼ τῳ Ἰακώδ' πόσοι ἔτη “ἥν ἡμεραΐν τῆς δωῆς σου; 
“ Ἐπῴν εἶδες τὸν ωρεσφύυτίω οὖν βαϑυτώτῃ πολιᾷ τυγχόροντο, σιρυϑοίνετα ἘΜ 

ἘΝ ἀριϑμὸν. . 9 Καὶ φησὶν ὁ]ακω, αἱ ἡμέραι  ἐτών “ὃ ζωὺς μῇ, ὡς “παρρικῶ. 

ὅκᾳ πῶς ἐχατος ἐμ δικαίων, ὡς ῳ ζῴη 2. 6.γων ἐὺ τῷ βιῳ τϑτῳ, στῶ διέχειτο. 
ἀὐθύσῃ ὃ Ν τί Δαριδ μῷ ὥωτα Λέλϑντορ, Οτί παφριχϑ6 ἐγὼ Θίμε ὡν τῇ γὴ ὑ πα- 

ἀμ μπίδνμως. ᾧ ὅτος Φησιν, αἱ ἡμόροῃ ἿΜ ὁτῶν τὴς ζωὴς μῦν, ὃς γι ροικῶ. 9. τότο ᾧ 

ΡῬ Παύλος ἐλέπ αὖθι ΤΙ διχαίων τϑτων᾽ Οἰμολογήσοιντες, στ] ξέιοιὶ αἰ ρεπίδημοί Εἰσιν 

τὴς γῆς. Αἱ ἡμέραι, Φησίν, τῶν ἐταὶ τῆς ζωῆς μιν, ὡς ξοικῶ, ἐχαιτὸν τει- 
χν ἔτη, μικραὶ κα πογηξραὶ γερῤνασι, ζῇ ὮΝ ἀφίκοντο Εἰς ἴω ἡμέρφις τῶν ἐτῶν ὃ 
ῆς ἣν πατέρων μν. Ας ἡμθϑοις πϑρῳκησαί, Φυσι;, μέχρι ἡ στογήρροι “ἐλϑνασιν. 

εἰν ἤσται 

ΨΝΟλήο ζὸ 

Ἐβ. τα. Τγ, 



χυνμξ, τ3Φ4. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
ΜἝ ἐγᾷῦϑα τάξτη τὴς δουλείας, ἧς αἰ πσΈμεινε δα τῷ Λάξαν, δὶ τίὼ φυ: 

γάυ, ἐὼ ἀρ ἀδελφὸ ἐποιήσατο" Εἶτα κῷ τίωω ὀκεῖλιν ἐπσγοδὸγ ὃ πένθος τὸ εὖ 

Ὀσώτῳ φόνῳ, ἢ ἐσέ ὅχα τε ῷ τὸ Ἰωσήφ λώατον, ἢ (ι ἄλλας τὰς Ο τῶ σφ. 

λαιπωρίας. ποσὸν γὸ οἱ! οἴει 4 φόζον αὐτὴν ἐοδικέναι!, ζωύϊκα, δ᾽ τίω αἰδελφίω ὦ πι- 

εἰ ἱφ Συμεων ϑ ΤΛῶὶ αὐτάρμδρον πόλιν ἀμείλον πὸρίας τοὺς ο᾽ Σηκίμοις αἱ αἰχμα-ς 

λώτας ἔλαζον »ἔλεπ δ κὶ τε, δεικψυς τίω αὐγωνίδν ον ἡ κατέρη" μίσντον μὲ πεποιή- 

κατ, ὦςε πονγήρ9ν Μϑ ἐδ οὖν Οἷς κατοικϑύσι τίω γώυ. ἐγὼ 5 ὀλιγϑσός ων ὧν Θρί- 

μῷ᾽ ὺ (μναρθότες ὁ ἐπ᾽ ἐμέ ἐσυγκύψουσί Με, ὺ ὠκτειξήσομ ἐ ἐγὼ τέ χαὶ ὁ οἶκές μώυ, 
δια τοτὸ φησι, μικραὶ χαὶ ποιηρφὶ αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τὴς ζωὴς (μα. 

1 ἱ Καὶ κατῴκισεν Ἰωσὴφ 1 Ὑ πατέρα ἐντν αὶ Τὴ) τὸς ἀδελφοὺς αὐτῷ χα ̓ ἔδωχεν αὐ αὐ- ιὸ 

τοῖς. ̓καταίχεσιν Ο» ὙΠ" ἢ Αἰγύπῆῳ, ὁ ο» τῇ ἢ βελτίςῃ γῇ, ω Ὑ" ΤΡαμεοσῆ, καθ ππξησίτι. Ἀγ 

ξεῷαρχκω, ΙΨ Καὶ ἐσιτομέτϑει Ἰωσὴφ τῳ πατοὶ χαὶ τὶς ἀδελφοῖς αὐτῷ χαὶ 
πϑμτὶ τω οἴκῳ τῷ πα (ς αὐτν σῖτον κι σώμα. Τὕτοϊώ ὅπερ ἔλεε τοῖς ἀδελ- 

φοίς, ὁ7ὶ ἀπέτειλέ μι Θεὸς ἐμιιθϑοϑεν ὑκίδν, ὡςι αἰπολείπεοϑαι ὑων κατάλεμ- 

μα᾽ ἔχι τὴς γῆ ̓ ὼ ὅτι Εἰς ζωίως ὀξαπεςειλέ μεὸ Θερ ἐμεσσε9 αϑεν ὑμδἐ γέμων Ὗ 
φησίν, ἀἰδΐρῖς κὺ ) σῶμα. “ἱ ὅφ1 κν σῶμα ὦ Ξρχϑιὼ ὀκίφτῳ. ἔλος ̓  τῇ γραφῇ ποτὶ 

Ὡσϑ τὴς υγὸς ᾧ πόμτω οἴϑοστο καλεῖν, ποτὶ ἢ δστὸ τῷ σώματος. καὶ αϑέτι 

λὐωτέρω ἐλεπιν, ον ἐοδομιήκονται πώτε ψν ἡφ χριτέρη Ιακωὼς Εἰς Αἴγυτῆον, ὕ ἵνα, Εἰπν 

ἐθδὸμιήκοντοι πέντε ὀὐδρας Ὡ γωυαιχας᾽ ὕτω ἡ οὐ ϑω, χν σῶμα, ὀμτὶ τῷ, καθ᾿ ὑ- 
καιςφον δἀὐ,ϑόφτον. κ᾿) πασης τὴς Αἰγυπῆν καὶ - Χλναὸδὼ λιμῷ Αἱ αφϑειφρυδύης, ὅτι ον 1 

δῥετηοία ἐ ἐτύγχανον, καϑαπερ οκ πηγῶν ἔχοντες λπῤῥέοντα ἢ “' σῖτον. 

᾿ ι2 Σ τος », φησιν, οὐκ ζώ ὧν πάσῃ τὴ γῆ. ἐγίοιυσε γδὸ ᾿ λιμὸς σφύδγα. ὄζώι. 

στε ὃ ἡ γ᾽ ἢ Αἰγύπῆσ, καὶ ὦ ἡ γ ἡ Χανααὶ δἰπὸ τῷ ϑ λιμο, Οἷα τὸ Θεού τίω ἀφατν 

κηδεμονίαν, σπως τπ9 τὴς Ὀλιτάσεως τ λιμοῦ ὑ δίκαιον Εἰς τίω Αἰγυπῆον κατήγα- 

δι, ἢ να μη εμίὰν αἰάϑησιν λϑίξῃ τῇ τὴς φυοχώξλας ὃ μϑηύσως "σσαλαμεδάνεν τίω Χα- 

γωαῦ. χαὶ πότων ω χατασζεχόντων, “14. Σιωνήγαγέ, ΦησινΙωσὴφ ὡπὸνὃ 
ργύειον ὙΜ πεο Αἰγυτῆῳ χαὶ Μ᾽ ὧν τῇ ἡ Χαγαβ, Καὶ ὁ ὅτω “Ὁ δῖτον ἀδοἐ ἐ- 

θρῆσι. :ς Καὶ ἀξέλιπε λοιπὸν ὦ Ὥογύελον., Εἰσίγατε "ὃ ἁπὸρ εἰς Τ' οἶχη 

Φαρχώ, ἐλϑύντες ἢ πόμτες ὦ Αἰγύσθιοιὲ θλέλϑν» δὺς ἡ ἡμὰν ἀρτῦς. χαὶ ἥα τί ἐἰποθηίς 

σχϑμὸν οὐνόμτίονσῳ ; ; ὄξέλιπε "ὃ ΩΝ ϑργύφιον. " Οὐκε ἔτι, φησὶν, ἔχομϑῳ ϑργύεια, 19 

ὡςε ὠνήσοιοϑαι, χα ̓ αἰ θ τῦτο ὐπὸ τῷ ̓ λιμοῦ Ὡἰπολλυ ὅϑα. μη } ζοίνιω αἰδείδως ἡ ἡμᾶς 

«᾿αὐὺ ἃ ϑαγατε πολιορκυρδύ, δολαὶ αἶρουὶ ἡμῖν ἀρτὰφ, ἵα ξωμδρὰ ἡ ῥα]  ἀαπλός 

γωμϑι. 1ι6 Εἶπε} αὐὔοις Ιωσηφ Φέρετε ἴω κΊηνη ὑμῶν; ἃ δωσωὺ ὑμῦ ἀρτόι, 
Εἰ ,ὃ μῆ ; ϑὐπορεῖτέ, Φητιν, ϑργυοίν, δήρμαι πὰ κἸήνη. Εἰ ὀξόλιπε ζω ργίοι.ς 

“ ζθρέμματα ὑμδν, κομίσατε, Ὁ λήψεϑε αἰ ἀρτῦς. ναὶ εν γαϑν ὃ πὲ κῆμω, "9 

ἡ ἔδωχεν ὠΐθις ὀρτὶ ΠΜι ἵππων δὐτὶ τῶ τῶν πσοϑθώτων ἢ αἰτὶ τῶν (οῶν καὶ ᾿ χῶν ὄνων, χαὶ 

δξέθρενψεν αὐτὸς ὀρτὶ τῶν Μἰωυῶ, αὐτῶν, 18 ΗΔ Αϑον 5 ἡ “σδϑς αὐτὸν α ᾿ τῳέξ ἐτέϊ 

δύτίῳ, κα ἣν Εἶπον αὐτῳ" μβεήποτε ὀκτειξώμδυ, Μήτε ργνοίν εὐπορφυῦτι, 

μήτε ΚἸ ζωνῶν; Πλυταὰ Ὁ σός σὲ σὲ κύδλον ἡμδν' ἔδην. σγλεἰξν " ὅν ἡμῖν ἔπαρον 
ὑπολέλειπῆαι, ἡ Ὁ ἴδον σῶμα, ὺ ἡ γῆ ΜᾺ Ϊ 3 Ἴνα δὰ ου μὴ ἡ οἰ ποϑοίνωμϑι,κτῆσαι 4 

ἡμᾶς ᾧ τίω γάυ ἡμαίν δῤτὶ δ“ῥ' ἀ αρτωνγὸ, ὁ ἐσύμῖθων αὶ ἡμεῖς ἡ ζῶ ἢ ἡμιων παῖδες ᾧφα- 
ἐλ, δὺς ασέρμα ἵνα απείρωννϑρ κα ὺ ζαϊμδυὶ χἡ μὴ ̓ ὐποθονωρϑῳ, κ᾿ κὸ ἢ γῆ Οὐκ ἐρημωνήσιται, 

Ἑαυτοιὰ χατεδουλωσαν!»,  τίωὶ γίω αἰπτέσονγο,ώφε δυυυηνθάωϑαι οἰθπαφίμαι 
σοιύτα 

᾿ 
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ἐν 
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γαύτη πὸ λιμϑβ γέγϑνεν ἡ αὐγνώγκη. 20 Καὶ ὠντήσουτο [ωσὴφ τίω »ἀὦ 1 Δα 

γντήϊίων τῶ Φαρκω. Αἰπεδὸνη» γὰ αὐτίω δῷ τίω ὀμώγκζω τῷ λιμῶ. 

21 Καὶ ἐλμεο ἡ γ ἡ τῳ Φαρᾳω, ἡ Τ᾿ λαὸν κατεδουλώσοιτο αὐτῷ Εἰν παίδας εὐπ᾽ 

ἀχρων ὀράίων Αἰ γυτῆσ ἐως ἄκρων, 2 5 Χωρὶς τῆς γὴς Ὧν ἱερέων. ὠκείξοις ΝΝ 

" ἔδωχε Φαραώ “ βρω ματα, ὸ ἤσϑιον. νυ τοῦτο (512. αἰπέδοντο τίου γἀς αὐτῆν᾽ 
ὥρα πῦση ἡ ̓ (ἐμύεσις κα χὰ σοφία πῷ Ιωσηφ γέσϑνον. ὅτε τῷ λιμὺ ῦ (μμοβρισο ἀἰαϑησιν 

ἀδοῖς ἡμέοϑαι, ᾧ πᾶσαν χἰω Ὗ" τῳ Φαρκὼ “δ οσεκτήσοιτο ὰΣ Ὄ Φ ὥν' Αἰγυπή- 

οἷς ὡπϑνίᾷε καταιδιμλώσοιοϑαι. δλλαὶ σχϑστει ΜΙ οὐζσα παίλιν τίω! αὐαβθαλλυ- 

σαν αντικηδεμονίθμ, ξεῦ “«ἰδὰ ἀύθις Ἐλχηδείκψυται. 723 Εἶπε ὌΝ τοῖς Αἰγυτῆΐ- 

10 οἱς ᾿ἰδοὺ κύκτη βίη ὑμᾶς ὁ τ Ἢ γά ὑμδμ σήμερον ᾧ » Φαραώ. λάθετε δι δΐχυ ἑαιυτοῖς ασέρ-. 

ματα, ᾿ ασείρατε τί γάώ. ᾧ ἐαν" ἔςαι ω δυνήματα αὐτῆς. 24 "Δότε ὃ 
πέμπῆον μέρος. ῷ " Φαρκὼ, (ἢ τέοσαιρα μέρη ἔφα! υμῶν αὐτοῖς Εἰ απέρζμα τὴ γῆ, ἢ 

Εἰς βραίσινύ ὑμῖν ὐ πᾶσι τοῖς ον Τοῖς οἶκοι, ὑκθν Πολλὴ: ἡ φιλοτιμία, “πολλὴ ἢ 

κϑόνοια, ἀφατος ἡ ̓ κηδεμονία. δ}9 κακείνοι ἀἰαϑησιν λαβώτες τὴς Δϑεργεσίας Φασὶ" 

1 χ5234 Σἐσωκας ἡμᾶς. δϑενμδν χαξιν οὐγαντίον τὸ κυείς ἡκϑν᾿ ἡ ὁ ἐσὺ ὅλα παίδερ ῷ 

Φαραώ. Εἶδες Φιλοτιμίδμ. 4. ε ἐώρᾳ αὐκῶν: καυτειργαισμένας “ἰοῦ τὴς ο)-- 

δείας, λογιζουϑρος ὃ οσῶν μιάλλνέσιν. αὐσποορδύοιν καμκατον γεωργϑεῦτες Νὴ ζαλαιπωρού- 

εδνοί, Φησι, (ὸ Ζ απέρμα ὑμῷ ἐγὼ ρρηγήσω " ὑμεῖς ἢ τίωυ Ῥθαιμέλειαν πίω ἀλλέξω 

ἅπασαν Ἰηπδείκφυοδε. ν ἐὰρ 3») ῳᾳ “λυνήματα δώσετε μέ μόρ9ς ἕν᾿ (5 τέοσαιροι ὑμῶν 
10 ἐραι ὁ μιοϑος Ἷμ πόνων, ἢ τε»: εξ 9 θ)φιω αἱ αὐτάρκεια. ,ό Καὶ τούτο ἢ ἢ ἔλατο 

εὐτοῖς ῶ παξύσαγμα [ωσήφ, ὥςφε Σὐποπεριτοιῶ ῷ Φαροώ, χρεὶς τῆς γῆς ΤὟΜ ἱερέων 

μένης, Αἰκχϑυέτωσαν (Ο νῶ, ὁσην τοῖς ἱερόυσι Ψ Εἰδώλων σσολνομίδν πρῷ- 

χο ὦ παλαιδν " ἀ παιδουέοϑωσειν κἀν γρεῶ πέοῳ ἰσζωυ “ἔρέχεν ὑμέω τοῖς τῷ ᾧ τῶν 
ὅλων Θεού τίω λειτουργίὰν ἐγκεχειεισμένοι. "αὶ ΡΝ ὠκῴνοι πλανώλδμοι, καὶ ᾿ τω 

᾿ς αὶ ἰῷ Εἰδωλαᾳ εαπείδν χιδεικγύρϑροι, ὁ δι ογόμεζοι δχρὸ τοῦτα μαλιςα πλείονα, 

"πω αἰμοιξζω α; αὐπονέμειν τοῖς εἰδώλοις, Ὀσπύτης ἠξίοιω μῆς (δι (ν' τούτων δρστίυ- 
ζ,, πόσης οὔκ αὖ ἔν καταγνώσεως ἀξιοι, ὦ γι τω Εἰς γύτυς ϑεραπτείαν " πα- 

δτεμνόνϑμοι Ὁ ;ἡ σφίξε, οτί Εἰς ᾧ δ ὅλων δεασθτίω ἡ  δμμὴ ἀζεθαμει: ; μή ζοίνευ 
τϑῦς τὸν τίω “μέ ̓δέῤαϑμον ἀφόρα. ῳ ὔ δζν ὁ τούτον ὀφείλεις ποιῷ τοὶ αἿ Ὁ οἱ σεζυ.-: 

20 τῷ, λα δὲ ὀκφωῳ ῳ ἱεραται" ἴα ὼ π᾿ ὀκείνε (Ω αἰμοιζαὶς μΦ ̓δαψμιλείας χομίον. 

δὰ πτύτος ε ἐλέτι, Οὐ ποιύστις ἐνὶ ᾿ τϑτων, ἐ ὀμοὶ ἐποίησε᾽ 0 δλέλϑιος αξοφητίω εἰ εἰς -- 

νόμα φροοφήτ Ὁ, μιοϑὸν χυδοφήτο λήκ» “) μη ̓ ὃ ὩσΟ α ἀξίας, Ἢ ᾿ Ὡἰπὸ τῆς ϑὐτελεί. 

αν λιραπτάνονδρων ἴο ἀμοιβας σοι ἰδέαι ὁ ὁ δεασύτης ; Ἔσο τὴς τρϑϑϑυμίας τὴς 
σὴς ἢ ςἐφόδυοῖ, ἢ κατοικρίνει. ὃ ὡασερ᾽ ἡ “μμυὴ ἡ δὲ αὐν δὴ) γινονϑμν πολλζω ἴων ξωᾳ τίω 

ξ πἰρισίον (οἰκειούται 2» πὶ Εἰς (ἄν εἰτο λραποίζως γυνόμϑυα) δ ϑἴτω κ᾿ ἡ "ὑπεροψία 

ἡ εἰς τούτοις πολλίζω οἴσει τω ἀγωϑεν δίκζω. ὡασέρ ΝΝ ζῳ πῇ τῆς ἀμης οἰκειάται,ὅτω χαὶ 

ὦ τῆς καταφρονήσεως. δεν εἰδότες μηδέποτε αἰμελαΐνϑρ τῆς λεραστείας ἣν τῷ 9 Θε- 

οὐ ἱερέων. καὶ » ζυτα λέγω εϑἰχὶ ὠκείνων ζσῦτιν αὐτεηδεϑμορ, ὅσον δυ ὑμετέροις αἰγώπης, ἃ 

βυλουϑυος ὑμᾶς δὲ πόταν κερδαίνει. τί ον τοσϑτον δἴδως, Ὁ ὁσον λαμιλρειρ. ́πὰ- 
4“ οἰ τοῦ δεασέτου ; πυσίωυ δραπείαν Εἰσείγεις; διλ᾽ ὁ δέος χαὶ ὑὸ ὠκείνης τῦς ὅ- 

τελϑὲς και [ὦν 7τῷ τῷ παρϑντι βίῳ συγχατουλνομϑμὴς αἰλαιγατοις κομίσῃ ἀμοιξας, χαὶ 

ᾷᾳ . ἀπῦῤρηται ἀγαϑα. ὧπερ λογιζομδνοι ὑχηπέχωμϑι πὸς ζοιαύτος “ἡ αηονίαις . 

Μή ̓τίω δουπόμζωυ" λογιζόνϑμοι, δλαὶ ὃ κέρδος ᾧ τίω ππτοῤσοδὸν τίου ἐντεῦθεν τικ]ο-- 
ΟΦ εγίοι, τομῖ, α. γν εϑμζιυ. 

κοιμζ. 

Ματ8, μὴ 



χες. μιζ, φοὅ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
μϑρίω. Εἰ) αὐ ,ϑέστῳ τινὶ δν" αἰτωρεγόντων οὖν αἰξιώμασι βιωτικοῖς οἰχεννϑμών ἡ. 

| γα ϑεασοί αῆα, πᾶσειν ϑεραιπτείλυ (εἰς ἀυΐν (χιδείκνυοϑαι απουϑαζορϑῳ, οἰγνοοιοῦτες ὃ- 
τ ἴα Εἰς ὀκεῆιον γυόμδρα ἐνρ ὧν τυτογρείτίω ἀἠμθύίσεται αὐτῷ, ὅτι ὀκεῖῆος γος 
εὐσας Οκχ είνῳ, ὃν “αοοςατίω Ἐχιγραφεται ᾽ “πλείονος ἡμῖν δἰπολαύσοι τ Ῥασκβυαισι 

τῆς “ἷν αὐηὶ θυγοίας ᾿ πολλῷ μάλλον Ῥχὶ τῷ δεασοτα “ΔΜ ὁλωὼν πϑτοῖςαι. Εἰ “δ, ας 
χὰ δι᾽ τυλόντων χ Ἐγχ τῆς ἀηϑοϑς ἐρριμρδῥων Εἰ ἐπεδείξατο τἰς τιγα Φιλοφ ρφσιρίζου 

ἡ συμίπαϑειθμ, οἰκειόνϑμος ζῷ Ἄνόνϑμα ὁ δεασύτης, ἐπαηέλλεται Εἰς τὼ βασιλείδυ 

Εἰσαγήν ὦν ὠγαδὼ τι Εἰς ὠκείνοις ἐιργασνϑμοις, (ᾧ ἐρεῖν᾽ Δῴτε ϑυλογημδιίοι τῷ 
παίζος μιν, ὅτι ἐπείνασα, ὁ ἐδώκατέ μοι Φαγεῖν᾽ πολλῷ μᾶλλον «νυ δὶ τὸν Θεὼ 
Θλιζουϑυοες, ὁ ἱ ἐρωσιώη τετί μηρϑίοις ἐἰ ϑεραγγάσειέ τις, δ" Δ Οσαύτης πο λρύσυτα ιὸ 

τὴς αἰμιοιξῆς, δλλα “πολυπλασίογος, τῷ φιλαν,ϑο πα Θεοῦ ἐκ πολλᾷ τῷ φὐδιόγης 

νἰχώντος εἰ ζκὶ δὲ ἡμδνγινόνϑμα, μὴ τοίνευ γνω ἔβα χείρρες ἿΜαπίςων, 

αἰϑὸὶ αὶ εἴδωλα πλαγίω ἔτι ἡ σοαιύτίων δερριπείλν βχιδεικψυνϑμων αἰθὶ «ἦν, τότων 

ϑεολπάζ᾽ δλλ᾿ ὅση ἡ αἰϑ φοραὶ τῆς σιλαγης πσοὲς τίω αἰλήθφαν, ἢ “ΜΨὦἪὋὀκεύων ἱ- 

ἐρέων «τὸ ἐς τοὺς τῷ Θεοῦ ἱερεῖς, ζοσοιύτέωυ δχρεφορ ον καὶ αἷδὶ τέω τιμιζυυ Ἐχιδειξω ἄθα, ις 
ἵνα "πολυπλὰασίοις ζς αὐωϑεν αἰμοιξας χϑμίσαο, δυωνθώμϑμ. 27 Καπύκη- .. 

σε δέ,φησιν Ιακως ον Αἰγυτῳ, ὶ ἠυξήϑησαν ὁ ἐπληϑιώϑησαν σφόδρα. ἄνη τ 
Ὁ» ζῶ καὶ τὸ Θεοδη οἰ τϑόγέσις πσθϑς αὐτὸν γελμηνδῥη, ὁτι ποιήσω σε Εἰς ἔϑνος μέγα. 

28 Καὶ ἐπέζησεν Ιακωδ δεκαεπῆ]α ἔτη. καὶ ἔγήθοντο αἱ ἡμέφαι ακωθ,, ἐκάτον τεσ- 

ῖ στωροίχϑντου ἐπα, ἔτη. 

Ματῇ, κι, λ., 

Ἀμὰ 

ἩΦΙΚΟΝ 

ἐκῷο το ροαικαλέσαντες ὑμδυ τίω αἰ γαίστζω, ὧςε μ᾿ ἀκριξείας “δεσέχειν τοῖς λεγ9- 15 

υϑύοις, τὸ τέων μιγή μεζων ϑεδιυεκὴ “τ ὅτων χεκΊγαϑα,, ὶ ζζωῶτο διϊευεκῶς ςρέφειν Κχὶ τὴς 

διανοίας, λογίξεα ῖ, τίου αἰ ασομονζου, οὺ (Ὁ) δίκαιοι ὅτοι ἶσος ἐμᾶνον, τίου μιακροϑυμί- 

δυ, τζω “πίςιν,(ὦ ἐπεδείκψιωτο αὐϑὸὶ ζιὶ τῷ Θεοῦ αὑποσέσεις, 5, “ο΄ δασουλϑυδμδμοι 

λογισχκὸν ὀχὶ τοὶ μ(Τ' τίω ἰσαέόγέσιν συμπίπτοντα, διλλαὶ θευβῥοιῦτες τῇ τῷ ἐπαίξι- 
λαρμδύν δυνάμει, ὅτως ὠπϑωτα " ὡραΐως ἔφερον, καὶ ρα τότων δὐδοκίμοιων, ἰδοὺ )Δ 3. ἄνω 
καὶ ὁ δίκαιος «ὅν μ( Ὁ ἐἰν ἔτεσι τοσύτοις πτεν,ϑῆσοι (4) Ἰωσὴφ ὡς Οἰποτεϑνηκότα, ἐδὴν ἢ 

| αὐτὸν τίου βασιλείδλν τὴς Αἰγυω]ου κουτέχοντου. ὦ οϑουνμασιος Ἰωσὴφ μα’ «τω δου- 

λείαν, μῷ ῶ δεσμκωτήσμον, μ᾽ τὰ ἀλλα πόρτα, ὠπὸρ κἰ πσέμεινε, τίω Ῥηρχέω ἁπα- 

σαν ἐδεχεν» τὴς χώσοις. τὸ ἐἰ βαλοίαῖθα, ζγπέναι πείσαις (αὶ εἰν τῇ γα φῇ κειυϑμας ἷο- 
ρίας, ϑυρήσομδν «ὧν' ἐπ’ ρετῇ ὡπόμζῷς ϑγρὲ πειξασ δ) δούσανζῳε, ὃ ὅτω δυωνϑύν- 

Φ: πολλίω τίω αὔἴωθεν ἐχιασασοιο δι ῥοπίω. Εἰτοίνων βελό θα α ἡμεῖς τὴς δυγοίας 

αἰξιω, ϑέοσαι τῆς ΟΣ τὸ Θεοῦ μιῇ αχαλλωμδν οὖν τοῖς πειρφισμοίς, μηδὲ δυσεραίω- 

υϑυ «σοϑεΐζῳ ἔχιότα δλλαὶ μᾶλλον χαύρωρμδυ ᾧ θύφρκινω ἴβα, τὴ πίςει γϑυρούψδνοι, 
Εἰδῦτες ὅτι “χύτη μάλιςα, πολλῆς δἰπολαυσύ ἔθω τῆς κατϑονοίας, Εἰ μετ᾽ β)γσριπίας 
ἐπόμτα φέρειν μϑιετήσωμϑν. “λθοιηο " πόρτας ἡμᾶς ἡὶ Τ' χέβοντο βίον ον Ὡρετῇ "βζῳ- 40 χιδὴρ 

ο»νζαε ἡ ὯΜ μϑινόντων Ὠχιτυχεῖν ἀγαϑαν, γαΐρατι Ζ φιλόν.ϑο9 πία, τῷ κυρία νμδμ '»»- 

σῷ Χοιφοΐ, αὐ αὶ τω πατεὶ, ἁμὰ ζω αἰ γίῳ πγθύματι δόξα, κρ οἴτος, τιμή, γιοῦ τὸ ἀεὶ, Ὁ 

Εἰς «ἂν: αἰοίνας ὙὟΜΦ'αἰωνων. Αμάυ. 
Ηήσα 



ΩΝ 
δέπρι 

ΓΕΝΕΣΙΝ, ΔΑὐγ. ἕς; 07 χουν μζ. 

ΔΟΥ. ἐξ. ἩΤΓΓΙΣΑΝ ΔΕ, ἡρησιν. ΑἹ ἩΜΕΡΑΙ ΙΣΡΑΗΛ 
τὸ α πἰπολευνθν, καὶ ὠκαλέσε τ δ εἰυτι δὲν Ἰωσηφ, χρῇ ᾿ Εἶπον αἶγα" εἰ εἰ δὺ- 

ἐν βικα δ  ὀνλυτίον σῦ, αἰπύ τίω χεῖρα συ ίσαῦτ' μενον μνβῆρ: 
“ποιήσεις ἐγτ' ἐμὲ ἐλόημὸ σιώζωυ ᾧ αἰλήλειαν, αὖ ω ̓μεϑεύψαι ὁ ο Αἰχύ. 

, τήῳ, νυ λα κρημαηϑήσομί μετα μ πατέρων μυρὴ ρος (“ ὃξ  Αἰγυτῆν, 

Χ ϑϑώψει με τῷ! τάφο ἬΝ ὁ Εἰπε, “ὦ ποιήσω κι {τ ῥὕμασν. 
ἌΝ 

Εἶπε: 3, ὀμεσθι μι. χϑ ᾿ὠλμὸ 11) ν αὐτῷ, χαὶ τποϑσεκιυύησεν Ισρφρίλ Ἐχὶ 

ὦ ἄκρον τὴς ῥα δου ὁ δ. 

φ . ἰδωρμϑρ τίγα τ, ἶ Ἀ ν᾽ ῷ βίῳ, εἰπῆς μα ἐν 
πιροὺς φιλοσοφεῖν κυοϑσῆκεν' ᾿ς ἼΚΟ βότοις ἩμΝ ΧϑΩ Ἰᾷᾳ 

᾽ ὄπα ς τάγματα κρινέταρ ζαύτω. ΝΣ ἂν ᾿λὼ οἰμασεζμέιν 

δ τὰ μέλλοντα «ἰασὸ τῷ πατειάρχου τῳ Ἰωσήφ λέ ἤσϑαι. ΤἰνΝ ιν αἀκϑσωμϑμ. 
9 Η γἵσαν δέ, φησιν μον Ἰσραὴλ τῷ Ὡστὸθ " ἐλεσε (Ὁ εν ἀὐτὰ 

ΤΙωσήφ, Εἶπεν αὑτῷ" ἡανλυπίον ἐυλ΄ πούθες τω ὀνεῖροί σὰ κ᾿ πὸ 
Ὧο (δ μού μιν, αὶ ποιίσγρ ἐπ’ ἐμδέλεν ων ἃ, ἀλ ᾽ τὸ μη με ϑάνει ἐν Αἰ- 

γϑαῆῳ, 30. Αὐλλαὶ κρημηνϑησομαῃ, μα’ Ὰ δε" μυγὴ “δρεὶς μὲ ἐξ Αἰγύπίν, 

φλέψω μεθ ποϊῴφῳ αὐδη ὁ ὁ ἢ Εἶπε; κ᾿ Ὁ ῥημαου. 31 Εἶπε 

ἢ, ὁμοσὸν μοι. ἣν ὦμοσει αὐτῷ. ὁ πνευσεκύησον Ἰσροὶλ Ἐχὶ (Ὁ ἀχρω τ ῥαοδου 

αὐτό, ᾿ἸΠολλοὶ ἣν μαφοψύχων, ἐπειδὰν "αὐ δανῶμϑυ ἀζος μὴ πολιοὺ “ποειοϑαι 
" λό)ϑ᾽ ΩΣ ἰἴαφις, μηδὲ αἰϑιασοῦ πράγμα, ἡγ ας, ὃ Ὄπὸ τὴς δρλοτολ ἐ ἐ- 

πὶ τίω οἰκβίαν πατείδαι Ἣ] κότων (λείψανα ἐ ἐπανα! " (δειωὴ ἡμῖν 

πὐρϑξαΐλλοντω Ὁ ἱσοοίΐδν, φαάσκοντε ᾿ ̓  πατειάρχίωυ Ὦσαιύτι τῦκυ πε- 

ποίβεϑαι τω φουντίδει. αἱ φέρτο ἅ,5 δ ἔφϑϑώωυ Εἰὐπων,τίτο δε Γλογίζεν δ, 
ὁτ| 9 σαυτίω πότετίω ΒΒ ,ρυ αν αἰπητοιώτο, ὅσην (Ὠλνεωῦ. ἐπείτε ὅτι χ τῶτο αὖ-- 

807 τὸ οὐχ ἀπλαῖς ὁ δίχαιος ἐδυλ ὑέοϑει, δλλ᾽ ἐλπίδας αὐρὶς ζι 

ὡς καὶ ἐδ! οψἐ ποτε ἐπθμήξυσιν Εἰς τίωὺ ͵γάδπὴς ὀπειγίε, λίας. κα δτι τὴς ἔϑέχεν τὴς 
αἰηαρ πῇ τῦτο διετάξα», Φβνερώτερον ἡμᾶς διδασκει ὁ ὁτάτεπαις φασκωγ᾽ Ἐπισχϑπτῇ Τιγιγι δι, 

Ἰππσχέψαται ὁ ὁ Θεός ἐμάν! ᾿Ομοίᾳε ζ ὐκα μι οντόν)ν. ὅτι [γὸ ἠϊδτὴς πί πίφεως 

ὀφϑαιλμοῖς ζῷ μέλλονγα ἐφϑυ [ζοντο ἀκϑε ἢ; ἡδὺ κοί μησιν () ϑαΐνατον λέλοντορ, 
[Ἢ ϑινὶ ἐν, χϑιμιηϑϑησο ξη κῷ πατέρων μν. Ἦν Σ πῦτο ὦ Παύλοςε. ἐλέγᾳι Κατὰ πίςιν Ἐβ᾽ 'κ 

ἀπέθανον δ ϑτοι πόύτες, 7) κομισειμδιονίᾳς ἐπατίε ἐλίας, δλλαὶ πόῤῥωθεν αὑτὰς ἰδόντες 

ἡ ἀασασειμᾷμοι. πως; ; Οἷς πῆς πίσεως οὀφϑαλμοῖς. μηδεὶς ζω νομιζέτω μῖκρο-- 

ψυχίας ἐῃ τίω ὀχίταξι, Ἰνλα ὑππὶ ἡ διπὸ τῷ χα οὗ ὸ δἰπτὸ τὸ «ϑέρορᾷν τίω μλουσευ 
᾿ ὐδρὲ ἐσεαϑτει ἐπαγοδὸν, πασης ρμτας σολυέτω ῷ δίκαιον. γι ἃ ὺ, ἃ ὶ 

40 φιλοσοφίας ἐπετα, δὴ κ' Χοιτοῦ παρϑυσίδρ, Εὐκώτωρ ῷς μἰμεφοιτοξ τ ῷ 
οιαύτα ὕλησκοιπῆοντι ὦ μὴ Ἰζουλλανιζέτω ἢ Τ' ἐπὶ ̓ϑλοτοίας Ὁ βίον κωταλύσοαντα, μιηδν 
Τ ἐπ’ ἐρημίας τῆς παρϑύσης ζωῆς με)ιςούνϑρον. σοὶ ΝΣ ὁ ὁ οιϑτος ζωλανφιοῦ ἀξιος, 

δλλ᾽ ὁ αἰμϑοτίαις τεϑνυκώφ,καν Ἐχὶν κλίνης, κάν Ἐλὶ τὴς οἰκίας, καὶ ἫὮ Ὠλιτηδεί.-- 

ΘΟ βιεγίοιϊ, το, 1. γν: “) 
μ....ς .- 



χῷ μῷζ. 40. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ 
ων παρϑντῶν ἐρίν καταλύσῃ. ὑ μὴ ῥίθ! ζῃ ψλφα κει: ψ βήμκατο ̓ Σ γ 2: ἐλώτος γέμεν- 

τὰ ὦ αὐνοίας μεςα' λεγέτω τίς᾽ ὁ1Τ| ὁ δεῖνα. κυνὸς, αὐτιμότερ9ι τετελϑυτηκῖν ,οὐθοος ἿΝ 

γγωράμων αὐτῷ παρϑντο, σδῈ τα ἴαφης τῷ αὐθα είν. διιηλῶτος, δον ἀξέ ἐδαιρὴ ὴ 

ππΠπφΦἔΕροΨσοὁθοΣπσουοἅ ὕσοοὁἕᾶέΨεΨὍσΝ“σσοσστὸ 

πήβλών τίνων συγθισενγεὙ κόγτων, ὅτω τὰ ωρὸς Ἔ κηδείαν αὐῷῷ παρέ ὅν. θη ς ΤΙΝ, λίϑρω. 

πεικυγὸρ αἰμο’ ὑτέρον τέϊηξυτηκέναι. αι Ὁ οὗζριϑτος παρεθλαξη, μόνον εἰ Ὁ ὁ Σ αρεῦ ἐδ μα 

μή μή εἴγε αὐἰθιφέλλον αὖ ὧν, ὁ 0ΤΙ ὃ εδὲν ἅτο λυμαμε,) τ' ἐναρέτου, μια γλαινεν 97| οἱ σγλείοις 

ἀδον φροφητωῖ λέγω χὸ τ ἢ χα σοσυλῶν, πλίω ὀλίγων, δὲ ἰῷ ἰσμκεν ὅπου Ἰατετένησαν, 

Δ Υ Τ κεφαλίω απντμη δησο, Οὐ θιχωταλά θέντες ὁ ὅτω τῷ βίν μετέζησαν, 

᾿ ἜΜ ̓βυείοις χα] “9 φΦόρρις ἐμ ουβδόντους ἐκδὸντες “[« τίω δ, σέξιι. 

ἐν, ἢ πϑύτες ἷρ Χειφοῦ ὀμδοπόρῆι ; : Δ οἷς αὖ τολμήσεις ἰαδξ Ἰοϊότωγαο 

Εἰρεῖν, τί ἀΐτιμος αὐτὴν γέλθνεν ὀξφοίνᾳ ἐδ ὃ ̓αἀἰκολουδήφει, τῇ ἡλείᾳ ὍΣ λερϑύ. , 
ΨΝΟμε ν᾽. ΟῊ ὑΤίμωος οὐνλυτίον κυρλῃ ὁ ϑαγατος ἮΝ ϑῆων ἀὐτν, ὦ ὥασερ Τ' Ἵ ὁσίων ϑοίγατον 

ὁκαλέσεν,ὅτως ἀκϑε ὑπβὰ ἐν 

Ἷ 

Ππαιοῦρτω εὐνηπρνηεὺ χαλθιοῦτος ῷ ϑοῦν τγαστο , 

Φησιν, αἰ εϑτωλαν πονηρός. ὦζε ἤ ΤῊΣ οἰκίας τις χαιταελύσῃ ακὺς 

κυ παιδίων παρόγτωνδα Ὀπειτηδείων ὰ γνωρίμων γλεφώτων, “δροτὴ ἔφη γχί. ις 
β γηγ πονηρ 95 4 Εἴπ ὀκτϑημ ἔξπος. ὅτω Χ ἐπ’ ̓δλοτρίας,κάν Ἐχι τὐ ἐδὰ Φοις" χε. τς, 

μᾶνος (ὸ τἱ λέγω ἐπ᾽ ἀλλο αἷς, ν τὸ ἐδούφοις; ) καὶ λησαίς αἰ πέσῃ, κα θηρίων δῇ, 

καταορωμκα δύνα 0  τἰεὐΜηρετίω κεκτήμϑμος, μι ν Εἰὰ ο Σ᾿ ϑανατος τῶτυ. Εἰπὶ 

Ὁ» μοι ὁ τῷ Ζαχαείου παὶς “ τίω ἀναν δὰ ὟΝ Στέ Φανορ: ἢ ὁ Ὡρρῦτς χὼ 

τῷ οὗρτῳοίν τὸ “τοῦ φέφανον ἡσείμϑινορ, ταλξυϑεὶς ὅτω τὸν βίον χατέλυσεν οἰ 

Παύλο: 3 ῷ Πέ»ς ὁ χὶ ὅσ μ μηδ) ὁ6 ἢ ἐπ᾿ εὐγαντίας “το [δεασότη τὸ φαυρῦ 

τίω μωρίαν δείζαι ϑμος, ὅτω τὴ τὴς παρϑύσης ζωῆς: ; δχί ἐ 9 τού βάλιςα 

πϑρταχοῦ τῇ τὴς οἰκρυρδη ἀϑενται κα ἡ αὐάικηρυήονται : ζω τα ὃ δ. ἀπόρται , αγαλογίζομε- 

ἱ γοι μήτε οὖν πὶ τὴς ξένης ̓ πελδυταννζῷς ζα λανίζωρδν,μιήτε (ὧν «ὄν Ἐχὶ τῆς οἰκίας κατα- 
ἢ λύονζαι τὸν [δον μαχφιειζωμϑρ᾽ ϑλα ῷ τῆς ϑκίας γραφῆς χάμῶι καιταχολϑυλοιώτερ :ξ 

κἡ) (ὃν; ον Φρετη ἡ βεθιωκό ὅτ, ν Ἂ ὅτω μέϑιφαρ ᾿ κφικαείζωμϑι, ἡ τοῖς ὧν ἀκδρτίαμ 

πελδτωνζᾳς  Χὠίξωμδ. ὦ ὡαπέρ “ὃ ὁ ὃ ὁ οναρεῖῃς Εἰς βελτίονα ζω μελίφαπτα Ταὶ 

πόνων ἀἰμοῖραὶς κομιζόμενος, δ ὅτως ὁ ζουτης ἔρημος, ὠν,δοχας ᾧ πελίμια τῶντ- 
μωρκῶν ἤδη δεηθα (έγος, χὰ ὙΩ θύϑιώας δι᾽ πεῶβᾳ ν ΩΝΗ μενος, ἀμηκέφοις πε- 

ἐιβαλλέται κρυκϑίς, δι9 γ6ἡ ̓ζωτα οὐνοοιουζ γ ὅχχι μϑιφο, ὁ κα ϑυύπερ οὐ πα- 

λαίρρᾳ ἔχὶ τῷ παρόντος βίε αἰγωνίζ οϑαι, ἵ να κῷ Φ ἥξκυ δ θ», λαμαζὴ 

αἰαδησαοϑαι δυυυηλώμθμτ᾽ φέφανον, ὃ, “ἢ ἀνόητα ρα, μη ἐὼς 5, ὑτῦ ονέ- β 

παιὴ αἰϑὴ τὴς ἀφῖεὶ ω Εἶπ Ἰωσίφ᾽ ἐγὼ ποιήσω κι Θ᾽ 5 βῆμα σώ, φησι, ὀμοσὸν μαι ΤᾺ 

κὸ ὠμιοσεν αὐτῷ ἡ πσεϑσεκύνησει ἰσραὴλ Ἐχὶ ὃ ἀ ἄκρον Τῆς ῥαοδου εὐ ἃ «ἔᾳ τὸν ἡρρ- ; 

σα, Ὁ -ωρεσζυτίω, 1 Τ πευτοκουῥ ἕω δ τῆς σρελσκιωυήσεως τέων Εἰφτ "[ωσὴφ τίμιν ᾿ “ 

(πιδενούμν ον, αὶ δύο “ με ἐργῶν αἰνὴμ σπληξϑεώτοι γε τὸ ̓ϑρα ματος τξυ ηἰκῶασι ἐ- 

νίκα δ. διηγήσουτο ἀυτῳῖο Ἰωσὴφ ῷ δ δρφε μαι, Εἶπέ, φηάν, εἶ ἄρα »ἐ ἐλϑόντερ ἐγὼ τε χαὶλνο 

μητῃ σου πρξϑσκμυήσονϑρ σοι ὄπτὶ τί γώ: δλλ᾿ ἴσως Εἴποι τίς ἀν, ὑπῶς ὅδινς 

οε ὁ τὸ ὀγαυρ τὴς μα Ῥὸς “πελαπελλούσης, ὃ μοὶ «σρλσκεουησείσης ς τ παιδω; : 706, ἀἐ τ 



ΓΕΝΒΣΙΝ. Δογὶ ξς, 409 χες. μη. 

Ἐἰχυνταί, φησιν, (Ὁ δύο Εἰς σάρκα μίν, τὴς κεφαλῆς πσρϑσκιονηστέσης ϑυιλο)ότι ἢ Ὧ5 τιν, 8. πε, 
σώμα ἀπὼν ζυτὴ Εὕπετ. Εἰ ὙΣΡ̓ ὁ πατὴρ Ἴο πεποίηνε, πολλῷ μῶλον κακείνη, 

Εἰ μὴ τῆς ζωϊς καοϑέξηρπαάϑη, γού"» σιεποίηκεν ἀΐ). χαὶ πσρϑσεκύγησε , Φησιν, Ὡπ τ. 

ἀκρον τῆς βίο δ αὐτοὶ ρα τούτη καὶ Παῦλο; ἐλέγέ, ΠΙφειΙακώς Ὡἰποϑνήσκων ξὐβϑον Ἐβ. κι μα, 

ς δι μων]ωσίφῳ θυ λόγησε, αὶ απιϑσεκύνησεν ὅχ Ὁ ἀκρον πτὴς βαϊο διψᾷ αὐτῷ. ὁράς 1] χαὶ 

τούτο αὐτὸ πίςει ὀποίει, πσοϑορών ὁτί βασιλικο( μοις “ἡγμήσεται ὁ ἐκ «πέρ ματος α;».. 

ἣὗ τοθείς. ἐπεὶ δΐωυ ἐπέταξεν, περ ἐθέλετο, τω παιδὶ, μετ᾽ ὁ πολυ, φυσι, μα-- 

δῶ Ἰωσίφ, ὅτι οὐογλάται ὃ πατὴρ αὐτϑ ὅτι Ἐχίϑύραις 66] τῷ φανγώτυ, ὁτι ἤγίσαν τὴς 
-“ ς--.-ἅᾳ 

πλίυτης ὦ ἡμέραι, “ΝΕ «. “τ 
ἢ “ Ι ἐι»ἴ  ᾿ ΑΙ ὉΥ ἢ ! ᾽ ΔΑ .ῳῃ “ 

ιο 1" Λαξων ζῦν' δύο υοις αὐτο ἡλδεχατδες Ἰάκως, γ» Απιηηΐληδαῦτοῷ Κῶν μμῆ. 
νι» » ΟΣ Ι «“ “.ε ω 

Ἰακως ὁ οὐϑιούσοις Ἰσραήλ ὠκαάϑισεν ὄχι τέρω κρείων. Οδᾳ πὼς ἡ κύδὶ Τ᾿ παῖ- 
ϑὼ φιλοφοργέα ( «ρεσθυτίων ονδυοου,ὼ ἢ ποοοθυμία, ἐνίκα τίω αἰαϑινειὰν. ἀκούσας 

νὸ ὠτν αὐ παρϑυσίαν, φησίν, ὠκώδισεν ἔχι τίω κλίνζωυ, κ) ἰδὼν αὐτὸν τίω πατϑι- 

κίιὺ φιλοροργίδιυ κΐϑ αὶ αὐτὸν Ἐχιδείκιυται. καὶ ΩΨ ἔμϑηε τελθυταν,τὴ θὐλογία τὴ τ» 
15 αὐτί αἰχζει «διὸ παΐδευς, μεγίς- ἕω ἀδζις ζιυτίωυ αἰδεκσίλυ χαταλιμιπείγων, ὁ πλϑ- 

τὸν μηδέποτε δωπὸμηϑθίωσωι δουναίψϑμον. καὶ ὁρφι πῶς ἄρχεται. ωρεῖΐτον διντεῖται Ὁ 

ϑὰ Τ Θεοῦ γεβμημδμζευ εἰς αὐτὸν δυνοιὰν, ν᾿ πε ζβ ΕἸς «ὄν: παίδους Δὐλογίας ποι.- 

ἔται. ᾿ς 3 Κα φησιν, ὁ Θεύς μὲ ὠφϑν μιν Λυζᾷ ὧν γῇ Χόναλυ,ο δυλόγησᾷ 

μα Εἶπέ μοι᾽ 4 Ἐγὼ αὐξανῶ σε καὶ πληθεωῶ σε ὶ ποιήσω σε Εἰς (ωαγω- 

τ γᾶς ἐθνῶν, ἡ δώσω σοι τίου γέμω ζωυτίω ῷ ασέρ μια συ μα σὲ Εἰς χαταίογεσιν αἰὼ- 
ον, Επήπελταί μοί, φησιν, ὁ Θεὸς, ἡνίκα οὐ Λυζξὰ ὦφϑη μοι, Ὧσθον πλυϑὺ- 

γαΐ "οἱ Ω απέρμκαγὼς (ἀωαγωγαῖς ἐθνῶν δυέο, ἥ εἰντον ὰ τίου γάω Ἀ, ζῳυτίέωυ ἐμοὶ Ἃ 

τῷ απέρματί μὸ δώσειν αὑτσέαεν. ς Νιω δξζυ ὅγοι (ὦ δύο οί σὰ ( γυ- 

μϑιοί σοι ὧν Αἰγυτῆῳ ἐμοί Εἴσιν. ΕΦρανμ καὶ Μανασσῆς, ὡς Ῥουξεὶμ ἡ Σο,μεων, ἐσον-- 

25 ταί μοι, Τέτυς, φησίν, ὅς ἔογες σε 91" χύλασιας τὴς ἐμῆς, ἐγὼ εἰς τ' ΨΩ ἐμδμ! 
τέκνων Ὄριθμον Εἰκοοιθ μαι, ἃ ομόΐως Ὅς δ ἐμὰ τιϑεισι τὴς πὸ ἐμὰ ϑυλογίας αἰ- 

πολοαύσυσι. 6 Τα Εἰς Ὁ ἐζης ἔκρϑνα, ὅσα αν γεννήσγις μα ἤρωωτα, σοι ἔσον.-- 
ται. ἐπὶ τω ὀνόματι Μ αἰδελς εἷὖν αὐτὴν κληϑήσονται εἰν τοῖς ἐὐκείγων κλήφφις. 

7 Ιαϑι 3) ὅτι ἡ ἡ μήτηρ σῷ Ῥαχήλ, νγίχᾳ ἡήσα Εἰς τίὼ Βεθλεέμι, αἰπέθοινε, ὁ κωτῶ- 
10 ρυζα αὐτίωυ ον τῇ ὁδῷ τὸ ἱπαοδρομα. 8 Καὶ ἰδὼν “ν᾽ ἡοις Ἰωσὴφ Φἶπε᾿ 4.- 

γές σθι τοι; ἡ) ΕἾ πεν, 9 Ὑἱοίμιυ,(ς ἔδωκέ μοι ὁ Θεός, αὶ Εἶπον Ιακωβ, ασδεσ- 
αγαγέ μοι αὐςῶν:, ἥα ϑύλογήσω αὐτοις. 10 Καϊηγῖίσεν οὖ ἄν' ασδὸς αὐτου" 

αὶ ἐφίλησεν αὖ -Ξ  ὺ αἰθκόλοιίξεν αὑτούς. ρῳᾳ μοι ῤεσξυ τίου, ὅπτως ασεύδει 

᾿ αὶ ἐπείγεται δὐλογῆσαι τὺὺς παῖδοωυς τῷ Ἰωσήφ, ἡ ἤγίισεν αἱντείς, φησι, κυτοϑς αὑτὸν, ἢ 
45 ἐφίλησεν αὐτὰς, ἡ πὐθιέλαίξεν αὐτούς. 11 Καὶ Εἶπε ασοὸς Ἰωσήφ; ἰδοὺ τοῦ 

αὐρεσωττα συ Το ἐσερήϑζω, ἡ ἰδοὺ ἔδειξέ μοιὸ Θεὸς καὶ ὃ αὐέρ μα συ. 
Μεγάλα μοί, φησι, παρέσχεν ἡ πῷ Θεοῦ φιλαν,ϑοφπία, ὼ “ πλέον," ἀσοϑτεδύκην 

σα᾿ μᾶλλον ἢ ἀρ σύσέποτε παρόσεδόκησα. ὃ νὰ μόνον τῷ πσϑόσωττε Οὐκ ἐξερή- 

Αωδ ἰδοὺ ὶ πὺὺς ἐκ σοῦ τϑενᾳς ἐθεασοίμέωυ. 12 Καὶ ἐξύγανμ ἀὐυτύς, 
40 Φησιν, ἴωσηφ Ὄστο ἥν γονάτων αὐτῷ καὶ πυδϑσεκιώησαν ἀντῳ ἐχῚ κσδόσωπον Ἐχὶ Ὁ γῆς. 

Οὐρὶ ὧν παῖδας πῶς ἐξ ρχῆς αὶ ὧκ αϑλοιμίων ἐπαίϊδουσε τίωὐ ὀφειλονϑμίων 
ἡμέω Φασονέ μειν τῷ ωρεέσφύτη. καὶ γαίων, φησιν, Ἰωσὴφ κτ' ἢ πσφτοτύκων τσδ- 

"δριάμ πσρϑούγατε (ὁ Μαναυσῇ, ἡὁὶ Ὁτεφ Ἐφραΐμ. εν ζωϑώ μοιῦρᾳ τ δίκαιον (ἄν 

(βεγίο, τοπ, α. ν: Ξ: 

ἀλη 



κι μα. τι ΧΡΥΣΦΣΤ. ΤΩΝ ΕΙΣ ΤῊΝ 
ἅ “τῷ σώματος ὀφθαιλρϑ ἴδ χα ᾧ γήρως. λοιγὸν αἰοϑεγεῖς χεκήημδιον (ἐζαρυώπη- 

σεω Ν᾽ ᾧ ὀφθαλ ΜΑΙ ὶ ἀυτν στὸ τὸ γήρω, τὸ οὐζκήδιωα» βλέπει) Τὰς: δ τὴς “|9- 

γοίας ὀφϑούδιμων ἐῤῥωνδίας ἐχοντδα τῇ τὴ πίφει ᾳᾷ μέλλοντα ἤδυ «αξϑορώνται. συσὲ δ 

λόββδιϑιος το ἡ Ιωσήφ, δλλω ογαλλώξαρί ΓΝ χεῖφϑιθ, θυ λογῶν τίω παρφεϑρίὰμ εἰρῷῦ 

νέον ἐποιήσατο, πόσταξας ῷ Ἐφραὶμ ᾧ Μαΐήξοση.. :ξ Καὶ Φησιν, ἢ Θεὸς ᾧ 

βϑηυρέτησαν 2) πατέρες μῶν. Σ κύστει ζῳπεινοφρνσιμύζε τὸ πατειάρχου, ἫΝ 

ψυχίω φιλόλεον. Οἵα ἐτὸλ μησεβείσεψν, ὀφρεὸ ᾧ ἐρνρέφησει, λλώ ((; ᾧ ἐυηρέφησαν 

ὦ πειτέρες (μα. εἶδε ἐυγβώμιονα ψχώώ. ἢ Ρ , ἄσο9 "μικροῦ δλυρδύμϑμορ ἐλευ, ΟἿ] 

ἐν Λυζὰ ὠφϑὴ (οι, ὁ σεν δώσει 4 ὺ τῷ 7 ασέρμαιτ᾽ μιὰ πῶσων τίω γάωῶ, καὶ 
εἰς (ἀωυωγωγαὶς ἐθνών ποιήσειν ὃ ασὲρ μα τὺ ὅτως ὥϑαργη  ἐχωνα δείγμαδε τῇ τὴς 'ϑ 
«τ αὑτὸ τ ϑεού ἐ ἐυγοίας, θτί καφεσαν [ὰ , ἴχο τίω δζρένοιαν, χα! φησιγ᾽ 

ἰροὲ, φ ἢ θυνρέφασαιν (ᾧ πατέρες μῷ , αὐτῷ, Αὐδρκαριὰ Ἰσχακ. Εἶτα 

άλο Οἰ Θεὸς ὁ πέφῶνι με εἰκ νεοτητόφηαν. , Σκόπει αὶ δ σ᾽ τῦτὰ πείλιν τῆς 
ϑύγνωμεοσιούνς αὐτε ) αὐαξοολέω, ὅ ἰλὴή τί οἰκίων ιρετίω «ῷῷᾷ τῳ 
τὸ σΘεο Εἰς αὑτὸν γθϑμημϑμα διηγεῖται, καὶ Φησιν᾽ ἢ πρέφων με κυ τόρμιν ἕωρδις 

ἡμέρας ζωτης. «αἱ μ᾿ γβθῆν ὁ ἐξ μος μέχϑι τῷ ν αὔρόντος ζῳ καὶ ἐμὲ οἰκονομής 

σας. ὅτῳ ἡ τεϑίω ἐλελν᾿ ὦ γ τὴ Ἰράοδῳ μὰ ζωτι λέδιω ῷ ἰορδλμίωυ, καὶ ἰ- 

δου νι γέγϑνα Εἰς δύο αὐμβθολα. ἢ με Ὁ αὑτὸ παρ ὁτέρφις ῥήμασί φησιν, 
Ο πέφωνμε ὠκνεότητος μι ἕως τῆς ἡμέ ρῷ Ἤς μην, ι60 ἀγίελος ὁ Ἷ βυό- 

μϑιός με ὧκ πόμτων ΨΩ χακὅν. πρ ΤῈ} υχαρὰ σα γνώμη, φιλόλεος ψυχὴ πῶς ἐναυλον 10 

ἔχε τίω γνώσιν ἿΜ τὸ υ Θεοῦ Ἂὰ ἃ ; ὀκᾷρός, Φησιν, ᾧῷ ἡ ὦ πατέρες μ'  δὐηρέτισαν, ὁ 

ἐμὲ δχραθρένψας ἐκ νεότητος ἕως ἢ δόντος, ὁ ἐς Φιοχῆς πόρτων με "Ψ' κακϑὼ ῥυσεύμϑμος, 
ὁ Ὀσαστην αἰϑὶ ἐμὲ κηδεμονίὸν Ὀπιδειξάμϑμος, Αὐτὸς δὐλογήσει (ᾳ πωδία ζω- 

τα, ἃ Ὠχικλοιϑήσεται ἐν ἀὐζοῖς Ὁ δγομιαὶ μιϑ, ἀ δὲ ὁγομα χ} πατέρων μα Αφρααμ ᾧᾷ 
Ἰσκακ, ὁ πληϑευλείησοιν Εἰς Ἔπλήὰς πολὺ ζὼ τὴς γῆς. Εἶδες ὑμοδὲ 9 (λώεσιν ὦ ̓ς 

(απεινοφροσιιύζω" ἐμύεσιν (ὦ τι τοῖς τῆς »» ὀφϑευλμοῖς παρορῶν τὸν ἘΦεαίμ 

“οοϑέπωξε τὰ ἐνὶ ρσῇ ̓πειοφρρσιωζευ ἢ γ ἐδωμού τῇ τὴς οἰκείας ϑρετὴς μνή- 

μέω ἐποιήσατο, δλλ᾽ Ἔἰπὸ τῆς ΔΨ πῳτέρων Δ'αρέησεως κα ὁἰπὸ Ὡτὸ ΤΜ Εἰς αὐτὸν γε }μη- 

μϑϑων ̓ θθερτεσιοῖν τίν δ" γω καὶ ἡ τίω θυλογίον ὠδῖς ἐπηύϑῶτο. δλλ ὁ ὦ ζ ἰαχώθι ΄ὐδ- 

ὁρῶν ζὰ μέλλοντο ὁ ὅτω τίω Εἰς αὐζῶν: δὐλογίαν πεηδίηται, 17 σ» ὃ Ἰωσὴφ ὁ 19 

τὸν νεώτερον «αξοκρλώντα τῷ ποθϑτοτοκῦ, ὼ βωρὺ αὖτο  λογισείνϑμορ, ι8 Εἶπέ, 

Φησιν᾽ ὗν ὁ ῬῬΤοτοχϑϑ. Ἐχίϑες τίω ϑεϊξιδύ σῃ Ἰχὶτ κεφάευ τώ 19 Καὶ ἐκ 

λίλησε, ΔΛ ἐπε "οἶδ τέκνον, οἶδα. ἐδ ε ἀγαιεὶς λον, ζέ υὑψώδησεται; ΔΑ ὁ 

οαἰδελφὸς αντϑὸ ὁ νώτερος μείδων ἐστ  ἐςα! ὁ "ἃ απίρμᾳ εἶτα ἔσαι Εἷς πλῦλος, ἐθν, 
Μὴ νομίσῃς μό, φησιν, «πλαῖς (ἰτυχίᾳ “ινὶ τῶτο ἡπτοποιηκέναι ̓ μηδὲ δὶ ἄγνοιαν. 9: 

οἶα "ὃ, ὲ «σερορῶν πὸὶ ὕφερον ἐσόμδνα, ὅτω τίω Εἰς αὐτὸν δὐλογίδῳ ἐποιησοίμζωυ. Εἰ 

75} ὁ Ὄύτὸ τῆς Φύσεως ἔχει τίω ̓ πσφϑεδρίϑν ο ᾿ Μάυαοσηε, δ᾽ ὁ ο νεώτερος μείζων τ 

ἕςαι, κὶ Ὁ ασέρ μα εἰστῷ ἐὶς πλῆϑος ἐθναΐγ. “τη Ὁ ὅλον ἐγίνεγο, Ν᾽ οὐτεύλεν ἐυδηρν 
βατιλεία ααδείκνυῖ. αἰ τῦτ ἤδη πζρλναφωνον ζῷ μμέλλιοντοι,ὅτῶ τίωυ ἐἰς αὐ- 

τᾷ 

χἕκρ 

ἐανμὰ 

ψμνᾷ 
[ ΟΝ 

πῆ δὰ 

ω ὴ 

μή, 

ἣΡ 

ΠῚ 

τὸν ἀιλογίου ὁ ἐποιησατὸ. 10 Καὶ δὐλόγησεν ἀύζις λέγω, νὦ ὑμῷ ἐυλεγηιϑησεται “ , 
Ἰσραὴλ λέρϑντες, "ποιήσαι σε ὁ Θεὸς, ὡς Ἐφραὶμ, Μάναοσῃ. ἔϑϑηχε ῷ Εφραὶ " ἈΝ 
ὀμεσσεϑοϑεν τῇ ΜΜλναουη. Οὐτωρέ ἐσοντα!, φησι, αἰξεφανὸς αἰμιφότερρι, ὡς 

πϑρζῳς θύχῃς ἔργϑν ποιξοϑαι ἐἰς τίωὐ τύτων ἐλϑεῖν αὐθιφλύειαν᾽ ὅμως ὁ ΕΦραὶμ σϑ- 
, ΤιρϑῈ 



ΓΕΝΕΣῚΝ.  Λογ, ἔτ, 4 χε, μα. 

πορεὔται τ Νιανκοσῖ, ὁρῷς πῶρ ἡ εἶβῥ λον γαίεις ατορημιῴμθνεν αὐτοῦ, αὶ ἀσόϑϑι- 
ἡκῷκινόνϑμος ἄγ μαῖι, ὅτω ἐδ παϊδας ΒΒ θυσὴφ δ λό Μοὶ ζαίτι ἐσύλα 

ἶ ὅγον, ὡς ἤδη γόδοντο, ἡ αἰαοῦ τοῖς ὀφ;κολμοις ὁρωθϑνα ὅτω προ λέ δ Ιούτον ΝᾺ ᾿ 

«σῳφητεία. ᾧ καϑαερ (Ὁ τὸ ματος ὀφϑωλ μοὶ ὀξθὴν πλέον ΟΜ) ὀρωρϑύων φβν- 
,, πιοϑέωναι δυω ανται,ὅτω ὶ (Ὁ τῆς πως ὁρώμϑμα βλέπουσιν, δον. ὠκξνω φων- 

ἐ ΝῚ ιν « ι» Ι! . “ 3 ᾿ς 2 

πίζονται, ὦ μῷ πολλὰ ὑσερονγλμεας ἐσθοϑαι μέλλει. φ τῊὴῦ ἀκριοέφερὴν Εὐσεῶς 

ὠλὴν δὐλᾳγίαν, ὧν Εἰς ὧν οἰκείοις ιἧται παϊδωδ 

Αννα μιὰ μακρὸν ποιαΐωϑρ τὸ ἥδ᾽», πολιὼ ὑμῖν τδβκάπον γϑρέγωμϑμ, Ὄρχε- πϑιξον 

δύντις τοῖς Εἰρημϑμοις Εἰς τίω ἐξὴς τίν δ (ὅν παῖδας δ᾽ λογίδμιζα μιθυσώ θα, 
| 

τού χῴνο ἰθακαλέσωντες ὑμῦμ' τίω αἱ .Ψ “ρ΄, δμλϑιω δ δίναιον τούτον,γα) ζιχύζῃς κλη- 
, 

“ ͵ Ἔλ' ν" Βς. ἃ ᾿ , 

οϑνομίας τοί ό “σιησὶ κοιτουλιμιπόμειν τοις φόεμι δὴ μιηδύποτε δά ποββαόζων δέξ.- 
ἢ 

ἀοϑαι διώφωται. αἱ Ν᾽ ἿΜ χρημαίτων πολλαχις ἢ δλι, 969. 4ΖΕΧ9ν Τοῖς “5 γϑιοις, Ι 

ἡ Ἰππουλοὶς, αὶ πολιω 1' κίνδυυνον, ον ζωῦϑα ὃ Φϑ τεθὲν ἊΝ Ἢ αὐπου τυ] σα! πότε. 1} 
ϑησασοθς ν 81 δωπϑμηϑίωώω “ιὴ δυυναἰ νϑμος, ϑησωσρϑς ὅ81ν αὐαίλωτος, ϑηστυ.-- ἢ 

ἰβη τ ρϑοὔαν οὐκ δύ, ϑοϑπων δχτουλαῖς, αὶ ληςῶν" ἐφόδῳ, οὐκ οἰκο" κακουργία, οὐκ ' 
ἄλλῳ νότῳ τινὶ ἐλοιῆω ϑίωαι δυυναίμϑμος βρλα διιὐδχῶς μδμμαπνθυμιατικὸς γε 
Ἰϑιρὺ οὖν ἄκων ταῖς λύ,ϑϑο»πίναις ἔχιθυλαῖς. δλλ᾽ ἐαλ (Ὁ ϑεϊξα μϑμοινήφειν βϑύλων. ι 
πρὸ Εἰς τίω μέλλεσων (μυφποδυμιᾷ ζωϊωὺ, ᾧ (ας αἰωνίους. πτοεθωτεεπίζοι σκηναῖς, ει 

μὴ ζίνωυ γϑήματω συλλέγειν ἀσου δ ἴολϑιυ, ᾧ ζώτα τοῖς πευσὶ καταλιμπόμει, 
10 δ᾿ τιρετίωυ ἀδῥιω πευδούωρδν, ὼ 1 ; ΤΟΝ τῷ Θεοῦ ϑ)λογίλν ἀϊι ἢ ἐπευχω ἄβα. 

εὑτὴ γδρ,αὑτη ὴ μεγίφη «ὐδιασία, ΓΟ ἀφατοιβᾷ οὖτος, ὁἀδοιπόμητος, ὁκαθ᾽ ἐ- ΙΝ 

χαίτην ἡμέραν τίω αὐθιυσίλυ σιλείονα ἐργαζόμϑνος. δοῖεν "ὸ Ῥρετης ἴσον, σὐὲν ζω της ἦ 
ἰχυρφτερφν. κὰν αὐτί μοι τω βασιλείαν Εἴποις, ὁ ὦ ὃ αἰϑϑυμα πὐἰθεκείωϑμον, Ἐ 
Εἰ μὴ ζωτίω ἔχοι, πϑυτὸς πένητος βάκια αἰβεξεολημδυν αἰϑλιώτερος ὃςαι. τί ἋΣ» ἢ 

ἡμῖν 4 ὃ αἰόδημα " δνήσεται, ἢ ἡ πορφυφὶς,ἐ ποὺ τὰς οἰκείας ῥαϑυμίας “ϑόδεδομϑμον: ἰ 

μὴ γδὴ ἀξιωβιώτων Μ᾽ ἔξωθεν οἶδε Δἰαφορϑὶν ὁ δεαυότης; μή  πσοϑσώττων δυ- Ι 

ἰμᾳ σωπεῖται ὐΕαφανεία: ἐν ὅν ἐκᾷ δ ᾧρύιδωο. πὸ Τῆς "β)εργεσὶ ᾿ῆς φρετῆς ζῷᾳς ' 

ϑύρᾳς ὅβ]ν θυρῷ, ἠνεῳγμμένας τῆς πσοὺς αὐτὸν πϑπρησίας. ὡς "ὁ μοὶ εἰντεύθεν τοῦ αϑέρν- , 
σἱὸν κτησοίϑμος, εἰν τοὺς ἠτίζφυϑβοις καὶ ἰπλβησιαίτοις “δἀφνήσεται. “ρὗηο ζω ἀπόμτες ἣ 

νοσοπώμϑμ, καὶ (ἦν ἡ μετέοοις παίδως διδοίσκωμδυ ζω τίου πόμτων “ὐϑϑημαν, Δ μ5- ἯΙ 

δὲ [οὐ τον] ὐτείαϑαι τω [Μ᾽ γρημρτων πὐθινσίαν. αὕτη γλδγΡ, αὗτη πολλάκις αὶ κιῤ- ἣ 
λυμᾳ τσϑϑς τίω ϑρετίω γίνεται, στὸ μὴ Εἴδῃ τοῖς “χρήμασιν ὁγέος Εἰς δέον κε- ᾿ 

χροὶ χαϑούπερ ᾧᾳ πεδία ζα μικρ κα, ἐπειδὸμ μαχούρᾳς Ὠχιλάξζητω," ξίφοις, δζῳ ; 

ὡ Μὴ Εἰδέναι δεόντως χε θηοϑοι, πολλάχις Εἰς ππολύυτῆον ἑαυτὰ κίγδυνον ἐμίξαίλλει 

3 (λιν ουτῆὶ αφιάσιν αἱ μητέρες αἰδεας Ὦ Οἰώτων ἐφαπἤεοϑα) ὅτω δὴ ὼ (νέοι, ἐ- 

“πειδαν χρημιούτων αὐἰϑδεύσίλν 2.5.δέξωνται, “σα ὃ μὴ θέλειν αὐφις δεόντως κεγθὴ- 

οδαι, ΕἾ απτονφϑλυῇ κἰνδευνον ἑαυοδὺ αι σιείορυσι, “ἃ φόρτον δὲ αἰ μδοτεμάτων " ν ἢ’ Εἰς σξοφϑυη κινδέωυον ἑαυς πείοϑυσι,, Τ' Φόρτον αἰρδοτημώτων ὡ»" ΝΕ 1 

“Ὃ πεύθεν βαυτοὶς συλλέγϑντες. αἱ ΣΡ πρυφαὶ, ὸ αἱ ὠτοποι ἡδὸναὶ, χα) (οὶ μνοία χακεὶ οὐ- 
᾿αδλν ἤΐκτεται᾿ ὧχ ἀἰπλαῖς στὸ χϑημαίτων λέγω, δλλ᾿ σὺ τῷ μὴ Εἰδέναι τσϑόση- 

᾿ 4 χὐντως ἀΐρις κε υο ὥν ζωώτω οἰ αϑέξαρϑροις. δρὲ τούηο ἡ σοφὸς τίς ἐλελν,α;γα- 

ἣὼ διρὸ πλοῦτος͵ ᾧ μή θην  μδιτίω. ἐπεὶ ᾧ ὁ Αδδααι μι πλούσιος ἱω, αὶ ὁ "Ἰὼ πλού- 
πος ἑω, ᾧ καὶ μόνον οὐθὲν ὐπὸ τῷ πλυύτυ πϑρεθλαίζησαν, δλλαὶ αὶ μειζόνως θὐδοκίμω- 
σι, τέγος ἔγοχεν αὶ δὲ τί; τι οὐκ τς οἰκαίλν ̓ ἀἰπθλθιυσιν μόνον τούτῳ ὀκέγφίωυτο, ἀγα 

σοῦ) 
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υβκθις, 

πρὸς ἋΜάλλων τὐραμώλιων, ᾷ ζὰ ὝΨὠ διουϑρὼν " δορθούμϑννοι, στενίας, χαὶ καὶ οἰκία, Ν ἡ 

αὐ“ὟῬΜ πὸμτὶ ξένῳ {ὦ αὐγάφομιθνη. ἀχουξῥνὸς αὐγὴ λέγοντ
ος ΕἸ. κα Ῥζηλϑέ τις ἐκ 

οἴκου μι κὔδνστῳ χάγῷ,Χ) ἀδεούάτοι Ὁ, ποτε Εἶχον χείδυ, οὐ αἰπέτυχον. ὸ Θ'ὶ μόνον 

τίἀλόζε “ουμοίτων Ἐχικουρλδν Εἰς τὸς δεονϑμοὺς ἐπεδείκγεωυτο,δλλα ἡ τίω ϑζᾳ πῆς 

“ϑοςασίας εὐτοϑνοιὸν. Εἰ γὼ ΣΡ ἤμζων, φησὶ, ξοις χωλών, ὀφθαλ μος ὃ τυῷ λώ, ἡ ς 
γα 2! . «-““᾿νΡργνΝ " 4.» Ι 

ὧκ μέσῃ οδόντῶν ὄξεασασα ἀρήπιγμα. ὁρας αὑτῇν παολνοοιυζῳᾳ τω αδικανδνων, 

αὐτὶ Νὰ πεπηρωμβμων μϑιωνδπμα γινόνϑμον. Ἷ τον ἀπδμυτας ὀγρζω ξηλοιρυ (ὃ πο 

τῷ νόμι, (ὃ απτοϑ τὴς χαφίζος τοσοιυτίω φ ῥ δγγίδη ἔχιδειξα νϑμον᾿ ἡ ζῦτα οὐνὶ 
διδούσκαλον ἐογηρόφοι, ὅτε παδϑοόνους ὀμδεέτοις, δλλαὶ οἴκοθεν ὁ “δἰ'πὸ γνώμης ὀρδης 

σε ᾿ τ “ ε ᾽ ,, μκἕᾶ""ν , 

ἵχι τίω γουφὴν ζω τίω πολιτείαν ὁδὶ ̓  Ἔ 0.5» ἑκαάφος ἡρδι" ὧν αὐτὴ τῇ Φύσει τε 

! 
Ὁ !." 

ἐὐγωποκειρδ δῦ ἔχει τίωω γναῖσιν τῆς βδετηξ, Φ, Εἰ μή τις βεαλυϑῇ οἰπὸ ῥᾳϑυμίας 
τίω οἰκδϊδν πσοϑϑοιῶαι ϑύλρειαν, Οὔκ ἀθ ποτε ζωυτης " ἀμοιρήσειε. “λμοιτο ὃ ποῦν. Χ ἐοῃ 

Φεὐμᾶς ζω τίωυ ἐλομδύδς, αὶ (ῷ ἰχφιξείας τ καιτορϑωσανζᾷς [καὶ] "ὧν ἐ- αν, 
παγίελίαις κειυϑέων ἀγαϑών τεῖς ὠγα-πῶσιν αὑτὸν Τχιτυχεῖν, χαίοιδι  φιλανϑεν- μα" 

“πία τῶκυρία ἡμδμ Ἴησο Χειοού, κ᾿ ὃ τῷ πατοὶ, ὧμα τῶ ἁγίῳ πγθύμρτι δόξα, " 

κρϑίτος, ἀμ, μα χρι ἀἰἱεὶ, ἐν δὸς τοὺς αἰφίρς Μ ἀιωνων. Αμίω. 

Λογοὗζ. ΕἸΠῈ ΔΕ, φισυ, ΙΣΡΑΗΛ ΤῺ ἸΩΣΗΦ' ἸΔΟΥ͂ 
Ψφ ΄κχω»ὕ ! ι 31} « ι Ε' ΛΝ.» ! ς-» 4 Ι» 

ἐγὼ Φσοονήσκω, αὶ ἐξα! ὁ Θεὺς (ὦ ὑμῶμ, Χ ιποφρέψαι υμᾶς ὁ Θεὺς ὧκ 

τῆς γὴς της Εἰς τίω γέ ἰβυπωτέρων ὑμδ. ἐγὼ 8. δίδωμι σοι Σί. τὸ 
χιμα δξαίρετον ΠΩ αἰδελφοις σι, μὼ ἔλφιίοον Φ μϑιχαίρᾳ ΝΥ 

Ν 

φὴς Ῥωΐω ἐπαγίριλοίλδυος τέλος ἔγχιϑεῖναι τῇ κτὶ τὸν Ἰακωδ αἰσαν- 
Ἧ ἡ ϑέσει, εἰς μῆκος ἡμῶν οκιταϑέντος τῷ λόορυ, ̓  αἰ σασύδεσιν πᾶσαι 1 

γῈ} ἐις πέρας ἀγαγεῖν Οὐκ ἰογυοτυμϑν. δ9 βύλομαι σήμερον τὰ 

3 πίω ἡμῖν ὠκᾷθεν αἰχρολειφϑέντα ἐις μέσον “το είναι, ἵνα 

Ἂ ὅτω νὼ τϑ Θεοῦ διδόντος Ὁ τελος ἔχιϑώκϑν. αὐαγχανον ὃ 

ὡς δα παϑϑτερον αἰ πσομϑῆσαι τίω ὑμότέροιν αγαστίω Ἁ μά τινὸς "ἡ λῷ 

τότε ΤῸΥ λϑλ9) φήσαντες, ὅτω τίω διδωσκαλίλν χατελύσοιμδν. ἰςζε δήπϑ Ὁ μέμνηοϑε, 19 

ὅτι (ὠυίκᾳ ὥν' τῷ Ιωσήφ παϊδως μέλλων ὁ δίχᾳηος ϑύλοτεῖν, ὧν Εἰ Φραΐμ το ΜΜλναοσὴ 

“αδλέϑηκει ζῶτα τῷ παΐβες δοσφέσνομτος, τσ 3ς ὃν ᾧ Εἶπεν οἴδο, τέκνογ᾽ ἢ ὧδ 

σαι Εἰς λαὸν, αὶ σὖνῥ ὑψωθήσεται "δλλ ὁ ἀδελφὸς αὐτο ὁγεώτερος μείξων ἀντ ἔσαι, 
ἃ Ὁ απέρμα αὐτο ἔςαι Εἰς πλιῦϑος ἐθνῶν, κὶ ϑ᾽λόγησεν αὐζδν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὀκείνῃ λέ. 
γών᾽ οὖν ὑμίῳ δ λογηϑήσεται Ισραήλ λέχοντες, ποιήσοι σε ὁ Θεὸς, ὡς ΕΦροὶμι ὁ Μα- 35 
νάοσῇ,, ἡ ὀΐϑηκε τὸν Εφραὶμ ἐμασοθοϑεν τῷ Μλναου) μέρα τότε νόνϑινοι ̓  ὡςε μὴ 

τῷ: πληθφ κατοιλῶσοιι ὑμδμ πίω μνήμζω, ἐπαυσαίμιϑα τῆς διδασκαλίας. ὃν Εἰ 

δοκεῖ, σήμερον ἴδω ϑμ τοὶ ἑξῆς. Ψ1 Εἰπὲ», φησιν, Ἰσραήλ τῷ Ιωσήφ᾽ ἰδοὺ 

ἐγὼ Ὡὐποϑνήσκω, ᾧ ἔςαι ὁ Θεὸς ΑΔ ὑμδυ υὐἰτοςρέαι ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἐκ τὴς γῆς ζώ- 

τῆς Εἷς τίω γἀῦ δὴ) ν᾽ πατέρων " με. χ,. Ἰξγὼ κὶ δίδωμι σοι Σίκιμα, δξαίρετα 40 χὐὰ 
Δὐαρ ὧν" ἀδελφοις συ, ζὦ ἔλρζον εἰν μαχαήρᾳ, μ ὁ ὥξῳ. Ἐπειδὴ τις ἐϑι 
βυλογησε,ὶὶ τοὶ μέλλοντα ποοϑορων πυδϑέιϑηκε τὸν νεώτερον τῷ πρεσξυτέρο,βελομδνος 

“τείσοι τὸν ἰωσήφ, ὅτι ὄχ «πλως Οὐ Εἰκὴ τῦτο τεοποίηκεν,λὼ πολ φητίνων πὰ 
μέλλοντα 
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μέλλοντα ἔστοϑαι, Φολοά αὐτῷ κα πίω ίχε (λυ τελξυτίω, ἣν οἷ ἐπόρμήξασιν. ὧκ τῆς 

Σλοτοίας ἐἰρ ἤω Χαρααῤ ἐἰς τίω γώ ἫΜ τήβ), αὐ} νὰ γεησεὺς αὐτοῖς ἐλπί- 

δὰς καντιίνι, ὧτε τὴ ἡ προσδοκίᾳ καφίζεοϑαι. ἢ ὌΝ ε χριστῶν. ἐλπὶς “ἰασοτέμι 

ται ἀεὶ τοῖς ωῳ τοῖν πρῶτ βίῳ πόνοις. "ἢ δεικψις λοι δ ὺ, ἐν τὴ ΤῊρ τελήχὴης ἥϑδρῳ 

; τίω φιλοφρῥγίαν, κὼ αἰδὲ () Ἰωσήφ ἢ, ἐζ)υτὸ φησι πσεὲς αὐτῦν᾽ ἐγωδ δίδωμι σϑι Σί- 

χα ἔξαίροτο «τῇ τοῖς  ἀδελφοις σε ̓ μογογαχί δ τῦτε δυλρ, ὃ ὅτι ἅτω πόύτως ἐ- 

κα! αὖτ, ὃ τὶ τίω ἐμέι πὔϑϑὺ ρῆσ ὭΣ . δύσεϑε; ἥδ ιορνομήσατε τίω γάω ( 

πατέρων ΜΣ ὁτ' ᾧ τίω χόλῳ Ν ἔνι δίδωμι Ἀληρονδμίδν ὀϊξαίρετον ναῷ τοις 

ἀδιλφοις συ, δὺ ἔλαζον ἐκ χειοὺς Αἰ ὴΝ ο μαχαίρᾳ μα: “ἁ! ὥξῳ. {δὲ τὖ- 
Ἰο τές! ; (ῷ ΟΝ τῷ Συμεὼν χαὶ Λας ΜΡ ω Εἰς Οις ἐν Σικίμοις οἰκειούται, 

χαὶ [49 τῦὸ λέγφ᾽ ἐὼ ἔλαξον ῳ» ἴλγαϊβα μὸν χρῇ ὶ τόξῳ. Σλθεγζωϑα, ἐυ-. 
χαίρως ζυτήσειεν δὴ ᾳς, ὥνγος εἰ ἐνέχεεν οἰκειωσεΐεϑμος ῶ δελενδέω, κῷ τ' πκήβλλων 

πίδεοϑαι, δὐανγφαπῆον τ τίω ᾿ αὐὖἝμ͵ ποιεῖται κα αν; ὅχ απο οϑγαντί-- 

ϑίμδνος ὁ δίκαιο, λα δεικγὺς Ὁ ἵμερον ἐντθ Ὁ γνώμης, ᾧ ὅτι κυ τίω ἀυτιὶ "νω- 

Ἣν πε μέω ὅν ϑιεκοράπετο. δ γὰρ μόνον Οὐκ" ἠμέαλη ζοῖς γρορ Ἰοξ, δλλαὶ ἡ ἐμέμψατο, 
ὯΝ γέγϑιο. δα τϑν ϑέλων δεῖξαι τίω ὦ τρηρ ἴφιλε ἡἰεντν οϑρ- 

ρει τῳ Σίκιμα, κα φησιν φὐἴλαθο ο ν μαιχαίραι μη  Ὅξῳ. Ὁ ὠκείνων ὩΧῚ Ἐρ- 
ὀξυσια. Εἰ [ὃ ἣν παίδων δανύτῃ 0 ὁπατὴ Μεδλλῷ 

ἐρσῆνν εἴν. Εἰ κύριος, ἡ δβύλεται, Αἰ ορέ- 
οὐϑαι τίω αἰϑὶ (ὃ Ἰωσὴφ ἔυνοιαν, θθβόνον χ᾽ τῆς 

. ὑΕφραίκὶ ») τὸ ἡΜαναοοῆ ἐυλογίας τϑτο πεποίμβῃρνλα » δ οχὰ τῷ τίω Σίκι Μμᾶ ὅξ.. 

ἰ αβρέτοι κληρϑνομίίαν κατωλιπεῖν τῷ ὑπαρῖ. : 

Π Καὶ ὀκάλεσε, φησι, ὥν ἐοιςα Ιαχωξ, Εἶπο ((μυναρϑητε να λϑαήείλω χον δ, 

ὑμὴν ἡ ἀπϑωτήσεται ὑμῖν ἐστ᾽ ἐχώτων ἡμερῶν. 2 Ἀ ρου ϑητερὴ αἰκούραι-- 

25 τεϊσραήλ τὸ πα ςυρῦν: ὅδαᾳ τὸ ϑικαῖν πίω (μώεσιν. τη σαξϑήδει τὴς 

πλίυτὴς Φδειοὺ, χάλι ἱ(ὥν' παϊδοὶς πῆς ἑαυτὸν ̓ κῳ ἰφηνι" μωυαρϑητε, ἥα ὑμῶν 

ἤδη πεϑαναφωνήσω ἀ ὑμῖν ἀὐπὸμτήᾳῃται ἐπ᾽ ἐκάτων Ψ! ἡμέρων γι αἰ ϑρϑίθϑητε, χαὶ 

ὠχουσουτε Ἰσραήὰ τὸ παΐδος ὑμῶν. δαῦτέ, φησ ϑετε αι ἐμοῦ, καὶ τὰ παρόντα, 

ἐῳ κα κῷ ̓βεκχεὼ ἐσύμϑνα εύον,δλα τὰ ον ἡ Ὅ»ΨἉ ἀνησύνϑδνα, ζωύτα 

Ὁ ὑμῦοῦι ἐπ’ ᾿ἐμαυτοῖ μάυυύω, δλλ᾽ κἰατὸ Ῥ πγευμαζος ς “)γὴ ὕμϑυος. δχ Ουζ καὶ πώ 

Μ᾿ πολλαὶς ὕζερϑν ἐσύμϑμα δνεὰς ἤδη πρρλαναφωνώ. ὦ γὸ μέλλων τίω ζω ζω... 

᾿ τω αατιλύει, βέλομαι ἐκασῷ ὑμδμ, ὦ, ὡάσερ ον φήλῃ ῃλαλκῇ, εὐναποϑέοϑαι Ἐ μνης 

μάωυ, ψῇκϑ πε ὃ (ὦ δίκαιον, πῶς (μυαθίντωι χ..} παίδων Ὶ ταξει γεν σείμϑινος τῇ τὴς 
ἰζω ἡρστε τω τω ἀρμόῆυσαν “σϑὸς ἕκαςφον ποιεῖ.) ἢ κουτείραν, ἢ ξινλορίαν, κἀν 

Ε τύτω δεκρες ψξῇ, οἰκείας Ξρετηῆμων ὑυβουλέω, ὃ ἄρχεται πὸ ́  τεξτα. 

3 Ῥυζείμ, Φησιν, ὁ Τοερτοτοχος, ἰχύς μυρὸ πῶ τέκψων μδῳ σκλήρϑε φέρεοϑαι,ὁ 

σιληρῆς αὐθώδεης. δα πῦση ἢ σοφία Ὑ' διχαίσ. εμεζονα "ὃ τί χατ τ᾽ ἐστ κϑι- 
τρϑθίαν αὐξῆσαι βυλόμϑνος, σσεότερον Εἶπε ΧΩ Ὡσπὸ τῆς Φύσεως αὐτῷ αὶ “νυπάρχον- 
τὰ α ππρϑτερήμματοι, ἡ τίω πσεσεδρίδυ, ἡ ἧς ἀπήλαυσεν αὑτὸς, τ τέκνων “ϑνουϑμος, 

τῆς ἀξίας τῇ τῆς τὸ τοερρτοτίκα Ὡὐπολαύωγ᾽ 1) ὺ τε ζ πὸ τῆς πυδλιρέσειως σαδρτήμα- 

ἴω ὡασερ ον σήλη χαλκῇ οὐναποτίλεται, δεικψὺς οτι συ εν φελος ἿΜ φυσικῶς ἡμεὴν ἔνγ-- 
υγϑρχόντων, μη Ἔ Ὡ πο τὴς πσδϑαιρέσεως κρυτορϑώ μοίτων ἐπομϑῥῶν. ὥωυτα ν ὅ91 

δὲ ἔγγονον φέρρντα ᾧ ψύγϑν “αρϑςφριξομϑρμαι. σκληρϑς, φησι, φέρεοϑεμ, καὶ Χ, σκληρϑς 

αὐϑθείδης. 
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αὐλείδες. τίω ἀπὲ τῆς Φύσεως ἀξίαν σοΐ, φησι, δεδυνϑύῶν πσδλἄθαχας οἱ τῇ τῆς οἷ- 

κείας παξηπετιίας. εἰτω αἱ αὐτὸ ἘΠ; αὐμδρτύματορ να ραπῆον" καταλεί-. Χ. Υ 

«σιι, ὥςε δ τοῖς ἑξῆς διϑασκαλίδυ δ) μεγίφ'ἑωυ προς ὃ μὴ ̓ Οἷς ὐὗφις (πεχειρεῖν πίω ω 
καὴὶ αὐτὶ κατηγρελὰν "κ Ἡνϑῥίω. 4 Ἐξυδρισας, ὦ ωθ ὕδωρ, μὴ ὀχ ἔσῃ, 

δϑέζξης Ὁ», Φησιν, Ἐχὶ τίω κοίτίωυ τὸ  παζὸς δῇ, Ὁτεέμίδνας τίω φρωῤγω, ὃ ὀύξος 

νἣ ἸΤαὸ μᾷ τ} λας γεῆνεθθω το Δωνοίδν αὐἰνίῆστωι. δρρι πῶς 
ΔΦι Ὁ “ 

δι" τὴς (ἐωέσεως ὦ “σοῦ ρυτς, ὁ ον. ἴσως “πρλοθων » ὁπὴρ ἔμϑιν 

ἹΜωῦσὴς νομιολετῷ, ὦ ὧςε μὴ ξξίαι τῇ τῇ ανῇ ες ἕω γυναικὶ πατέρ ὁ ποιδίον, τῶτο 

αὐτὸς ἥδ, δὶ ὧν ὑπβπίμησε τῳ παιδὶ, ΝΣ ῳ χα φησι ἐμίδμας τίν φρωμεζευ,δῤ- 
ελϑαὺ Θὴ τί) κοίτίων ὕ παίξόρου. ΓΦ ΜΝ: ἐ τ Κγο μον Εἰργάσω, φησί. αἱ οἱ ὅτ, ι΄ 

ὍΝ ὅτως δένξοισας, ὡςὺ ὕδωρ μὴ ὑκζεσῃ δ, λυ ονητὸς σοί, φησιν, ἐψαι κα Τιαύτη ἴδηαι 
σις, ὁἤκυϑὲ τῷ ἢ παίβος αἰδὼ γα λαθὼν, μμάγαι αὐτῷ τίω χοίτίων ἐτολ μυησαι. ἵγα δὰ 

ἤδη οἱ ων πῶς ἐξῃς ὅνεαὶς τὸν Οιαὐτίω μίμησιν φηϑῇ ἐ ἐχῶσι, δ τϑο ς»αποθιοῖ, ϊ: 
»οαμμασι ὦ πγϑῦ μμοιἢ ΩΝ οἶγιον τίου χρῆν ϑολὸν ζυτίου φχονόμασεν ̓ ὧς πὸρζῳ ἀ. 

κϑίονζᾷς πτωιδούεοϑαι κα υ Εἰ ΝῚ μαθών «σοῖο ἀϊοῖς ὃ ὀφελρρ τῆς σι τῆς. Φφύσως 9 
σηξλεϑρί ης ἐν ὌΧ , πσοϑαιρεσιωφ' ̓ ἔπηται, Εἶτα ΩΦ Ὄ- χἶκι 

χϑιρτῶς, τῦτυ ἐςξηλίκέυσε ΤΕ μια οἷν ζμωτίωυ πράξν, ὦ ἔρχεται Ἐχὶ Φ) Συμεὼν ὴ 

λϑ ς, Συμεων  ΛϑΟὶ (ἰμετέλ στιν σα (νίαν ὀξαιρέσιως αὐ. ! 
Η φιλονιμα εὐ Ἷν, φησιν, ζιὼ τ ᾿ Τὶ χρν- ἐς ἐπεδείξαντο, Εἰς τίω ἀδικίαν 

ὀχείνωω «ΠῆΣ αἰδώρμασυ. Εἶτα διλών ἬΒΝοτις " τὸν, τίω ἑαυδμ γ»νωμώω 29} δ) 

Ἐἰε ἐργ9ν ἡγαιγόν, φησιν" ρβελίω αὐνὖἕὅὮ ῃλ᾿μὴ ἔλϑοι ἡ ψυχή μῦ, ὁ ὐλίτῇ 
συφασει αὐτδὦἋ [ μἰὴ ἐρεῖσῃ ζῷ ἡπα Μὴ ὅϑμοιτό μοί, φησι, χϑιγωγήσοωι " ἀΐρις χϑᾷ 
τὴς γνω μυ!6, ἢ ἡ συγχαταϑέοϑοι τοῖς Ζυ" αδὴ ᾿χδίκως γελνερδίοις. 

ἴου οὐ ὐμῷ αὐτῶν ἀπόζεινον ἐμ ις. Αλόγεσος αὐγδὍμ, φησι, γ(- 

ϑνεν ὃ θυμός. Εἰ »» ὦ ἡμῦδτε Συχέμε,, δλα χ τὸ πύϑτων Οὐκ ἐχρίω τοσαύτίω τ4 

Ἰηαδείξαιϑαι μιαιφονίᾳν. , Καὶ ὧν τὴ ̓ιβθυμίς αὐ ̓νδυρρκὸ σαν Ὅυρν. 

Το ἡον τῷ Εμβωρονζωῦδα αψίήεται, δδὺ τὸ ἀκμάζον τῇ τῆς ἡλικίας Ὅσον αὐτὶ 

ὁγομιαίσεις. Εἴτα Εἰπωνᾷᾳ Εὐὖρ α ἀὐζις ἡ α αἰαὶ πσθοείϑησι, χ φησι, 

7 Ἐ᾿ πικαταίρατος ἐϑυῤίξων » 07] αὐλείδηρ' Ὁ ἡ ' μόιδις αὐνδη᾽, ὁτί ἐσκλὴρ εοὐςδη, 
Τὸ" λόγον αἰνίετοι, ὃν ποδὸς αὐτου ἐποιήσοιντο πωυτήσοιντος αὐτοις, ἢ μῷ δόλου 0" ἂν 

ὐὐθις Ἰηπλέμϑρμοι. αὐθοίδης Ὑ, φησιν, ὀϑυμὸς αὐδιν, πσδοπετὴς, αἰλόγιςος. ὃ 

μάιῦις αὐτὴν, ὅτι ἐσκληριούνη. ὅτε Ὁ ο οὐγόμεισαιν (Φ Σικιμῆπω πολλίω τίω αὐἰδὶ αὐ.- 
τοῖς ; θύνοιλν Ἐλιδεδείςϑαμ' τῦτε βουρᾷαν τίω μέων Ἐχιδειξάμϑροι, αὶ Ομ ἠβλεμίων 

αὐτοῖς διέϑϑηκφμ. νὁ αἰ πῶν ὃ γεδμημδίον αὐτοῖς ς αἰερτημια,στεομέμυϑοι τίω “Ζῇ 

τῦτα αἱ αδοξομδύαυ αὐτῶν" τικίφοίθμ. Διαμμμρλώ αὐτοις ὧ [ῴο6, ὦ αἰ 9.» 

«περαΐ ὦ αὐτοὺς οὐ Ἰσδᾳήλ. ᾿Παλυταχρό, φησιν, ἐάσαρμδμοιέ ἔσονται, ἵα, τούτο ὠΐζ' 

πᾶσι χατάάδηλον Ἄρηται, ὁ τί δζρα ὧ τὸλ μη μίϑ ῶ γελνοημλύοι,τούτο ὃ ὥτοι αἰ σομεμδνήκα- 
σιν. 8 [Ιούδω, δι αἰνέσαμσειν (Ὁ ἀδελφοί συ. , Η ἐρᾷ Ἰούδὸ γελμι- 

δεν δὐλογία μυς!κή ὅς αι ὡρομέωδῶσα ἡμινζῳ χτ δ᾿ Χρισὸν ὦπϑρτα. Ἰούδα γὰ 

φησί, σε αὐέσαισειν ὡ ) ἀλῴφοί συ. 3 ΤΑ ἐντᾶδο ἐμᾶνενς ὧκ τῆς τοῦτι Φυλῇ ῳ 
αὐαϊζρευνεο, χι ̓φ τὰ τῆς οἰκονομίας λόγϑν ̓ δζρὲ τῦτο αἰ χῦ τὸ πηϑύ ματος τῷ αἰγίᾳ ἤδη 

χινύνϑμος ογαηρλμοόεσύει δ Ψ Εὖ ᾧῷ ἰνϑὰμ λεγϑνῦδων, δὲ μόνον τέ Εἰς αἰ, ϑε9- 

σοὺς χαλοδὲν τὸ δεαυύτυ, ὡλλὰ ὁ Ὁ μινφήρλον τῷ ϑανάτυ, ἢ (δ ωυονν, τίου θ- 
φίω , 
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ριὴ ἃ τω λῤέφασιν, ἡ πλύται ἀπαξασλώς. ὑάϑα γλΈ, φηοί,σε αμέσασαιν ()ἐ. 
Νλφοίσν. Αἱ »αἰρές σῳ Ἐ)τὶ νγωτῦ ὙΜέϑρών συ ̓ᾧ τξοσκιουήσωσί σοι (ὦ ἡοἱ 
δ παΐζήοσυ, Τδὸ αἰ ποτα γέω δηλοῦν, ζω μέλλυσιν κτυτα Προς. 

9 Σκύγψος λέοντος Ἰουδὺυ, ὧκ βλαφοῦ ψέ μ- αἰέζης. Τίω βασιλ εἶαν αὐτο 
; τ λῷ 4. ἔδος "ὃ αἰεἰ τῇ γραφη ὃ “τῆς (-ἰκέγος γϑτῳ τού ζων "ἰὼ βασιλικζω αὑ-- 

δωγτείαν αμίἤεοϑαι. ῥὴα πεσὼν ἐκειμηϑης, ὡς λέων, (ἢ ὡς σκύμνος "Ὡς ἐγε- 

ψφώ τό; ὠ Τὼ φαυρϑν τέω ζα φεὼ ἐγζοιῖϑα αἰίῆεται, “ἴς ἐγερᾷὐντὸντκα.- 
(αν γὼ λέοντα, ἡ (4) σκύμνον χαϑεύδδιτα σουδεὶς λὺ Τλ μήσειεν ὄξαναςῆσοι, δ'. 
τῶ, Φησίν, ἐκοιμήϑης ὡς λέων, ἡ ὡς σκύμνος. ηἰς ἐγρᾷ αὐτὸν ; αὐτὶς γδρ ὅδ ὁ λέν 

10 γῶν, Εζωυσίαν ἔχω ϑεναι “πω ψυγίω (46, χ᾽ ὀϊξῳσίον ἔχω πελιν λαοῦ γ αὐτίω ἢ Οἶπὰ Ὗ Ἰωών. 4. (4, 

ῷ χϑ] 69. φώς μάωυαι, καθ δ᾽ Ἐχιςησεοΐ, ἔμϑιεν ὁ Χοιτὸς χτὶ ᾧ τῆς οἰκονομίας 

λύγϑν. 1ο Οὐκ ἐκλείψει, φησίν, ἄρχων δξ 1ὐδω, σε ἡοούμδμος οὐκ, Τὴ μη-- 
"Ἂ. « 3}.} “᾿ ») ) ᾿ ͵ 3 ΄ 

ἶ ρῶν ἀντ ἑως ὰν ἐλϑη,, ο ὡἰπύχειτα. ᾧ αὐτὸς ὐδόσδυκία, ἐονων. 

Μέρα τότε «[αρχέστι, φησὶ, ζῳ Ἰσδαϊκα, ὦ ἀρχοντες ζῶ δ Ισδαίων ᾿ ἕως ἀὺ 

ἐδ ' ὀκᾷος ρα λρνται. κ) καλαῖς Εἶπεν, ἕως δ. ἔλθη, ῬΑ ΠΌΧΕΙΤαι. ὄκείνω, Φυσιν, ᾧ 
ε ἢ 3 ., « , 2} . “γ᾿ 

κε ᾿ χεϑητοι μιασμένγη ἡ βασιλεία. δ͵ϑτι αὐτο ὅ4]ν ἢ παξλσδυκία δὰ ὀϑναΐν. 029. “πῶς Ἰ- 

ὼὸ δ λέργφ᾽ τίω μέλλασαν “ἣν ἐθνών ἔσεοϑτω σωτησίαγ. τὸ αὐτὸς ἔξαι, φησί, " σωτηρία 
᾿μὰ ἡ ν 4} ο, ! ν 9] δ “ Ὁ 

Τμ ἐϑνων. τίου τατο “ολόσιαν ζᾳ ἐϑνη πυδοσδὸκα.. 
Δ 4 ἦ . ἡ, λο ᾧ τὰν ᾿ ι “ὦ “-ὉΝ “ -“ 

1 Δεσμόνων, Φησί, τσξϑς ἀμπε ὕ πω ν ν στο δ, καὶ τὴ ἐλ) “πώλον ΤῊς 

μὰ Ἰοῦν αὐτο" ᾿ Διὰ τῷ πώλου παλιν τέων “ἿΜ ἐονών πσδϑμζυνυων πσϑϑσοαγω-- 

»ΔΔ 564, Ὁ ἀὐαίλειρτον ζεῖο, δ ο, ἀεὶ τούτέ φησι, ὀκῷα ζρ ἀταλερτα ἔϑοι μζ' 
Ἰυζἢ ζσαυτης δὐκϑλίας" οναξει, ὡς ἂυ τίς τῇ ἐλικι τὴς ἀμπέλου (ὺ πώλον τσδέσδησῃ, ὃ 

ὀξροίας τίωΣ κἰπυρξολίω ἀἰννῆόνϑνος, καὶ τῶν ἐθνων τω πολλζω αἰ παακοζω, πολλῆς 
ῃ , "ν « “ἊΝ ᾿ς, “ Ὁ 3 " 

ἐπα ἜΩ, [τῆς ἡμερότητος τῷ γα, ὦ αγέχεοϑαι τῇ ἐλικι τὴς ἀμπέλου πσδοσδεϑίεναι. 

ὕμιν; τῇ αμπέλῳ 5 πορείκασε τω οἰκείλυ διδωυσκαλίαν. Εἰ γὼ Ὁ» Εἰμέ, φησιν, ἡ ὠμιπε-- τωανινά, 

λοςἡ ἀληθινή, ἡ ὁ παυτρ μιὰ ὁ γεωρηθς ὅ61ν. ἔλιχας ὃ ὁκάλεσε ὦ ἰπαλὸν Ὑ πσρόςαΓ. 
μάτων ὁ “ΝΜ γομοϑοσιαῖν Ὁ ϑύκολον᾽ ἵνα ἤδη ἀσοϑμζουύσῃ,δτι ζὰ ἔσνη ἐὐπειϑέςεροι τύ- 
τον λμήσεται. Πλιωᾷ οὖν οἴῳ πίω φυλζω αὐτν; ἡ οὖ αἵκατι τα φυλῆς τὼ 

» ς “-ε ς« Ὁ ἊΝ , ων ) Δ ᾿ 

πἰθιξολζω τι, Ορν. πὼς ἀπὺν ἡμῖν Ὁ μυςήρκον ὐζθα, ἡγίξασο. ἰστισιν 

τ μεμνηρϑβοι ζω λεγόνϑμον. πλιουᾷ οὖν οἴῳ τίω φρλζω ὐτϑῇ φολήν, οἶμ(41, σωμιὰ 

λέγων, δζῳ τίωυ οἰκονομίαν Φορέσεω χριτηξίωσεν. Εἶτα “α μιοίϑηφ αχριζεῖς οἶνον τί 

κὐρλσηηγῤρθυσεν, ἐπήγαγε, ὁ ον ἀἰματι ςευφυλὴς τέω αἰϑεξολζω ἀντ Οἴροι πτῶς τῶ 
“4 ᾽ εο " Ν “ 4 

τϑ ματος ὀγό μιατί πίω σφαγάωὼ ἡμῖν ἡ (Ὁ φανοϑν ἡνίξατο, ἡ πᾶσειν “ἣν μυτηθίων 
τίω οἰκονομίαν. 1» Χαροποὶ (Ὁ ὀφθαλμοὶ αὐτι Ἔοτὸ οἵδε, ὁ λδυχοὶ (ὦ ὁ- 

γ Αἱ ᾽ δ - “ ον» 2 

15 δῦντες ἀστῷ ἢ γαλα. ΕἸἰζωνϑα Ὁ φαιδρὸν ἡμῖν εἰγδ εἰξαοϑαι βόλετωι δζρὶ Ὁ 
μεταφοραὶ τῷ οἶνον ᾧ ὀφθαλ δ ἡ λθυκοὶ (ὧ) ὀδόντες αὐτή γάλα Ὁ δίκαιον τὸ 

ὃ λᾳμηγοϑι τῷ κριτϑ δζρο δ ΤΡ οδδγτων καὶ τῷ γαίλαικτος Οὐτδὲν ἕτερον ἡμῖν σημσίνειν 
ἠδυλήϑη, ἤοτί ὅτως ἐςαιλέκὸνῷ περιλφαγὲς ὦ χριτήρμον,χαϑεζε ἡ τῷ γά λάκτος ) 

, ΔΙ δόντων ποιότης. 12 Ζαζουλων, φησι, τράλιος χατοικήσει, ᾧ αὐτὸς 

" ῥα ὅρμον πλοίων, τ σατο ἕως Σιδῶνος. οι πῶς κα τότω πσρομζυυει, 
ὅδε, τίω οἴκησιν ἕξει, χὺ Τί μξῃδα Σιδῶνος ὠκτοϑήσεται. 14 Ιοσοίνϑρ ὃ χα- 

λοἐπελύμησεν, ογναπασόνϑρος αἶγα μέσον “ἿΨ' κλήρων. 1 Καὶ ἰδὼν τίω 
“ώπαῦσιν ὅτι καλή, αὶ τίου γώ ὅτ πίων, κυ ἔϑηχε ῷ ὦμον αὐτο Εἰ; Ὁ πονᾷν, καὶ 

ἐνετο 
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ἐλύοτο ὀῤὴρ γεωρούς. Ἐπαυνᾷ τούτον, ὡς τω τῆς γὴς ἐργαισίαν ἐλόνϑρον, ἢ τὸ 
πὐθὲτίω γἀῦ πονζοϑαι πϑρτων"  πσοϑτετί μηκότα. τό Δαῤκρινᾷ (Ὁ ἑαυ. ὁ ὟΝ 
«τῷ λαὸν, ὡσεὶ αὶ μία φυλὴ ον Ἰσρφήλ. 17 Καὶ ϑνηϑήτω Δλύόφις ἐφ᾿. 

δού, ἐγχα ϑήνϑμος Ἐχὶ ποίζυ, δοίκγων πὔ]έρναν ἕπου. καὶ πεσεῖται ὁ ἱχεγγά)ς Εἰῷᾷ 

ὁπίαϑιω, 18 Ἰἀὸὺ σωτηοίὸν περλνϑέων κυοία. Θαυμμοίσαι ἀξιον καὶ ς 
ἐκπλαγάζαι (ὃ δίκαιον τῶτον, ὅπως τοῖς τῷ πνθύματος ὀφϑευλιμοῖς ἀπόμτα ασοϑε- 
ρῶν τοῖς πταισὶ πσοϑεμιέευυσε, ὁ ζὰ ἐκοίς' ῳ σωμιρησόύμδμα, πσοϑέλεγε. Διαῤ, φησι, 
κρηφ ἢ ἑαυ λαὸν, ὡσεὶ ὶ μία φυλή. (αὶ γὸ κ᾽ πολιὼ ἐσύμϑμα χρόνον ὕϑη σόϑανα. χαρῇ 
φωνί. 19. Γαδδι, πειρφυτήσλον πειραταύσει αὐτὸν. αὑτὸς ὃ στειρουτεύσει αὐτὸ " 

λ Μ᾿ ! , : γῇ Ν» ἢ ! γ 9] 
κτ' πυδας. 20 Ασηρ, πίων αὐτο ἄρτος, "ἡ αὐτὸς δώσει Φ φιὸ ἀρχουσι, Ἢ 

γι ἸΝεφϑαωλεὶμ, φέλεχος ὀύενϑμον Ἐγχιδιδοὲς οὖν τῳ δυνή ματι χάλλος. 
Καὶ ΚηΥ" ὧν ((ωυτέμῳ χβέδραμε τέτοις, ἔρχεται λοιπὸν ἐἰχὲ τὸν Ἰωσὴφ, χα φησιν 
22, Ἰωσήφ υἱὸς ἠυξημϑίος, ζηλώτος Ἰωσὴφ εἰὸς ἠυξημϑιος, εος μεσ νεώτερος. 
Ἐ᾿πίφϑονος γέμϑνας, φησιν, “Ζ αὐ δ Ψ ασοϑοιμίων. Εἰς ὃν δια υλένόμδροι ἐλοιδὲ. 

ΥΣ ἐκ. αδελφώ, τίω χατ' αὐτο (μφωνίον αἰνίῆεται ' ἣ ὁπερ αὐωτέρω ἐλεγμὴ " 

“,φαφὴ, ὅτι ψόγον “πονηρϑν χατέωεγχαν Ἰωσύφ τσδϑς τὸν πατέρᾳ. ἰντῶ, τούτο (τ ὡν- 

ζι ϑώ φησιν" 23 ἘἙἰςὃν Αἰ αθυλδυόρϑμοι ἐλϑιδόφφιωυ. καὶ ὀγᾷζχον αὐτοί κύαμοι 
τοξθυματων, Τω φονικζωὼ αὐτὴν αἰννῆομδμος γνωμιάν. ζ4 Καὶ (μωυετοίςι 
αἴ κρύτοις ἀ τοξα αὐ Ψ. Οἷα πῶς, ἐπ ν᾽ Εἰπεζ πὴ αὐδθ'χῦ τοὐ Ἰωσὴφ 
τολίμήϑῳτα, λέγᾳ ἡ Τὶ ἀὐζῖς συμξεζηκότα. (μυοτοίξη γὰ6, φησι ζὶ τόξα αὐνδΖ,ο κς 

Καὶ ὄξελυϑη (ὐνδῦροι βοκχεὀ)ὼν χειρῶν αν. 
Αὐτὸὶ ζ ὀὐελῷ ἐπεχείρησαιν, ἢ γε ἧκον Εἰς αὑτοις, Εἰς ἔργϑν -ἰω γνωμέω ὅξην 

γαλϑν. δλλαὶ αὶ τὰ ὕξα αὐ"δι ((μυοτοίζη, αὶ ἐξελύϑη αὐνδ'᾽ τὰ νθῦροι. πὺς γὸ θχὶ 
σϑτο πεπύνθτυσιν, ὁτὲ ἡκτον τῷ Ἰωσήφ λέγοντος, ἐγώ Εἶμι ὁ ἀδελφὸς ὑμδμ Ἰωσὴφ, 
ἐγ απέδοοῦς Εἰς Αἰγυτῆον; ὅτε Ρ̓ μάλιξα,ζοτε δξελύϑη αὐτοῖν τἀνδῦρᾳ, “ 

Διαὶ χεῖροι διυνάτου αχώθ. 25 Ἐχεΐϑεν χα τίογυσοις Ἰσραὶλ οὐρα Θούδ φψ 
παΐζης συ, τὸ ἐδοηήϑησέσοι ὁ Θεὸς ὁ ἐμός, Οὐ" ὠκλύσος αὖ ῥῶ' τὰ νϑρᾳ, φη- 

σιν, ὡς δυυναίτης ὅβήγ. αὐτὸς γὸ ἐθουϑησέ σοι, ὁ (Θεὸς ὁ ἐμός. ὅρα Το δικαία Ὁ γνήσιον 
«ὐδὲ ᾧ δεαυότίου φίλίξον, ὅπως (ὃ τὴς οἰκαμδμης δεασότίω αἰτοῦ μόνε λέγει Εἶμαι 

Θεὸν, ἐχί συγκλείων τε τίωυ δεασοτείδμυ, συτϊὲ δἰποςεραῖν αἰυτὸν τὴς ὀἰξυσίας τῆς οἷ- α 

κυνϑύης᾽ δνλὰ (Ὁ οἰκεῖον ἐμφαίνων πόθον. Καὶ ἐυλόγησέ σε ἐυλογίδν ἐρᾳνού 
ὀίωϑεν. Οὐ μόνον, φυσὶν, ἐζοηθϑησιν, ἀλλαὶ Καὶ ἐυλόγησέ σε ἐυλογίαι 
“,͵μμκχ Ι : 3 Ι! “Ἂ-ὉΝΝ Ι Γϑ ͵] ! 

Ὑ59 ἐηϑυσὴξ πόρτα. ἐνέχεν ἐυλογίας μκκαςῶν χ) μήτρας, 46 Ἐνλογίας παΐζϑς 

συ ἡ μη ξϑεσω. κἰπύβίοωσω ἐπ᾽ ἐυλογίαις ὀρέων μονί ον, ᾧ ̓ δχιϑυμίαις φηγαΐν αἰω- 
γίων. τω δῦξαν ») Υ̓ πἰξεφανοιαν ογζϑοι αἰίηε) ᾧ τίου βασιλείδν ᾿ Αἰγώ.- Ι 

τῆν, δχ δὴν ὁρέων ᾧ “ἿΜ' ϑινωῖν Ὁ ὑψηλόν τε ἰουφϑὺ ἐμφαννων,ὡς ᾧ Εἰς ἀυτίω τω 
ὀρωτατω χϑρυφζωὺ τὴς Ὥοχὴς, ἀϑένεγϑέωαι. Αὐταί, Φησιν, αἱ δ) λογίαι "λὶ τὰ 

κεφαλίω ἔσονται Ιωσὴφ,ξ Ἐχὶ κρρυ φὴς ὧν ἡγήσου"» ἀδελφών. Αὑταί, Φησίν, α! 

δύλογίω ἐχὶ Υ̓ χεφαλζω ἐσονταὶ δι (ἕω. 27 Βενιαμὶν λύκος ρπαξ. ὦ τρϑ»- ιξ 

νὸν ἔδεται, Εἰς Ὁ ἑασέρας" Δ] σσώσει (ξοφίωῳ. Καὶ ἐν ζυῦϑω αὐοομόμνύθμο να 
ἀπῳζᾳ μετὰ μιαρὸν ἐσόνϑμα “ούνον, ὶὸ ὅτι χαϑωπερ λύκος, ὅτος δχιρήσεται ἀρπί- 

ζων͵,αὐαιραίν (ἢ μυρία, κακαὶ αἱ ατιϑείς. 3. ὃ πᾶσι Οἷς ἡοῖς χαταλλήλυς δὐϑνγ. 

«εαπερεμόμύυση, Ακ8 Καὶ (λόγησέ, φησιηζκαισονκεὶ τίωυ Αὐἰλογίαν τ μὲ 
ηυλογησί 
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ἐνλόγησεν ἀυτός" Αὐτὶ τῦ, ὡπερ ἐγοίωῶ ἐχάςῳ σφρεμάμισεν ταὶ ἐφ᾽ ἑκαφης. 
φυλῆς συμ υσόνϑνα, πσξϑανεφωνησεν" ἐγ" διοτοίξατο τ δυο τὸ πνθύ ματος αὐτοῦ 

πσολ μηνυθέντα, φησὶ σὐϑός ἀυτῦς' 29 Εγώ 5) 6} πσοὸς ᾧ ἐμὸν λ- 

ὁ, ὁ ϑώψοτε με ΔΜ πατέρων μῦν. Οα πὼς αἰ οἱ τῆς" δχισκήψεως ζω. 

μψμ 5 τῷ μεγίφιω ἀὐοῖς αὐἴδαμυθίθυ χαοίξεται. ἐἰγενόοιον 5}, ὅτι Οὔκ ὁ ὁ δίκαιος τϑη» 

δεςείλατο, Εἰ μὴ πϑώτως ἡδῃτίω ὀβοδὸν αὖτ ἐσονϑρζω, ὦ τῆς δουλείας Ὁ οὖν Αἰ- 

γύπῳ τίω ἀπαλλαγώ Εἶτα ὌΝ ) Ὁ πιν λέγει" 
Ε τῳ ἀπηλαίῳ, φησὶν, Ὁ ὅθην εἶν τῷ ἀγρῷ Ἐφρων τῷ Χεήαια. 3.» Καὶ ζω-- 

παἰπὼν κατέπαυσέ, φησιν, ἐπιτάσσων ἴον οῖς αὐτῳ, καὶ δξάάρας]ακως «ἄν πόδοις 

.ο ἐπϑ χὶ τω κλίνω, ξέλιπε, ὁ παρὐσετέϑη πσϑϑς (ὃ λαὸν «υτνὶ ᾿ς (δα ἡ τίω τελϑτίω Ὁ διχαΐν πολλούϑαύματος γέμουσαν. οἰοαίαξακϑμος γον, 

φασι, ῖς παισὶν αὐ, ἀξωραις ἐδιὶ πόδας Ὠχὶ Ὁ χλίνευ, ὡασερ ([θ᾽ ἡδονῖς ὃ πηράγμα ᾿ 
καταδεγθοϑμος, ὅτω μῷ' ΩΝ πόρου ατοίξαοϑαι, τῦς πόδας ὅξαρας, δυτὶ τῷ ἐφα- 

πλώσας, ἢ τείνας ὡς αὖ ποι ἴις, ὄξέλιπε, τη ἔς!, κουτέλυσε τίω ζωζω,  πσξοσε- 
14 τόϑη “δὲς ᾧ λριὸν αὐτῷ. " 

Πα Καὶ ὑλιπεσών, φησιν, Ἰωσήφ ζχὶ πνᾷέσωπον τῦ ἐς αὐτῷ, ἔκλαυσιν ἐπ’ 
ἁστῳ͵ ἐ κατεφίλησεν αὐτὸν. Εἶδες “παιδὸς φιλοφοργίδμν, εἶδες πεπυρωμϑηζω 

ες ἀγάπίω. καὶ ΚΟ' τίω τῆς ψυχὸς ἀναχώρησιν ἐχτπεσων ἐχὶ ὦ πσοόσωπον, ὃ καταφι- 
λήσας, ἔκλαυσεν ἐστ᾽ αὐτῷ. τύτυ δὰγυϑύν Ιωσὴφ αὶ ὐολ τῷ παίξ9ς ἐγταλϑώτα 

1ο Εἰς ἔργϑν λϑιπὸν ἐανούδωζεν ἀγαγᾷν. τέως Ὁ προσέταξε Οἷς ἐνταφιαςαῖς ἐνταφι- 

σαι φ πατέρα αὐντῷ. καὶ αὐτὸς ζ' πιοσα ριον μέρας ζοὶ τῆς ζαφῆς, κἡὶ ὃ Αἴδυυ-- 
᾿ς πος ἐοδομήκοντα [ἡμέρας] αὐτὸν ἐπένϑησε, ὶ ΚΣ Ὁ τὰ νενομισμένα ὡπόμτω γελμη- 

πο λοιπὸν γνωρζει τῷ φαρφιὼ ὶ Τοῖς μετ᾿ αὐτῷ (αὶ αἰ αῦὸ τῷ παΐξϑς κελϑυοϑέντα, καὶ 
φησιν, 4 Ωρκωσέμεὁ πατήρ μυ,λέγων ἐν ὧδ μνημείῳ, ᾧ ὠρυξα ἐμᾷ ἐν Ὑὴ 

“1 Χλυώαὶ, ὀκᾷμεϑαψεις γμῦ δὰ (ωλναξαὶς ϑοίνψω τὸν πατέρῳ μυ,ἡ ἐπανελϑύσομαι. 
Πρφσηκόν ὅ61, φησὶ, ζὰ γ5» αὐτύϑζαταδῥτα πληρω ϑέρναι ΟΡ ἐμϑ. ποιήσας ὧν 

δξλντα ὠτω ἐπὸμελϑύσομαι. ζώτω αἰκούστοις ἐπέτρεψαν ὁ αφαώ, 
,; 17.Κα αὐέξη, φησίν, Ἰωσήφ δηύψψαι Ἔ πατέρᾳ, ἀντι, ὁ ((μυδνέξησοαν μετ᾽ αἰυτῦὶ 

᾿, πόβτες (ὡ παῖδες φΦαεακώ. 8. Καὶ τίω συγίέγοιαν ὁ “ὦν! βόας ᾧ (αὶ ασοήξατα 
᾿9' κατλείπετο. 9 Καὶ (ἀωδρέξησαν μετ᾽ αὐτο ἀρ ματα καὶ ἱπεπεῖς, ἢ ἐϑίμετο 

ἡηθρεμ(ζολὴ μεγάλη σφόδρα. ρα ὅρῳ τίω Εἰς ΣἸωσὴφ τιμέω), πόσην ἔτ 
διίκνεωται «σουδύω Αἰγυώλιοι, ὃ (μωϑρμέρηονται Ἰωσὴφ, ὦφε Δυέοῖ, ἀὐδοι πα. 

Μιμθολωῦ μεγάλῶυ. 10 Καὶ χοραγμόμϑροι ἐν τίνι τόστῳ ὠκόψαντο αὐτ' κα 
πετὺ μέγαν ἰουρϑν σφφύδρα. καὶ ἐποίησε Ὁ πένθος ᾧ πατοὶ αὐτοί ἐπα ἡμέροις. 

5.ὉΘὨἷᾷἋΔΣ Καὶ Εἴδὸν 2) κατοικϑέ͵τες Χαγαιαὶ, ν εἶπϑθιν, στέγος μέγα 547 τοῖς ΑἸ ύω 

τῆϊοις, δγὶ τού» ἐκαίλεσε ὃ ὄνομα Ὦ τόπου, στέγϑος Αἰγύπηου, 81 πέραν ἢ Ἰορδανυ, 
Ἀλλ σὺ ζωῶτα ἀκούων, αἰγαπητὲ, μὴ πλαΐς ὐϑατρεχε, δλα Τ καιοϑν εὐνοῶν, 

καθ ὃ ἐγένετο, παίσης αἰτίας ὠπαλλαῆε"" Ἰωσήφ. συϑδπω γ})5} σαν τῷ δου αἱ πϑλρῃ 
συγχλ αὐϑεῖσοω, σϑείξ τῷ ϑεινατυ ζὰ δεσμαὶ ὀχρωλυθέντα, Φγοὲ χοίμωησις ὁ θάνατος λε- 

Θ γϑιδμος (ἢ. δ οὐ ἘγΝ ἐδεδοίκεισοιν τὸν θαίγατον, ζοωῦτα ἐποίοιρν᾽ νιωὶ Ὁ) δὶ τίω 

ν Θεοῦ χάον, δὴ ὕπνος ὁ ϑυίνατος γέχϑνε, ̓ ὴ κϑίμκησις ἡ πελβυτὴ, αὶ πολλὴ τηρῤβζο 

Μρίσιως ἡ πληροφορία, ὡς Ὄστο ζωὶς εἰς ζωϊὼ μεϑιςαί μενοι, δη ἰδρλοῦθα ἡ θ)- 

φεμιόμλᾳ, ἃ τί λέγω οἱπο ζωὶς Εἰς Φωζού, ὡπὸ τὴς χείοφνος (λὲ τίου βελτίονα, ἰπὸ 
Οἰεγίοί. τομ, ε, ᾿ς Χχ τᾷ 

ἥ 1: 

ὍΣ 



δοα, ἡ. ι. 

τῆς πσρόσκαίρ9υ δχὶ τίου αἰώνιον, Οἰπὸ πῆς Ἐχιγείν Ἐχὶ τω ἐπειυρανιον. ᾧ πληρώσας 

πόρτα, Φησὶ, 4. Ἰωσὶφ ὑπ φρεψον εἰς Αἴγυτῆον αὑτὸς ᾧ (Ὁ ἀδελφοὶ αὑ. 
τῷ, ὦ ᾧ (ἀωϑδναξαῦτες μετ᾿ αὐπῷ. αλλ ὀδφι μοι λοιπὸν ογζωϑθα Ψ ἀδλ- 

φῶν τῷ ἰωσήφ τὴν δειλίδν, ὶ τὸν φόξον τὸν χα τοισείογτου αὐτῶν τὴν Δ] δνοιόμ, 

15. ἴδοντες Ὁ, φησιν, (ὦ ἀδελφοὶ Ἰωσὴφ 71 τέϑνηχεν ὁ πατὴρ αὐδῇ Εἰπὸν, μή. 4 

΄σῦτε μϑησιχακλσῃ ἡμ Ιωσηφ, ὦ βίο ὀὐταποδὸ , ἡμῖν, πόβτα ᾳᾷ κακαὶ ἐ- "“ 

γεδειξαί ἴθα αὐτώ. "Γρναίως αὐτὴὦ ὁ φοζος ἐχαροιῆε τίω Αἱ σ γοιαν, ἡ «ἰ αὲ τῷ χιρώα 

(ιωειδυτος χεγτομϑροι Οὔκ Εἶχον 0,71 πορόξω . δου τούτο, φησι, )εασα ψϑροι πα. 

(ὃς τίω πελϑυτίω, ᾧ αἰσσίδυμϑμοι, μὴ τέρω αἰξίον αὐςᾶν' Εἰαυροίξηται ϑίκίω ὁ]ω.. 

σήφ αἰ ΤΙΝ Εἰς αὐτὸν Εἰργασμένων, Παρᾳ νομϑυοΐ, φησι, ποὺς αὐ ΕἾ. τὸ 

πον" ιό α πατήρ σῳ" ὥρκωσε κσοϑ τῷ τελϑυτήσοη αὐτὸν, λέγων Ι χιδιμῃ 

17 Εἴπατε Ιωσήφ, ἀφες αὐδιῖς τίω αἰδικίδω νὰ τω αἱ μδοτίθν αὐ. 

δα παλν, πὼς ἀδθὶ ἑαυ κα τήγθοϑι γίνῃ όσον ὅφην ὁ τὸ ((ωνειδῦτος ἔλεῖ, Ν 
( ᾽ { ι. -“}ὔ [7] , 

χϑς. Ὑ ὅλως ἴξε, τι αἰδεχίαν ὦ αἰ μον Εἰργασοοϑε, Οτι πονηροὶ "ὠεδείξα. Υ 

οϑε. ἡ γεώ δέξαι τὴν αἰδικίλυ δὴν ϑςραπόντων τῷ Θεοῦ τοῦ παΐζς συ. τι; χυνέῃ 

Εἶδες ως σὐολνὸς ἀγα άζοντος, δῇ! ἑαυ κρτή ΡΟ 9ι γένονται, κα! Φασιν᾽ εἶπῳν 

ὁπαᾳτήρ συ, ἀφες ἀὐζεις, ὁτί πονηρϑί σοι πἰγεδείξόντο, καὶ δέξαι τίω ἀἰδικίδν Ἃ ἢερᾳ- 

πέντων τῷ (Θεοῦ τῷ παΐζϑς σν. δλλ᾽ ὁ θαυ ματος (ὗν κα πόναρετος ζοῦτον ἀπίοε τ᾿ ! 
μνήμάων φμαὶ ποιήσκιαϑιι ΔΜ Εἰς αὐ τιν Εἰμγαρμένων, ὅτι χαὶ σοὺς ὰ βἥμκοιτω αὐ 

(μωεχύϑη. Καὶ ἐκλαυσέ, φησιν, [ωσήφ λαδλοιούτων αὐτῶν πρὸς αὐτῷ. 1 
“ ᾽ ΠΟ 2. ς ᾿-“ ᾽ 4) , “ΑΔ! Ε] -“ 

ι8 Καὶ ἐλϑῦντες Εἶπον, ἰδ 'ς σοι οἰκέται. Ομρᾳ πυσον 61» Φρετή, πὼς 

ἰδωθθν ἢ ἀμαχον, ὁ ὅση πῆς καικίας ἡὶ αἰαϑένεια, ἰδοὺ γὺ, ὁ ζ Ὀσαῦτα πεπονδώςβασ. δ 
λόυει, 0) Ἀ᾽ ζωτα ὀζαϑεντες ᾧ αἰδελφον, οἰκέται ἐὴ κοὐ ραιχκαλούσι ὁ αὐτῶν Εἰς 

δουλείαν ἐκδυϑώτος. δλλ᾽ ἄκουε τῷ Ἰωσὴφ τίου οἶδέ «ἦν ἀδελφοις ἀγεξικακίαν, ἡ ὁ. 
πως δαὶ πότων αὐτῶν χοῖρα μυϑήσοαοϑαι Οὕλεται, καὶ πεῖσαι, ὡς σὴν Εἰς αὑτὸν ἡ- 

διὸ πήχασι. 19. Καὶ φησι, μωἹ Φοξῴωϑε. τοῦ ΝΣ Θεούε μι ἐγώ. 
10 Ὑμεῖς ἐδγλϑύσααϑε κατ᾽ ἐμιϑ πονηρφι ὁ ἢ Θεὸς ἐδχλδίσατο πὐθὲ ἐμᾷ εἰς ἀ. 

γαϑα, ὀστως δὼ ϑυνϑη ὡς σήμμερϑν, ἵα Αἰ θαι λοιὸς πολές. Μὴ δειλιαίση- 

τό,φησι, μηδὲ ογαγώνιοι ρηοϑε, τῷ Θεοῦ γϑῦ Ἐεἐμιέγω αὶ (ὃ δεασότίω (δ ἐμὸν μι- 
μούσῃ, καὶ ϑυεργεσίαις αἰμεΐδεοϑαι «σπουδάζω «ἦν: Οἱ ὀϑήχεςα με" αἰαλνζα. τῦνὸ 30. μίαν, 
Θεοΐ Εἰωι ἐγώ. Εἶτα δεικψες ὅσης σολαύει κοὐϑκὶ τῇ Θεοῦ βύνοίας, φησὶν, μεῖς πο- ἐν, 

νηρα γνώμη (ᾳ κατ’ ἐμὲ Εἰργασοιοϑε, ὁ 8 Θεὸς Εἷς αἰγαϑιὼ μοι πόμ το πὐθ ἔφησε. δέ 

τοῦ» αὶ ΓΙαυλος ἔλεγε, Τοῖς αγαπώσι () Θεὸ πότα ((ωεργεῖ Εἰς αἰγαϑὲν. πϑῤ- 
τα Φησί, ΤΊ 51 πόύτα » ἡὶ (οὶ ὀγλυτία, αὶ ζω" λυπεῖν δοχϑιῶτα, ἡ ζωῶτα Εἰς ἀγα- χυιδ 
ϑὺν μεϑίσησιν ὃ δὴ ὦ ὕχὶ τῷ ϑαυ μασίν τῶτυν γελμητα. "ὃ ΠΟ ΧΟ αδελφώνγι- " 
ἡρηιδύα, ζῳτα μοίλιςα. αὐτῷ τίων βασιλείθμ πσδϑεξένησε, τῆς ϑύμηχμα πῷ Θεοῦ 

σοφίας πιύτα ζᾷ πονηροὶ Εἰς αγαϑε μεταθφνόσης. ἵνα Δ φυτραιφῇ, φησι,  λαῦύρπο 
λεζ, ἐ μένον ὑμϑι! ὄδεκεν ωωῦζᾳ εἰς αἰγαϑον μμετεξλλέν, ΕΥ ἵνα ἡ πτῶς οὔτ ολαῦς 

Αἱ Ι φιτφα φυγαὶ διηθη. «' 

χι Καὶ Οἶπεν ἀδοῖς, μὴ φοξᾷοϑε. ἐγὼ σχχ,ϑρέψω ὑμᾶς, ᾧ ζῷ οἰκίας ὑμδ αὶ αἶμα. Ὁ 
λίδιν αὐςδυ ἡ ἐλαλησεν αὐδῇ ἐϊς Ἢ καρδίου. ΤΊ τοίνευυ δεδοίκατειἐγω ὑμῖν χορηγίσω 

σοὺς ϑ,φίωὶ πῶ τοῖς μεθ᾿ ὑμδῇυὰ αϑρεκοίλεσεν ἀδζες, ὁ ἐλάλησεν αὐνὴδ[εἰς τίω 
καρδίαν. ὅχ ἀπλώς «ύθις χϑρεκοίλεσιν, ὡϑλώ τοφαύτη ἐγοήσουτο τῇ «σουὃ ῃ »οῷ 

πασαν 
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πάσαν αἰ δὴν τίω αἀϑυμίλν ὀξεῖ. 2 Καὶ κατωχησεν Ἰωσὴφ ἐν Αἰγω τῳ, 

αὐτὸς κ᾽ » ὦ ἀδᾷφοὶ τ, κα ἡ πᾶσαι ἡ ηβῥοικία τῷ α πωξ9ςὦ ὐυτῦ. 23 Κα Εἶδε 

ἰωσὶφ παιδία ἕως τϑάτης ἡμεάς. 24 Καὶ Εἶπεν Ἰωσήφ τοῖς ἀδέφοις ἀντοῦ ᾿ 

λέγων, ἐγὼ Ὄπ ϑνήσκω, ὕσχϑ τι} ὃ ) ὑληισκέλψαεται ὑμᾶς Θεὸς, 25 Καὶ (ιωαμοί.- ᾽ 

2 σετεΐᾳ ὑςα μα ὠντέσϑεν. (οι κ) τϑτον ὁμοίως τῶ πατεὶ ᾿ησκήπίοντα τὰ 

μεταχομειαϑέωυαι ε αὐτο ἴα, ὁςὰ. ᾧ ὃ ὁδΆ πῶς πόλιν βαλόμϑιος δὐαῤῥαῖσαι αὐτὴν (ἢ 
ναόν, λογισμὸν, ̓  γένκας ἐλπί ἰδαυρέ ἔχειν ἰδὲ τῆς ἐπθιυόδυυ, σσεύτερον τϑτο. ̓περεμέωυ. | 

σέ, 67] ἐπθνελθύσο παρ ᾧ τῦτο ᾧησι ̓, (ἰιωδροίσετε. ἀριόντες, Φησὶν Ἢ ὑμεῖς (ιω. λυ οἵ. 

στ ΟΣ ὁγα (αῦ. Ττο ἢ ἐποίει ἂχ ἀπλεῖς οὐοῖ μοίτέωυ, δλλα δύο Ὁ ζώτα οἱ: σνορδίδη ὁ [“] 

μα το κ' ἥα μὴ ὦ Αἰγυπῖιο μιεμαγηρϑμοι τοσώτων αὐτῇ Ἢ Δὐερτεσιοἦν,ὰ ' ὁ ἐυκόλως ὧζ δὐ οοσϑῖ- 

ΩΝ πων ϑεοῖς φροσουγϑρεύοντε, «ἰαϑόϑεσιν ασεθείας ἐχωπῇ Ἐδιαια Ὁ σῶ στ καὶ ἐτερον δ ἶναι ὧτι ' 

ω πεπληφοφορηνϑίοι, ὃ 01] πόρτως ἐπϑυηξσσιν. Εἰ ὙΣΡ μὴ δ Ἧτο τ ὠμολογηρδίον , Ως 

ἂν ουτῶ διεφείλατο , ὦσε μετ ̓ αὑτῶν αἱ αγαγαγεῖν τοὶ ὁςὰ. ἡ ἦν ἰδεῖν λθιπὸν της ψι- 

γμμάχαινον ὁ αἴθαδυξον (Ὁ Ἐλὶ τῆς Αἰγυτῆν παντα (Ίσραηλ δι ατεέφοντα, τον ἃ ᾿ 

ΠῚ ἐπόμοδα ἡγϑύμδμο, κα Ὁ ἐι; δ ἀῦ ὃ ἐπαγίελίας αὐζις ἐισοίχϑιζᾳ. 

16 Καὶ ὀτελεύτησε, φησι, Ἰωσνφ ἐ ΕΥ̓ ἑκατὸν δίκα. Τ νος ῥνεκεν τϑτα ἴα ἔτη 

ἡμῖν ἐσήμανεν; ἱγά μάθης Ὁσῶων ἐγπ ἢ Αἰγύπῆα Τ' Γ ἡγεμονίαν φὐνεχειρίεϑη. ἐπ]α. χα δεχᾳ ἐξ 

νόμους χᾳ τέξῃ ἐἰς Τ' Ὁ Αἰ γύβογ “ἢ τξιάκοντο, ἐξ γε)ϑνῶς ὠφ,ϑη ὃ ῶ Φαραὼ, δέρμα ταὶ ἰ 

ὀυπρια. ὀγδοῆκοντο ἢ 5. Δριποὸν ἔτεσι κατέρε πυίσης 12 ἡ Αἰχύπῆν αἱ αρλϑν. ἰδὲς πῶς μεείζοις ; 

30, πόνων αἱ Ιἀμοίζαι, καὶ , πολυπλασίοις αι αὐτιδυσεις. -» δίκα καὶ Ὁ τεισὶν ἔτεσιν ἐπαλόέισῃ ᾽ 

τοῖς πειρασμοῖς, Ἐ Δλυλείαν αὐτασομϑύων κατηγϑείδρ ὀκείνευ τ αὐ θανομον, Ὁ ὁ οΨ τῷ ᾿ 

᾿ δεσμωτηρίῳ χακυχίὰν. κὺ ἌΝ ̓λυναίως" μετ᾿ ἐυςσρατίας ἀπόμτοι ἤνεγκε, δ Ὁ Ἴτο 

ὁ δαψιλῴε ὀκοβείσωτο ζας αἰμοιξαὶς κα . ἔχ! τὸ ἢ απώτος βίψ. εὐνόησοι γι μοὶ, ᾿ 
ἕω χα τύβεκχέος ὠκεῖνν χθὺν, ἐν 1 διαλείαν καὶ Ὁ ῶ δεσμωτήξιον αν έμμεινον, 'ὼ " ᾿ 

ἡαίαν 18 δοήχοντα ἔτεσι πίω βασιλείαν διεῖπε. ἂν τὶ πίφει παγτα "διέσραῆ, καὶ Ὁ “19 τϑτο 

πε δ ὁςῶν μιετουχϑμμιδὴς πνγετείλατο,κσε τὸ “Παύλῳ λέγϑντος Πίρει Ἰωσὴφ Ἰμ Ἐβιια, κβ, ᾿ 

᾿αδὲν ὄξοδυ τ ἡῶν Ἰσρκὴλ ἐμφυμύνευσε.κὶ ἢ ἐκ ἔπη μέρ ότον δα ἢ ἵγα μαίθης τ' : αἰτίαν, ἶ ᾿ 

δὴν ἐπέσκηψε ἢ  ὁκῶν Ὁ χομιδέο) γε, Φησὶ ἡ αἴξ ὀξέων αὐτῷ οἰετείλατο, ; 

Ταχα πλείογα ζὰ Ε. ἦριιδία, δλλὰ σύγγωτε. ππϑὸς Ὁ Ὁ τέλος τῷ Υ βιδλίν φϑό- ΗΘΙΚΟΝ 

30 παντρ ἐδυληήϑηϑυ ἀττθω σή μέρ τελέσοιντες Ὁ βιθλίο, ὃ ὅτω καταπαῦσαι (ὃ) λθηϑν, ᾿ 

Χ, ὁ τίω (ων δὴ πὐθακλυσιν ὑαΐν ροστεγα;γεῖν, ὧςε μεμψῆοϑαι Ὃν Εἰρηνῦρων ̓ ὀζη- , Ἷ, 

λοι δ, ϑιγαίων τ ότων τίω ρε' πίω, τίω αὐξά (ῶν' αἰδιχριύζω λϑεξικακίδν, τίω ] 

κι ὧν ἐπηρεαζονζαα μουροϑομίμο, τίω σωφρφσιευζευ δ ̓Αὐαὐβθαλλεσυ. οὐτεύδγεν Η 

δ᾽ ζὺ δ, αιος οὐ ἐσαύτέω ἐπεασασο"» «ρα τῷ Θεοῦ τίω (ὀνοιδυ. Εἰ ίιω βυ- ΙΝ 

ἰβϑκὰ ἡ: λώδα ὠ ἡμεῖς Ὁ ̓λῤωλεν' "ἐχιασώσκιιοἷι ῥ βοττζωυ, πολεωὺ τὴς ὁτῆς ποιω ἄθα Δθγ9), ᾿ 

ὅτω Ὁ καὶ τῷ πγϑύματος ὕχταπασο ῖθα τέων χαδανρὼ Τ᾿ ὅτων βίον ἀλύπως ἢ 

ὁζανύσοκδυ, ὦ ἦν μδηό ὦτων ὁχήθυξοῶθα ἀγαϑών ὧν ὧν ῥοιτο πλνᾷς 

ἡμᾶς Ὀητυχεῖ, γέέτι ᾧ φιλανϑερπίῳ τὸ κυφίν ὝΝ Ι: 

Ἰησν Χοισοῦ, ᾧ ᾧ ἡ δῦξα καὶ Ω χροΐτος, νωῶδ α αὐ, " 

9 ἢ Εἰς (ἄν: αἰωῖνας ν' αἰώνων, ἡ": 
Αμδω. " 

Τῶν Εἰς τίου Γέγεσιν λόγων τέλος. 

μι γίοιἷ,τομ, 1. Χχ»ὕ ΧΥΎΝΑ- 





ἘΝῚ 

Ω 
»" 

ΣΎΝΑΓΩ Ν 
ΘΕΟΠΝΕΎΣΤΩΝ ΥὙΑΛΜΩΝ 
ἸΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ͂ ΔΑΒΙΔ, ΩΝ ἘΞΗ- 
γῦ ἡ ἡρμάιυύθυσεν ὁ ὧν αἰ γίοις πατὴρ ἡμδμ Ἰωδῴνης ὃ μέγας Χρυσόφομος ᾿ ἀπί- 

χρυγα ὃ, ἡ ἀπώλεσεν ὃ,τε γθόνος ὦ φθόνος Ὁ αὐγοήτων δ, ϑοθίπων. ἐπ᾽ ἐ αύτων 
δὲ τύτων ὀμερθυνήσας φιλοθηὸς Ἧις αγήρ, ἃ φιλόγριφος, τὸ Θεὸν ἐρανιίᾳ- 

ϑιος, δγζᾳς αὐυρδέωω (ἦν χὐδόνζᾳς μόνοις συλλέξας, Εἰς μίαν 

(μήγαιε βίφλον "δενιῶ Εἰς κοινζω τράπεζαν οὐδᾳ- 
ϑεὶς τοῖς ἐρριςπῖς Μ᾽ πγϑυματικδΐυ ἀδού 

χα ϑείων λογίων, ἀφϑύνως ἐπεν- 

πυφῷν (ὑγχαλῴ. 

Φιμὶς Υ Φά.. μέ. ῬΑ. μιέ. ΨΆ,. ρκ". Αι. μὲ 

ὍΔ. εἰ. Ψι. μις" Ὅλ. ριᾳ΄. Ψ΄.. ρχθ'. Ὅοι. ρμα.. 

ὍΔ. ς΄. Ἅῳ.. μξ'. ἍΔι. μ΄. Ἄλ: λ΄. Ἄα. μμβ'. 

Ψλι. ζ. Ψ... Μη. Ψῃ. ρ΄. Ὅλα, ρλα'. αι. μμε', 
Υ,. ἡ Ὑ4.. μθ' ὙΆι. ρκ', Ὅ.. ρλβ. ον. ρμμδ' 

ὙΔι. θ, Ψ γ. 0. Ὑα. ρκα. ΨΆ,. ρλῆ. δι. μμέ. 

αἰ Ἄω.. ρθ' ῬΑ. ρκβ΄. Ὑῳ,.ρλ δ᾽ Ὑδρ μα’ 

Ψ᾿. ια΄, Ἄ δ, ρι. δι. ρκγ'. ὙΔι.. ρλέ. 4. εμζ' 

Ὑψ. (δ΄, ἐπλδν, Ψ,.. μιά. Ὑ.ι. μκδι, οι. ρλᾳ΄. ὙΔω Ρμὴ 

Ῥψ. μα', Ὑα.. μι’ Ὑ... ρκε'. ὙΔι. ρλζ' . ὙΔι. ρμϑ' 

δι. μγ΄. δ ριγ' Ψ᾿.. ρας". ῬΑ ρλη, ὙΔΡ, 
Ὅλ, μν, Ἄ ι. ριδ' Ἄω.. μκζ'. Ὑα. ρλθ, 

ΒΧ ΒΙΒΙΙΟΤΥΠΕΟΑ ΦΟΙΓΕΘΙΙ ΦΟΚΡΟᾺΚῚΙ5 
ΓΟΗἈΚΙΘΤΙ ΟΧΟΝΙΙ. 

Πρρουτέϑησαν δὲ δὲ ἄλλων αὐιρρώφων ἄλλαι Ἰνὲς ἐξηγήσεις, ὦ πᾶσαι, 
ὡς οἰ 91» γγησίαι. 

ὃς Δ. γ΄. ἑπλί, ΤΆ. ἐ. ῬΑ. ΕΥ̓. ὍΔ. "ς΄. 

Ῥδ, Υ, λόγοι δύο. Ψ.. μα΄. ὭΆι. ρ΄. Δι. εξ. 
ΨΆ. γα', Ψψ. 6β. ὙΔη. ρέ. αι. ΡΝ. 

γα 4έ, 
ΟΠεγίοῇ, ἔρπι, τ; Χχα 3 τὰν 



ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΆΙΑ ζὰν 

Ῥὰ,. γ. ΨΑΛΜΟΣ ΤῺ ΔΆΒΙΔ, ΟΠΟΤΕῈ ΑΠΕΔΙΔΡΑ. 
σκεν δ'πὸ ἀσοόσωττα Αζεωσα λὼμ τὸ ̓ "5 ᾽ αὐτο, 

4, Πινχίερ «δὴ δὐδριανζᾳς ( βασιλᾶς τοῖς Ὅς φρατηρρς η-ξ 
σαν κήσοισιν λὐατίδέασι" μικηφόρφες, δεύμας φήλας ἐπεγεί. 

μ»“ ἐρυσιν ἄρχοντες ἡνιόγϑίς Ὄ ὁ ἀθληταῦ ταῖς,» ὁ τῷ" ὀχιγραμμαῆι 

τ τὰ ὡς σἰμμαΐι κήρυκα τῆς νίκης τίω ὑλίω ἐργάζωνται. 

δ ὦ ἀλλοι. πάλιν οὖν βίολοις καὶ ο γφάμμάσι (ὧν ἐ ἐπαίνες τοῖς 
ἂν νικηταῖς γραφύσι, τίω αὐτῶν οὖν τῷ ἐ ἐποωνεῖν διυύαμιν τὸ 

"ἐξ ἰαωροτέραν κι} ἐπαμομϑέων δεῖξαι θέλοντες. Καλος 
γργθάφοι, ὁ ζωγράφοι, κα χ λιβογλυτῆαι, αὶ δῆμοι, ὴ 

᾿ ὍΨ, ὠρχού]ες, ὁ πόλεις, ὁ χῶραι «ἂν' νκηζας ϑιιυμοίζυσιν" 
' ὠδεῖ δὲ φλίροντος ἃ μυὴ πολεμυήσαντος Εἰκόνας ἔγραψεν. κ κα π χχκκ 

Σ] 

' ψὰ, δὶ ΤῈΝ ΤΩ ἘΠΙΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΜῈ, ΕΙΣΗΚΟΥ. 
σέ μια ὁ Θεὸς τῆς διχαιοζμωης μιν. 

ΧΕ ΥΧ ἴα, απλῶς μαϑωμν οτί ἠκούοϑη, ζωώτα φϑέόγίεται ὁασζ9- 

νᾶς φήτης, δλλ ἵνα παιδαυγώμδν “πῶς καὶ αὐΐξὶ χαλοιῶτερ τὸ τὸν Θεὸν ο 

ν αἰχουοϑέωώαι διωμησο θα, ταχέως, ὦ χσϑϑ τῷ τέλοις τὴς ΩΝ 

Ἷ πησι λαῦῴν. "ὃ Εἶπε, μ᾽ ὃ Ἐχικαλέσοιαϑαι με, Εἰσί. 
: χουσέ μι Δλλ᾽ οντῳ Ῥλιχαλφοϑαί με. ὁ) αὶ αὐτωῖ τῷ Θεὼ 

, ἀν ΒᾺ τοιαύτη τἷς 56Ὶν αὐπυύλεσις λεέλοντὸς που ασο)ς (ὃ ἐχικαλού- 
ὮΝ ΕἼ λαλϑοιωτὸς σν ἐρώ, ἰδ παρειμι. νυ Ὁ δὴ ῥημιαίτων πλῆθος πείϑκιν ὁ Θεὸ ̓ς 

Εἴωθεν,δλλὰ χαϑωρα ἐψυχνοε ἐβγῶν ἀγαλῶν ὑχίδειξις. καϑϑς χϑιοῦ (ἦν: ἐν πονηρία 
μδ ζώνῷε, «πο»σδυδίνζα ἣ τῶ μήκει ΟὟ, ῥιμμαύτων δυσωπεῖν αὑτὸν, δραι τί φησιν 

για, ὕὕὑτὸμ πληδιώητε τέω δέησιν, Οζα Εἰσαικούσομιαι ὑμδί)" ἐαν ὠκτείνητε μὲ χείομ, 
Ὀἰποφρέψω (ἄν ὀφθαιλμες μὰ ἀφ ̓ὑμδυ; ἀφᾳ ἴντα , Δ ἀλλὼν απλυτων ΓΝ ῥησὴν 

] “4 ῷ ἐυχορδνονὲ ἐχειν, ὁ πόύτως ὄψεται ζῳ τὴς αἰτήσεως. δ τοὶ τῦτο ὦ ὁ ππρλφήτι, 19 

οὐκ Εἶπεν, Εἰσίνκουσεν ἐμ, δλλαὶ τῆς διχαιο( τούς μϑ, Ὁ πρὸς τὸν Θεὸν" αὐτύ ,χῦ- χὰ 
ῥησίαν δεικψεξ, ἡ ὡς μῷ ̓ζώτης αὐτῷ πεσε “9 πὸυτὸς. μιηδιὶς ἢ αὑτὸν μεγαλη- 

ες φΡῥέϊ᾽ ἡγείοϑω ζῦτω λέχϑνζα. “ ἐγ ἐ ἑαυτὸν ὁπίάραι βυλόνθμος ζωτά Φησιγιδλλα δι- 

᾿ ϑοισκαλίδῳ μὰ ἢ αἰ θαίνεσιν [χρυ] πολὺ κέρδος ἔ ἔχουσιν Εἰσαΐγων. ὕα μήτι 

λέγῃ, ὅτι ὠκᾷνος ἡκϑ.ϑη, ὮΝ’ Δαρὶδ (ὦ ἐγώ ὃ Οὐκ Εἰσακούομαι, ὍΥ ἵ μαρὸρ Ἢ 

] ἐντελὴς Εἰμι, δείκψυσιν δ] ὅτε οἷν “εἶνε ὡπλώ φ ἄκϑει, ὅτε συ φὐἴϑασύει, Εἰκῃ ̓  ὡς 

᾿ὥλω πόντωχϑ ποραγμάτων δον αἰχριθὴς} )αώρν. καν ζὑτα ἔχιν 

δεμάμδμα σϑι ( μυνηϑρῆσαι, αἰκϑέϑησῃ πόμτως" ὡασερ ἀν μή ὀχῃο, όδ᾽ ἀν Δαξιῆ 

ἧς, πεῖσαι δυωήσῃ ( Θεόν. καὶ ̓ καϑούα ᾧΦ φιλεγεήμιατοι, δ' τεσσθὲς ἀξίου ὅτε 

στὸν ἕτερον σὐϑδν βλέπουσιν, δλλ᾽ ἡ " ; ὧν ἁ ἀργύειοι ἐγονᾷας, καὶ Ὡ ὡς πόρτα ̓ανύσωτε; 4͵ “εδηῃ! 

᾿ οἰπίασι “ποὺς αὐτες" ὅτω ιν 0 Θεὸς" ἐπεὶ ὶ διχαιοσιεύης ὅεὴνγ ἐφασηε ὃν ἀν μέν αὐτὴς ἐλ- χα 

᾿ θη σὸς αυζν, οὐ αἰπελδύσετω χεγύς " ὥασερ ο  ζωυτης χρεὶς, ᾧ τοῖς οὐγαυτίοιε ἥν πὶ 

ἵ, οδμϑιος, κα ἀνοίᾳ τὐδακαλῇ, πλέον Φυ᾿εϊὲν ἐργαίσετω, Ὁ ' ̓ πείθειν οέκ τ γῶν κἶϑ ἑαῦῦ 
] ἐπ 

᾿ ἯΤ. »». 8, 



ὑ Ἃ 

, 5. ΔΨ " 
4738 Εἰς ν ὅμε " 3, ἣ Δ ιω Ὁ) οὐ»- " ]ὔ ! 

γῶΤι71. χλ 
"8, ῳ, ραΑθεῶ αἰτύειν, (υτίω πξλτλθοω ,ἱ ἰ! δ δ Ιωὠϑ δ1.- 

ὑπ δίβελε αι τ υϑ, ἀλλ᾽ ὀλόχρυιοον ᾧ χαϑολικέώ, τω καὶ ὁ Ἰὼς ὁ λα, μι μερφς ϑφότος ο()νδμεί 6, Ὅλ. ὀἌϑαλιιφον (χα γδυῦμος ῇ πονηρξ, ἑτέρα 
ζω, 

νν} ᾽ ΄' τῦτο μὃν ὥστε 
,», 324 

τον ,» ΤΥ γ ὧν, 64) πίνζοωυ ᾿ “ ΝΜ “ρος 
ο: ζω, πάσαν ὀγροτύω ἐχὺ , 2 λέ μὸν Φ πϑρτοωῦχῦ πον Οὐκ ἐῳ ἍΝ ϑνος. ὅτω κἡ ἀμεῖς διχαιον φαιθμκίον τίάτο ΚΣ ΚΑ, ΔΤ εύλαις 

ὃ ἀυτεχα ΜηΝ ΟΝ Ἢ ᾿λυῦδὸν δὲ ογόμντίως ᾿ὄνλω Ὁ ον παῖσαι 5 
υσὶν μ΄ ἐξ ἰσο ἱφαν διωύηται, μολυδδὸ α ἰσον. ὕτω ᾧ ὁ1ως δίκαιος ἡν,πὸμ- 

γ᾽ πα σϑλροάμδυογ" καὶ μέ νπαλι, ὁ πϑυτοωχϑ ἰσον. ΠΥ 
ἰσότητα πργεχόμλνον" γ) με Ἐν ἑω ἰσότητα ζᾳὐτίω ἐφύροιῆς μένον, ἀλλά Ὁ ον 
πυχϑ ἰσ; ὧν. σοτὶ “ὡ οὐ χρλίσσι τ , ἊΝ ἣν ἂν ἔχοι τίς Εἰπεῖ, ΟΤΊ ὠζον 
Ἰάλλοις ὥπασιν, ἐδὰ μα ὦ μὲ ον πῦρ ν᾿ πὶ [ον ὁμιλία Ὁ μέν ιν πρέ- 

τό ἀλλοις ; »"κ! τὔσ' σλησίον ὁμιλία 
«πίω ἰσοτι μέσον ἐπερν, οὖν 5 τῇ πρτϑϑςς “45 ἰὰς ἔφϑυτε 

σι (' τίωυ ἰσοτίμκέοιν ἐπε ᾿ς ὧν. ἢ “ὃ ᾧ σῦτο ἐκ πολλῆς τῆς δχιμϑδιείας ᾿ 

μὰ Ν "4 ᾿. ε οτὐτικὸς ὧν. ὼ γὸ τῦτο ΟἈ ῃ Ι "Ἶ .ς-» 4 

Ἰοζαμο, ἰλαζων 50 νυ ἡλισοι κρί μια, ϑερο'ποντὸς μι, ϑερφισταίνης, "Χο ΥΝ 
ἐκ ἐλεὴν᾿ Εἰ ὃ αὶ ἐφαύλισα κρ ΘΕΆ δὴ ὁ πλεονοκ). 

δ 9 Ὁ 
, 2 Ι! Π Ὰ ὰ ι αἰὐδοχία. τὸ ἀλαζόνα εῇ ὁ -“» ’ὔ 

ἡλνόμώιν, ᾧ ὠδι ἐμοντο. ἡ γὺ Ὁ τῦτο Ν ᾽ λόνϑρον λαίει, ἡ Τοῖς οἰκείοις 
έ " λ ! τίωυ λέ μδν τ ὦ ΨΜ ἀλλωνβὲυ 

Α} ᾿ , 

κί), ὠασερ γὸ πλεονὸς ΟΡῚ λυ πλέον ἀπϑατὴ ΔΜ ὀφειλονύμων δύ ϑοθττῳ 
ᾳ « ΠῚ » 

υ 

͵ 

3, ! 
ν 

οὐκ ϑρκόνϑρον ὅτω καὶ ἀλαζ ονικὸν, ὅτὸ παΐση καιϑις'ἃ “μη, ἕτερον ἢ αὐιμαζη. τὰς "᾽αῖρῳ τῇ πλησίον" στὸν ις ἑαυτοὶ ἢ Ἢ ὅτι γὸ ἰδικία τῶ», σκόπει «Πδῦϑεν. καὶ ιν 
.«! 

᾽’ δι 
.Ὁ 

"» ᾿ ᾿ς καάχεῖνον ἐποίησε᾽ χα! πϑύτω σοι κοιναὶ χφὶ ἰστι ». 2 “ἸᾺ ν. Ολ 
Θεὸς καχεινον ἐπρίησε᾿ χα αι μῆς, ἥαπερ ἔδωκεν ὁ Θεὸς, καὶ οὐκ ἰφίης 66) κοινωνὸν, ἀλε 

͵ ᾽ “ " 
ξ 

Μ“ , 

ὀχβαλλεις, ἡ οἰποςερέῖς τὴς ὑμμης, ἡατερ νι δλλαὶ ἃ οὖ δέξῃ ποιεῖς αὐτὸν πέννα, μί- 
" »Ἥ 

᾿ ε᾽ 
γὸ ᾿ Ὗν 

͵ 
»») 

λᾷ τὸ πᾶν σὺν ποιοῦν, Οὐκ ον χομμασι μὸ ΑΝ " Μ »φΨν7 ἐδρίας Τῆς ἰσης πλα- 

ες ἰσίθω ὁ Θεὸς ἐο 'σαιτο᾿ τῆς αὑτὴς ἠξίωσε τσϑ» πα ΙΝ 
λ Δ , θαπιθφ σιλν ὁ ΘῸὸΡ ΜᾺ ν τῷ γος πόντος. “πῶς δῶ αὐντὸν τῆς πα- 

: ᾿ , ᾽ γ, ΧΟΙνΟ 
᾿ εν ! , 

σῶς, Το γδργποιησωμὸν ΠΑΜΜΗΥ ἴων, χαὶ τὸ κοινὸν δ 9 ποιό ψϑμος : 
ας ὠχξαίλλεις σίας, Εἰς ἐοούτίω ϑὐτέλειὸν κατάγων, χαὶ Κω ᾿ 

πῴας ἐχράλλεις σσίας, ᾿ ὡς ν 58 ὸ καὶ πϑέρησίας ἔλεσιν, Εἰσηκόσε τὴς 

; , »} ε Ι! 
ἩΤΉςΦ τοι 706. 

ἢ ε 
ἢ Ι ὕ 3 ’ὔ 

Ὅλ υχ 9 μιαχφιξιος τω 5 τε πολλάκις ἑαυτὸν Εἰς τὸ μέσον, έκ ἐπταιρῶν, 
διικιοξζμωύνης μεσ. ὅτω καὶ Παῦλος χὰ νόνϑρος " ὡς ὅτθν λέγη, Θέλω πόύζι 1: Οὐσὲ φυσῶν , λας ἄλλοις ἐνμν ΡΝ Ῥγχαιρῷ χα λοιώῶτι, τίω λῤδρείδν τίω 

; » 
ἰδ ον χῴρῷ 

᾽ 

ἐς 'πῦς εἰ ὡς ἢ οκᾶστον. τώ κγ 0 α: , ΜΡ, ͵ φ Α. 9} 1) ἔπνι ἢ 

ἀνιϑεσ -.-» Ικν Ν ης Εἰς μεσον απι, λέγων, Οτπ Ὁ αΡΚ σφ γ 5 

«ἑαυ Τ ὁκ τῆς τῷ Θεοό γινορϑι μη ν συ εῖξ ἅτος (ω ἤ “δμοιο) Ὅλ οἰκονο δ 

᾿ 
΄ . ᾿ ) γ ἐασστον 

“ 
΄ν 

΄ μ 

ᾧ λέονζομ ἡγκαλίζετο οὐκ ἐπαιρὼ ͵ ν } ἰσως ἐρει τίς τίς χρεία ϑ- 

: », Ἀν»! Εἰ διχαιοσυνζωυ, Φησιν}! ρ ᾿ ΑὝΝΝΝΝΝ “Ἂν ᾽ “" ΄“" κατὸς ἀστόντα κα, ") ιν 
{-» 

δ0 9, Φρζϑίουτος ΤὉ ὩΣ  Ύ Ν ιν Θεδα ιπης ὴ δ)χι, ((ύϑοιὸν ἡμδιν εμ(-- 
διόβθα, ; ὅπ 9 μἱκρὸς (ιὥδεσμος τῇς 99 ἐ γα ᾽  δυ,ϑοθηπῳ τίς συ. 

» 
; ἥ ΄ ) 

α, ὕυσον. εἰ ν » , “ 

ποιῦσω δ ζσδὸς αὐτὸν ὁμιλίας, ᾧ Εἰς Φιλοσοῷ ἰὰν 25, Ὁ μάλλον ὁ Θεῷ διη-- 

, ν ;κριβπούται ἐκ τῆς (μωσσίας, πολλῷ μιὰ ΑΝ 
γονθυος βαυμάφῳ, δον Νὴ Ὁ τὰ δὺς ὡς γοὶ η μηδὲ καδεσέχομϑμ αὖ-. 

»"ς ᾿ αΑ ",} 
4 Χχέρ 

᾽ 
͵; -; Ι 

νεχώς δμιλών, δλλ σία ἰσμεέν τ' γ᾽ " ᾿ Α ΑΡΓ (ελλον- 
1" . δὰ ὀνιϑρφποις μα ἡ 

5: πῇ μτ' ἀκφιξείας, μυνδὲ γοω θα τ ὄνὰ Θευδνμες ὲ ὁλζὼ ὁ πόρτα ρυθ.- 
αὐ ᾳλέγειϑα τισι ἦν᾽ χὐπῷ ἡμᾶς, ὶ οῆμα, ὁ βαίλσμα, ὶ τολίλ ὶ (φὴς τω μίσαντες Εἰς ὃ ἕον, ὅτ ὄζελερ» εἴϑα “" νων. ΧΙ δὰ ὡς πλανω θα, εἰ 

, ε . ἯΙ ΜΝ Ιι χειενων. ὄχι σα» δ οι: 
φρεφό ῦλα,, ῥαϑυμούμδυ᾽ “δ “φνατῶν χα μι χει; ; : ᾽ 5σῃ.- 
οκ σης ἐξυλα(εΐας. καὶ ὡς Θεῶ οἰ 9.λέξεοϑαι μέλλοντος, ὅτω “σθ5σ᾽ 
ἡ μῷ τὴς συρϑσηχϑύσες ἐυλοι ανρ Ὁ ὦϑ ς ἐῷ 5 μϑυ, ἡλίκον κέρδὸς καιργεν ἄθα. δύ- 

᾿ . »᾿»} ι "ἂν σερητα ὠ ν 
4ρϑν᾿ πιὸ λυ ἐγνωμδρ, αὶ πσϑ» ἢ λϑιρεῖν Ρ Ἵ Ὰ [ω; ᾧ τω ϑεῷ Δἰαλεγϑυδνο, 

ΣΝ 
λέγεοϑε, ὠφς. ὃ , ! 

νϑέφπος γδ Θεῷ παιδεύδεις ὅχοε ἮΝ ς Ὅν σίος 
} Η 

᾿ « [ ! 

ΓΦ Ἦ 
τῶ ἐεταρ 

ἀΐξλος ἔςαι λϑιπῦν, ὅτως Ὁπολυέται ϑμαν Η ΓΝ εν  βιω-- 

᾽ ε . ,κ“ 
γ0 

,Ἵ Ν 

αὐτὶ γίνεται ὁ Ἀργισμκοφ᾽ ὕτω μετοικίζεται ποὺς () ρα γἰκϑίυ 

φὡὦἂἶς 

Ἰωςα, 6. 

Ιω λα. γι 

4 

Γίν. 6, κα, 

«. Κορ. ζ, ζ, 

ἃ. Βασ. 4ζ, λδ, 



4124 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΜΗΝΕΙ͂Α 
τικϑίν᾿ ὅτω “Εν αὐτὸν ἵςαιται ᾧῷ «ϑσϑνον, καὶ πένης ἡ, κὠν οἰκέτης, κἂν ἰδιώτης, καὶ ὡ- 

μαϑής. αὶ γ)Ὲ  γλωῆης ζητεῖ καλλος ὁ Θεὸς, Οὐ οϊὲ ῥημαίτων (ωϑήκζω, ἀλλὰ ψυ- 
"ὃς ὧραν. κάν ὠκείνη φϑέγῥιτωι ζὶ ἀὐτω δοκϑιῶτοι, ὦ πὸ ὀψύσασα ἀΐπεισιν. ὁρᾷς 

πέση ἐυκολία. Ὀχὶ ὦ ΣΡ τῶν ἐν, ϑούπων (ὃ πσοϑσιόντα, “νὶ Ὁ βντορλχὸν ἰὴ “οἱ, 

ὰ κολακεύσαι ὧν ἰϑἐ( ὃ ἀρχοντοι πϑρζᾷς ἱχανὸν, ἡ πολλαὶ ἕτεροι ἐπινοῆσαι, ὡςε γ4- 3 

νέὰζ, ἐυχβάδοξον. εἐγζυῦϑα ὃ, φυϊθενὸς δεῖται, αἰλλαὶ γνώ μος μόνης νηφύσης ᾿ καὶ συὴνγ 
[μ'χγικγ. Ὁ κωλύον ἐὴ ἐγὸς τῷ Θεϑ. Θεὺς δ) ἐπϊζων ἐγώ Εἶμ, ᾧ κα Θεὸς πόῤῥωϑεν. ὡςεῶ 

ἘΠοΔ, (δι ιν, 
“. Βασ. α.γ.. 

“μαχραὺ μέοϑωι, ἀφ᾽ ἡμδμ οἷν. αὐτὸς Ν αἰεὶ πλησίον 661. ὼ ἀἰ λέγω δι ῥητορείας 

Ὁ δεόμίθα; πολλαΐχις σϑεἶδ φωνγὴς δεόμῖθα. καὺ Ὁ» ὧὺ τῇ καρδία, φϑεγξη, ἡ χαλέσης 
, “ ! . ((ἱ -" 

αὐτὸν ὡς γοὴ ̓ ῥαδίως Ὠἔγηνευει ὼ τε. ὅτω ὼ ἹΜωύσέως ἤκουσεν ὅτω ἡ ἄννης. ὅπα- το 

ρέσηκε φρωτιώτης ξἰποσοξανν᾿ καὶ δορυφόρος (δ) χαιοϑν ϑζρεκότήων᾽ Οὗ. ἔςιν" Εἰ πεῖ νωῦ ἱεάπι 
3. “ “ . ἢ ! 2 μ 2 Κ 

εἰ δυωυώτον πυϑϑσελϑειν, μα ζἄᾳυτα το δατεοῦ αλλ" στὸν ἐλιϑης,ἐτηχεν ἀἰκϑύων, κα χων 

εἰν καιρῷ Ὡἰρίφου, κἀν εἰν καιρῷ δείπγα, καὶ ἐν αὑτῇ τῇ αἰωδίᾳ, καὶ ἐν ἀγϑρά, καὶ ἐν 
ὁλῷ, καν εἰν ϑαλοίμω᾽ καὶ ἔνδον οὖν δικασηθίῳ ἀρχοντί κοὐ δαςῆς, ὶ καλέσῃς αὑτὸν ἃ 
κωλύον σδ ὲν ἐχινεύσαι τὴ αὐτήσει, δι ὡς γρὴ καλέσῃς, Οὔκ ἔφιν Εἰστῷν, δέδοιχᾳ κα 
πσθόσελϑεῖν, ἡ δεν, θῆναι ὁ ἐϑϑρὸς μὰ χιλέφηχεν. αἰλλαὶ ἡ τϑτο δυήρη.) ὦ χώλυμα. ὅ. 
τε ᾿βϑρῷ Ὡροσέχει, ᾧὶ ὀχρικότήει συ τίων αἤτησιν᾿ αἰλλ᾽ ἀεὶ ὁ διηνεκῶς οἰγτυγχαΐγειν 
διυυύΐασαι, δυσκολία σϑοὲ μία ασοϑσεςῖν. αἴτε δ᾽ γρεία ἢ: χρϑσα ϑντῶν ϑυρωρων οἱ. 

χογόμων, Ὠχίζϑπτων, Φυλοίκων, ἡφίλων ἀλλ᾽ στὸμ αὐτὸς δὲ ἑαυ, πσϑόσέλϑης, τὸ μά- 

λιςα αἰχούσεταί συ, ὅτε, ὅτὸμ μιηδενὸς δεηθῃς. ἐχ ὅτως δΐζυ αὖ τὸν δυσωπούϑῳ δὲ ἐ- 19 
πέρων ἀξιοιῶτες, ὡς δὲ ἡμδμ αυτών. ΦὴΥ, γδ τῆς ἡμετέρας ἐρῷ φιλίας, ὶ πθύτω 
ποιεῖ, ὥφε ἡμᾶς αὐτϑειρρεῖν᾿ στὸ ἴδῃ δὲ ἑαυτῶν τῶτο ποιοιωζᾳς, ὅτε μάλιςα ἔχι- 

Φίενϑ,, χβ, νεύει, ὅτω καὶ ἔχὶ ΣΧ Δ αναίας ἐποίησε. καὶ πέξζιν αὶ Ἰακώξυ τοϑοσιόντων, Οέκ ἐπί- 

νϑυσεγ᾽ Τχιμϑυεσης ὃ ζώτες, τὸ αἰτυϑὲν ζᾳ χέως ἔδωκεν. Εἰ γῈ} ἡ μικρὸν ἔδοξο «. 
ναξαίλλεοϑαι, ἐχ ἕω χἰσπβ ϑῆται ΩΣ γοώδαιον, δυνν ἵνα μειζόνως φεφανώσῃ, ἢ μάλλον τ’ 
«ὧτὴς οἰκειώσηται τίω τσϑσεδρίλν. μελετήσωϑμ ζίνιω ᾧ ἡμεῖς ἐἰγτυγχανειν Θεᾷ' 
μαάϑωμϑρ, πὼς δεῖ (οωτίω ποιείεϑω 1 εὐτυχίαν. οὐκ Εἰς μυσεῖον ἀπιέναι δεῖ, ογοὶ 
“»οἡμάτα αϑαλίσκειν, δ᾽ εἰς παι δουγωγϑὺς μιαϑούοϑαι,ὁ βήτορϑις ὶ σοφιςεἰς, σε χοῖ- 
νὸν πολιωὶ δουπανάν, ὥςτε μαϑεῖν τίου ῥυτορείλν ζωυ τίου" δλλ᾽ ϑγοκεῖ ϑελῆσοι μόνον, 

γα τὴς τέχνης αἰπήρτιςαι. ὦ δχ ἈὩΡ σεται, δυυυήσῃ μόνον οὖν τῷ δικοιφηίῳ τῦτῳ ἡ 

λέγειν, αλλαὶ ἢ ἑτέρων πολλῶν. καὶ ἐἰς ὁ ὃ ϑικαγικῆὴς ζωωτης σχοπός ; ὁ τὴς δυγὶς 

πος. ῶ γηφούσῃ αἰ ϑνοίᾳ, ζὴ ((ωτετοιμμένη ψυχῇ, ῶ μ᾽ πηγῶν δεικρύων ἀπῇ 

πυφοσιέναι, τὸ μηδὲν αὐτεῖν βιωτικὸν, ἴ “Μ᾽ μελλόντωϊβ ἐρὰν "Ὁ τ πνϑυματικν 

“ποιείοϑαι τέων ἐγτόυξιν, Ὁ μιλχατϑ ̓γέαϑεῳ τῶν ἐφϑρανν, τὸ μηδενὶ μψησικακεῖν, τὸ πϑί- 

τα ὀκβαϊλλειν ἀπὸ τὴς ψυχῆς (ἡ παιϑη, ζ ((μωτρίξοντα τίω χαρδὶὸν ὅτω πυρλσιέναῃ 13 

[2 (ἰωεςάλϑαι, Ὁ πολλίω “1 ἸὨπείκειλν μελεταν χαὶ τίω γλωῆαων “σοῖς δὐφυμίδν 

πέπει, Ὁ μηδενὶ ν᾽ “πονηραν (ἀωίξαοϑαι “σραγμάτων, ὃ μμηδὲν χϑιγὸν ἔχειν αϑϑ τ 

χϑινὸν τῆς οἰκεμϑης τ ϑρὸν, λέγω δὲ () ϑζρέδολοι, “ γὸ αὐ ἑτέρων λέγοντα βασιλέ, 
ἡ Οις ἐνϑροῖς ὀκεύν κϑινολοχϑύμϑρον ἡ (ὦ ἔξωϑεν νόμοι διμωρφύσι. αὶ συύζοίνιω, εἰβώέ- 
λει ὡ αἷρ σεαιλν: χῇ “ὩρΡ ἑτέρων λέπεν, 190 δὴ μάλιςα κοατορθτσον, δ μηδὲν ΑΗ) 49 

ἔχεν πσοϑς ᾧ κοινὸν τῆς οἰκυνϑϑης ἐϑρόν. ὅτω Ὁ» ἔσῃ δίγαμος ᾿ χ δίχᾳιος ὧν, ἀκυιϑή- 

σῃ, ζιαύτίου ἔχων ἢ ((μινήγορον. Εν ϑλίψει ἐπλαίτιωυας μοι. ᾿ 

Οὐκ Εἶπε, παρύγατερ ζιὶ ϑλίψις, οὐνὲ, λῤφλες (ἧι πειρασμοιῤ, δδλ ἀφικα 
ἐστιγα!, 

"(οὐ 



ἷ Εἰς (ᾧ 4. Ψάμι. 41: 

ἐκᾶῖναι, χαὶ ἐπλαϊτειναίς μοι. δ ὙᾺ  θμμή 'χόμον τῷ Θεοῦ κὶ ὃ βὕπορον καἰντεύῦθεν μεῤ.- 
λιτα δείκψυται, Οὔκ. οὖν ᾧ παρενεγκεῖν ζᾷς ϑλίψεις μόνον, αλλά ᾧ ἐν τῷ μϑυϑσῶν αὑ-- 

ΜΙ πολλίω πἰβδέχεν τίω βαςωνίωυ. τούτο τῷ Θεού δείκυσι πίω ἰοκω), αὶ ὦν" ἐμπί- 

πζ: φιλοσοφωτέροις ἐργοίζεται, στὸ καὶ ϑυρυχωοίω ἡ τὐραμυϑουμϑμη Τ ολιξουθῥην 

: ψγώω χα ἡ ϑλίνες μη κουτώλυηται σφίήασοω ζωὐτίω ραϑυμοῦσοιν,, χα! παΐσης 

ἀπαλαῆασω ὀλιγωρίας. χαὶ ποῦς, φησιν, ἐν Θλίλψαι ϑροιτ᾽ αὖ πλατυσμός ; ὡς ἐν τῇ 
καμίνῳ Ομ πριων παίδων, ὡς ἐν τω λούκκῳ Μ᾽ Ἀεόντων, ὁ γὺ ἔσξεσε τίου φλόγα, χαὶ 
τἶτε ἐποίησεν αὐοδι ον ϑἰρυχωοία ἐἢ)᾽ οὐὐνὲ ἀπέκτεινε «δι λέονζα, καὶ ὃ τδωικαῦτα 

4 3 ᾿ 3 3 ῸΦ ὦ ͵ ᾽ ᾿ ᾿ 

αὐτὸ και τέφησεν οΟ᾽ ἀδεία ἀλλὰ καχειὶ πῆς χα μδ σφοδρώς ὀμαώηο υ
ϑύη ς, ὼ εγζῶ-- 

,οϑῳ Μ᾽ ϑηδίων πραλϑμόντων, (ὦ δίκαιοι πολλύϊς απέλοιυον τῆς βαχώνης. ἔς! ἢ ὼ ἐτέ- 

μὼρ ϑρυχωολν Εἰπεῖν᾽ δῇ στὸν «ἰ ποὸ τῶν πειρασμῶν ἡ ψυχὶ ϑλιζορϑύη τῶν παϑῶν 

ἀπαλλαῆηται, ὃ Ἢ νοσημιοίτων τῶν πολλῶν.τοτε γὼ μάλιςα, τῆς ἐυρυχωρίας Ὡσολαύω 

“πολλοὶ γὺ οὖν θθημερία, μϑβοντες ἐρωΐζᾷς ἔγρυσιν ἀτοπωτατοις, ϑλίξονζις αὐτῷ κὶ 4υ- 

ἑω,ὦ ̓χρηματων, ἡ Θ᾿ μάτων, χαὶ ἑτέρων τοιότων ἀτόπων Εἰς ϑλίν ἢ ἐμπεσόντες, 

τ πόῤτων ἐλθυϑερϑιῶται ὠὐκείνων,ὁ γίνονται εἰν ἐυρυχωρία.. ἡ κοιϑούπερ Φὼ πυρετοῖς ὃγ.- 

πο, ἕως δὰ οΟἰπολοιύσσι τῶν ἔχιθυ μιῶν τῶν αἰχφίρων, παπέδης λέγω πληϑούσης, ἡ α΄- 

χράτυ, αὶ τοιότων ἑτέρων, μειζόνως φενογωρφεώται "εἰ ἢ βυληλεῖον ἑαυςἄν' ὀλίγϑν ολί. 

ἡωντες καρτερῆσαι πολλῆς ἰπολαύνσι τῆς θυρυχωθλας, αὶ Ὁ πνίγϑν ᾿δἰποθέρδνοι καϑαν 
μᾷ λοιπὸν οὐτφυφῶσιν ὑγιεία. ὅτω καὶ θπχὶ τῶν πο αγμάτων συρίξαίνει. σον δ ρ ὅτω 

Ἰο ποιῷ αἴεσιν Εἴωϑεν, ἐς ϑλίψις, τῶν βιωτικϑῷ ἀπασρυσα πόϑτων. πῶς οἴδι τοις Ἰαδαί.- 
ὑςγυῆμϑοϑαι ὦ ϑλίψει, ᾧ ὅτε ἦσαν οὖν ἐνημεφία,; ἢ ὀχὶ πυρεῆούσος ζαῦτα ψυχῆς καὶ 
ἀλυύσος αὶ ρνααζονϑβης, Ὁ λέγειν, Ποίησον ἡμῖν ϑεοις, οἱ χσοο πορεύσονται ἡ μδῇμ". ὁ γὸ Βξιδινϑιῳ ' 

Μωύσῆς ἔξ, ὃς ξήγαδν ἡμᾶς ἐκ πῆς Αἰγύπηου, (έκ οἰδουνϑμ τί γέλϑνεν αὐτῷ; ἢ ἀχὲ 
ὀκενα φιλοσοφούσης «υγὴς καὶ αὐγωπνεούσης ὠκ"τῶν βιωτικϑίν παϑῶν (! ῥήματα, ὅτε 

τ πσαυτίω ἐπεδείξαντο τίω ἐνγζω Θιλιξόμϑμοι, ὡς αὐτὴν Ὠπιασαύσαοϑει τῷ Θεοῦ ὃ 
“᾿νε  ποξ οι Υν »} “ἢ... 4, ὦ “κοι. 
μπήν; αὑτὸς ὃ ὁ πσοϑφήτης ζ τ᾽, ὅτε ζω οὖν ἀγέσει, πώς ἐθλίζη αἰ πσὸ τὴς πονηροῖς ὅχ1-- 
δυμίας φενογωρούνϑμος ἢ αστεραιοσόμϑμος ; ὅτε ὃ οὖν ϑλίψω γέχϑνεν, ἴξε-πῶς γέλϑνον εν 
λυέσει. ἴτε Κ ἡπῆονο ἀντ πῦρ, ἀλλὰ χαὶ ἡ φλὸξ ὧπασω, κατεσξέεϑη. Οὐδὲν γὸ “. 

γὼ ποιᾷ ϑλίψν, ὡς ὃ πολιορκείαϑνο τέωυ ψυγίω αἰανὺ τῶν παθών. αἱ ὦ Ν᾽ ἀλλαὶι, 

φ ἔζων “οϑαυϊηηουσιν᾽ αἱ ἣ, ἐνδὸϑεν φύονται ̓  αὕτη μέλιςε ὅφην κα πολλὴ ϑλίῃς. καὶ 

ὀχέσμος ἡμιῶς λυπῇ, ἡμεῖς ὃ ἑαυτους μυὴ λυπτώμϑν, σϑ έν " Τ6ν ἡμῖν δεινόν. ἀἴρρι εἰν ἡ- 
μὲν ὃ ϑλίξεοϑαι, καὶ μὴ ϑλίξεοϑαι. να ὃ μαίϑης χαὶ Ὥἰσὸ τὴς ϑιποφολικῆς φωνῆς, πό-- 
συ ἀπὸ τῆς ϑλίψεως ἐυρυγωθία γίνεται, ὠχκϑυσον ἀστύ Παύλυ (ὃ καρπὸν λέχϑντος Ὁ 

, ϑλίψεως᾽ ΗΓ ϑλίψις αἰ σσομονίω κατεργάζεται" ἡ κί σσομονὴ δοκιμΖο " καὶ ὃ δὸ-. 

49 μἰμῇ ἐλπίδα" ἡ ἢ ἐλπίς ὁ καταιαέύύει, Εἶδες ἐυρυ οἰὰν ὠφατον "Εἶδες λιϑία 

ἐνφρο(μωώης ̓ αὐπυομμονζω, φησιν, ἡ ϑλίψις κϑιτεργα τωι. τί Ὰ» ἀνδρὸς καρτεδακώ-- 

πάτο, ἢ πϑώτω δυιναρϑδώο ῥαδίως φέρειν, αἰγεκτότερον » τί ὃ διοχί μια μοιτ᾽ αὖ ἰαυο9-: 

τίου 11} τῆς οντεῦϑον τρυφῆς ἴσον ; τρίς Ν) ἡμῶν ἡδιογαὶς ογτοῦθεν λέγει τίκτονϑμας, 1, 

, Νασομονζο, ὃ δοχυμζω,, αὶ τίω ἐλπίδω “Μ᾽ μελλόντων ἀγαθῶν. αἷξὲ τϑτωννιῶ φι- 

(Ὁ λισγφων ὁ πγοοφήτης ἔλεγεν ἐὐ Θλίψαι ἐπλαίτωυαίς μοι. ἐπ, .} Εἶπεν, εἰσήκυ-- 
σέ μιϑ ὀΘεὸός, λέχει οὖν ποίῳ ζϑστῳ Ε ἰσήκουσεν᾽ Οὐ ἐὺ χεήμασιν (σον “Ὁ ἐζήτει 
τοἠτογ) ἐν ἵνα, ἐϑρων κρωτήσν(ἐδὲ ὃ ζαὐταῆτει) αἰλλ᾽ εἶν λῤέσει τὴ ἐν μέσῳ δ ϑλί-. 

ἕω; Ἄνορδύη. , Οἰκτείρησόν μι, ὶ Εἰσοίκϑυσον τὴς τσϑσευχὴς μιν. 
τὶ 

Ι) 

Δαν, ᾧ. 
τ ἰχ ΧΑ. 

᾿ξ τπϑαστσι το πὶ .-- 

μὰ 



Μαγῆ, Γ᾿ Ιι8, 
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τί λέγειριάγω διχαιοσειύης μέμνησαι οὐνζφιψει οἰκτιρ μοῦ ᾧ ἐλώ ᾧ πὸ υτα ἀ- 

κλλουλίδυ δορί; πολλζιυ Δ δίων, χ στφόδρα τοῖς πυροτέρϑις (ἰμυημρϑιίωυ. καν "Ὑὰ μυ- 

εἰα χαΤΟρ )ωσωμδρ," Ὥστ οἰκτιρμδέ!! αἰχϑυόβθα. ὲ φιλαν,96»»πίας. κἀν Ὡρὸς αὐτὼ ὀμε- 

λθωμρὸν τῆς ϑρετῆς τί κορυφίω, ̓  στὸ ἐλέοις σωζοιῖθα. οὗτε ὅθεν μιανϑοίνομϑρ τ 

μῷ γὴς θιχαιοσεούης, εία, χαὶ γνώμης (ὑωτετειμμένς. καὶ "7 αἰ ϑιτωλός τ|ς ὦ ̓  

τ' ἴα πεινοφροσιύης ἐυξηται, ἃ ὑπερ ; μέρ Ξρετῆρ, μμεγαίλοι ὀυῦσαι διμυήσεται. 

καὶ δίκαιος ἐν εζτ' ἀλαζονείας τοίη, πλύτων ὠκπεσεῖται «ἢ αἶγα λῶν." ὡἰμφότεα, ᾿ 
“δ αὐπυδείγματα ὁ τελώνης ὁ φαεισαῖος ἐδιδαξάὰν. χ] τοίγιευ χαὶ (ὑσπονὲ ἐυγὴς Εἰ- 

δέναι. τίς ὃ ᾿ σπος τῇ τὴς ὄὐχις ; μαν πὸ τῇ «φλωνγε Ἰὼ ᾿ αἰχμιυθῆς τϑτον λαίῷ δι- 
δασκαλον, ὯΝ ὕὅτω τῦτο κουτορθωσαντα, ὡς ζῶ οψλ ᾽ ῥημάτων ζ πὸὐ ὀϑῦσαι. ἐ- 19 

πειδὴ δὴ ἡ διαίοια. τῳ καλῶς πειρέσκευασμένη ἣν, ἤρκεσε τσ βΆμαι ἕν αὐγοῖ ἴξω αὑτῷ τὸν 

ϑραινόν. πῶς ὃ ὦ παρέσκευάσ, (ἐνη Ὁ ἐζαλόνζονε ἑαυτὸν, Ὁ φηὰς ἔτυπτον, οὐϑὶ ἀ. ᾿ 

ναδλέψαι Εἰς τῶν ὀραυνὸν ἐωείχετι. ἀν ὅτω χαὶ σὺ μέλλῃς δὔχεοϑαι, γἠεοού Ἰρυφο- 

τέρα ἐργάσῃ τίω δὐχέίω. Εἰ γ)5ρ9 αμδοτωλϑθς δίκαιος γέούνεν δἰιστὸ τῆς θύχης, οὐλνόησον 
ο  δίχαιος ἡλύος ἔςαι, εἰ τοιαυτίωυ κππρησεΐγειν μιαι)οὶ δέησιν. αἰ δὴ εϑτο σσυϊὲ ογζω- ι 

κα, α'πλῶς ἑαυτὸν τί, ϑησιν, διαὶ τίω πὸ 9 καξ»σευχέωυ αὐτοῦ" ἄγω τίω διχαιοσιωύζω, ὧν- 

τουύϑις τίω σσξϑσευγίω. [λέγαν, οὐκτείρησόν με; (ἡ Εἰἰσοίκϑυσον τῆς πρξσευχὶς μι}. 

ὕὅτω χαὶ ̓ Κορνλίος ἡ ἠκϑυαῦη, γγ 2 ζωτίω Εἶχε (ἀωνηϑενν. Αἱ πυξϑσιυγαι σν, Ὃ αἱ ἐ- 

λεημοσιώω σϑ΄, φησιν, αὐέζησαν ἐνώπιον τῷ Θεοῦ" Εἰκότως. ( δὲ ἐργα ἢ τὰ «- 

χουομϑμνα, ῷ ζᾳ κατορθώματα " ὄχ απλώς: ὃ αἱ! ,θύχὰὶ, Σλλ᾿ αἰ νόμιον το Θεο γιός 1 

ἐϑνώ θυ ̓χαί. χα τίνες Εἰσὶν αὐτῶ; αἱ τοῦτα ι αἰτοῦσαι, α, ὑ τῷ Θεῷ τρέπει διδῦγαι, αἱ αι μὴ 

τάναγτίω τοῖς αὐταὶ γὸ νόμος αὐτὸν «ὐὔρακα λούσο. κα τίς ὅτω ταλμιηφϑ, Φησιν, ὡς τὴ 

Θεὸν ἀξιϑν τανδυτία τοῖς το νόμοις “ποιῷ: ὁ χα τῶν ἐ-ϑρῶν αὐτο φῇ αχαλών. τοῦ χϑδη 
ΡΝ αἶα ᾧ νόμον ταν ̓αὐτ χείρϑνον. αὐτὸς "» Φησιν, " Αφίστε τοῖς ὀφειλέ- χὴ 

{7 ὑ δῇ" σὺ ὃ αὖ αὐτὼ (δ κελευοντά σοισυγηώωρησαι!, Κ᾽ τῶν ὡϑρῶν χαλᾷ κα Ὁ τἰγί- 14 χάνι 

γοντ᾽ δὺ τῆς δὐοίας ταύτης χέῖοον ἱκέτυ οδ᾽ μαι ὑ γνώμέωυ τ φρόημα τὸ βυχόνδνον- 

ν δεῖ. τί ζοίνεω ἕ ἕτερον πσϑεσωπεῖον σεαυτοῶ τὐθ τίθης, τ τῆς κατηρρείας ἢ πῶς γὰβ 
δυωήσῃ τῶν οἰκείων αἰ εὔντηματων λαβῷ συγγνωμμόωυ, ὑτὸμ τῶν τοῖς ὁτέρριρ πι- 

πλημμελημδέων τίρθοϑν τὸν Θεὸν ἀξιοῖς ἐδ ἐφώ Τί "(ὦ Ὶ 18. χϑ ἡμερϑό, γαλέων, »χατ 

οἶεν ἔχουσα, “ἴσο όσωπτον, απαλϑν. ζιαύτη δ ὴ μα φραότητος, ὼ μη κατ᾿ ἐϑρών γ: 9 

γομδύη ὡς ἡγε ὠδυτία μιεϑυουσῃ “οὶ χφ] αἰ απευμέσῃ ἐ ἔοικε γυναικὶ, συώδει τ ῥΨὰ- 

»Ἔία. δι9 ᾧ ἀΐξατος αὑτὴ ὁ ἐρανός, ΔΛᾺ ϑχ ἡ κ(ν πρᾳότητος Οιαύτη " λέ ἔχε ἡ 
λιγυρϑν, ὦ γσδλσηνές, ἋΙ] βασιλικῶν ΕΣ αἰκοῶν, ἡδὺ Χϑ πλιμαρμόνον χα ωμελέ: 

δ|9 δὴ Οἵκ ὀχθαλλέται τὸ ϑκαϊ ὡὺ, Σλλ᾿ ἐξεφόνωμϑβμη ἀ ἀπεισι. χα ὌΣ- υσῆν ἔχειχι 

δέον, »λξυσίω τίω φολίω. δ|9κ. χι τέρττει ῷ δικαφίν, Ὁ ̓ τῳ ον! ὔματί, . ὍΝ βλέμμε 9 

τι, ἡ τὴ Φω»η. ἦχο ὥαυτα σσεϊεὶς αυτίω εἰπελαύνει .}}} ϑἰρανίων αἰψίδων. ἀπὸν "Ὁ ἐ- 

χκῴο ὦ δαΐν δρίφησι τὴ ἢ θὐΦροσιωη. αὑτὴ ἣν ὀρφναν ἀξία ἡ "θυ χλ᾽ αὑτὴ δ ἀν! λῶν 

᾿ ἐγλώῆα, στὸν μυμδὲν πικρὸν, ποῦ Ὁ ἢ παξυσννὲς φϑέγίται. ὑτὸμ ΎΧΩΙ ἀδυκιωτωι 

ἢ ἐπηρεαῖ δόγτων συξϑσέρηνται. τίω ἱκετηείδῳ ποίρ νϑ μη, τότε Χι "ὦ ἀήελοι παρέφήχασι,ς 

κῷ πολλῆς ακεύογτες πῆς σιγή, ὺ κῷ Φ παύσειοϑαι, κροτοιοῦτες αὐτίωυ, ἐπαγϑνε ἡ 

τες, λιωμρίζοντες. ζιαύτίω χα) ἡ μεῖς πξϑσαγαγωμεν 6 ̓χίω, χαὶ πϑρτως αἰχϑυάϑη- 

συζθα. ὑτὸν πσξϑσίωμϑῳ τῶ Θεῷ, ΜῊ "νομίσωμδῳ ἐΠ) λαΐζον ποιούτον, ὄν ὧκ τὴρ 

οἰκουνϑρὴς α αὐάσης, μάλλον: ἢ χα ὧκ ΜΗ ὦ ἄγῳ δημῶν' {1} ἐρανίων (ἀωελεγμώνον, ὕ ω 

μέσῳ 



Εἰς (ὺ 4. Φαμ: 427 

μίσῳ “δ βασιλέα κοιϑηοῦο, βαλόρμδμον ἐμ δῖ" ἐπακοῦσαι ὃ δὐγλ' ᾧ Ἐχίδιιξιν ζω ρα !- 

ΜΝ μι᾽ ποιήσωμϑμ. μηδεὶς ἔζω κιϑουοαςής, μηϑὲ λυρῳδὸὺς στως ογαγώνιος, μέλλων ο» 

σκηγα!ς Εἰσιέναι, ὦ δεδοικὼς μὴ τί αἰπηγές ὀϑακρϑόσεται, ὡς ἡ κοῖς μέλλοντες Εἰπέναι 

εἰς ὃ δὲῥ αγζέλωνϑένίζ)ν. πληκίξον5 »μὶν ἔξω ἡ γλωΐῆα, μηδὲν ἀηδὲς φϑεήορμδῥη, 

. Κ διλέμμελεές χορ ττλιυαιρ μόνον μα" δρροίας τὴς “πσρόσηκουσης᾽ καὶ τασδϑσιοντες ῷ Θεώ, 

ὸ ωἰραιαλοιώτες ὶ δεόμϑρμοι, ὑπὲρ Ἢ ἐϑρὼν Δύακρουὼ ὥθω Γ᾽ προϑτίωυ νβυροινυὅτω γὸ 
“Ὁ ἡμδϑ αὐ: αἰχουϑϑησοίίθα. αὕτη ἡ φωνὴ χαταιαμευύει δ! μονας" αὑτὴ πἰλρησίδν 

ἡμὴ διδωσιν αὐτὴ καταιονέυοι τὸν αἰ αθολον, ̓ ν ἀγαγωρῳν ποιῴ. ὶ Νὴ ὅτως ὁ, ϑοϑνπον 

φρίῆνιο δαίμων ὠκραλλογτοι αὐτὸν καὶ ἐλφιιώοντο, ὅξ ὑτέρυ εὐ, ϑοόπου, ὡς δ.3.69.- 

10 τη ὀργὴφ χρῳτοιετα, κὴ ϑυμι αὐἴϑελνοιδιοι ̓ ἐπεὶ ὺ τούτο ἃ υημῶν δ] γαλεπὸς, ἡ τύ- 

τς μάλλον, (δυ' δαιμονώνζῳς ζιλανίζειν χ6. Ὁ »ϑυ γὺ δοιμονᾶν, Εἰς γέενναν σἕρκ 

ἐμόαλλει ὃ 5, ὀργίζειϑοη ὁ μνησιχακεῖν, αὐτῆς ὀκξαλλει τὴς βασιλείας Τὴν ἐἰρρινών. 
αἱ ύτω ῥυθμίσωμδν τίω θὐγίω » διυησο ἄθα, μ(' πἰκρυσίας λέγην χαὶ ἡμεῖς τω Θεῷ, 
Εἰσαίκουσον τῆς πσοϑσιυλας μι. ὧφε ἐχ᾽ ἑαυτὸν ὠφελήσεις μόνον, χαὶ πσδϑοδὸ ποιήσεις 

" φῳ τῇ ἱκετησίω, δλλα καὶ (ὃ) ἀἰκούοντα Θεὸν ϑύφοφνῴς, ἀξιον τι δῇ ἐχιζυγμ των ἀντ 

μὰ αἱὴ. δὸ ἡὶ ραδίως" Ἐχινευσει. τῷτο ἀξιον τὴς υοϑεσίας ὠκείνης᾽ τῦτο μοίλιςα τὸν γα- 
οακτῆροι ἐκ ἦνον δείκνυσι ΓΙ νεαϑέ, φησιν,οἰκτίρμονες, ὡς ὁ πατὴρ ὑμῖδνο ὧν τοῖς εἰρρινοῖφ' ὸὰ Δικ, τ χε, 

ἡ πάλη, Εὐχεαϑε τοῖν ἐπηρεαζώτων ὑμᾶς, σπως ρηοϑε" ὅμοιοι τῷ παΐξῥς ὑμδν" μανϑ.ε μι, 
τ ὦ ἐρανοῖς. τί τοίνεων ζωυτης τὴς θύχης ἴσον» αὕτη οὐκ ἀγίξλοις, ὅτὸ Φρχαγέλοις, 

10 δ᾿ αὐτώ τῳ βασιλᾷ ὁμοιον ποιζ. ὁ 5 τω βασιλάᾷόμοιος δ μόνϑμος κ᾿ τὸ ἐγχωρϑεώ, 

ὠνγέησον ὅσης δἰ πυλαύσεται Τῆς πἰ ρησίας ὧν ταῖς ὄυχα;ς. 

3. Ὑἱοὶ αὐ, ϑοούπων,ξως πότε βαρυκάρδιοι ἵνα τί ἀγαπῶτε ματαότητο,, ἢ ζητεῖτε 

ψιώὸς ; Προϑς ἕνας "ἰποτείνει () λόχϑν, ὁ “ποιεῖται τίωὐ ξγχαδι μησιν, αὶ ἐπαίγά 
πίω συμζυλίω } ηἶγας ψος αὐ, ϑοθτων καλέει; «ἂν: ὧν πονηρία ζώνζα, ὥν “«ρὸς Ἀκ- 

3 χίλυ Ἐχιῤῥεπεῖς. “ἰ δὰ ποτε; ἡμεῖς γδρῦχ (οὶ δύ, ϑοϑπων; τῇ φύσει ὦ ὀρ, ϑούπων 

ψὶ, τῇ χάσατι ἢ οὐκ ἔτι, δλλ᾽ οἱ Θεού, Εἰ γϑεωῶῦ καὶ τίω Εἰκόνα τίω καὶ τϑιρετίες τί 
ρὸς αὑτὸν “] φτηρήσαιμϑν, αἰκέρφιον ἡμῖν ἔςαι Ὁ δῶρον. τες γῈ γμομϑῥες υους Θεῦ 
αἰ σ' τῆς χάρατος, αὶ δζῃ τῆς πολιπιίας ζω πίω δεῖ χαροικϊηρίζειν τίωω Εἰκόνα. δι 3 

᾿ γὰς βιωτικωτέρας ἡ ωρὸς χαᾳχίδν βέπονζε, εὶς δν,ϑοϑόπτων κοι λει ̓ ἀΐκωσον. δόντες ἢ τῳ. ς,. 

" ( μὰ τῷ Θεούζις ϑυγατέρας “ἣν δ, ϑούπων. ὁ μδυ Ὁ ἐὐνλυπίον, φησίν, Εἴρνχιβ. 

ἐδαμῶς, υϑς γδ" Θεού ἐγνζωῦϑε ἐκάλεσε, τεὶς ὡρὸ τότε ἐξ οὐουρέτων ὀγζᾳς δλῤ- 
δώ, ἡ τῆς τῷ Θεοῦ τιμῆς ἐἰπολελαυχέζις᾽ Εἶτα μεταξθιλομϑβές, αὶ γεορνοζᾳς χείς- 

ΜΈ, ἢὶ πὐϑλδεδωκόζῳς αὐνδἥΖ τίω τιμιζω. ὦφε γδγ αὐξῆσαι αὐν!ῃἶϑ' τίω κωτηγϑείαν, 
αὐεμυήεϑν αὐ τῆς τιμῦς, μέγιφόν Εἰς ἐγκλήματος κ᾿ ασύϑεσιν δεικγις ὃν, Ὁ τοιύτες 

3. οἵας ἡ οκ τοιούτων Ὡρὸς τοιαυτίων χατενε ϑύυσαι χακίαν. ἡ πάλην Θεός ̓ Ἐγὼ ἐιπα, ΨΝ τα, 

φιοί ἐφ, ὁ ἐοὶ ὑψέφου παγτες᾿ ὑμεῖς δ.ὡς αὐ,ϑοῦποι διποϑνήσκετε. γχἡ ϑέα τοῦ Ὡροφήῆτε 

τίω (ιώξσιν. δείξας ὁ πρότερον τού Θεοῦ τίου ἰφεω), Ὁ ὀὔπορον, τὸ τὸ δυμηχόμον, 
ὶ ηἢ Δ. Ι “͵ι ν ων} " ἜΧΕΙΣ ; ! ᾿ | ὅπ χξησοι, Χ, τὸ φιλάνιδλφφπον, ΟΤί ὠνϑλίψει γγλατιώει, 91| ἐλεαΐν δχινόυει ᾿ Εἶτα 

τς ὧν ἡ τίοὶ χαχυνϑρμζω οὖν ὀῤ,ϑούποις χακίαρ, ὃ τὸς ἀσεζείας τίου τυρρωυνίδου,καϑοί εν 

᾿ (ὁ ἀποηγιοόμϑμος οἰπὸ ὃ ὐθυμμίας, τρέπει Τ' λόχϑν ωρὸς (ἄν" εὖ ποννοία ζωγζῳς, μονονοχὶ 
; λέγων" ὅτι Ἰοιούτον ἔχοντες Θεὸν, ἕτω “γρηςῦν, ἕπω Φιλοίν, ϑο πον, ὅτω διιυατον, πῶς ωὡρὸς 

ει ἀσίρειὸμ ἐξεκλίνατε ; καὶ ὅρφ: τίω ἕνεσιν, πόσης μ(Τ' Ὃ ϑυμού γέμει νὰ “ὃ πδϑσηνεί- 
Ἢ κὐ ποσὴς τὴ Φιλοτοφίας, ᾧ Ὑ, φησι; ἐοὶ δυ,ϑοϑίπων,ἕως πῦτοε βαρυκάρδιοι ; ὡ»- 

' φύγω 



Ματϑ. ς. χγ. 

Ἐκλις «, ὶ, 
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ζῦϑα δὲ σφόδρα θβ καϑανδιομδε κὶ ὃ ὐπὸ τοῦ οὖν. Εἰ γλβ τὸ ἐξ οἰρχῆς μὴ συν 
ιδεῖν τού Θεοί τζω Δϑεργεσίαν, ἐγκλομσι" ποίὰν ἔξει συγγνωμέιυ, τὸ μέχρα τοσῦτα 

Ὡρὸὺς πίω αἰλήϑειον τυφλωῆεν; , τί δὲ ὅ61 βαρυχαρδιοι: ; ὑπαχυχάρδιοι ̓ (πρκικοὶ , τῇ γῇ 

“αξήσολωμδίοι,καικίαν διώκοντες, πογησλάν μιατιογτεφ,ταις ἡδυπαϑείαμς καταση πύμεγοι, 
τποιούτος γδὸ (ὀρκικὸρ. ἀνιϑέρπον. ἡ ῥόζρραλλων αὐ τ. βίον, δείκψυσι ἢ Ἶ " πηγέω Ὁ ἀσε(ε, ξ 

αρϑηλῶν δῆιδβτο μαίλιρα ἔ81 ὃ εὶς δὶ δύγμιατα εὑταῖς ἐμποδίζον ζῳ ὑψολά, οὐοὴ 
ΩΣ ἥω βαρᾷαν σλαρόανῖ ποιεῖ, ὡς Ἰθηϑυμία πονηοϑὶ δ) ἡ πσρῆς (αὶ βιωϊιχὰ συμπαίλεια, 

ὁ τὸ «τϑοσηλα οἰκῇ τῇ τῇ ὙΠ. Ὁ τοιαύτίου ἐκ ὦ τίς αἰρῦρτοι σπηλίνζων καρδίαν αὐξ στιπων, 

ἰθὺ ὁ Θαρεῖὰν αν ἐκοίλεσε᾽ ὁ ἢ κακδὺ τιον πο ἐφησυμρναι δὰ ἡ ἡνόχυ πείξν ἐπέχυᾷ, 

ν᾽ μόνον οὐ κατέχει ( παν, ἀλλα αὑτὴ χατα φέρεται συεϑμδίη᾽ ὦ δον ΩΝ ιϑ 

σαρκοικἢ μεταίρσιον ἐργαξεοϑαι, χ παϑὸς τ ἀρανὸ ὀρατεν,η: 9 , συγκφϑέλκχε Ται τῷ βα- 

ρυταύτῳ. ἫΜ νησημιαΐτων Φορτίῳ. ὁτὸρ δὲ δὼ ὁ ὑγέοχου Οιδτο ἡ ἡ," ὃ ὁ κυξ ρνητηφ, ποία, ϑπεί- 

ἐς ἐλπίς; ὥασεῦ οτὸμ λέγῃ, ΕἰΦ φώς Ὁ οὐ» σοὶ σκότος [81,18 σκότος ποσῦν; ὑτὸμ ὀχυ. 

Ὀερνήτης μεϑψη, ὁ τῶν κυματων ὁ τ Ἔ πνευμάτων Ὁ ἀτακ]ο ἡδιμῆται, πὼς σωνησεται ἡ 

ναῦς , ὦ δυ ϑυυύαπαι κουφέωυ τίω ψυχίω ποιεῖν ; βίος λιωμαῦς, τὸ ασϑϑς μηδὲν τῶ τῶν 18 

ὠΐζῶθα ει χεχινέναι, μηδὲ τοῖς “ποσὶν ἐστὶ παούσδισμενν ᾳᾷ χάτω φερϑιϑυά τε χα Ι'φέ- 

δόντου. τῶν ἅ ̓γὰ σωμιοίτων ας κατω φέρέοϑει Εἰωϑλονοἷον λίθοι, ὃ ξυλαικαὶ “ϑρ. 

τα ζΑ Οιαῦτα᾽ 3 αὐω, οἶον πῦρ, καὶ ἱπγεύα, χαὶ ὶ πτερῶν φύσις κούφων. ὸν δι τῶν 

κατω φερόντων δ κύφῳ σσοϑσϑησης, Οδ᾽θὴν τῶν ὙΨὌΑΥ ὄφελος, Οὐτῖὲ τὸ πυϑυματος τῷ 

βαρες γι αβθβαίμοντος τίω συμιμετείδν, ᾧ μκδέυτος ἐ «ἰξουομδῥν. ὅτω ἃ πόδας ἀν: 

ἔχη ἧς βεβαρημϑύσε, ἡ λυμοό’ πονηφϑδ' ἐ ἐπεισρέοντος, ἢ ἐπρα Ὡμνὸς εγοσήμαιτος, Οὐδὲν φε- . 

δος ἀστῷ τὸ Ὁ λοιποῦ σω σω ματος ὄντος Ἄυφε. Εἰ5 3 ἔχι μάτων τῶν, πολλῷ μιλλον Ὧι 

καρδίας, μυὴ τοίνων ποιαΐιδῳ αὑτίω βαρεῖδυ, ἵνα μή Κν (ᾧ πλοῖα ταὶ πολλζω ὑχοναῦ 
ψάμμον χαταποντίζηται. ὧν ἡμῖν γορ τῶ. Ἴ [ γὺ τὴ τὴ Φύσει Οιαύτη δ ]ν,αἰλλαὶ τῇ τῇ φύσι 

γέφρνε Ούφη ὰ αἰωφερής, ἡμεῖς ὃ αὐτζω φἴϑὰ φύσι βαρεῖ ποιούμϑυ. δἰδκεὶ φ 

ποϑϑφήτης ἐγκαλεῖ. Εἰ53 Φυσικὸ ζῶ, οἕα ἐν οὐεχάλέσεν. ὥασερ δῶ χῦ Φυσῃ ἡμὴ! 

χὰ βωδίξειν, ἂρ ὃ ̓ βαρώρϑμ: ταὶ  γϑνάτου, ΩΣ φυύσῳ γἰνε. ῷ Ὄράγμα, πεπεδηνϑέων. 

ἡ δ" ὅτω Ἰηὴ ἿΨΜ ποδῶν τὴς Δ θυοίας, λέγω δὴ δ λογισμών, συμιξαΐειν Εἴωνε. 
ΤΥ ἀγαπᾶτε ματαιότητα, καὶ ζυτέντε ψεύδος; 
Ἐγζυλειὶ ἡ τὰ Εἰδωλικά μοὶ δοκεῖ" λέγειν, ὁ τ' φ » πονηφίᾳ βίον. μιαίταιον »δ ὀχ. Ν 

γὺ λέγε τὸ ῥκενὸν στὸ ὃ ὅνομα Α ἡ, οραγμαῦ μη ἡ, ὅτω αὐ Οἷς Ε' λλησιν ὀνό μα» 
τὰ ἅ λῶν πολλαὶ ,ποραγματο Ὁ ἀδουμοῦ. ῥ θη ἫἫΜάλλων ὁμοίωφ᾽ δομα πλέ- 

τῷ; πράγμα ἢ θδωμού ὄνομα δοξης, τάγμα 8 ὕδω μού ὄγομᾳ διιυακείας, υ 
μένει ψιλὴ δὸ ὅν μαι. τίς δὲ δζυ ὅτως αὐόηης, ὡς ὀὐόμιατα ζοτεῖν πραγμάτων ἔρημφνς 
ο τα ἐαἰϑκοα διώκειν, ὦ ̓φόνγειν δεῖν ἐΟιαύται κα Ὄ αἱ ἡδοναὶ Ὁ δὴ βίν, κα "ἡ ἂἢ ̓ θυφφαγίαι: Η 
ῳ πϑύτα ψούδεταιὶ Ω ἀπαῖα: ; κῷ δόξὸν Εἴπῃς, καὶ ἡ πλούτου, καν δωναφείαν, πρίῳ 

ματαιότης. δ 9» χη ὸ ὠκκλησιαςῆς ἔλεγε, Μαπαεῤτης μαιταιοτήτών᾽ τὰ  πόϑᾷᾳ ματα!» : 

, ὁτῆς. ὧῳ δὲ ζωῦτα ὀδυιυάτω ὁ ὁαξόφύτης, πσαύτίον ἀὐλφρέδῳ ὁ ἢ γαῖ ἐν τῳ βίῳ. ὦ ὡ- 

περ “ὃ λυ εὐ Ἂς ἰδὼν να φϑγονζα φώς, διωκογζῳ ὃ ὃ σχότος, λέγη" ἦα τί τϑν» πούς - 

ὃ τἰδαλογον: ,ὅτω κ) αὑτὸς ἵγα, τί αἱ ἰγαπάτε ματα οτητοι ζυτεῖτε «ψιύφς; ; . 

4 Καὶ γνῶτε οἷ, ἐλαυμείσωσε Κύριος Τ' ὅσιον ἀστή. Ἱέτερος ἐρμενδντη ἐν 
σιν, Αλλαὶ γνῶτε ὅτι ἐϑαυμαίςωσεν. 

Εἶδες σοφίλν πσολᾳ ήτο, πύϑῳ αὐξᾶν' αὐάγει ἥσοῆς τἰω ϑεογγωσίδρ! ρυὐπὶσαβε 

, 

γάτῃ. 
}) εὐ 



Εἰς ὃ Δι τ 429 
κύτυ μέρος Τινὸς κα (ζύπα γνωραμώτέρυ, ἑαυτὸν Εἰς μέσον πὐρατιϑείς ἐγὼ δοῦλος εἰ- 
Μί; Φησί, τὖ Θεοΐ 4: ἀληϑούς "ἐπ ἐμωύ Οίνιω μαΐϑετε εἰτῦ' τίω διωλμιν,τίω ἰοω, 

πίω κηδεμᾳνίαν. εἰ μικρὸν ΣΝ τῷ χεφαίλαιον Ε-ἰς ϑεογγωσίων ἀδϑν . “ποιεῖ Ὁ πὗτο 

φάνερϑν ἢ δἰπὸ δι κ)ισματων ὁ πδϑφήτης, στὸμ πὐδὶ τὴς πσϑογοίας ἐντο ΟΥ ̓«λέγη- 
476, ἔχὶ ὅλιον ᾧ τ' ϑρανὸν ὁ τίου γώ νὰ Τ' ἀέρι φέρῥνϑμος, ἢ πὸ Ὁ ον (οῖς ὁρώ-- 

μδμοις δ, ταΐξιας (ὃ δομικρ,9) ἀϑανκερυ ων" κινεῖ ὃ ἡ  Ὄστο ΔΜ δούλων ἐστε λθγ9ν, ὦ 

δι ἐπ᾽ «υτύύσυμξαμόντων᾽ ὃ δὴ ἡ ὄχι τῇ Αἰρκαὶμι γέχϑνεν. ἔλεγον γῈ} αὐτώ, ΟἿ-- Γένεκγεῖν 
δαρδν ὅτι Ὡισιὶ τῷὸ Θεοζ ἡμὶν ἠχείς βασιλύύς. πόϑεν οἴϑουτε» πὸ “νίκης, Οἰστὸ ἦν - 
παίων, δπὸ ὟῬΨ᾽' πολέμον. «ἔἕτο χαὶ δχὶ ἢῬΜ' Ἰσδωίων (ἰὠέζη. ζᾳ Ν᾽ θαύματα τὰ ὑ-- 

1Ἰο πέρ αὐ γινόνϑμα,ποσαιν τίωιὐ γώ Εἰς φόξον ἐγέζαλεν᾽ ὁπῈρ ἢ καὶ πόρνη τότε ἡ ἱεθα-- 
ιωτία ἔλεγεν (τι ἐπέπεσεν ἐφ᾽ ἡμνᾶς ὁ Φόζος ὑμδυιὰ ὁ ξϑ μος. μία ζρίνων ὁδὸς ἡ διὰ μοῦ Νανᾷ, 
ἢ ΧἸισματων᾽ ἑτέρρ, ὦ σαφεᾳέρρι, ἡ δίῳ ἥν δούλων' ᾧ ζυτίω ὀὐωγῳ ὁ Θεὸς κατέ. 

ασεῖρέ χαθ᾽ ἐκϑίςην γονεθν. ὧν γϑι Αἰγυαηίες ἐπαίϑύσεν Ὡσὸ τῷ Αξρκαΐμ, ὧν: 

Πέρσας Ὄισπο ΤῊ αὐτο 'πάλιυ (ἂν Ἰσμαηλίζᾳς πὸ “ῇΜ ὠκορνων, ὁ ἑτέροις μινοίυς "ᾧ 

᾿ αἰαὶ τῷ Ἰαχωθ ἑτέροις, (ἦν' ον τῇ μέσῃ ν᾽ ποτα μόμ' Εἶδες ὥπασον τίει οἰκϑυνϑμζωυ 

παιδευουϑρίωυ, ΕἸπ ἤθελον, οἰπὸ ταὐν αἰ γίων. καὶ πο 3 τύτωνἢ ὁ κατακλυσμός, ἡ τῶν 

! γλωοσῶν δζιύχυσις, ἱκοα: Αἱ αναφησοι αὐτἕὦ πίω [ϑίνοιαν. ἵα ΝΣ μή δο τ' χεό- 

ν᾿ Εἰς λιϑίω ἐμπέσῃ Ὁ συμθδι, ὁ πος λαμμξανει τέωὐ πσοϑσηχϑολαν, ἢ Βαξυλὼν 
οντεύϑεν λέγεται Ὥστ τὴς συγχύσεως Μ γλωπών᾽ ἵα ὁ ἀκροατὴς Ὅσο τῆς τσ 9 σης: 

10 φρέλας ὀδυχουνϑμος, 6 1 τίω Ῥργίω ἔλϑη Μ συμξλύτων, ὁ μαΐϑη τῷ Θεοΐ πίω 

ἰμων. ὅτω ᾧ Ὁ) τίω δυυν οἰκϑιώῦτες πόρτες γλμτοι ἐμόμϑανον, χατ ἐμπορίόν Αἰ- 

γυηῆίοις συήνόνϑμοι. ἄλλως ὃ, ἐν χοῦς ὦ ἐν πσδϑοιμίοις σεῖδ πολλαὶ ξϑγη κτὶ τὰ 

μέρος ἐκεῖνο ζωδ᾽ δολ ἡ πολυὸδυ,βιοφπία καὶ κἡ πολυοχλία, ὗν τοῖς μέρεσι τοῖς κῦ τίω 

νι ᾿αατολζεω ((μωειφήκει. ἡ "ὦ ὁ Αϑαὶμ ἐκεῖθεν ὄξηλϑο, ἡ ὦ γύνη τῷ Νώς ἐκεῖ διότοι-- 

"6, ὁ (τ (δὴ πύρχον ἐκᾳ ἦσαν,ἡ ὀὐεςρέφοντο ἐχὶ τ πλεῖον κτ' λῥατολοίς. δλλ᾽ ὅμως 
καθ᾽ ἐχαφην ϑιυεὸρ διδουσκάλῃς ἀύζις καιτέφησεν ὁ Θεὸς, ἸΝώε, 1 Αἴφκανμ, τον σοι: 
ἀκ, Ὁ Ιακω, τὸν Μελχισεδέκ. δ 9 "ἡ ὁ καρ φήτης ἅτος ποῖ Εἰς ὧν αἰγίσς γνο- 

μδύων αὐαγή «ὄν: οὖν πονπεία ξωνγζῳε, λέγων γνῶτε ὅτι ἐθωυμιαίςωσε Κύρκος “ὶ ὅσιον αὖ-- 

ὅν Ἧ, (δον ἐδαυμαίςωσε; δα μαςὸν ἐποίησεν, Ἢ Ἐχισημον,λαμασοϑυ, αὐξαφανὴ τὸν θμα.- 

ϑοχεμδνον αὐτῳ, Σἰπὸ τῷ δυύλα τοίνεωυ ἡ ΝΜ Εἰς αὐτὸν συμξαμέντων μιαΐϑοτε 8 δεασυῦ.. 

τῇ τίου διεώαμιν. σέκ Εἶπε, δέδωκεν αἰ γαϑὺν μόνον, διλλ. ἐλυυμιάςωσε, δοιλῶν στι δὲ. 

χε ΜΙ πολλϑ Ὁ γουματος, ΜΙ πολλὺς τὴς κοδαιϑοξοποίΐας. ὕτω ὦ ἔχ Αζρᾳ. 
᾿ ἀμγέρλονεν, εἰ γδΡ μόνον τέο γωυναῆχᾳ ἔδωκεν ὀμέπαφον,δλλλαὶ καὶ ϑαυνμιασὸν αὑτὸν πα-- 
" μσχθύασεν ̓ ὡς μὴ μόνον εἰν ῷ μή παϑαὶν ᾧι δεινὸν ἐὴ ἀυπι τίου δωρεαν, δια ᾧ ἐν τω 

; ϑδῆθμασονν “μέωϑα; χτ' τίω Αἰδγυπῆον. ὦ ἅ οὰ δὰ Σαυτῦ δικαιοσιδϑζωω ἐγόετο, μ- 

Ἵ δὴ ἀηδὲς παιϑεῖν "τὸ ἢ ὀχ Ῥ κείνων ὠφέλειαν, Ὁ μα «οὐ ραδοξοποιίας ὠκέϊθεν ἐπα-- 
Ἢ μλλιν. τοῦτο ὑχὶ “ἣν ποιῶν παίδων, ὅπο ὄχὶ “«Ψ" λεόντων (ἰωέδη, δ» χε κυτας᾿ 

" γδμταχοῦ μ λυ κατος σώζει, ὃχ αἰσλχῶς, δλλαὶ τὸν ὅσιον. Εἰἶδες πῶς, μα ὧς. 
" ὀγώσιας, ὦ βία αὐριζοις πο Οοιίνεσιν ποιεῖται, στοαδεύων μὴ μιδγόν εὖν τῇ χουσότητι τῷ 
φΘρρ λα αὶ οὖν τῇ ὙΜ οἰκείων ἔργων εἰρετῇ ζᾷς ἐλπίδος ἔχεν τῆς σωτηρίας. 

Κύειος Εἰσακούσοταί μου οὖν τῶ κεκραγέναι με ασοῦς αὐτὸν. 
ἢ γὼ ω ὅλαι μοίφωσει,ὐχ ἴξαται μέθι τϑύτων, δλὰ καὶ ἕτερον θὐημεφίας Ε.Ἶϑὺς 
᾽ς ΚΟΥ. πιο δὴ τῦτο.: τὸ διηγεχως ἔχεν Θεὸ σύμῥιωχον ὼ βονϑον, καὶ πλυταχοῦ 

ἡ" Οδιεγίοῇ, [ΟὨ 1, 1. Υ γ πειριφάμϑνον, 
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παριςαίνδμογ. ναὶ Ν ὡπαϊξιϑτο ποιεῖ νὴ δὲς αὶ πὶ ,ϑλὰ διηνεκῶς, φησιν, αὐ αὐτὸν χα- 

λῶμϑμ. καὶ ὅρα πολιν κὠζώϑα ὃ ζάχος. ὡασερ γὸ ἀνω ἔλεγεν, ἐν τῷ Ὠχικαλεῖ. 
αϑαΐ με, ΕΣ ἐσήκυσέ μιν πῆς διχαιοσεώης᾽ ὅτω ᾧ εἰγζυῦϑα, εν τῳ κεκραγέναι μὲ ποὺς 
αὐτόν. πῶς δίω (οὔκ αἰκϑύόνται πολλοί, φησι; δζρῥ ῶ ἀσύμεφορρι αἰτεῖν. εγζιῦϑα Ν᾽ 

ῶ μή αἰκϑόϑηναι βέλτιον. ὡςε κἀν ἀἰκνω θα, μὴ δ τῦτο χαϊρωμϑρ' δ»λα καὶ ὁτὸμ 

μὴ ἀκυώμεθοι, αὶ δζοὸ τῦτο δυξαζωρϑν. ἢ δ) ὡσύμφοροι αἰτοιῦτες Ούκ, ἀκαόμαθα, 
ὁ τῳ μη λαθεῖν χερδουίνονϑμ᾽ ἢ ῥαϑύμως αὐτο υϑυ, ὁ τῇ μελλήσει τὴς δύστως Ὁ ὭΡοσ.- 

ἐδδίαν ἡμῖν ὁ Θεὸς σοφίζεται. αὶ τὅτο ὃ τ᾽ ἰκρὸ κέρδος. Ἐὶ γὺ ὑμεῖς, φησιν, οἴϑουτε 
δὸματα α᾽γαϑαὶ διδόναι Ὅς τέδενοις ὑμδ πολλῷ μᾶλλο ὙΌΣ ἡμδι, Ἐχιςαμϑδνος ΩΝ 

δοιώαι, ὃ τὸ πότε δοιίῦαι, ἢ τὸ ( δούναι. ἐπεὶ ὶ Παόλος ἥτησε, ὦ Οὐκ ἐλαδω(αάσυμι.- ι 
φόρως "ΣΡ ἠτᾷ) ὁ Μωυσῆς, καὶ σοὶ ἐκείνῳ ἐπένθυσεν ὁ Θεὸς. μὴ ζοίνιωυ Φἰτοςώ μϑῳ ὃ. 

τὸν μὴ ἄκσωμμθα, μηδὲ ἀλύωϑρ ἢ νωρκῶμν, διλ᾽ ἐχημδίωϑν. πόρτα Ν᾽ συμ- 

φερϑντως ὁ Θεὸς ἐργαζεέται. ) Οὐγίξεοϑε, ὼς μὴ αἰζρτώντε ὦ λέγετε ὦ ταῖς 

καρδίαις ὑμδ; τὶ ζαῖς κοίταις υμδιμ'κατανύγητε. ἫΝ 

ὅπερ ἐμιιπτόϑαϑεν εἶπον, ὅτο ἡ γιοῦ λέγω. ΚΡΤΗΝ "ὃ Ὡωρὸς ϑοογψωσίαν αὐςξν μέλ- τ 

λει χειρριγωγεῖν, αἰπαλλώῆει τίω ψυγίω τοῖν νοσημάτων. οἷδε Ὁ, Ἢ τ βίος δι.- "φὶὺϊ 
ῳϑαρμθιος, χώλυμκφ. τὴς ἢ ὑψηλων δογμάτων αἰκριξείας γίνεται. ὅπερ δἶχυ καὶ Παῦλος 

αἰννῆδνϑμος ἔλελν΄ Οὐυκ ἡδεωμήϑην ὑμῶν λαλῆσαι ὡς πγυμοτικοῖς, δλ᾿ ὡς (ὑρκιχοῖς, 
ὡς νηπτίοι; εν ρλφῷ᾽ γαλο ὑμᾶς ἐπότισει, κὶ βραΐμα. χαὶ παλιν ᾿ ἸΠερὶ  πι-. 

λεξ ἡμῖν ὁ λόγϑς ἡ δυσερμέυυξυτος, ἐπεὶ γω ϑρ9. ἐφε τίω αἰχοζωώ, καὶ ὁ Ἡσαΐας, Γνώνα τὸ 
μου ἀκ δὺς ἔαϑυ μούσιν, ὡς λαὸς διχαιο( μύζεν πεποιηκὼς ὦ κρίσιν Θεού μη ἐγκα- 

τωλελοιπως. ᾧ Ὡσνέ" Σ πείροτε ἑαυτοῖς Εἰς διχαιοσιωζιω, φωτίσατε φῶς γγώσε- 

ὡς. ἢ ὁ Χοιφός Πῶς ὁ φαύλᾳ πορᾷοσων, μισεῖ τὸ φωρβὺ Οἕκι ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς. 
ἡὶ πάλιν ΤΠῶς διώαοϑε πιφεύειν δόξαν αὖ δήλων λαμμδαύοντες, ἡ τίου δυξόν τίω 
νὰ τῷ μὲνγε Θεούῳ ζητοιῶτες. ἡ πώλιν Ταύτω Εἶπον ( ϑνᾷ- τιν, ὅτι ἐφοζούνο 24 

το ὥν' ᾿σδαίας, ἥα μὴ δἰποσιυαίγωηϑι ϑμωγται. ᾧ παλιν᾽ ἸΠολλοὶ αὶ Ἐχίςευσεν Εἰς 

αὑτὸν, τὸ ὄζου τὺς φαρασαίωας ἐχ ὡμολθηρίώ. ἢ πὸμτοωχοὺ ἴδοι τις ἀν τὸν διεφθαρμέν 

γον δίον πσοὲς διογμματων ἀκρίξειδν ἐμιπύδιον γινόμϑμον. ὥασερ ΝᾺ λήμοη τῇ Ὧ' ὀφϑαλ- 

ῥ(ϑν διειδεῖ κόρῃ πυδϑσιξλμόσοι Ὀχισχοτεῖ ἡ 20}! τὸ φωτίζον ὅτω δὲ ἢ λογισμὸς τἰα . 

πογηρίας κουτοιλημμένος. δ] ὁ αὶ ὁυορφήτης τῦτο Εἰδὼς, λέγει" ὀργίξεοϑε, ὼ μα- 9 

εϑότόμετε. γὺ τίου ὀργἀω αὐαιρᾷί γγοησί μιν γ)) Οὐδὲ τὸνϑυμὸν ὠκκὀπῆει ἡ δ᾽ ΓΝ 
φέλιμος κτὶ τῶν αἰδικϑιωώτων γνόνϑμος ᾧ κτ' τῶν ραϑύμων) διλαὶ δὲ τίου ἀϑδὴκον ἐγ 
γἀυ, (Ὁ) ὠλοχον ϑυμόν. αὶ καϑυίαῆ» ὁ Μωύσης Εἰς () ἡϑυκὸν ἐμυπτεσῶν λόχον, Ἐἰπὸ τὐ- 
τὸ χσθτον τῆς νομβϑασίας ω Ὡὐρχέω σποιφ' ται μὰ έγων,ν φονεύσεις, ὅτω δὴ ὦ ὧπε᾽ Ἂ- ἥν 

λέπλῴο (ὗν, ὅσῷ καὶ μάλλον (α τῆς ἐυσεξείας γνωρικϑύτεροι ζω. ὁ Δ᾽ Ὁ» (φου 

ὠκκόπηει" (ὅν 5. ὁ τίω μηπτέρρι τῷ φόνα, Τὶ ὀργέω,  τίδδ ῥίζαν, ὶ ὃ πυγάύ. δ9 ἀἱὸ 
Χριφος κοαιταφέλλων τί ὀργάω, ἔλεὴν Ὁ ὀργζόνϑμος τῶ αδελφῷ αἰντα Εἰκῇ,θνν- 

ἡδεῖσαι Εἰς τίου γέρνουν τῶπυρϑς. ΕἾδες πάνταχοῦ μέτρα᾽ ἐργίζερϑε καὶ μιὴ αἱ μδοτά: 
γετε᾽ ὁ ὀργιομῦμος Εἰκῃ. ἐξ ὙΡ ὲ δικαίως ἐργάξειϑα,. ἐπεὶ ᾧ [ζαῦλος ὠργίεϑη τ . 

Ἑλύμα, καὶ Πέξος τῇ Σαπ᾿φείρᾳ δλλ᾽ ὑκ αὐ εἴποιμι τῶτο ὀργάω απλὼς, υλώ φιοθ 
λοσοφίαν,ὼ χηδεμονί ἢ οἰκονομίδν. ὀργίζεται αὶ πατὴρ ἐῳ,αφλὰ κηδονϑρος. Οκε!- 

γὸς 61 ὁ ὀργιζόνϑμος εἰκῆ, ὁ ἑαύτὸν ἐκϑικϑν ὁ ἡζᾳ ἑτέρων δίορθών, τ πόύτων θ])νν- 

μερώτερος. ὅγῆ, αὶ ὁ Θεὸς, ἐπανιλέγηται ὀργίζεοϑβι, ἐχ ἑαυτῳ ἀμύνων ἐρίζεται 

- 

! 



Εἰς ᾧ) δ. ῬΑ: 431 
ἀλλ ἡμᾶς δἰορθυύρϑνοσ. τῷτον ζίνεω ἡ ἡμεῖς μι) ἄθα. τὸ δὰ Ὑ» ουτῶς ἐπεξιέναι, 

δον τὸ ὃ ἑτέρως, αὐ, ϑοφπίνον. αλλ᾽ ἃ Θεὸς ἐυ ζζωτῃ ἡ μδν ϑιέφικε μόνον, ἢ δικαίως ὁρ-- 

γίζεται, ὐγλν᾽ ὅτι Φὐσὲ πο'ος αὐξιὶ Θεώ 6! κἡὶ ὀργή. μι ζοίνω μηϑὲ ἡμεῖς ὀργιζω μέλας 
Εἰκῃ. ἡ "ὃ δζβ τῶτο ἐἰὐγετέϑη ἡμῖν ἡ ὀργή, ἐχ ἵνα ὦ ἡμεῖς ἰὐϑδοτόμωμδν, ΡΥ ἵνα ἐτε- 

οϑς αἰ μϑοτλμονς κωλυωμϑρ' ὄχ ἥα παϑος ᾧ νόσημα μηται,αἰλλ᾽ ἵνα παϑῶν φαρ- 

κογ. νόησον ζοίνεω χα κίας αἰπροολίω, ὁτὴυ ὃ φωρμοκϑν δυλητηρλον »έγηται, 

ἑτὸμ δὲ ϑ ζὰ ἑτέρων πραύ ματα δϑρδοιὼ χοὴ), ΟΥ̓ΣῚ τῦτο τοαυ ματα ἐργαζω θα’ ὧσ-- 

περ δ Εἴ τις σίδηρον λαζων, ἵνα ζς ἑτέρων σηστεδῦγας ὠκκόγῆη, ἑαυτὺν Εἰκῃ κοιτοικό-- 

“ἶι,, πὸντουχή τῷ σώματος ἕλκη ποιαΐν " ἡ κυθερνήτης ὧν οἰ “ν᾽ οἰαίκων κοι- 
Ἰο ταδύη ὦ σκαίφος, δὶ ὧν τῆν" ἀτάκτων πγθυμοίτων τίω ῥύμάωυν ἐκκόύγῆειν ἔδει. ζοιούτέν 
πρὶ ὀργή δφήν,ργόμον γοήσιμωον, ἵνα Ὁ ὑπγηλθν ὑμϑᾷν διεγείρη ᾿ ἵνα τόνον εἐὐντίιϑὴ τὴ ψυ- 
χῇ ὕα σφοδροτέρϑις ἐργαζηται παθὸς ἴᾳς τ ῇἥὋ΄καἰδικουνϑμων ἀγάμακτήσεις ᾿ἵγαι 

πμφοϑυς ποιὴ τοῖς δχτΟουλοις. δζρ δὴ τῶ τὸ φησιν, ὀργίζεωϑε, Ὁ μὴ αμϑδότανγετε. Εἰδ 

μὴ μω διωατὸν τῦτο, οὐκ οβ ἐπέταξε. (ᾳ γὺ ἀδηώατα συ᾽οδὶς Ὠτιτάῆει. Εἰσοίγων 
᾿ς ζ νων γόμον δἰτοφολικὸν, ὁ φιλοσοφίαν θὐατελικζωὺ ὁ ζῳ αὐτὰ εἰπὼν ἀπῇ ὁ ὁ Κοιφὸς, 

ἐπίραν ασϑοείϑησι χ σαύνεσιν ὅτω λέγων᾽ 
Αἰ λέγετε οὖν ταῖς καρδίαις υμδί; τὶ ταῖς κϑίταις ὑμδιν κουτομύγητε. 

τί οι Εἴρηνϑμον ; δοκεῖ γδραϊζᾳ φὲς Εἶναι. ἐν τῷ χφιρῷ τω μ᾽ τὰ δεῖπνα, 

μη, φησι, ζωΐκα, αὐ ασοϑς ὕπνον" ἀπίητε ᾽ ζωϊκᾳ αὖ μέλλητε κατοικλίνεεϑει , ω μηδενὸς 

2ο φθλοτος πολλὴ ἢ ἡσυχίαι, βαθῴα ἡ γοιλζοη μηδενὸς διενοχ Ἄθιωῦτος, Ὁ δικοιφήφλον ἔγειρον 

ἵν! ᾧ (μυειδῦτος, δυϑιώας " αἰπαίτησον αυτό᾽ αὶ ὦ θ᾽ ἡμέραν ἐθυλϑύσω πονηροὶ, ἢ δῦλες 
Ἀ : 

βύπῆων, ἡ πλησίον αἰ παυσκελίζων, ἡ ὀχιϑυμίας δὲ θιϑμος διεφθαρμδῥας, τω οὖν 

τωὐχοιρῷ τὴς ἡσυχίας ὠκείνης Εἰς μέσον αἰγανγων, ὁ Ὁ (ἀωειδὸς Ἰηχιφήσαις τοῖς οἴζφποις 
τότοις λογισμοῖς, χα τάξωνε αὐκᾶν", ὁ δίκζω ἀπαίτει χωτάτεινε τέων αἰ μὗδοτῶσαν δχοί- 

25 γοαν. Τσο ὙῸΡ 061 ο, χατὸμύγητε᾽ δὐτὶ τῷ νύξατε, κεντήσωτε. ὧπερ Εἴπατε 

τας καρδίαις ὑμδυ μεθ᾽ ἡμέραν, τ τέςιν, ὦ ἐλογίσοιοϑς πονηροὶ βυλϑύματω, ζιῶτα εν 

ταῖς χοίταις ὑμῦμ, ἐν πω καιρῷ τῆς ἡσυχίας ὠκείνης κολοίσατε, τιμωρήσοιοαϑε. στὸν μή-- 
τεφίλος οχλῇ, μήτε οἰκέτης πϑροξιώη, μήτε ποραγματων ὄχλος ἐπείγῃ, τότε “ιν 
μεθ᾿ ἡμέραν βεξιωνϑμων ποιεῖαϑε λόχϑν. ὁ Αἱ 9. τί μὴ Εἶπε βημάτων ᾧ ἐρῴων,δλλ᾽ ἐν- 

0 υμηματων πογηρών ; ὧκ πἰἴξκασιας τῦτοπεδύων. Εἰ δ} (ᾳ, πονηροὶ βαλβίματο 

διϊ κολάζει, ὦφε μὴ Εἰς ἔρον ἀξιέναι " πολλῷ μᾶλλον κὺρ “ἔργων καὶ “δι᾿ ρημιαίτων 
Ὠιφύφειν δὲῖ τίω ψυχω. τῦτο καθ᾿ ἐχαφην᾿ σἠνέαϑω τέρω ἡμέροιν᾿ κ) (μὴ τατοότερον 

ὩΣ 

τοϑυπγώσῃς ἀν.3.095»πε, ἕως αὐ αἰγἀγογίσῃ ζᾳ με ἡμέραν στ! πεπλημμελυμδμα καὶ παγ- 

᾿ πῶς ὀκρποότε 699 ἔσῃ τὴ Ἐχτόσνι τσθϑς Ὁ τοῖς ἀύθις ὀχεχειρῆσαι. ᾧ ὅπερ ἐχὶ “Μ᾽ - 
᾿ γνέίων ποιεῖς, Ὁ Οὔκ ανέχη δύο πο θεῖν ἡμμέρρις, ὦ μὴ δῖναι ασϑϑς (ὃ οἰκέτίω όρρν, 

ὡζε μὴ σύγχυσιν “νέαι, τῇ λήθῃ "αὐ αὶ χὶ ΔΜ ρα ξεων ποίει καθ᾽ ἐκαίφην ἡμέρφν. 
τ ὦ» ἐασέρα, λουρϑέσιον ἀπαίτει ᾿ ψυχίω, ὁ χαταδίχαζε ἡμδοτηκότω λογισμὸν, αναρ- 

τῆσοὶ ὡς Ῥ χὶ ξυ λυ, ὁ Θα σείγισον, αὶ πο αγελλε" μη τοῖς αὐθῖς Ἐχιχειρεῖν. Εἶδες ἰαπρεί. 

ἂν δρρίῃν, πῶς  ασοφυλαιζικϑις ἡ δϑρθωτικοῖς κέγρηται Φαρμαίχϑις. τὸ ὥ γ»» 
40 φὐδαγξελλειν μὴ δ ατίωήειν Εἰς αἰμϑοτήμοιτα, πυδοφυλοκίκϑ φαρμαίκα χῶρφιν ἐ- 

᾿πελχει᾿ οἷον ὀργέζεοϑε, ἢ (ἡ αἰμϑοτλμετε. τὸ ἢ, ὦ λέγετε ὧν τὰς καρδίαις ὑμδιν', ὑχὲ 
ταῖς χρίται; ὑμδβ!καυτλμύγητε, δἰορϑωΐοκϑ, μ᾽) τὸ αἱ κδοτεῖν, παλιν ἐπαὶγή φαρ- 

, ᾿θχρυ, γ αὐτῷ τῷ αἱ δοτόντος τέω ἰατρείαν Εἰ ἰσούγων. ποιωμοθο τοίνμω πίω ἰατρεί. 
ΘΠ εγοἱζ, τοι, 1. Υγ Χ αν 

ὴ 



ᾧ Κορ.14.λα͵ 

43»; ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΉΝΕΙΑ 

αν ζυυτίω, συ μίαν δυσχολίαν ἔχιν ᾧ ἐἰ ἢ ἐκ αὐέχε!) ἡ ψυχὴ μεμνηοῖ,  πλημμῆῃ- 
μμάτων αἰογευνονϑῥη χὴ ἐρυθριαΐσει, ἐστὲ τϑῆς αὐντίω" δὲν σοι κέρδος Ὥστ τ μὴ βῬη μμ- 

νεύειν, ὀηγαὶ ἡ πολλλ ἡ βλοΐξη. ἐὰν γὸ Μὴ μνημονθύσῃς χ' στ " νιώντοτε κατ ἢ ἀἰπαὶ.. 
τῶν ὀφϑωλρδμ κείσεται σοι ζὰὰ αμδδτήματα. αὐ ϑγμῶ αγαλογίσῃ ζωῦτω, καχείνων ἀ.. 

“τα γύήσηαχέως, ἡ ἑτέροις εἰ αὐδεπεσῃ ῥαδίως κἡὶ γ ψυχὴ δεδυικῆα Ἐ ἐασερινὴν δίχῃν, ς 
μιὴ πώλιν ὑπὸ Ὁ αὐτὶ αλῷ ψῆφον,  κατατοίη) ἡ μαςιχϑῆ, ὀκρηρφτέρᾳι γινεῖν «ἰθὶ 
τἰωὼ αἰεδοτίδν. ὁ Ὄσῶτον Ὁ χέρδος Φ παηροίγματος, ὅΤΙ μῶϑα μόνον α᾽ ((μυεχὼς αὐτὸ 

ποιήσωμϑμ,-᾽» ἕξει λοιπὸν αρεν ἑαυζᾶν: χαταςήσομϑμ. μὴ δὴ αὐἰθείδωμδν τοσῦτον καλόν, 

ὁγὸ αὅτο ογζυῦθα καϑίσοις Ὁ δικαφήρλον, νὶ δώσει πικρ9ὲς θυϑιωύας ὠκᾷ, Εἰ "ὃ ἑαυ-. 
ἕν᾽ ἐκρίνουδι, Οὐν ἀν ἐχρινομεϑοι' κρινόμϑμοι ἢ “(αὺὸ Κυοίν πουδυῦ ὁμεϑοί, φησιν, ἵια, το 

μή ((ἰω τῷ κόσμῳ κατακριϑώμϑμ. ἵν δα μὴ χατακρίϑώμϑμ, ττο ἐργαζωώμεϑα. 
6 Οὐσατεϑυσίαν διχαιοσιώης, ἡ ἐλπίσευτε Ἐχὶ Κύρμον. 

Εἶδες αἰκολουθίαν συμθυλὴς Φὐρίτης᾽ Εἶδες πο λαίνεσιν αἰπηρτισμένίω. κατὸρμύ. 

ξας γὸ Ἐλὶ τοῖς αἰ μδοτή μασι, ᾧ ποιήσαι ὀκγηροτέροις πσεὲς Ὁ τοῖς ἀὐθις Ὀχηχειρησαι 
παλιν, ᾧ Ὁ δικαφήσμλον ἀϑαφήσεις ῶ αἰδέχαςον,. Τ΄ βοδιωνϑρων θυϑιύας αἰ πουτήσας, τ: ὅσο 

ὅτως Ἐχὶ τίω δ δἰρε τὴς ἐργασίθν ἀγει. σϑςεῖὶ Ν᾽ ηρχεῖ μόνον ἡ δστοχὴ ἢν χακϑῷ, ἀλ- 

λοὶ δεῖ πρλσεῖναι αὶ τίου ἐργασίαν "δ" ἀγαθῶν. δ αὶ τατϑϑίων χρδφιινᾷ λέγων, ἔκκλινον 
ἰπόχακϑύ, ὁ ποίησον ἀγαθὸν. καὶ ΣΡ ὃ δ ργία τῆς ἜΠΡΕΤΊς, κόλοισιν οἶδε ασολξενῷ, ὅχ 

ἡ ἐργασία τὴς πονηρίας μόνον. ἐπεὶ κακεῖνοι (ὦ) πεινῶντα μη «ϑρέψαντες, μεηδὲ δι- 
ὕντα ποτίσαντες, μηδὲ γυμνὸν αἰδεθωλοντες, ἐχ ἥρπασειν, Οἕρι ἐσιλεονέκτησαν, ᾿ 1 

(α ἀλλύτοια ἔλαθον αἱ ἈΝ, ἐλεημοσιωζωω Οζι Εἰργάσαντο, δ πτῦτὸ τῇ αθα- 

νατῳ πο θαι δὲ δόντοι χϑ λοίσει, ὁ ἡμμωφία, πτέρφις Οὔκ. ἐχ όσρι. δεν μόμϑοίνονϑμ, ὅτι ἡ Ὁ 
ἐπέχειϑαι καικϑίν " οχη σωτηρίας ἡμειν, ἐδ μι αὐ σῃ ᾧ  ἀἰγαιϑών καὶ Ἴησις, καὶ τῆς ας δἱᾷ 
“Ὡιρετῆςφἡ ἐργασία. δχρά τοι τῷπο καὶ ὁ πσοϑφήτης ὠπαγαγῶν τὴς πονηρίας δζρα τὴς χᾳ- “τῶν 
τλγύξεως, τ ποιήσαις ἐπιτηδειότερον κατ ϑς τίου τὴς διροτὴς ἐργασίδῳ, ᾧ Ὁ σκληρθν 1 
ο( ανοίας κατα μαλέξας, αἀπαλζω τε αὐτίω πὸ τὴς κατὸμυξεως ἐργασείμδνος, ᾧῷ 

δὶ διχαγοσιώης Ε ἰσοίγει λόλϑν, χα φησι, Θύσατε ϑυσίλν διχαιοσιωης, ἡ ἐλπίσασι 

Ἔχὶ Κύριον. τί ὅδ θύσετε ϑυσίαν δικαμοσιωης ; διχαιοσυγζον μιετέργεοϑε, διχμιοσιιζν 

πυδσφέρϑτε. τοῦτο μέγιφον ῷ Θεῷ δῶρον, αὐτὴ θυσία διεοτὴ αὐτὴ “δοστρορᾳ πολ- 

λέω ἔχουσα τίου -εἰρέσκειθι, ου ὦ πσοόξωτα θύειν, μόδρις, αἰλλα τὸ δίχαια. πα το} 
τεῖν. ὁρᾶς Τὴς ὠκκλησίας τίου πολιτείλν ὀμωϑεν “πολ διαγραφομϑρίωυ, ἡ ὀδὐτὶ Τῇ] α!» 

«ϑη Ὁ κείνων ζγοηζᾳ ζητου νϑνα, διχαιοσιούζω ἢ ογζωθα (καϑαπερ ἐμσδλοϑῳν ἐἰ- 
πον) αὶ Ὁ μιερικζω τ ρετέω φησιν, ἀλλα τίου χαϑολι᾽ κοιϑ0 ὦ δίχαιον δύ, 969 πονχά- 

λοῦκϑυ, () ὥπασοιν εἰν ἑαυτῶ ἔχονται τίω! τὐροετζωύ. αὐτὴ ἡ ϑυσία κα “χθημαΐτων δεῖται, 
᾿ μαχαήρρις, ϑυσιασηρίου, ἀ πυρϑς᾽ Οέκ Εἰς χα πρὸν Αἰ λύεται ἡ τόφεαν ὦ κψίσαν, 15 

δ λλ᾽ Φρχεῖται τῇ γνώμῃ τῷ πσδλσοίψϑντος ᾿αὑτίω. ζυτη ὅτε πενία κώλυμα γένεται, 

ὅτε «ωχεία ἐμπύδιον, υἱ τύπος, Οὐκ ἀλλο τοιούτων φυεϊεν᾿ ὄν σπου ὸν ἧς, αν. 

εἰν αὐντέωυ δυνήσῃ, αἶντος καὶ ἱερευὶ ἢ ϑυσιαφήθλον αὶ μούχαμδϑι καὶ ἱερᾷον γινόνϑμος. ζιαύτω 
“ἡ Ὁ νοεροὶ καὶ πγϑυματικαί" πλείονα ἔχει τέων ϑὐκολίαν, συοεμιας δεόμϑνα τὴς ἔζω- 
9ιν ἐργωδίας. Καὶ ἐλπίσουτε Ἐχὶ Κύρμκον. Ετπερθς φησι, Κα) πε- 40 
“ποίϑετε τῷ Κυρίῳ. Ο Ν δ τὴς διχα ας πολιτείας ἵλεων αὐτὸν κἰησοίψϑμος 

ἃ ἀὐνϑυυ, μεγίς ἴω ἔχει συμιμαιχίαν, αἰχείρωτον τίωὐ βοηϑειθν, πολλζω ἐκ {εν τίω 

ῥοττζω. Εἶδες τῆς θυσίας ῷ καρπον “Ὡἰραϑύξαις ὄντ ̓  Εἶδες ϑύϑγέως βλαξανοντὰ “ 
3659} 
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Εἰς ὦ ῷ δι, Ὅημ: {32 

ϑ6θν ἡ άἀγαθωὶ ῷ ϑησαῦρϑν. ὁ 72} Φθω έ ὧν σύμμαχον, ἄνα φοξιιϑήσεται 
ΔΙ πΟν: φυήδξιαι. ὦ τῦτο δὲ ἐν μικρὰ ϑηρετή, τὸ ἐπ᾿ ̓ ατῳ Ζοῤρῷν, ἡ χὰ ἐπ᾿ ̓ατῷ 706] πτι)έ.- 

γα]. μ᾽ ἢ Τὴ δινφηοσευύης ζ ζιτίω ἡμὰς ἀπαμτει ἱ πίων “Ξηρετίωυ, τὸ ἐστ ̓ ὠπῳέἐληί- 

ζω, τὸ μηδ ον βιωτικδν “αν φ᾽ αὐλα πότων ἑαυτὸν Ὡἰποφήσαινταν ὁκᾷ πζϑση- 

λριω ἡ αἰ διρόνοιὰ υ. (ἃ μ“ Ὁ ἢ“ "Σ ὄγτος βίᾳ παροϑγέλατα ὀνείρασιν ἔοικε δ σκιάς, 

ἡ τϑτων ΓΥ ἀδρλυές ὡρκί, ὑμοῦ τε Φαμόρδυα ᾧ ἀφιπῆαμϑμα, αὶ ἡ Οὐ αὐτῶ τῶ παιρέίγαι 

πρλοις ἐμποιοιώτᾳ (ἂν: σρύθας Ὁμε ἔχουσιν" ὴ ὃ} δὶ Θεὶνῤλπές, αϑαναϊο, νοτῆος, 

ἀχίνητος, μεταζολίωυ ου δι Ἰχορῦμν, ων ἀσφαλείᾳ πάσῃ καιϑιςῶσαι καὶ ἀ μαχον ποιοί... 

ου (Ὁ) αντὴ Ἴ αἰκριοείας χ) τὴς  ὐρβσηκούσης Δι ϑλίσεως χξώμϑμοι. 

τὸ Πολλοὶ λέγϑυσι, ηἰς δείξει ἡμῖν (ᾳ αἰγαϑού! 7 Ἐσημειω,ϑὴ ἐφ᾽ ἡμὰς Ὁ δ φώς τοῦ 

«πελσώπου! συ Κυρλε. Λπαρτίσας τίω αἰ δὴ, ἡϑων αρλοκύεσιν, ᾧ 
τί ἡ ϑεογγωσία, ασξϑσαγαιν, ων, ν πόύτο χιγήσας (ξ3πον ῷ δυνά νϑρμον δι ϑναφησοη .} 

πεπλιλυνεδήων τίω ΩΝ, αἴγοι ᾽ ταὶ μοίλισα Ὡσῦ τὴν αὐακεινϑῥων αὐ τῷ, χαλ τῆς Εἰς 

αὐκΐυ καρρνοίας, δείξας εἰυτυῖ τί κηδεμονίδν , αὐτί θεσίν πίνω Ὡἰρὸὰ ἣ αἰεϑενεφέρων καὶ Κη 

τς παχυτέρων Ε ἰσοουδμίω αἱ (ϑησι , κα) λέγει ̓  πολλοὶ λέγθυσι, εἰς δείξει ἡ ἡμίῳ ᾳᾷ 
ἀγα: ἐν ὦ ὁλίῳ οἱ, ῷ γ» ἩΡΟΙ χὴ δόχιμοι καὶ ἡ Φιλοσοφεῖν Εἰδύτες ζωτα λέγϑυσιν, 

δ λα τὸ ἐκεχυμϑύοι πλης γυς, τὸ «4 θἰχριτὸν, ζς Δμοία, ππξεσνλώμϑρον. (δὲ ὅδ οφησι, 

ῷς δίξειη ἡμν ζῷ αἰγαα: Εἰσί ἐψες ὦ λέγθιτερ, Φ Δ πὸ Θεοῦ Δ(εθάλλοντες τίω 

καοϑνοιδν, (ὦ) ὃ ἡδονὴς οντες ἐρᾳφαὶ, ἀμψέστως ̓ ὴ πλύτυ δόξης ὦ δευναείας, ὃ ὁ! ἡ ἐρων-- 

1 ν «τ Ῥιαύπι Φασι᾿ που ἴο αἰγαλεὶ τῷ Θεού, ἐ ἐγὼ ὧν αἼωχίία καὶ Ὁ νόσῳ Ὡ  ζαλαιπω-. 

εἰᾳ Χὴ ὸ ζις ἐ ἐλαύτοις δεινοῖς κὰ ὦ ἐπηρείαις ᾧ Ὡ συχφφϑπίαις᾽ ὃ ἐτέρ9ς ὃ ον ϑυημερά λῷ κὴ τρυφῇ 

καὶ διωαςεία, ἡ δόξῃ ἡ πλϑτῳ. ὶ ὦ ἃ Ψ ζῶτα μόνον ζητοῦσι τὰ ἀὐγαλεὺ, ζῳ ὕγτως ἀγα-. 
λὲ αἰδατρέχοντερ, ̓ϑηρετέωυ λέγω Φιλοσοφίαν᾽ ὦ 5 (ὑπερ ἐφϑίω Εἰπὼν καὶ ὁ τί 

τῷ Θεοῦ, πελνοιὰμ οὐτάϑων φζαθαλλυσι, λέχϑντερ" πού ἡ τῷ Θεοῦ πρόνοια, ἵσαύ- 

45 τὴς συγχύσεως ς» τῷ βίῳ γινομϑύης, ὃ ὁ Τὴ πλειόνων οὖν πΠωχείᾳ ᾧ πενία ὁ τοῖς ἐλά.- 

τὴς ὑτῶν χαχϑις: ; φὶ τεκικήσλον ἀυτοῖ τὴς κηδεμονίας ; τον "ὃ ποιᾶσιν ὡζῦτά λέ. 

"ϑντές, ὥασερ δ. Εἰ ὩΣ οὕ σαλερῷ μιεσημεξρίαι ᾧ" ἥλιον ἰδεῖν Ὀειζηποίη, καῇ ̓ αἰμφιζαἰλ- 

λοι δὶ τῷ Φωτὸς. . ὅπερ δεικφὺς ο ποφλφύτησνσι ̓αχίςἐυέ ἐπσ᾿γῶν τίω λύσιν, ἔλελ, 

ἐσημειω δὴ ἐφ᾽ ἡμὰς τὸ Φως τῷ πσξλσωώπτε οἱ Κύειε. Οζν Εἶπεν, ἐφαΐη, ΟΥκ εἰ- 

40 Πῃ, ἔλαμαψωι, δ ἐσημειωϑη, δηλών ὁτί ὥασερ τὸ οὖν μετώπῳ σεσυμειωμϑέίον πᾶσι 

καπεδυ λον ὅ61, χαὶ σόν, ἔθῚν Φύσα, αὐτὸ λαλεῖν, σϑεῖξ οψω Φωτὸς γέμισαν ὺ αἰὐφιεῖ- 
σαν ακίνας δυυματαί τις α αἰγνοῖσοι ̓ ὅτω, φησὶν, συσὲ τίω πσξήνοιαν τίω σήν. ὡασερ. 

Φῶρσισημειωρϑίοὶ, τατέςιν, οὐτετυπώρδίον καὶ Χ) ἐγκεχαροιγρμένον ον» “σϑόσωπίῳ, πάσίν 

Ὧι χαταδηλον᾽ ὅτωῖ δ ἡ καθ όνοια, πῆς φιλου,ϑεϑ'πίας τὴς σῆς. φώς γ ρο - φῦλα» 

Π αΠϊληψιν Φησι, τίω χκηδεμονίαυ, τί συμμαχίαι, τίωὐ πσδόγοιδν. Εἶπα ιπυφηναάσ 

μδνος τῷτο, ἡ ὁ ἰποδειξιν ἐπαγή. “ποίαν δὴ ζωτίω ; 

ἔδυχας ὀυφρρσιωυζευ ς ἰς τίω καρδίου μϑ. δΔιαξαλὼν τὸ αἰλόγιον σπλῆ)ος, 

πὸ γενέ ἐχόντων ᾧ ὑγιαμόντων τίω Ὀὐπδειξιν ποιεῖται Ὁ ἢ Θεού πσρϑιοίας,χα! ἢ φη- 

, δ ἔϑωχας δυφρφσιωύζεν Εἰς τίω "αιρδίαν μδ' τατές!, Φιλοσοφφεῖν ΓΙ. ἐπαίδεύσεις, 

πῆρ ᾿ὐϑορᾷν ἽΜ βιωτικδῖν ̓ορλγμάτωι, Εἰδθαι ζᾳ αἰληνν ὐ μένοντα ̓ χοναῖρ" "ἐμε- 

τεώριστις ἐλπίσι᾽ “ϑϑς ̓   μέλλεσοιν ζωϊω ἐ ἔχει ρου γωγησοιζ᾽ “σθ9 Ῥ τπυλαύσεως Υ̓ 

ἀγαθών, τῇ ἢ αελσδοκία Μ᾽ ἀγαϑῶν λῤεηηέρωσεις. καλώοῦ ὅτως Εἶπεν. εἰ ἰγὺ Χχλὴφ 

ὀομεῖ ἐς μέλλων χρὴ ματα, ̓  ὦ Εἰς Φρχέω ἰέγαι κρῖ ἐκν τὶ Ἷ χα 9» ῬΏσποα 

ΘΟ εγίοῖ, τοῦ, αν ΥΥ 54 λριύσεω 



«Κῳ. Ι. 9, 

ι΄. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΕΙΑ 
λαύσεως μόνον, δλλαὰ Ὁ ΚΣ ὃ πείρρις ὀρϑούται τὴ τὐῶϑσ δυκία, πϑμζῳ τ γθόγον τὸν-- 

φωῶν νἰ ποῦ δέλπίδος᾽ οὐνόησον οἷον εἰκὸς ἐὴ) ᾧ βασιλείαν πυοϑσδοκώνζα. ζώσων χαὶ 

αἰϑείγατον, τ (ᾳ ἀγαθο ἐκεῖνα, Αἰὐτε ὀφθαλμὸς ΕἾδεν, ὅτε ὃς ἤκουσεν, ὅτε ὁχὶ χάρο 

ϑέαν αἱ, ϑοοπὺ ὀμέξη. δα τῦτο φησιν" ἔδωχας θυφοφσιωύζω Εἰς τίω κϑιρδίαν μιν, 
ὅπερ μεγίφης ασολνοίας ἑω, " ἴτε ἑτοιμοίσοι ὠκεῖνα ἢ θὐτξεπίσοι. Εἰ ὃ (ὦ πωιχύτερρι, 
νὸ σοϊρξ ὄγτες, χαὶ τῇ Ὑῃ πυδοσηλωνϑμοι, τύτοις ὦ ἀσοοσέχουσιν, αὶ οὐ Ῥοὲ (ἦἔδὸ κἰ πνοαί 

μϑνον, δλλαὶ ΟΝ τίοι ἐκείνων αἰγνωμοσιωΐω ἡ ζᾳ ρα χῆκαὶ ὁ ϑορυξος τῇ. "αὶ οὐκ χὐὰν; 
2 ε ῃ] , ! " ,ΑἾ 9 ᾿ ! γὦ »΄γ»"» ἰω] 

Εἶπεν ἱπλώ. ς, ἔδωχᾳς θυφρφσιουίω,δλλ Εἰς τίου χαρδιαν μα, δεικψες οτί Οὔκ οὖν τοῖς 

ἔξωθεν ἡ ϑὐφροσιώη, ὅτε οὖν αἰδραπόδοις, ὅτε ὧν γχευσῷ καὶ Ὄργυρῳ, οὐκ οὐ ἱμαη- 
οἱ, Οὔκ εἰν πφωπέζῃ πληθούσῃ, ὅτε ἐν δειμαςείας μεγέϑει, ὅντε οὖν οἰκίας μέτφῳ. αὕτη το 

ἡ ρὴ ϑὐφρϑσιωύη, ὦ καρϑίας, δλλ᾿ ὀφϑωλ δέ) μόνων. πολλοὶ ,ϑιο Τ᾽ ζωῦτα χεκτης: 

μϑέων, ἀξίωτον (ὃ βίον ἘΠ νομμιίζυσι, ἡ κούμεινον αϑυμίας ὧν τῇ ψυχὴ «ὐδεφέρασιν, ὑπὸ 
τῇ πλήθες “ῥ᾽ φροντίδων «ὐθεὰντλουρϑμοι, ἃ Οοῖς ((μωυοχέσι πιεξονϑμοι φόζοις. δον 
ἐμοί, φησιν, Οὐδ εἰν τύτοις ἡ θὐφοϑσιούη, ΔΛλ᾿ ὧν τῇ καρδίᾳ, τῇ νοερῶ, ον τῇ αἰ ϑνοία, 
τῇ ἀσωματω,ὶ (αὶ ἀσώματα φλυταζομδῥῃ. ὡςε Εἰ τὰ παρόντα σε ϑφραίνοι, καὶ ἀπὲ τς 
τύτων τίω ππϑϑνοιὸν μιλνϑοίγεις “ῷ Θεοῦ πολλῷ μάλλον Ὡιὸ Μ᾽ μελλόντων κατα- 

μόύϑανε, ὅσῳ Ὁ ᾧ ἀμείνω ὠκεῖνα, ἡ μονιϑτερρυ ὁ δα φαίρετα. Εἰ), 5) Ὁ ἐν πλοῦ. ᾿μῷ 
τῷ σι τῇ ὶ θημερία, πείθει θὴ τῷ Θεού τίωὐ πσολνοιαν᾽ πολλῷ μάλλον ὦ οὖν ἐρᾳνῷ 
πλυτεν, Εἰς ζω τίω σι ἐγατέτω κ᾽ πειϑϑώ. Εἰ5 λέρρις ον τίνος ἕνοκεν εν ἐλπίσι ζω- 

τα ἜΧΕΤΑΙ Χ᾿) ἐςν ἀφανὴ; ὠκεῖνο δ Εἰποιμὶ “δι μάλιςα Ζ ἡμεῖς ὡ πιςοὶ ἢ Φα.- 20 

γέραὶν γϑτων φανερώτερα 4 νομίξομδμ χὰ οὐ ἐλπίσι. ζιαύτη Ν τῆς πίζεως κἡὶ πλη- 

οὐφορία, Εἰ5 λέγϑις πάλιν, ὅίνος ἕνεκεν ἐγζωθα οὐκ ἰπολαιιξαγονϑῳ ; ὠκεῖνο αὐ 
Εὐποιμι" ὅτι σα! ὁ ἢ) σκαμμάτων χαιοθς καὶ ΔΨ αἰγώνων, ὠκεῖνος ὃ “δὴὲἥἢ“ σεφαγωνῷ 

ΜἊ βραξείων. ἡ τῶτο ὃ τὴς τῷ Θεοῦ, κηδεμονίας ἔρλϑν, ὃ ὧν  πόνας αὶ «ὖν' δρώζς 

τῳ βραχεῖ τύτῳ ἡ ϑχικήρῳ συγκλοραῖσαι βίῳ" Οἱ " βοοθεῖα καὶ (ὧν φεφαΐος ῷ ἀ- 
ϑαναάτω ὦ ἀγήρῳ " παρεκ]γαι αἰώνγι. ἄλλως ὃ), ἢ ἡνίκα (ὦ αἰαϑενέφερον (ὦ) πολλοὶ δι. ἵεμομῃ 
ἔχειντο,  ζῷ αἰαϑητοὶ ζωῶτα ἔδωκεν ἀὐξῆς αἰγαϑεί. “ἢ η»ιῶ Ινϑοιίων () δᾶμον δὴ - 
Οιαύτης ἦγε πολιτείας, καὶ ὃ πλούτος ἀδοῖς ἐπέρρει, ὦ τσοϑς γῆροις δξετείγετο ἡ ζωὴ, 
ἡ πϑὺ νόσημα. ὠκποδοὺ ἑώ᾽ καὶ πολεμίων αἰαίρεσις, ἡ Εἰρήνη βαϑεῖα, αὶ (ὅποια καὶ νί- 
χα!, ἢ δύπουδία χαὶ πολυποαιδία πειϑομϑέοις ῷ Θεῷ, καὶ πθύτα ζῳ Οιαύτα χόλον.» 
ὑρτὰ δ παρεγίνετο ὁ Κύρμος ἡμδμ Ἰησῶς Χρροῦς, Εἰς ᾧῷ ϑρφινὸν ἡμᾶς χαλοδνρὸ Μῶν 

ζωϑα πείθων καταφορνεῖν, χαὶ " Μ᾽ κείνων ἔρωτα οὐγωποτιϑένϑμος, αὶ Ὀποοάζων ἡ- ἰιδιμ] 

μὰς ΦΨ βιωτικϑίυ" Εἰκότως ζωῶτα ((ωέξαλται, εἰν ὃ ὠκείνοις ἀπας ὁ πλούτος, ὧι ἣν" 
«λείων ἡμδυίγνομδμων. ἐπεὶ ἡ ὅλ Ὦ που δίων, τοῖς ὦ μικροτέροις ἔτί τοια ὅτο (τα- 

πέρες γἠρέχουσιν, κἰπσοδή μοτα  ἱμαΐτια ἢ γουσία, καὶ ψίλλια᾽ ἐπειδϑι) ὃ αὐξηϑώσι, γα 
ζαύτα ἀφελόντις αὐτί, ἕτερϑι μείξογα διδῦασι, τέω (χὶ Ἔ βηματος θυδοκί μυησιν, τίω 

ἐν τῇ πόλει λαμασοότητα, τίω ον ζαῖς βασιλιχαὶς αὐλαῖς παῤῥησίαν, Ὥρχας αὶ δυ- 
νατείας, πείσης αὐςᾷν" αὐπαίχϑντες “ὃ πουδικὴς Φιλοτιμίας. ὅτω δὴ αὶ ὁ Θεὸς ἐποίησε" ἢ 

μικρῶν ὠκείνων χαὶ παιδυδίυ ἡμᾶς" ἀἰπαγαγων, πὸ ὀρανών ἐπηήείλατο. ἐχρω 

μὴ ποὺς ζα ύτα ἐτῆδησο ζῴρέοντα ὶ πο δατρέχοντα, μηδὲ μικροψύχει. σεὶὲ τότ 40 

ἀὐμοιρθν σε αἰφῦχεν. ὯΝ γὺ ὧν σαίρχᾳ αἰθοκεινϑμοις, ὁ σώματι συφρεφορϑδροις οὐδὲ 

τϑτων ἐχτὸς δὴ ἔδει, ἡ ζαύτα πλασίως ἡμὶν ΔΡΡΉγε!. δὲ δὲ ὅν» ᾧ ὁ χυδηφήτης χιγῆσ ᾿ 

σας" τῆς πγολνοίας ὀκῶνο ὃ Εἶδος ὃ ὑψηλὸν φιλόσοφον Εὐππων,ἔδωχας ἀφΩ»- Η 
σιωυΐν 

, ἵν, {} 

χω 



Εἰ δι Ῥόημὶ ες 

εἰὠϊω Εἰς τίω χαρδίλν μευ" ἐπαΐγει χα] τῦτο λέγων, ἃ Απὸ καρποῦ οἱγὺ καὶ 

ἐνὶ ἐλαία αὐὖῷ ἐπλυϑιώϑησον. Ὥστ Εἰπὼν δ μαιρὸν μέρες εὐ ὁ ᾧ παροτοίας 

ἐντεῦθεν κινεῖ ὃ ἢ ἐν τοῖς ὁρωμϑβοις φαμουϑῥης. ὁτὸμ γὸ Ε΄ πη σῖτον καὶ οἷνον ὦ ἔλαιον ἢ Ὁ 

ἐν τῦτοις αἰφϑονίδω ᾿κ ὑετεὶς λέγ οὗ ὡρῶν θυχρσίλω,ὼ γὴς λϑορνας ὰ ὠξένας, κ᾿) τόκον, 

4 ῥΨαέρος χύσιν, ὶ ἡλίν δρόμον, ὁ σελζωης πὐθεοδιως, ὁ ἀφρὼν χορείαν, ϑέρς αὶ χειιιδγα, 
μετύπωφ9ν Ὁ ἑαρρὸ γεωργικόν τέχνζευ,ὶ ὀργόβων Ἐξχετηδειοτή)α, ὦ ἑτέρων τεχνῶν ἐσμκόν, 
α) μὴ Ὁ Ρ̓ ζωτω ὥπομτα (ωδράμῃ, ὅχ οἷοντε (ὅν: καρποῖς τελέστρορη ϑέοσαι , ὅπ 

ἐς ἀκμδω ἐλϑεῖ. ὅτὸρ δέζυ Εἶπ, σῖτον κὶ οἶνον τὸ ἔλαιον, δίδωσι ὦ σοφῷ ἀφορμέω κα 
πὶ μέρος ὦ πᾶν γοῦν, πέλοιγος αγαστετάσας τὴς ἐν τοῖς Φαινονϑμοις τῷ Θεοῦ χσδϑνοΐ- 

τας, δ δὴ τῷτο καὶ ὁ Παύλος δομηγϑραίν πῦ, καὶ αὐδὲ τῆς πσρϑνοίας ἐὐτν α[αᾳλε- 
γϑνδνος, ἐγτόῦ γεν ὠκίνει () λόχον λέγων" Δειδὸους ὑεκῆν" χαὶ καιρὸς καρποφόρυς, ἐμι- 

,πιπλών φὴς χαὶ ϑὐφρϑσιώης ζρὲ καρδίας ἡμδ Ὧ25.5 ἀπέοκῆδς δι ὁ προφί.- 

τίς, χϑρεὶς ὡπόνταζὰ ὠλλα, Εἰπεὶν, ὀπώρᾳς, ἀἰχρόδρυα, θα φυνμ, “μη «περμμούτων, 

δι βοτὸμοΐν, λει μιϑόγων, ἀνθῶν, ορῬϑαδείσων, χαὶ οἵᾳ ἀλλα δ4), ζῷ ((μυεζικαὶ τί ϑησι 
"χα πσοϑς τίω ζωίω ἡμῶν ἀγαγχα αι, “Ούτὸ “τ ὅτων κάκεινα, ποιαΐν κατάδηλά. ὧπερ σδοϊὲ 

ἑπλώς ἡμὶν δίδωσιν, δλλαὶ (Τ᾽ πλήθους, χαὶ καθ᾽ ἕκοισον ογιαυτόν. Εἰ δέ ποτε καὶ συ-- 
Ἄλλοι, χαὶ οὐ τύτω παλιν τίου αγλνοιὸν ἑαυΐ δείωυσιν, αἰφυπνίζων τίω! ῥαϑυμίον 

δΙπολλών, καὶ διεγείρων αὐτοὶ ασοϑς Ὁ Ὀχιζητῆσοι πϑὴ ὠτυϊζωτα αὶ ἀγαϑα., εἰ 
δηγος λέρϑινν, ὅτι αὶ α Θεῦ Ὁ διδόναι ὑετὸν, δυλα Ὦ ἐιδωλων" ἐρω κἴϑα αἰς,πῦϑεν ὅτο 

Δολέλον; ὅτι οἱ ποιηταί, φησιν, Εἰρήίκωσιν, ὅτι ὁ Ζεὺς ἘθΊν ὁ ὕων. ΚῚ ὅζι αὐζοὶ ἐρρύκοισιν, ὅτι ἡ 
μη Ὧι ὦ παίδων φϑορϑυς, ὦ πατφαλοίας, αὶ τερᾳ τότων Οὐκ ἐλαῆρνα ἐγκλήματα, 

Δ Οὐρι ἔς!, φησίν ἰληϑη.Οὐκοιο σσοὴ τὸ υειν Εἰ γ)8)9 τῷτο δέγη,κακεῖνά σε αγαίγχη 
δξαυς. Εὖ 5 ἐκεῖνα ἐκξαίλλοις, κα) τῦτο μετ᾽ ἐκείνων ἡμεῖς δ, ἐπειδὸμ πἰρεχωμεθα, 
ἐδτυρμς ὁ Ἐ Θεού διιυαίμεως, πϑμτα αὶ κὑτ’ αὐνὴνν λερθμϑνα αὐξὶ αὐτο δι Ἴθίαϑου. 

“οἰκου αγαΐγκῃ σε χαὶ μοιηϑν αὐτὸν κουτωδέξαοϑαι, χαὶ ἐκ τότε μαγϑαειν, ὅτι πύρρω 

ἡιίας δρυυαΐμεως τοὶ τοιαύτο, ἐγκλοή κᾳτωρὸ Ούν ἂν Εἴη Θεὸς ὁ ζοιούτος, ΔΛ ὁ μῦϑος 
αὐτὸς ἑαυτῷ «ὐθεπί τῆι, καὶ τὸ ψεύδος ὑφ᾽ ἑαυΐν᾽ ἐλέ[χε) καὶ μὴ βύλομϑδμων ὑμδ καὶ 
καθόλου (ὅν; ποιοὶ ἐκξαίχλει. ὅτι 5 εἰκβιληϑέντων ὠκείνων,παντα οἱ χίσεται τα ὑ μέ-- 

, Τα, δδλον. χαὶ ̓ »» ζᾳ ὀγθ ματα αὐδἶῶωφ« ὠκεῖνοι ϑυρήκοισι ταὶ ἐπεϑυχθρ᾽ ὃ χα! τἰς “Μ 

Ἰοϑυμῖν φιλοσόφων ΕἼνκχω. εἰ5 ἀφεὶς ὠκείνος, ἐχὲ ζιὶ δλλνγϑοίας δραίμωοις, ὠκεῖ-: 
"σε ἐρήσομαι ᾿ τἰ ποτέ αν ὁ Ζϑὺς ἡ ζέσσα, φησιν, σία, ᾧ ὃ αἱαῷ (ὃ «ἕρᾳ μέροο,ἡ ὃ 

αλιρᾳ χαλϑσι ΟΝ ζέον Ὁ χάϊογ, ὀχϑιώ Οὔκ ἐς! λογυκή τὶς χαὶ . ̓φχριτιαὶ, ν᾿ 
ἀλογϑς. ὅτι γὸ ἡ τϑ ὠέρος φύσις ἅτε λόλϑν ἔχει, ὅτε λογισμὸν, ντϑιυτίητυ δλλον (61, ὃ 

᾿ πᾶς τῦτο οἷδε, κάν λίθων ἀϑαιοϑητότερος ἡ. ὦζε αγήρηται τέως ὁ Ζόυς,, καὶ ἡὶ ϑσία αἰστνὶ 
" Ἰφλρίκαι. Εἰ γὰ» «ἠρ ὅθιν ὁ Ζδὺ)ς, ὁ ὃ ἀἠρ-τῷτοες!ν ὅπερ Εἰρήχανϑν, καντόῦϑεν ὁ 
μιὰς οἰχέσεται. ΕἰὉ ἀὴρ, τὸ πατὴρ ἐμοτό τίνος, ὅτε ἐτεχέ τίνα, ἀσίδυ, οἷαν ὀρμα.- 
τλώῆυσι ἡλιον, ὑ Απόλλωνα, χαλϑσι,ᾧ υἱὸν αὐτο λέχϑυσιν νῇ. ὅτο ,ὺ ἥλιος λογία 

μὸν τίν δ ει, ὅτε “Δ! σνοιὸν ᾧ νοι, δλλα ἡ αὐτὸ φυσικὸν ἔξν ἔρηϑν, αἰούμϑμον ἢ αἴξε- 

, Φερϑμϑμον τῳ νόμῳ, ᾧ αὐροὶ τίω ρχζω αὐτω ἔταϊξων ὁ Θεὸς. ἄλλως ὃ σγτὲ Ὁ ὕειν 
Φτϑαϊγέρος δὴν, δλλα δ νγεφελών δεχομθῥων ζω ὑδὼρ οἐσὸ τῆς θωλάοσης, ἢ ἣν ὑδα- 

ἰώ ὙῸὈΡ υροινὸν ὀύωϑεν Φερομϑδῥων, κοιϑούπερ (ᾧ παρόφῆταί φασιν. ἐἰ Ὁ ἐπιςεῖς τοῖς 

Φε φήταις, σημεῖα. φανεξοὶ καὶ δλδ πϑεχόμεϑα, ἃ μάλιςα δείκγυσιν αὐςῶν" θεοπνδύ- 

Ὅς ἡμουδύους, ᾧ συν, οἴκολεν αι φλφϑόζας ἡμῖν, δλνν εἰπὲ τῆς ϑείας ὀκείης καὶ 
αὐαρυρονία 

Πραξ. δ). 17. 

π ἀπρ- ποι- αὐτυνοι 



ψϑν ρη. 8 δ. 

36 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΈἙΈΡΜΗΝΕΙ͂Α 

ὐπρορανία χαίολτος ἐριπρένοϑενζᾷα. πϑρ γδ ( αὐστ᾿ αὐνδμ' Εἰρηνϑῥα τέλος 
ἔχει, ὦ πόϑτα τοϑς τί ἕδρα μάτων αἰλήϑειδν δξέξη,ἀν τε (ἀ παλσιὰ ἀν τι ᾳ 

χανα βέλει μετα γείράζειν τὰ τὸ Κ αὐϑ  Ἰσυδοα ων Εἰρηνϑμα τοῖς “οοφήταις, ὥπόυτα 

τέλος ἔλαίεν, ὧν ἡ ἢ ἔκξασις ἀπᾶσι δήλη γίνε ̓ χά τε αὐδὶ τὸ Χριφοῦ οὐ τὴ χαγὴ, 

ἃ μάλιςα δείκγυσι ϑείδω ἐχατέρριν ὅσοιν πίω γραφίω. Εἰ δὲ ϑεία, χαὶ ζὰ ἐν αὺ.ς 

τὴ αὐθέ Θεοῦ Ε ἰρηνϑῥα ἀἰληϑὴ πάντα. μὴ τοίγιεν αἰμφίζόονε «δὲ τὴς τὰ Θεοῦ ασρ2- 

νοίας, δλλαὶ ϑαύμαζε αἰτῶ τίου χηδεμονίαν" δτί χαύτοι πονηρῶν ὀγτων ᾧ ἀγαθῶν, τίω 

οἰκωμϑμζω ὦ ἢ ἥλιον πᾶσιν αὐῆχε, ὡ (ἄν ὑετῶν. δίδωσι. Εἰ δὲ τιγας αἰφίησιν τῇ ῳ 

«ὔωχεία ἢ πενίαι, δρῶν αὐτδν' τί υχέω ἀφίησι, φιλοσοφωτέφαν τίω γωμέω 

ὀργαζομϑμος. ἰζε γ, ἰξε σαφας, δΤΙ ὁ Ζ σηλλούτος τοῖς μὴ “«σϑϑσέρυσι, πονήοίας ὅθ) χς 

εἰ πσηρέτης᾽ ἡ ποία, φιλοσοφίας ὅδ] μήτηρ ᾿ (᾿ ζαυτα δείκψυσι χαθ᾽ ἐκαίφην ἡμέραν 

(ἀμ πράγματα. πῦσοι ΔΜ στενήτωι δὴν πλοτοιώτων Εἰσὶ (ωετωτερϑΐ τε χ) Φιλόσο.- 

φώτερρι, ἢ (οὶ σώμαιτοι ὑγιεινότερϑι, “τὴς πτενίας αἰὐζις ἡὶ τίω σοίρχφ, χαὶ τίου ψυχίω 

δϑρθουμϑύης». 
3 ᾽ Ἂ ᾽ . ες 

9 Εἰ Εἰὐρίωῃ ἐχὶ ὃ αὐτὸ κοιμηθήσομαι, ἡ ὑπνώσω, :τὸ ΟἿ σὺ Κύριεις 

κτὶ μόνας ἐπτ' ἐλπίδι καυτωκισούς με. Ἰδοὺ ἡ ὦλλο πσδϑνοίας Εἶδος αὶ μιαρὼ, δ. 

Εἰρζωης »πολαύειν ὦν: Δὐακεινϑύας Θεῷ. Ε ἰρζωϑη ὙῬ τοῖς αἰ ναπτῶτι ᾧ γόμον στ, Καί. 

οὐκ ςιν ἀὐῖς σκλύδοιλον. συσὲν “ὃ ὅτως Εἰρίωνν ποιᾷν Εἴωϑεν, ὡς ἡ τῷ Θεοῦ γναίσις 

ἡ ἡ τὴς ϑρετὴς Ίῆσις, (() ἐνδυϑεν ΟΜ παϑῶν δξοικίζεσα πόλεμον, ἡ Οζι ἀφιᾷσα αὑ- 

τὸν ἀσοϑς ἑωυτὸν ϑζαιςασιώξεν Ὁ λὐ,ϑοφπον. ὡς Εἶνε μοὶ ζωτης Σἰπολαύοι τὴς Εἰρη- 
γῆς, καν οΨ βαϑυτάτη Εἰρζωη ὴ ἔξωϑεν, καὶ μηδεὶς πολέμιος αὐτοῦ βάλλῃ, ἢ αἰ 

πίω οἰκϑυνϑμίω πόμτων δὴν ἀθλιώτερος. ὶ δ ὅτω Σικῦϑαι, συυὲ Θράκες, ἐὶ Σαυ- 

οϑμώται ὦ [νδὸὶ ὶ Μαῦροι, ἃ ὅσω ὠγρια ἔϑνη,πολεμεεῖν Ε-ἰωσοισιν, ὡς λογισμὸς ἀτο- 
πώτατος εὐνδὸμιυχῶν τῇ ψυχῇ, ὁ ἐχιθυμία ἀἰκόλαφος, τὸ χρημούτων ἔρως, χαὶ διινα.- 

σείας πόϑος, ὁ Ἵ βιωτικϑῆν πραγμούτων ἡ πσοϑαποίϑεια." ᾧ Εἰκότως. ὀκῴνος ζ γρις 
ἔξξωθῳ ὁ πόλεμος, ύϊη ὃ ἔγδὸν ὅθὴν ἡ μοίχη τί ὃ ζῳ ἔνδοϑεν τικτόμνϑμα, ' ἔξωθεν ασρϑο- 

(ζαλλόντων 61 χαλεπώτερα, ὁ μάλλον δζρεφ κείρειν ἔἴωθο, τῦτο ἘΧῚ πόρτων δον δε. 
ὁ 7.5} ἡ ξύλου φύσῃ σκωληξ ἐγδὸν ἀιστόμϑνος μιῶλλον αἰ αφλίρει' αὶ σώματος δύνα. 

μὸν ᾧ ὑτείαν “δ“ ἐξωϑθαν φυομένων ζῷ ἔνδιοϑεν βλαςτίνοντα νοσήματα, μειϑόνως λυμα- 
γέται᾿ ᾿ἡὁ πόλεις θχ ὥτως (ὦ ἔξωθεν πολέμιοι, ὡς (Ὁ ἐμιφύλιοι κωτοιλύσσιν, ὅτω δὴ 49 

" ψυχίω ἐν ὅτω ζᾳ ἐξωλαον παϑϑσιόγτα ΑΜ χόμήματα ) ὡς τὰ ἐγδλοϑῳν τἰκτόνϑμα γοσή- 

ματα λυμφίνεοϑαι πέφυχεν. δλλ᾿ ἐαν τίς τὸν φόδον τῷ Θεοῦ ἔχων, μ᾽ αἰκριξείας τὗτι 

καιτουλύσῃ τοὶ πόλεμον, ὼ κοιμιήσῃ ( παϑε, κὶ τὰ ϑηρία, τὰ ποιχίλᾳ ὀχφαμ ἀπ- 

πῶν λογισμοὖν δἰποπνίξας, μὲ ἐλφωλϑύειν πὐρασκβυαῖσι, ἔα καϑαρωτάτης ἀἰπολαύ- 
σέται Εἰρήνης. ζωτίω τίω εἰρζουζευ ἐλθὼν ὁ Χοιςὸς ἐχαρίσευτο᾽ ζω τίω ὦ ὁ Παύ- 

δος τοῖς πισοῖς ἐπηύχετο, καθ ἐχάφζωο Ὀχιτολίω λέγων ̓ χάεας ὑμινῷ εἰρήνη Ὁσθθε- 
οὐ παΐϑος ἡμδίμ, ὁ γδ  τίω εἰρήγδι ζιιὐτίωυ ἔχων, εἰ μόνον βωβθαρον ἢ πολέμιον, δ 

Οὐοὲ αὐτὸν ϑζρεξολον δέδοικεν ᾿δλλω πάσης τῆς Ἢ δαιμόνων φαϊλαήος χαταγέλῶ, ὺ 

σπόυτων δὐ ϑούπων ὅφήν ϑυθυμότερος' εὶ πενίᾳ πιεζόνϑμος, νόσῳ καὶ αἰρρωεῖα βαρμδμο, 
σζκ ἄλλῳ τιγὶ δϑ αὐ, ϑοοπίνων ὯΨμ ἀδοκήτως πταρϑασιτήόντων φορυξουμϑινος᾽ ΓΝ ὃ 9 

“ἕω ψυχέω;τέω δυυναμδμζου τω μ(τ' ἀκριξείας ὀζαϑεῖναι χαὶ δὐκολίας ἀπασιν, ἐβ- 

ῥωμϑοζω χαὶ ὑγιαίνείσοιν ἔχεν. καὶ ἵνω μιοίϑητε τί τούτο ἔς!ν αἰληϑες᾽ ἔξω τίς βασκαιο, 

"σὲ μηδεὶς ὠγῳ πολεμείτω " τ ὃ ὀφελος, αὐτὸς γδουῤ ἑαυτῳϊπολεμεῖ, πλντν ξρα 
ὐ γυτίθ 35 
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ἐζυπ ϑφῖς καθ᾽ ἑαυτοΐ ̓ϑυγων λογισμοις, πᾶσι τοῖς ὁρωμϑῴοις απϑϑσῆαιων, ααὐχαθ' ἔ ἐ- 

φονὴν οὐτὺγ χόμοντων αν. ϑεῦπω) τισφώσκων ἑαυτὸν, πο ὃς πϑὸς οὐοῖνα ἡδίωφ ἔχων, ἀλ- 

λὰ χϑινοις πολέ αἰοὶς πόῤζι ὁρῶν. τἰἱ δίχυ ὀφελος τῆς ἐξωϑῳ εἰ εἰρήνης τούτῳ, στὰν αὐτὸς 

λυσσῶν χα ᾿μϑρόμδρος 5, χα) κοινὸς Ἐξ φύσεως ὦ ων ἐϑρὸν αἰξεργται τοσῦτον ἐνδολον "φέ- 

5 μῶν πόλεμον, χαὶ μνδλα τόξα ᾧ βέλν, μάλλον ̓ μυρίας σαναΐτοις δὐγδιδνος, ἥ ἰδ ἘΝ {ι- 

Ιά τῶν ὑμομμαὖν ἐυδλον ἐμιοιεῶτου χφ] ἐυημερίας πἰπολαύοντα.: παλιν ἑ Τέρος τὶ στοῦ ὁ γεη- 

μίτον Ὠπϑυμίας κατε θαδμος, μνοίας πολέμιος ν μαςγας ὼ κασεις Εἰς τίω εαν Ὁ 

μάν, (μμάγει ψυχίωυ, κὶ ἡ ὧν λορυς οᾧ καὶ ὁ ἀραχϑὼ ὧν, συοὲ μικρὸν αναπνεύσοι "δυύαται ον λ᾽ 

ὑχ τότων αἰπηλλαγμένος.. ὟῬΨ παρών ὕτω ϑρόκειται ΔΛ ὦ γαλξυῷ χκϑὶ ϑηται λι- 

19 μὗν!, οὐτευφαΐν τῇ τῇ φιλοσοφίᾳ, ᾧ συ μέν ὑπυρϑύων ἀηδιδν τοιαύτέω. δ δὴ ὁ 

τρδπολαυων τὴς «προνοίαι 0 προφήτης ἐλεὴν' ωῳ Εἰ ρίωῃ Ἐλτ Ὁ αὐτὸ ἐκοιμειϑήσος 

ιϑ!νδ οπσνώσω "διλών, τί τῳ! μὴ Ουτίω ἔχοντι τίω Ε- Εὐρμυίω, συεῖὲ ὁ κοινὸς λι 

» μέω " πας αἰέῳκ]αι, δυλα κα ὶ οὗν πσξϑσκέγωςαι, ὁ τῷ ὕπγου καὶ τὴς νυκτός. ᾳ »» 
πα ϑη στα Ρ τίου Ἔνπὸ τῆς φύσεως ἀδειθν διδὲ νϑρέωυ ἀζαφλείρει, ἑτέρᾳ τι ἐρυνίδι 

Ἢ γαλεπωτέρᾳ δ ὕπνε τ τίωυ τυρφυνίδα, πϑρτελῶς παρωϑι ὕμδμα. οἱ "ὃ φιιερεὶκὶ Ε βά-.. 

ακόνοι ἃ πλεογόκται ὦ ἁρπατις σϑτον τ’ πόλεμον πόμταχοῦ αἰξεφέροντες,κ) «ὧν πῦ-- 

λεμίος ἔγδλογ Ε ἔχοντες ἐγχαιϑηρδας,δπτυυτὸν η ἀπέλϑωσι, ᾧ φυγεῖν ὅ διυύονται Ὁ τ' Σ μαί- 

Ἢ δ λὰ καν οἴδκοι αϑρωσι, κἀν ὑλχὶ κλίνης κέωνται, νέφη βελῶν, ὃ ερύους κυματων βι- 

ἰρτέρϑές, ὼ σφαγας,Ἠ, ζ κραυγαῖς, ὁ οἰμα γαῖ, ὃ ἕτέρᾳ πολλῷ ὍὋ ον Ὥς πολφμίοις 

1 συμξαμόντων χαλεπώτερα αὑτρδίοσιν. δλλ ἔχ ὁ δίκαιος ὅτως᾽ ὥλλα ἡ ἐγφνη5- 
μ᾽ πυφά, ἡ ὧν χαϊρῷ τὴς νυκτὸς μῷ ̓ πολλῆς τῆς ἡδοογὴς τὸν ὕστνον δέχεται. τί δὲ δξην ἐ-- 

τ (ὃ αὐτὸ; (μινηγμδίος. στοὺς ἑαυτόν, φησι͵ ὲ (μιυεφραμμιόνορ᾽ 5 ἰοαζὸνϑ αϑυος Εἰς μυ- 

ὅίας Φευντίδοις, σε τα τῷ δεῖνος μεσιμψῶν, σδοίδ (Εἰς τίωυ οἰκουμδῥζωυ τγριτομνουϑμος 

| ας ἡρ Φροντίσιν᾽ αἰλλα τὸ ἐμσυτᾷ λογιζόνϑρος, ὸ τοὶ ἐμοὶ δα φέροντοι, ἃ κὶ, ὁ μαλιγά ἐ- 

κ᾿ τι δυ,ϑοθστῳ πσδλσήκοντου. τι σὺ Κύρμεκῦν ̓ μόνας ἐπ᾿ ᾿ἐλπίδι και τρκιστείς μέ. 

0 λέχει, τοιοῦ τὸν ὅ81γ᾽ τῇ τῶι τῶν μελλόντων ΘΝ χαὶ τῇ πσδὲσδοκία, τῇ Εἰς σὲ 

πόρτα Μϑ τὰ πα.ϑη χατίςειλα. κοι ϑαύπερ ᾧ Παῦλος Φησι "Τὸ Ὁ, οἰ Ῥαυτίκα ἐλα-- 

ΦοθνὉ ϑλίψεως, καθ᾽ χὑαϑθλίω Εἰς. ψαρώολ᾽ν αἱ αἰώνιον (δα, ο9ς δόξης κατεργαῖξε- 

υ διῶ, μὴ σχϑητούγτων γμδιδ τὰ ἐ βλεπόμϑυα,δυλα ᾳ μὴ βλεπόμῦνα. ὅ ἐγ ὅφην δὲν 

"9 φυρτιχὸν πράγμα, μὴ γένοται βάτον τῇ βέλπίδι τῆς θυ δοκιμήσεως τὴς κτ' Θεὸν, ὅῶι 

τι φησιγ᾽ ἐπ’ ᾿ἐλπίϑι κατα χισοῖς (6. ὲ χὸ χ᾽ μόνας ἢ, 8 ἀιρα, "διδασκαλίας Φρετή, 

ἠδ ἔξ μόνα; ἢ πονηρῶν γωείς. “ ἊΣ εἰρήνέειυ (ὐτίων κουταρλωσει, φησι, πεῖς σέ, 

ἀιχαπιμόναφοἱ οἰχώω υ Φδύγων (ὄν: διεφϑαρυδίας. ὼ μιείλᾳ εἰκότως χαλούπερ Ὁ σώματα, 

] πυλλάχις δἰπὸ τῆς Τῇ αἱ “ρων “ἦι διες)αριδίων λύμης Φσυλλέωται "ὕτα δὴ αὶ ψυχῃ 

" τολλάχις ἐδέξατο βλάξ ζιυ Ὅσο τῆς Ἢ πονηρῶν (μωεσίας.κὶ Χ, καλοί περ ὁ ὀφϑαλμιεύ- 

γαων, ὑτὸμ γοσοιοτα ἰδ, πλήδεται, ὧς ψώσας ἐ ἐμπεσλυσμένος μεταδίδωσι ὑ τοῖς 

ὑγαβημσιν" ὅτω δὴ συμεξαΐμι πολλάκις Ω ὑλὶ τὴς (ἰωυσσίας 10} πονηραν δὐιϑεθπων. 

δ τϑτο κὶὶ ᾿ ὃ Χρατος “ϑρήνει Ἢ μόνον φεύτχεν ὧν τοιϑτοις, ὥλλα χὰ ὠκτέμνειν, ὅτω λέ- 

γγ᾽ Εἰδ ὁ ὀφλοαιλμός σῳ ὁ δυϊζιὸς σκαιδαυλίζιι σε, ἔξελε αὐντον, κὶ βάλε Ἀπὸ στ᾿ σσεϊὶ 

Θ «ἦι ὑρλειλμοῦ λέγων { γῈ αὖ αἰδικήσειεν ὀφλειλμὸς δίανοίας ὑγιαινόσης; αἰλλα' 

«δἰ φίλων ὀμαγχαων καὶ ἡ) ον τάξει τῶν μελῶν τύτων ἡμῖν Ογ ΤΩΝ . ὁ βλαιτήοντων ἡ ἡμᾶς, 

τως ὡρομοϑέτησε, χολεὺ ὧν ἢ πίω φιλίαν τῶν τοι άτων ἀτιμαζειν, ὦ ὦσε τω σωτηφίαν 
τίω ἑαυτῶν ἀσῷαλ ἐφέρφιν ποι. δ 39 ὦ αὐτὸς παλιν Πσϑϑιων λέγει" οι ὀκαάλισαι 

μῷ 

β. Κρ. δ, 4. 

Ματῇ. ε. κθ. 



Θρίω γ. κῷ, 

Μη» ῇ, 4, κα. 

438 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΕΙΑ 
κα ὥμωε δύ " μάται ἔτηπος, κα μα κυ οανομκομώτων "Ἢ μὴ Εἰσέλϑω. ᾧ ὁ Ἱερεμίας ᾿ Ν᾿ 
μακαοίζει τὸν Καὶ μένας καϑεζόνϑνον, ᾧ αὔἴροντο Τ᾽ ζυγὸν οὑκ νεότητος. ὸ αἱ παρειμί. 

αἱ πολὺν αἰ τότε ποιοῦν") λόσρν,πάσι το δαινοῦσοι ἡ λέργϑυσοι (Μ"] μόνον ὀκχλίνω, 
᾿ Ν" αἱ αὶ ἰποπηδ' ἂν ὐπὸ δὲν πονη 9. συμξυλϑυόντων, ἢ μηδὲ ἐγχρονίζειν ἀύθις. εἰ δ᾽ 

ζῷ φυσικαὶ μεταξαλλεται πολλακις ἡμῖν Ἔιτὸ χακῆς ὁμιλίας" πύσῳ μᾶλλον τὰ τὴς 

ποδϑαιρέστως; τὸν τε Ν᾿ χρῶ μα κν' φύσιν ἡμῶν κϑϑσες! ὁ τ ὑγιαψνειν᾽ αὐλλ᾽ ἔςιν ὅτε δζ- 

φϑείρεται ζμῶτα δ ἑτέρας ἕξεως οἰγαγτίας. καὶ Ὁ ὀρέγει! πάλιν σιτίων᾽ ὶ τῆτο πιλ.- 
λάκις απωλέσειμϑμ ἀπὸ καικίας νοσημούτων᾽ ὁ ἀλλώ πολλὰ ζιαυζο, ὅδην ἰδεὴ συμ. 
(ανογτα. Εἰ Ἀ το τὴς Φύσεως κινφται. πολλῷ μᾶλλον πὲτῆς πσϑϑαιρέσεως, ὅσῳ νά. 

χϑλωτέρφν ἔχει τίω Ἐχὶ θυύτερα ματαζολίω. μὴ δὲ μικρὸν 41) γομιίζωμδν τίω τοῦ ι' 

κακὰν (ἰωσσίον Εἰς βλοίδίω, αἰνλαὶ πσο9 τῶν ἄλλων ἀπόμτων φϑυγωμὸν (ὧν Ομ. 

τοῖς, καν γυνάγχες ὦσι, καν φίλοι,κάν ὁς σῶν. ἐπεὶ ἡ ὧν μεγάλοις ὠκείνος ὅτο ἀπώλεσι, 

Σολουδυτα λέγω, Σαμψων ἡ ἔϑνος Ὁ ὁλόκληρον τὸ ̓ύδοιϊκὸν τω διεφθείρετο. κἡὶ 

δυὸ ὅτὼ ϑηῤία πλήηενν Εἰωθεν, ὡς πονηρία αὐ, ϑοϑέπων. ὠκέα ὙᾺΡ̓ Φαμγερϑν 

ἔχει (δ ἰόν ᾧτοι ὃ αὐεποιϑήτως ἡ αἰψοφητὶ καθ᾽ ἐχώς΄ ζω ἡμέροιν εἰὐγίασι ὁ "λύμων, κα γνὼ 
' ͵ ΜΕΥ ΜΝ Ἰῶν ι . 2} "4. ε 

ΧΡ μικρὸν οἰ πσισύροντες ὦ θύτονον τὴς δρετηφ. ὀζρ Ἧτο καὶ τίωυ αἰκόλοιφον ον ὁ Θεὸς 

ὐποτειχίζει, λέγων᾽ Οἱ ἐμολέψας γωναιχὶ ποὺς ὃ Ὠιϑυμῆσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν αὑν-: 
Ὑ ἐν τῇ καρδία τοὶ ρα Ὁ ἐυχολον ἡὶ ἐνωϊδέςατον τῆς ἀπωλείας. σὺ ὃ εἰ μϑρ πόλο 
μέλλεις οἰκεῖν, πολλαὶ αἰϑὶ ἀέρων πολυκορᾳαγμονής, εἰ μή νοσώδεις, εἰ μὴ δύσκρατοι, 

εἰ μυὶ αὐχμωνο9ῖ ψυχὴς Ὁ μέλλων πτοιέῖοϑαιι λόχϑν, αὶ «ὐθεεργαίζη τίωὐ ((μυσσίαν τοις 
μϑυνόντων ὁμιλᾷν αὐτὴ δον ἁπλώς αὶ ὡς ἔτυχε πᾶσιν αὐτίωὐ ᾿χιτεέπεις. καὶ ποίας 

τϑύξη συήγώμης, Εἰπέ μοι,ὅτως αὐτῆς χἰ πύρορων » πόθων γδ} 9 οἴδι ὗν" Ὁ ὁ ἐρήμυεκα- 
τειληφόζαις θαυ μαςους τίνας ἡ λομιῖσδϑις γένεα Ὁ; οὐκ ἔφ, ϑορύξες ᾧ αγϑρὰς φ8). 

ο»υσι, ὁ τῷ καπνοῦ “νον τωϊ μέσῳ μακρϑνν ἑαυκἦν' ἐσκηνωσοιν ; τιῴτος ᾧ αὐτὸς ζί- χῇ 
δλωσον, ἔχὶ μέσης πύλεως ἐρημίας διώκων. πῶς ἢ ἔςαι τϑτο; ἐαῇ (ζἄν' πονηρὸς φϑιγης, : 

ἐαν «ὦν; ἀγαϑοις διώκῃς. ὅτω “ὃ πλείονα καρττώσῃ “Μ᾽ εἰν πῶς ἐρήμοις ἀσφώλειαι, 
Οὔ οὖν τῇ δΨὋμ  λατ)οντων φυγὴ μόνον, δλλαὶ ἡ Ὁ τὴν ὠφίοιεῦτων χϑινωνία. ἀγ 

φδγης Α τοὺς πονηροις, διώκῃς ὃ τὸς ἀγαϑοις, ἐκουτέρωνέν σοι τοὶ τὴς Φρετῆς αὐΐξη- 

Φήσεται!, ἡ ταὶ τῆς χαχίας οἰχήσεται. ἵν δίωυ τῶτο ἥμηται, ζωτα ποιοΐυϑυ, πειθόνδμοι 

Ψομωδῷ λένντι᾽ ὁτ| σὺ Κύριε κτ' μόνας ἐπ’ ἐλπίδι χα τῳχισοίς με. ἢ ὃ: 

θά. ὁ ΕΙΣ ΤῸ ΤΈΛΟΣ ΥὙΠῈΡ ΤῊΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ͂. ἐμὴν 
σης, ψαλμὸς τω Δαρίδ, ἔν 

ΓᾺν 
Ἐ ΞΣ ΝΑ Ῥότεοον ἴδω νϑρ Ὡἰς κὶ κληρονομία, καὶ Εἰ αὕτη καὶ ἡμῶν Ἐχιξαγλι ἡ Ὦ " 

τ» ἔπειτα (ὃ χεόνο χαθ᾽ οὐ δίδοτω. ἢ 9 ἄτοπον, οἱ 9.ϑηκὴς ἅ μγ 
" “,ϑημμάτων ἡμῖν ὠπαγ[ελγείσης, πσοϑσήκϑντος «ἡμὶν τῷ κλήρθν κ᾿ 

αὐθιεργοζοαϑοι δ πολυποραγμονέν, ἡ ζὰ γράμματα ἔχι- 

ζητεῖν, ἡ Φιργύξιον καιτοιξαἴλλειν, ἡ χαρτίοις παρϑσιέναι, καὶ 
“ Φ ϑΥ αὠτιγρώφεινζα ἐπεγραμμένα, ᾧ πᾶσαν ὁχιδείκψυεϑαι απου- 49 

δέω" ογζϑα 5 αἱ αϑυιδῖν Εἰς μέσον πσδλχείμδύων, καὶ ἢ) βίδλων πασῶν αὐίωγ- 

μϑέων, ραϑυμεϊν ᾧ ὀϑωαπεω]ωκένω, ὁ ζωῶτα Ὁ κληρονομίας Οῴν ὅσης αἰαθη τὴς. (55: 

ἴωρϑῳ ζοίνωωυ, καὶ αὐοίγω μϑῳ τῶ γρώμματαρὸ ἐγκύτηωμδυ τοῖς ἐγεγραμμέις, ὃ " 



Εἰς (ὃ «. Ῥάμ, 4393 
μν “αὶ τίσιν ἡμῖν ὃ κλῆρος ὅτος χαταλέλειπηαι, ἃ ὡς ἡ τῷ κλήρα φυτις »ϑραπλαίς 

Ι ς« “ λ “" ;...)» ε! ,ὔ ΄, ᾿ Ι “2 “" ! σ-“σῖὶ 

κατέλιπεν ἡμιν ᾧῷ ΧΛΊρΘΘν, ΟᾺ αἱρέσει ζω. ποίᾳ δὴ ὥυτη ; Ὁ ἀγαπῶν μέ, φησι, (ς 

ὠπλάς μι τηρήσει. ἡ παλιν, ὧς Οῴκς ὠρὴ ᾧ ξαυρϑν αὐ, Χ) ἀχκϑλυθει ὀπίσω μισ᾽ 

ἐ ὕπρα πλείονα περ τῇ ὀχ γήκῃ ἐπ ραπῆαι. μάϑω μϑῳ ὃ ᾧ (δ  γούνον,καθ' ὃ μέλ- 
. λῶν τα Ὡἰπολθι μίαν. δ γὸ ὁ παρὼν ὅφην, δλλ᾽ ὃ μέλλων ̓  μάλλον ἢ ὸ ο παρὼν 
δ μέλλων. Ζητειτε γδρ τίω βασιλείαν τῷ Θεού, ῳ ἴαυτοω πόρτα αρϑϑςεϑήσετα υ-- 

γ᾽ δ ὀλόκλοιρον ὅτε. ΚΝ, ΣΡ ὁ παρὼν βίος ἔχίκηρ»ς, ἢ ἀτελέςφερον ἔτι “{5- 
χείῶθα, περ ποιούσιν (ὦ) ἔξωϑεν νομοϑέται, ᾧ᾿ τελείοις “δμονϑιίοις ἐγχειρίζυσι τίω πα.- 

ὠἐὰν υσίλν αὖτο ᾧ ὁ Θεὸς ἐργάζεται. ἐπειδὴ Εἰς ἀύδρα, 'πελειον » μέ. ἡλικίας 
τῇ ι ι ν. “" ἢ ͵ εν» Ι- να ιοχατλρτήσω δι, χαὶ πτϑὶς ῷ αἰκήφοιτον μετειώμϑμ βίον, ὅτε ἡμῖν ἐγ χειείξει ὃ κλῆ.- 
ΘἿΝ ὀκῶνον. πέως ἢ διε), χα! ζῳ γθάμμα ἴσμεν καιτέλισ, καὶ τίνα, “«οροῆοντις 

. “ . Κ΄ Υ ᾿ » “ ΠΕ 

Ἰχιτθυζόμεϑα τὴς κληοϑνοβείας Εἶπεν, ὡςε μη ὠκπεσεῖν, μυ!δὲ Ὡπτοκλαρϑνόμϑς γε- 
ἐἰϑαι. Εἰ δὲ νας ϑορυξεῖ ὃ μηδέπω τελείως ἡμᾶς 1), ὶ αἰπσοπήδυει ζ Εἰρηυϑμα, 
ἄχνετῦ Παύλυ λέγϑντος᾽ Οπτ ἡμέν νήπιος, ὡς γἧπιος ἐφρϑγθν, ὡς γήπιος ἐλογιξο-: 

τς μέμν᾽ ὅτε ὃ γέοννα ὀῥήρ, χουτήργηχαι, ταὶ Ὁ νηπία, αὐδὲ τῷ παρόντος καὶ τῷ μέλλοντος 
ἀἰώδγος δρλοχϑνϑων. χαὶ πάλιν, Μέρα ὃ κατὸμντήσωμϑμ (ὦ πόύτες Εἰς ὀῤδρα πέ- 

ἜΝ « ᾽ " “"Ἵ; -“ λυ, Εἰς μέξον ἡλικίας. εν ὦ γδ τῳ παρόντι, καϑούπερ χορ οἱ ξοφῷ νι, τῇ κΊΙ. 
πὶ ζτη αὐαπφεφό θα,᾿ ἐπειδο ἢ μέλλω νϑν (εἰς τίω δεαποτικίοὐ ἀΐγεοϑαι οἰκίδυ, 
πὶ ἱμάτια ἀπαμιφιεινύυϑμοι “ φϑορϑες,καὶ αἰφϑειρσίον λῥαλοίοντες, τοὺς ἑτέροιν μα-- 

Ἰοκα ἅϑα λῆξιν. ὠυτὴ ἡ δι ϑήκη᾽ ἡ ̓δστοκλιύρφες πολλους ἠπείλησε ποιεῖν, ἐωῤ ἀϑα,- 
ξοιυλμωνται ΤῊ αἱρέσεων Ὦ' ἐγίεγραμκμϑῥων. δλλ᾽ ἰϑωϑμ τὸ τίς ὅδν ὀκλῆρος λοιπόν. Α 
μήτεὀφϑαλμος Εἴδε μήτε ὡς ἠκουσε, μήτε Ὠπ καρδίαι δύ ,ϑοῦπτε αέζη. “τως τοίνεων 
ἐμέλλονϑυ τίωὐ “ϑισι τϑότων λοιμξαγειν οὖ ῷ παρϑντι (δίῳ, ὧν καὶ ἡ γνῶσις ,ἰαύῥοαίνει 

τίω διάνοιαν τίου ἡμετέροιν ; δζρῥ τ ϑη ἡμῖν ὠχεῖ τεταμίθυται.χαὶ δρφι τίω κηδεμονίον. 

" Φ ππῦνοῖς τῇ παρϑυσῃ (ἰιωεκλήρωσε ζωῇ, ὥφε τῇ βοαχύτητι συγκαταλυϑίωαι 
δα «τὰ» ιν ; Ὑ.Υ ᾽ν πε ὦ αὐ ᾿ 
ὃ ἔχίμολθον "τῷ ὃ ἀγαϑεύ ὧν ᾧ μέλλοντι ἐτα μθύσουτο αἰῶνι, ὥφε ᾧ ὠγήρῳ συμϑροι- 

, ι» ἦι Ὁ, ἡ ΔΝ Ι! ν͵αἙΔκν ! ι 3,9 τον (αἱ ἀ μοιξαις. ὠκείνίω Τὶ λῆξιν ᾧ βασιλείαν χαλᾷ ἐϊ γὸ ὁ ἰαθαμει λθγον, ἐν 
ομ,ϑς χτ' ὃ ἐγχωρφιω ἡμῖν αἰκούσοι, πϑρηνιξα;» ζῷ μέλλοντα, γεῶ ὦ (ὁπερ ἔφϑην Εἰ- 

πιὰ βασιλείδλυ και λώδν, νειν ἢ) γαΐμων,νμῶ φοχίω πὸ χ φαιδρών ὭΣ ΔΟΡ ἡμῖν ὀγομιαί- 
Ἰϑ τὴ οὐ ανοίγων ἡμῖν 1 αἷξιὶ ὠκείνων ἔννοιαν} αἰώνιον δύξορ, ὃ αὐνήροιτον μαχοιφιότητα, 

4“ } 7} 2 ᾿ ων .- εἐ ; 2 
τῷ Χοιτοῦ ἀζαγωγά ἐς ἀδὲν α᾽ λιυοίο ἴσον δες 3 ὁ αι αἱρέσεις σοσὲν Φορτικὸν ἔγυ- 

σαι. ἢ ϑέλετε γα, φησὶ, ποιαΐσιν ὑμὴν ΦῸ ὁν,ϑοφποι,ζαῦτα ἢ ὑμεῖς ποιᾷτε ἀΐθις. ορῶς 

πως (Υυὲν ξέγον ἐπεισήγαν, διλ ἃ -ποολαζούσα ἡ φύσις οὐνομοϑότησεν ααὖῪ αὐτὸς, 

φησι, δ νέοϑαι ϑέλεις Ὡλν πλησίον Εἰς σέ, ζιζᾳ ᾧ αὐτὸς ἔργασαι. θέλεις ἐ- 
9 παρειαϑαι ; ἐπαίνει. θέλεις μὴ ἀρπάξειϑαι ; μὴ ἁρπαζε. θέλεις τίμάοϑαι; “αἷμα. 

Ἄλεις ἐλφεί οἷ, :ἐλέει. ϑέλεις Φιλῴοϑα : φίλει. θέλεις μὴ αἰκϑειν κακῶς: μηδὲ σὺ 

Εἴπῃς. ἡ ὁρο, τίω αἰκρίξειαν. οὐκ Εἶπεν, σω ἰ ϑέλετε ἵνα ποιαίσι, μηδὲ ὑ ὠεῖς ποι- 
" , ὃῦϑλ)γ ς ᾽ γ ε 2 ε . Η͂ λε} 

ἐπι δὰ ἀϑέλετε. ἴδτῃ ὃ δύο Εἰσὶν ὁδοὶ πσοὸς ρετίωυ ἀγυσοι, μία ἅ ἡ απαλο 

λθγη τὴς κακίας, ἑτέροι δ ἡ ἐργασία, Τμ  ρεῦΜ, (ὐτίω σποῤϊίϑησι , Δα ὥωτης 
Δ χαχείνέυ δι λίρυ ποιωΐν. ἢ τίωυ (ὰ ἡνίξατο τῳ λέγην, ὃ μισεῖς, ἄνγλῳ μεὴ ποιήσγις᾽ Ἢ 
ἣ Οσαϑέλ « «. εν ΜΝ ᾿ ὲ ε»Ἅ “ ἀὐύζι: 3 ν 3} “ 
σα ὅτε ̓ῶ ποι σιν υμιν Φ λυ ϑΈϑ τοι, υμεὶς ποιέιτα αὖθις. ἐσ Ὁ ὡλλῊ αἰρε- 

π. ποία ὃ αὐτὴ » Ὁ αἰγαττὰν (ὃ πλησίον, ὡς ἑαυτόν. τί τότυ γμοῖ" οὐ ϑύκολωτε- 
. ΠΈΣ ᾽ “ Ν ᾽ ς ᾿ ΟΥ» Ὁ γᾺ} μέσεϊν, ἐπαρϑὲς ἡ θορύοις ἐμποιοιον᾽ Ὁ ὃ φιλῷν, θὔκολον τὸ ραίδιον. καὶ Ὁ» 
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ΟΝ 4. 

“ 'ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

εἰᾷ ̓ Εἶπεν, ὐ, ϑοοποιῦντες φιλᾷτ ϑηθία, δύσκολον ζῶ τὸ Ἐπείτοιγμα ὁ εἰἢ  λλϑού. 

“ποῖς ογζᾷς αὐ, ϑοσίποι, φιλῴ ἐκέλθυσεν,ἔνθοι καὶ Χ τὸ ὁμούσιον ἡ συτίενέ ἐγεὲς πολλέω ἐἰσφέ- [ 

βέ! ῥοττίω., ὃ ὁ αἶθα τὴ τῊς Φύσιως ἢ αὐἴθαίνεσις, ποίαν ὦ ἔχοι δυσχολίαυ οἱ ; περ καὶ ὯΔ ! 
λεόγτων αἱ λύκων γίνεται. Ὄ ὺ γὸ χη ̓ κέ τὸ συγῥονὲς τῆς ς φύσεως, αὐγωγϑὶ Εἰς φιλίων 

ὅθ. ποίλν δζευ δϑίηνϑῳ ̓ὐπολογίαν, λέογζαε (ὦ δὴ ἡμιερφεεῦτες χαὶ ἑαυτοῖς (μμωοικίξοντις, φ 

τὸ ἢ ὁμο"δμὲς μὴ ̓ ὑπιασώμϑροι: ; ὑχ ὀρϑιτε, ὅτι πολλοὶ δ κληρϑνομίαν γέρον “-πρι.. 

ἴασιν ἀἰγφθυοντες, κ) πόμτων τῷ γήρως ἀνέχονται χακἂν γέοι ὄντες καὶ σφειγώντες, “πο. 

δίυλγιας, ὑω ἄλλων ̓ ς Φ» τω γή γήὴρῷ γοσημιοίτων, χη ἐ χορύζης, ὁ τῷ τρξησεδρθμει ἧ- 

ὠνεχῶς; κα ΤΟΙ χρίματαὶ Ὡς κέ, καὶ ἰάϑηλος ἐλπίς" ὠζὐλε ὃ ἣ, ϑορνός, σὐ σοῦ 

εἰροινού τὸ τὸ Ἡϑαρεφησαι Θεῴ. τίς ἢ ̓  χληρϑνομϑσαι ( ““ᾧ τῆς ,ΧἈ Ηρ ϑνομουσης γαΐρ Φη- Ἢ 

σιν ἡ ΚΩ͂Ν ἢ ὧκ κλοισίά, χα! τὸ πλήρωμα αὐτὴς᾿ αἰθὶῆς λέγῃ Παύλος" Ηρ 

μοσάμέωυυ ὑμᾶς ἐνὶ αὐδρὶ “ϑλϑάνον ἀγνίω πὐρα τῆσοι τῶ Χειςὦ. ὃ Ἰωάννης" οἵ. 

χϑ' Ὄ "ὐμιφίω, νυμφίος ὅθι. δ λ νυμιφίος μτ' ἐπε ἡμέρες κατα λύει πὲ 

σφοδρὸ τὰ ἔρωτος "65 ἡμέτερρᾳ νυμφίος μϑρει διευεχς ἡμᾶς α;γαπῶν, ὦ Ὠλττείγωι 
ῷ πο Ὧ ὁπῈρ δυλαν « Ιωαγνὴς νυμφίον καλῶ, ὅτ ιαἰκμαζοντις ᾧ πῦϑοι. αὶ δζρα αὔτ αὶ 

Ὁ. μόνον νυμιφέωυ ὀκάλεσεν, δλλ᾿ Τί ᾧ πόρζρεὶ ἕν σώ κι ἐδ βείλεται (ἃ μίδω. ψυγίὼ 

τ 'ῶ τι τῆς Ὄρετης λόγϑν ὃ τὴς αἰ γαίης" ἡ ΤΙ καϑοίαῶβ ἡ ἢ νυμφη: πόρτα, ποιᾷ τοὶ 
ρέσκειλ τὸ δλυδρὸρ,ὕτω κα Χ) ἡμιοῖς [9 πϑρτος τῷ βία τονέτας Εἶναι" ἡ, οἵα ἡ γύμ- 

κὰν τίω ἡμέ ϑρνς ὀκείνωυ ἐχὶ ἣΝ παφαδῶων κριλέζεται, ὃ ἐν μεσαμῳ σαι μόνον ὕπωϑ 
Ῥρέαρι τ τῷ γυμμφίῳ᾽ ὅτω δὲ ν ἡμεῖς Ἐχι το βίῳ τῶτν παδοχᾳ ϑήμδμοι ὃ ἐν σχγπώμδυ, " 

τοῦ "υβφία τέων Ὡρετίωο, κ) τίωὐ τῆς νύμφης ϑυταϊξίαν Δἰατηρομϑν. της τῆς 
γύμφης Ὄ ὁ Δαζιδ μέμνηται λέγων" Παρέση ἢ ̓ βασίλιοσοι ς οκ δυξιων σϑ γον ἱματισμῷ 
. ϑ)εύσῳ «ἰἘιζεδλημδίη, πεποικιλυϑμὴ ἢ κροοσώτοῖς γευσοίς. ,ϑέλεις αὐτῆς δ 

αἰ αυυδὴ ῥλαιτον ἰδεῖν: ; ὠκυσον ΠΠαύλϑ τῷ ϑγυμφαγωγϑαῖ λέγοντος ᾿ Ὑποδοσαμδμοι τοῖς 

πύδας ὦ ῳ ἐτοιμκασίᾳ τοῦ ̓δὐαγξελία τὸ τῆς Εἰρζωης. θέλεις αὐτῆς ἰδεῖν χαὶ τίω ζωνω, 4 

ὡς καὶ “ἰ ποὸ ἀληθείας σύγχειται ; ὁ αὐτὸς σὲ διδείξει' αἰθδεζωσοίμϑμοι Ὁ ὁ ὀστφεω  ὑμδμο 

οἰληϑεία. Ἄλειρ ἰδεῖν αὐδκ χ ῶ καλοςῚ ; "ἡ σῦτο μαιϑηήσῃ ζχὴ αὐτὸ" δὴ ἔχυσω αὐίδι 

ἢ ἡ ῥυτίδα. ἀκυε καὶ ὁ ὠκκλησιαφὴς τί αὐδὶ ζαύτης λέγφ Οὐληχαλὴ Εἴ ἡ πλησίον μὺ, 

ὁ μῶμος σἕκ ὃς οὖν σοί. ϑέλεις ἰδὲϊν καὶ (ὦν: πόδας: Ως ὡραῖοι ᾧ πόδες Τὴ θϑαγξλι- 

ζονϑύων τέ Ξιἰρήνωυ, ὁΠαὐλόε φησι. ἡ καταφήδοις αὑτοῖς ὅτως Οὐκ ἡλϑε τίω ὃ. ἡ 

ξὸν αὐτὸ ἔλιδενούμϑμος, ἵ ἵγα μι τῇ ἡ ροολη τ ' χαλλοῖς ὀκπλήξῃ αὐτίω ᾧ τἶν. 

Φοννα ἐργαζ,.), ολ ἐβΕΤαΙ ἱμαίτιον αὐξκξεθληνϑρος, οἷον ἡ γύμφη, ὑ σόκ αὑτὰς αὐ 

ὀϑω καλῷ, δ΄ αὐτὸς (δες αὐτίω " αὐραγύς), τηραν κανζαύσει τὸ νυμφίν ιν 

(κ᾽ 4 ασϑο ς χω νυμεφευ, αὐτὸν ἄδνοντα. ὑπερ » 0 ̓ Μωύσᾳ ἔλετν" Αὐτὶ τότ κατα- 

λείψει Αὐίϑρϑοτος ῶ πατέρα αὐτῇ καὶ Χ, τίω μμητέρᾳ καὶ ᾿ πτξῤσχϑλληϑησεται “αϑὐς τίω " 

λιουαι “ας ἐστον, χα! οΠαύλος᾽ Τὸ μιυφῆξμοι τῦτο μέγα ἔθιν' ἐγὼ δὲ λέγω. Εἰς Χο- 

σὸν καὶ ΕΞ ς τίω ὀκαλησίλυ. ἐλζων τούμω εἰςῶ κατοιγώγιον αὐτῆς, αὶ  ϑύρων ἡντώ- 

ον αὐχιθ᾽ σαν, " γυμνὴν, πεφυρμϑι: τ α μιατί, ἔλυσεν, ἤλειψων, ἐμϑρεψαν, οὐίδυσι 

μα ΣΟΥ, οἷον ὀρέγει ὅτε ΠΧ) 2} ἐν, αἰνηὺς αὐτὴ ἡνομϑρος αἰϑερολή, κα λαζων αὐτίω 

ὡς ὀμαγη, (τη ἡ κληρρνοιιία, ἡιοίμαςαι, ὧι δξζυ ἐν ον αὐτῆς φησιν ὁπποφή- ἡ 
τῆς; “ολλνιο, ὍΣ » ὅς, ᾧ ῳ πλείονα ἫΜ αὐτὴ ἢ συμξυσομθύων πεεϊπεξ 

ΟΣ “ἀνε ὠγησεν᾿ οἷον “οὐδὲ τ γυμ, φίν, «ὧδ τὴς Ῥυμφαγωγίας, πῆι ἿΜ ἀγαλώντο! ! 

ὄχο. ἡεξούβων ὐυτίω, 21. ε ἝΝ τ ὅτο ἡ ὐζυ ϑερν παρ αὐτῆς ποιεῖται ῷ Ἔντν 

ραν, 



Εἰς (ὃ ε. Ῥλγι. 441 

ὠρθιδιος, κοιθοΐπερ ῷ (Ομυήγϑοϑι ὅτοι (ὦ ῥήτορες, λέγ καῇ ὅϊνος ποιεῖται τίω δι-- 

χιολογίδρ, δτί αἰ τὴς κληρονομούσης. καὶ τί αἰτέί ἡ Κλ Θϑνομούτοι, ὐκούσωμϑμ. 

: Τα ρήματά μα ορώτισαι Κύολε. "Τοννυμιφίον Κύσλον καλέ. ἡ) Ὁ» ὅ ν᾽ 
πνύμφης ϑυγγωμονος ἔρχον. Εἶ γὸ Ἐχὶ Μ ὁμοκσίων τῶτο συμβαίνει, αὶ κύραον (Ὁ 

4 αἴδρα καλή γυνή "πολλῷ μάλλον ὈΧὴ τῆς ὠκκλυσίας ἡ τῷ Χοιςοῦ, ὅπου καὶ φύσει 

Κύριός ὅν. ἅτω ,ϑι αὐτὸν ἐγ ὡς νυμφίον καιλᾷ Κύρλον μόνον, δλλαὶ ὡς δεασυτίων, 

ἡ ἔλιασάται αὐτὸν τοῦς τίω δίωσιν. ΡΤ ὙΣΡ κληρϑνομία, αὐτὴ πο κει"), ἢ ΚἈΉρ9-- 

μμία ἢ αὕτη, Εἰ κατορθώσεις τὰ Ἐχιταρϑέντα, Εἰς ἔρ.ϑν βαίνει ᾿τρρακοιλᾷ καὶ δεῖται 

σύμμαχον αἰυτὴ “γμέοϑει, ὡςε ὀϑόσαι τοὶ τυδοκείμϑμα, καὶ μὴ ἐκπεσεῖν τῷ κλήρα. δ[9 

Ἰο χα φησι᾿ τὰ βήματα μὺ οὐωτίσοι Κύριε. καὶ μζ' ϑέρησίας λέπι τϑτ, ἐη  Οιαύτα 
»κνε ΝΜ ΨᾳΨΈΕΙ ! ! .νῚ ΜΝ γ] “ ͵ , 

αἴτει, ὠπτερ ἢ) ὡυτὸς διδὸγαι βϑ λέται ὡς ἐαν ὡς τοιαύτα αἱ τῇ ὀϑαξια, το παρέηϑντος, 

δύατω ζτίω αἰτεῖν τίω χάριν" ὁτὸω κατ᾽ ἐϑρών δύὔχνται,στὸμ κῦ ΤΜ λελυπηκό- 

πη. ζαύτα οὐκ ἔειν δ, ϑούπου, δλλα δζιοόλὺ τὰ ρήμματω. Εἰ) Ὁ ὀμφψύνωι ἐκ 
τῷ ὀχχθόλου ξ6Ί{χαὶ γὺ ὃ αἰδεῆδ τότων ἐκ τοῦ πονηροὐ ἘΦΙν) θύδολον ὅτι χαὶ Ὁ κατ᾽ Μετϑ,ειλζ, 

" ἐϑρῶ δὔἴχεοϑαι. ἐδρ ζοίνωυ λέγης᾽ τὸ βήματα εὐγώτισοι, ὀκεῖνα φϑκήν, ὦ δὐ,5.9.- 
πε ῥήματα ὅδην ἡμέρφυ χαῇ φιλθῖν,ϑ 69, πῊ χα) σσείὲν ἔγθντος δχαθολικὸν. 

Σιωύες τῇ κρ χυγὴ μα. Κραυγάώ ονῷωυϑα, ὦ Τὶ ζνον φησι τὴς φωνῆς, ὁλλαὶ 

δ χχκνοίας τίω φζῥϑεσιν. ἐπεὶ καὶ τῳ Μωὺύσεϊ σιγάντι ἔλεγε, Ὧ( βοῖς πσοϑς μέ; Οῴο᾿ 
Εἶπε ϑύχη πσϑϑς μέ, δλλὰ, φίβοως “δϑε μά; 3. μα σφοδράς αἱ αϑέσεως αὐ-- 

γ0 ταί σόσήει. ἵνα ορεεῶ μια ϑης 6τί χαὶ ον ζμῦϑα, αὶ τέω κραυγάω λέγη, αἰλλα Ἐπ σζι- 
ϑισιν Ὁ δχρινοίας, ὃ τίωὐ ασουδύω τίων ((μυτεταρϑμίω, ον Εἶπεν, ὠκύσον δ κραυγὴς 

μν, ἀλλα {{: (ἀες᾿ τυτέςι, κωτάμαϑε. Εἰ δ ἡ δῤ,ϑοφπίνοις κε θῆται ῥήμασιν, 

ἀλλὰ αὶ ἐν ἀὐθις Οἷς αὖν, 899» πίνοις ὃ αὑτῷ παριςάμϑμον διηιλοῖ. “ 

ο 3», Πρϑακς τῇ φωνή Ὁ δεήσεως μι. Πάλιν τίω ἐνδὸν λέγ φωνίω. ὅτω Σ 

1: ἄνα ἐξία. καὶ ὅχ απλώς εἶπε, πσϑλδας τῇ φωνῇ τῆς ἐυχὴς μι, αἰλλα τὴς δεήσεως 
μϑ. Τ᾽ γὸ ἐυγθιϑμον ἱκέτυ δεῖ αὐθεκεῖοϑαι οὗ μμϑ, καὶ γνώμάιν. ὁ γὺ ἱκέτης  κωτη- 
""» ῥήματα ἀγωλαμξανει" ὁ 8 ἐϑροῦ κατϑυχόμϑμος, χα τήχθρ9ς μάλλον ὅξην, ἡ ἱκέ.. 

τς. εἶδες ποὺς χελέφησε τίω ἐυγίω, γ᾽ ἀξίαν αὐτίω ἐποιεῖτο τού αἰκουεϑῆναι. ὅτω 
τὶ ἡμεῖς, στὸν ἐυχωμεϑτ ὦ βαλωώμεθτι ἀἰκόεξοϑαι, ποῶτον αὐτέω καϑιςκῶμϑν, ἵν 

3 ἡ θυχν, χαὶ μυὴ κϑυτηονθία μητω , ἢ κτ' τοῖς νόμοις τοῖς ὠκείνα, ἅὅτως αὐ εἰσωύγωϑν, 

Οβαπλϑὺς μα ἢ ὁ Θεὸς μῷ. Οὑπεροοφήτης (εχῶς λέγει, μνῶλλον 
δῷ» δξαίρετον ᾧ Αἴβοκαὶ μι ἡγ(χαϑὼς ὁ Παῦλός φησι᾿ Δί (ὦ αἰτίλν σοι ἐπα οέωε-. Ἑβρμια, ἐρὶ 
τα Θεὸ, Θεὸς καλᾷοϑαι αὐ) τῷτο αὑτὴ διείληζε, ᾿ τῷ πύϑῳ χα τώρϑῶσεν 5 

. Ὑ ὑπο ἀπλώς, βασιλϑὺς, δλλ᾽ ὁ βασιλθύς μια ἢ ὁ Θεός μὲ, (Δ) ἔρωτα οὐνδεικψυμϑμὴ 
3 Ταὐτης, Εἶτα ἡ (ας ὠτίας τίϑησι, δὶ ἧς ἀξιοῖ αὐτίω αἰκϑυόϑηῆναι. ποῖαι δὲ Εἰἦσιν «ὖ- 

τ 3. Οἵ σὸς σὲ πσρόσεύξομαι Κύειε. Τίς, φησιν, ϑχὶ τω 
Θιῳ πσροσεύγεται; πολλοὶ δόχϑῦσι »ϑὰ τῳ Θεῷ πσολσευ χέοθαν σσο: ς ἢ αὐ, ϑιοϑέττων 
ἴχιδειξιν τούτο ποιῶσιν. δλλ᾽ ἐγ αὕτη ᾿ δλλαὶ πτοϑς Θεὸὶ αὐτὸν ἀὐετείνετο, ζοὶ ὁν,,369.- 

ἴδω πόῤτω ἀφῴσα. Τὸ ϑϑὶ Εἰσεικούσῃ τὴς Φωνὴς μ. Οἷρας «υουδέω) 

ν" ̓ουτὸμενυγμμένζευ {υχδωύ᾽ ἐκ παϑϑοιμίων τὴς ἡμέροιδ, φησὶ, Ἰϑτο ὄρ Δ᾽ ποιούο] . 

ἀχουξτώσαιν Φ μ᾿ μυρία ἔργα τότε ἔλχὶ τίου δύγίω ἐρχόρϑροι. ΩῚ ὀυχ, αὕτη᾿ ᾿δα, 

͵ ὧν αυξϑοι κίων τὴς ἡμέρας ζοὶς ἀπαρχάς ἐδίδου ῷ Θεῷ. δὲῖ γδρ,φησι, φθίνειν Φ "- 

λιη ἐπ Δ) υαρετίλν συ, ᾧ ἀσοϑ λϑατολὴς φωτὸς ἐντυγχάνειν σοι, σὺ ὃ δχὶ ἐς βασι- Ξοράτιαι, 
ΟΒεγίο, τοι, 1. 2: λέως 



Σοφ. β, (4, 

441, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕἙΡΜΗΝΈΕΙΑ 

λέως οὔκ ἐὺ αγαθριο ῷ ἐλοίῆογα, “ο3 σῷ τσ σκιουῆσοι. γιωυὶ ἡ ἡλίῳ πὐδοσκιιυοιω - 

τος καιϑεύδεις αὐτὸς, ἡ λύαγωρᾷς τῇ κτίσει τῆς “ὐλεδρίας, ᾧ ὶ φθούνεις ἁπασοων πίω 
κτίσιν τίου δῴρο σε “Ἄμορϑύην, συυὲ ὐποδίδως αὐτῷ τὰ δι ϑραφήθια, ̓ λ᾿ ὀϑιςαίμϑνος χαὶ 

ὄψυ αἰδεκλύξεις χεῖδϑις, τίω ἢ ψυχίω τξιορας ἀκαϑαρτιν. Οὔκ οἷοϑα, ὅτι καϑαί. 

περ ὕϑωτι σῶ μαι, ἅτω δὲ θύχὴς κἡὶ ψυχὴ καιϑαίρεται " νίψον ζοίνιω τϑϑ τὸ σώματος τίως 
ψυχέω, πολλαὶ λῆμαι πσϑλσίςανται αὐτῇ κακίας" ὐύᾷς Ὡπυθ (ἴα, «λ! οἱ τῆς δε... 
σεως. ἐῤ γδ ὶ ὅτω Ὁ φύμαι τειχίσωμϑν, καλὸν θεμέλιον τὴς χαιϑημιερανὴς πράξεως 
καταξαλύμϑμ. 4 Τὸ οροὶ “οὐδοιφήσομαιί σι, κ) ἐπόψομαι. ΠΠαροιφήσομα 

σοι, ἀ τόγτῳ, φησίν, διλλ᾿ ἔρχϑιφ.ὁ γὸ τοιούτος ἐγίις ϑινέσ δύνατω ὃ γὸ ἐγ μαχρὲῤ 

οντεύϑεν (ὑμξαμνει. ὁ »ὺ Θεὸς παντοιηϑὁ 521, αὐ δαφήσομαι σοι, ἐπύνομϑι. ᾿ 

(τι εἰχὶ Θεὸς γέλων αὐομίαν σὺ ΕἸ. Ετερος ἐρμιζιυδυτής φησι Καὶ σχ- 
“πήσω, τί ἐχὶ Θεὸς ϑυλὼν ἀϑομίδῳ σὺ εἶ, 5 Οὐδὲπαροικήσει σοι πονηρευέ. 
“μενος, Εὐζωῦϑα τὰ Εἴδωλα αμίῆεται᾽ οτί τύτοις ἔχοηοον, ἢ προ, δοινομίᾳ πάσῃ 
χαὶ τοῖς ὠλλοις τοῖς οὐ πονηρία πράγμασιν. σὐοϊὲ πα ρϑικήσει σοι πτογηρθυόνϑμος. Οὐ 
ἔςαι σοί, φησι, Φίλος, Οὐκ ἔςαι σοι σιλησίον. Οὐδὲ υϑινούσι πὐϑάνομοιχᾳ- 1 

τένόντι Τν ὀφθουλρδν, συ. τὸ μισοπόνηφϑν πῷ Θεοῦ ενζωθα, δείκψυσι, διϑα'. 

σκῶν τοῖς ἐγίις αὐτῷ γινουδέος ζοιούτυς ἑαυτους χατασκϑυάζει, ὡς Οὐκ οὐγὸν ἄλλως 

“δνέοϑει ἐγίεφ. Εἰ) νιϑεῦπῳ γδηφ'ῷ (ὔκ ὁῤ τὶς δυυύαγτο “ϑμέοϑαι πλησίον τοῖς 
ποις διεζηκώς, πολλῷ μάλλον τὅτῳ. ὃτι γὸ  διώδμται «ὐγαρέτων ὀύδρων ἐγίε ἡρνέ- 
οϑαι (ὦ) “πονηροὶ, αἰκουσον τί φησι ἰδὲ Ἔ διχωώσ ᾿ Βωρες θην ἡμῖν ὁ βιλεπόμϑμος. (ἰ. τὸ 
τῶ ὼ Ἰωαύνης Ὁ δεσμιωτήφλον οἰκϑίυ αὶ μκιὴ ὀρώμϑρμος ἐλύπει τίου Ἡρωδιαΐδου, χα! τοιζρ. 
σῦτον αὐτο ἀφειξήκει. κ᾽ 5 τίω τελῶ τίω,, ὶ τῷ τυροώνυ τότε ὠκεύν ὃ (Ξωμαδὲς χῳ- 
τέσειρ. μηδεὶς ζοίνμω “Μ" ἐν δἰροτῇ ξωώντων ἡγείαϑω τι παίογειν δεινὸν, κἂν (χιονλθήηαι 
"ωρα ὖμ ἐθρών. ὼ δ. παάσρντες, (ὦ ποιοιωῦτές Εἰσν. χὸνῇ 

6 Ἐμίσησας πέρ ἂν ἐργαζομϑϑας τίω ὀμομίδν, Ὡσολᾷς πόμζιω ὧδ χφο τ 

λοιώζοις Ὁ ψοεῦδος᾿ 7 Αὐδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύοσεται Κύόμος. 
Ταῦτα λέγεται, ἐν ἵνα αἰκϑύσωνϑμ μόνον, δ᾿ ἵνα ὶ πτιδευω θα, ζωῦτα ((μυεχὼςἀ. 
κούοντες ὁ τοδρόστῳ ᾿ νυμφίῳ αρμόξεεϑαι, ὼ πλησίον ἀντι γὐνεοϑα ὡς αἢ μή ζω- 

ταῦ, ἐρημϑ θα τὴς ὀμωθεν ῥοπῆς, ὃ σδοϊὲν αὐ γϑμοιηο χεῖρον. ἐμίσησας πόρζᾳς ὧν 
ἐργαζομδίος δ λυομὲ ἐν" καὺ δουλος ἡ, φησι κὰν ἐλθυϑερος,κῶν βασιλδὺς,καν ὁς!σῶν.ν 10 

Νὴ ἘΚ ἀξιωμούτων, ϑγ εἰπὸ ὃ αρον Ἴ7ὲς Φίλες ἐϊκρίνν ὁ Θεὸς εἰωδεν δὴν, 3) πολ- 

λοὶ δῇ" πα χυτέρων Οὐ σὲν ἡρριται ὧ μῖσος ἐϊ)ἀκϑυσον πώς ἐπήγαγε ᾧ κϑλοίσεως φύ- 

(ον, εἰπών ᾿ Σἰπολὲς πϑρζᾷς (ἄν λαλοιωζς Ὁ εύδος᾽ ἔχ ὦ παχύτερον δ! αἰρδδτα- 

γομϑύων (ζ) λόχϑν μετωτιϑείς. ἐγ» μέλοι τῷ μίσως φήσεται ζὶ τὴς “ιμωείας (ἱ 
το! ἢ ὅτο ἀφατος κόλρισις) δλλα ὁ πού Σαολᾶς (ἦν, λα λοις ὃ ψεύϑος, καίπι κ᾽ χ)ε! 
ἢ Ὁ ἀσδϑτερον χαλεπὸν, ᾧ γεέννης χεῖοον᾽ ἀλλα πσϑϑς Α « (ωιέναι διωαμδιας, ὁ 
ὠκεῖνο ἐϊϑηκε᾽ κπσϑς ὃ (ἄν' παχυτέρας, ἡ τϑτο Ἰσϑόσεϑηχϑ. μὴ ζοίνωω ϑορυξηθϑης δῤ- 

3.5 πε, μηδὲ ζουροίῆν, ἐπειδορὺ ἴδοις ιναὶς ψευδορϑμοις, «ρπαζονζᾳ, “λιεογονίϊομωυ. 
ζι; ἃ μηδὲν παοργζας δεινόν. ἔςαι "ὃ παντως τῦτο. ζοιαύτη ρὴ ἢ Θεού φυσι 

ιτοφρέφεται πονηράλι, μισεῖ τε αὑτέω ἀεὶ ὃ ἀἰπελϑαίνεται. (ἦν ὃ λοιλοιωίζᾳς διψῶ 
δὸς ον ζιϑω λέγη, «ὦν; ἐν πονηοίᾳ βιοιιζῷς, «δν" τὰ ψεύδη ποραλμματω διωκονζμ, 
εἶν" αἰδὲ ἡδοναῖς, (δ πὐθὲ γαςφριυδιγίαν, (υ' αἰδὲπλεονεξίλω ἐπηοηνϑμος. οἷδε » 
χόρτα ζῦτα ψεύδη καλὲ. ὀύδρα, αἰ μιούτων ὴὸ δόλιον βϑδελύοσεπι Κύσμος. Τ ψ" 



Εἰς (ὃ ε. ϑ . ι 43 

πὸ ὠζφθὰ Φυσι, ῷ Ἐχιξαλδύοντο, ᾧ ὑπουλον, τ ἄλλα ̓ ὴ ὄχι συ μάτος 
φέροντα, 

ἕτερϑι ὁ Ἐχὶ τῆς ο[9νοίας" ᾧ «ἰξεκείρϑυον ασρϑσωπεῖον Ὀχιικείας, πὰ ὃ λύκωι ἔχι- 

πειφύμδνον, ὦ χεῖθον δ Ἄμοιοο σε δγ. ὁ ὦ ΟΣ δῆλος ἐγθρορ»ὁ ὐφυλοκῖος ἡ μοιτ ἂρ 

ἐσυγκαλυύπηων τίω “πονηθάλῳ ὁ χοώμδνος τὴ χακία, δυσφφώρᾳτος 
ὧν πολλὰ ἐργάζε- 

ζ ται πὰ δεινα,. [σ᾽ τῷτο ᾧ ΣΧ ρλφῦς, ἡνίκου αν πο) οι γίνοιντο, γήφειν ὠκέλδυσεν. 
Ερχονται 

δ πασθός ὑμᾶ ς ὧν ὐδυύμοιι πσροἝ των, ἔσωθεν δὲ Εἰἶσι λύκοι ὡρπατες. 

8 ἔγω ὃ ο» τῷ πλήν τῷ ἐλέοις σὰ Εἰσελθύσομαι Εἰς τ' οἶκον σῳ. 
᾿ ἐπειδὴὰ ϑἰπὸτοιότων ἡ ἐκκλοσία ((μυεἰλεκ)ο, Ἑλλήνων, μιαγων, αὐφροφόνῳν, χϑη-- 

τῶν, ψευςζῶν, ὑπούλων, Εἶπεϑ ὅτι μισεῖς Χ) Ὡποφρέφη, δεικνύσοι ὅτι ϑχ αὐτῇ Κι δκ- 

1ο χαροσιιύωυ ὸ χοιτορθώ κάτου, δλλα χτὶ φιλον,ϑο9 πίον ὠπαλλαγείσοω κείνων Εἰς τὰ 

ὠδέζατα Εἰσάγονο, ἐπήγαγον " ἐγὼ 5 ἐν τω πλιήθᾳ τῷ ἐλέοις συ Εἰσελδύσομῳ Εἰς ὃ 
νον. ἵνα γὸ εὧἱ τις λέγῃ" πῶς δξέυ συ ὴ τὰ καὶ Τὶ ἐργασαυδύη ἐσώϑος » Εἶπε τὸν 
ζύπον τὴς (Θ᾿ τηρίας᾿ ὅτι δζρα τω πολλίω φιλαν,ϑοφ πίων, Δι οἱ τί ἀφατω ἀγαϑό- 

πτὰ ἐσώϑίων. δλλ᾿ Εἰσί ἥνες, οι σϑοὲ ἔλεον τσδϑσίενται, αὐίατα γοσοιῶτες, οἷοι ἦσαν 
τς (δΙνδοῖοι. ἡ) χάθὶς Ὁ) ὁ ἔλεος, καν χάρις ἡ αὶ ἔλεος, ὀνλαὶ (ὧν βύλομδμας καὶ 

γον ἔχονζριᾳ σώζει, «ἄν ἀφηνιαϊγζᾳς ἢ μὴ βαλομϑῥοις δέξαρϑαι τίου δωρεαὶ οἷοι γε- 

γϑνασιν (ᾧ Ἰσδυχοι᾿ «ἰἐξώῶν ὁ Παύόλος ἔλετιν, (τι αἰγνοϑντες τίωὐ τῷ Θεοί διχαιοσύ.. 

γἱευ,ἡ τίεὐ ἰδίαν διχαμοσιούζωω ζυποιῶτες φῆσοι!, τῇ διχσιοσίωωῃ τῷ Θεοῦ ἐχ ὑπεταίγη σαν. 

εἰκ Εἶπετά το Θεοῦ, λέγη ᾳκαὶ τὰ ηϑεεαυτῆς᾽ Πρφσκιιυήσω πσοῖςνα.- 

1ο ὁ ἁγιὸ συ ον φύζῳ συ. τὸν ὙΣΡ̓ χαφατος ὡἰπολαύσωρὑἡ τὰ ,ϑ" ἐμοωτῆς εἰσ- 

σέγκω, ζωτίω Εἰσοίσω σοι τίωυ θυσίαν, φησι᾿ ποοϑσκιωνήσω “σδϑς ναὸν ἀγεὸν σῷ οὗ 
φέξῳ συ᾿ ὁ καϑούπερ (ὦ πολλοὶ “Μ᾽ ἰγοινϑϑων, κφώμϑροι, χασμωμϑμοι, νουρκϑίντες, 
δυλαὶ (Τ᾽ φόξε αὶ ὅϑμιν, φησίν, ὁγὺ ὅτως δθγθυϑνος, πᾶσαν χακίδλω “Φιατοτίϑεται,αγοθϑς 

᾿,. τάσαν Σρετίω ᾿γειρριγωγέῖται, Τ᾽ Θεὸν ἵλεων καιϑίφησιν " ἑαυ. 
1 9. Κύριε, ὀδηγησύν με εἰν τῇ διχαιοσιούη σῷ ἕγεχᾳ ἢν ἐγθρων μα. Εἶπε δὼ 

ὑμνες τὸ Θεοῦ, Ὁ μισοπόνηρον, δ φιλθίν,ϑοφ πον, ζὸ κηδὲμονικὸν, Εἶπε τίω ἑαυτῆς 

συτηρίαν, Εἶπε “ ὅϑπον καθ᾿ ὃν ἐσώ 9», εἶπε τίνα κ᾽ Ὁ σω,ϑῆνωι αὑτη εἰσήγαγεν᾽ αἰ- 
πίφρεψε χακίας, ἐχειρουγώγησε ωρὸς “δηρετέου" γρηςαὶς ὑπέφηνεν ἐλπίδεως τοῖς οὐ πο-- 
ποία, ζαΐσιν, γε βυληθαΐσι μεταῦληϑηναι, ὡς ἐλέει διυναμϑδύες τυχεῖν᾽ τρέπει(ξ) λό- 

4079 εἰς αἴτησιν θετὸν λέγϑυσω᾽ Κυρμε, ὁδήγησόν με εἰν τὴ ϑιχαιοσιοωύη σῷ, δ, τ᾿ ὅτων πτι!- 

δύνσω (Ὁ ἀκροατίω πσοϑτερον ὕμνος αἰαφέρειν Εἰς“ Θεὸ, καὶ δ) σραςεῖν ἐφ᾽ οἷς 6) 
πέπον)ς᾿ ὁ τε περ βύλεται ἀἰτεῖν᾿ ᾧ παλιν δυγαραφεῖν, ἐφ᾽ οἷς δ. λοίξοι. δλ᾿ ἰδῳ- 

μδν αὶ ἴμα ὅδ)ν ᾧ αὐτῴ. μὴ ΣΡ ᾧ, βιωτικῶν ; μή τί Ἐχίκηρον ; μή τι “δὝ' οὐ αβῥεόντων; 

μή ἰξὶ πλύτο ὡ] αλέγετα » μὴ αὐἰδὰ δόξης ᾿ μὴ αὐθὶ δυωυαςείας ; μη αὐ ἰιμωρί. 
᾿ς βαρ βθρῶν; Οϑειὸν τότων. ἀλλα αἰ Κύρμε, ὁδί γησόν με ἐν τῇ διχαιοσιωώῃ συ ἕνεκῳ 
ο΄ ἐβρών μια, ὁρᾶς παῖς σϑοὲν ἐχίκηξον αἰτῷ ᾧ πῶς δεῖται τὴς ὀύωϑεν συμμαχίας. (ὦ 

γὰ» ζυτίω ὀδούοντες τίωὐ ὁδὸν, οὐκείνης μιώλιςα, δέονται “τῆς ροπτῆς. δεχαᾳοσιούζω ὃ 

ὀγζϑα, τίω καιϑολικήν φησιν δροτίευ . ἢ καλως Εἶπεν, ον τὴ διχαιοσιούη συ. ἐςί 

᾿ γαρὴ ὁβ, ϑοϑπτων δικαιοσιωώῃ, κἡ Ἔπὸ “νόμον ἢ ἐξωϑων, αὐλλ᾽ θὐτελὴς ἡ Οζκ ἔγρυ- 

9 τὺ ὃ τέλειον ὦ αἰὐπηρτισμένον, ᾧ δξ δ, ϑοο πίνων συγκενϑμὴ λογισμών. ἐγὼ 5, τέω 

δὴν αἰτῶ διχαμοσιωύζευ, τίου πὸ σῷ χουτενηνε γῥμένζευ, τω Εἰς Τ᾿ ἐξανὸν χειρφυγωνϑόσοιν, 
ὑτίω συμμαχίδυ, ὥςε ζτίω Ἐχιασάοϑαι τίω διχῳμοσιωύζωυ. καλώς ἢ Εἶπε χαὶ 

ὃ, θδέγησον. ὁδὸς Ν ὁ παρὼν βίος, δεονϑμος τὴς ὀϑωθεν 'χειρρυγωγίας. Εἰ »Ὲ Εἰς 

Ομεγίο, τοπλ, τ. 22» πόλιν 

" 

Ματῦ.ζ. “, 

Ῥν. 1. 



.δ͵ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΕΙΑ 
πόλιν μέλλοντες εἰσιέναι, δεόμῖθα τα γγωφάζοντος ἡμῖν τέωὶ ὁδὸν ᾿ πολλῷ μάλλον εἰς τὸν 
εἰρανγὸν Ὃστοδμκεῖν μέλλοντες, χρείαν ἐχομὸν τῆς ὀζωϑεν βοπῆς, ἵνα ᾧ δὶ εἶξη ̓  φηρίξη καὶ 

χείρα γωγήσῃ, πολλαὶ γὸ αἰτραποὶ αἱ ὠκτρέστοσαι!. 2. τότο ἐχὼ ἔβα τὴς δύξιως 
Θεοῦ. Ἐνεκα Ψ' ᾧϑρων (μι. πολλοὶ (μυυέφησαν, φησι, πολέμιοι βελόνϑμοί μὰ πιι- 

ρέκκλῖναι ζῷ αἰαθήματα,ὸ “πλονῆσαι ὁ ασρϑς ἑτέραν ὁδὸν ἀγαγεῖν. ἐπεὶ δξχυ ζιαῦτω 
αἱ Ἐχιζυλαὶ, τοιαῦται αἱ ἔφοδὲι, ὁδγησὸν Με αὐτὸς. τῆς )ὺ δα σῷ ̓χρεῖλν ἔχω συμ.- 

μαχίας. ἀλλὰ ὃ δ ὁδηγηνθέαυαι, αἰντο γύ, ὩΣ) ἀξιο ἐ) τῷ κρφυτηϑηναι «ὑπαὶ τὴς 
χεῖοῆς ὀκείνης, πῆς ἡμετέροις ϑρέοϑϑω σπουδὰς. δ γὺ ἧς ἀχάθοιρτος, καὶ κατέχει σι ἡ 
χεὶρ ὠκείνη᾽ αὖ ἧς σλλεονεκίης, δύ ἐτέρϑιν ὁμναὶ κηλίιδω ἐγών. 

Κατδύϑεωον ογωώπιόν σῳ τίω ὁδὸν μα. Ὑϑ τ᾽ ἐφὶ, δι λλζωυ μοι ποίησον, σειφὴ, γγῶ-. το 
οἰμωυ" ὀρϑοτόμιησον αὖ τὴν πὲ ἐμοί, ἕτερος ὃ ἑρμιζιυευτὴς Εἶπεν Ομαλισον ἔμιρ».- 
“θεν ἐν τίου ὁδὸν σν. τῷτ' ἐς!, ῥα δέαν ποίησον, ἐύκϑλον. 

το Οὗὕτι οὐχ ἔσιν οὐ τῷ φόματι αὐτἔμ ἀἰληϑεια, καὶ καρδία, αὐνδ᾽ ματαία. 
Ἐἐ μοὶ δυκεῖ αὶ αἰεὶ ΔΜ οὐ πλαάγη Δ[ ϑλϑντῶν ζωτα λέγῳν (τό,το σύμα αἰ σθαλ.- 

λύσω, καὶ τω δγρνοιλυ ὡς ἐρήμιόων πόυτὺς ἀὐγαϑο )ὺ αἰεὶ Τ ὡὦ πονηρλα ζωντων. 1 

11 Τάφος αγεῳγῳϑιος ὁ λάρυγξ αὐτὴν. ΗἾ Ὧι Ὁ φονικὸν ενζωῶϑα λέγη, 

ἡ δ γεκρᾳ αγροσφέρειν δδγμματοω, ἢ δυσώδη. Οὐκ δὺ τις αἰζδστοι, ἡ ΟὟ αἰογραὶ φῇκζ- 
εϑύων ῥήματω φύματα ὅτω καλέσας, ᾿χαΐφον. πολὺ Ὁ τῆς αἰοϑη τὴς δυσωδιας 

ὠκείνη χα λεπωτέροι, δἰπὸ σηττεδῦνος τικ]ονϑρη υχος. ἡ Μ᾽ στλεονοκ δ" (κ φύματα 
τοιαῦτα᾽ ὁτὸμ μηδὲν ὑγιὲς" πσιοοστφέρωσιν, δυνναὶ φόνος αὶ αἱρπαγας. μὴ τοίνιω ἔξω τοΐκικῇ, 
σάφος δ ζύμα σύ,δλλα ϑησωυρϑς. πολὺ ΣΡ Φ ϑησασρφὶ διενζυόχασι δ ταφων 
) » “ ἷ᾿,., «Δ 2 . Ἅ ! “ΘΠ. 3) ͵] ι 1 
οἷς ὠκεῖνοι (ῷ φϑκίρσσιν οπὴρ ὧν λρέδωσιν, ὅτοι ὃ αἱ αυτηρούσιν. ἐγέ τοίγεου ᾧ σὺ πλούτι 

φιλοσοφίας ἀεὶ νϑμονζῳ, δυλα μὴ δυσωδίδν τιναὶ ᾧ σηπεδὺνα.. ᾧ ϑχ απλως Εἶπε, 

ζάφον, ΕΝ ἀγεῳγδῥον, ὥφε ἡ πλείονα, δηλώσοαι τίω βδελυγμίον γένεοϑοι. δέον 

ΣΡ κρύπηεινν τοὶ τοιαῦτοι βήματα, (ὦ) ὃ ὁ ὠκφέρεσιν, ὦφξε μάλλον αὐ ἹΜὉ" πτζωυ γόσον οὐ» 
δύκφυοϑαι. καὶ Ἐχὶ καὶ ΝΥ γεκρων σωμοίτων ὃ εἰνλυΐίον ποιοιῶτες, τὴ γῇ το ρχδιδυρϑν᾿ 
ὅτι ὃ ἐχὶ ΔΜ ῥημοίτων τύτων Ὁ ἐγλνῆίον ἐργάζονται, αὶ, ὃ δέον κατακρύνῆει χάτ, 
ἐκφέροντες, χα! πολλοις μὐθοιΟλοονπες » χαὶ παϑϑτιϑέντες πᾶσιν ὁρῶν. ΔΛ ἐ- 
λᾳιώωνϑμ τοιότας. Εἰ »ὰ» ᾳᾷ νΕΧῸ αἱ (ῴματο: ἔξω πῆς πόλεως καιταϑεύπηομδν᾽ 

πολλῷ μᾶλλον ζὥῶν' (ὰ γεκρᾳᾷ βήματα, ἡ ὥὧσ ( τοιαῦζῳ ὠκφέρονζμε, ἡ) σϑ᾽οὲ συσκχιώ- 10 

σοι αλομϑύος πύῤῥω που κορυτοιχέζειν γ0ή ̓ Ὑγ7) κοινὴ τῆς πύλεως λύμη, τοιαῦτα 

“σύματα 641, Ταῖς γλώοσαις αὐτῶν ἐδολιούσοιν. Εἶδε ἕτερον χαχίας Ε΄- ἩΝ 
δὸς. ὡ ἅ ωῳ τὴ Αἰ σνοίᾳ χαταχρυτήουσι ὯΝ δόλον, βήμοτα κυδϑσηγὴ παρϑσφέρϑι- 

τες᾿ 3 Ὁσαύτη κἐγρίωυται τῇ δεινότητι, ὡς ον ἐὐὐρις τοῖς ρήμασι συσκιαΐζειν τίω 

πονηθάδν, ὁ ῥαπῆειν δὸλυς ὶ ἔχπξελοίς. Κοῖνον αὐζδι ὁ Θεὸς, 1» Αποπεσά- 5 
τῶσοιν διὸ ἫΜ “Δ φοὐλιωῖν αὐτῶ. Οἵἷρᾳ κανζιῶϑα τέων ἡμερφτητα τὴς δύγ9. 
9)» Εἶπε, κόλασον,δλλὰ κρίνον ἀὐζφιυς ἢ παῦσον τὴς πονηολας᾿ ὀμηνυζο, αὐ δὴιὲἘπ- 
ἡσὺν τὰ μη χομήματον. δα ᾧ ἰῷ αὐτῶν δὔχεεϑε ὕ51, τῷ μηκέτι κσολόναι αὉ 
χακίας ἀύοις, Καζῳ τὸ πλῆλος ἢ; ἀσεθειωῖν αἰνὴβ ἔξωσον αὑτοις, δι παρεπίκραὰν 

σε Κυρε. Ἐντέςιν, δὲν μοι μέλει ἢ Εἰς ἐμὲ ϑιμονϑμων, δυλ Α τἰὸ ΔὝΜ σῶν ἀλγῶ. 49 
ὅτο δ μείλιςα, φιλοσύφα ψυχῆς, χορ ( Τ οἰκείων μὴ αἰμυνεα ϊο, Δ ὩΡ ἢ Εἰς Θεὼ 

γινο δύων στρ όδρα, ἐπτεξιέγωι. “ὅτων ταγλνπία, πολλοὶ ποιούσι, τὸ (ὦ πὸ Θεοῦ αἰξορων- 
τεῦ ζρ. ὃ ἑαυΐβ ν(Τ' πολλῆς ἐκδιχϑιοῦτες τῆς σφροδρότητος. δὰ ὃχ (ὦ ὧγιοι ὅτωραλ- 

γι 

ωΣ 



, τ Εἰς ε. Ψώμ. 44: 
΄ “"- ἢ ᾿ ’ καὶ ι. βΡ 1 “" 

λῷ στουϑρὴὶ τίμωρ9! ταν Εἰς Θεὸν γθονδύων ἡτον, ἴῳ ὃ ἑαυτοῦ αὐρεώρων. 
ἢ “τς Ἢ ! “4ᾶΦὭΑἌΑἌΘον κνγ 1} ᾿ 
13 Καὶ ἐνφρανϑηήτωσαιν πϑντες (Σ; ἐλ αίζοντες ἔχ σε. Οδα τ ἐυγες τὸ χέρδὺφ, 
.. νυν ! 3) ! " ! .ν “" ) ! “" 

καχεῖνοι βελτίεις ἔσονται, τ φϑσογτοι "τὴς πονηθλας χὰ ἐ τεθφι πολλὴς δυτὺ λαυσοντοι ΤῊς ᾿ 
ΝΝ Ν ες 1 , ι Ι ; . 4! Ι; 

δου πο εἰκυ τε ὠκιίων μεταφολζω ὁραντις, κὴ τω Εἰς Ὁ βέλτιον εταῆεσιν γ Ὁ τίς Ε 
΄ ! -.3: 2 ἢ 3 ἢ ςς ] 

5 ρφις απουϑαιοτερύς ζω τη γίνορϑμοῖς. Εἰς αἸώνα, αὐγόνλια σονται, (ἃ χα τασηηνω- 
“ »ψε- «“ ᾿ Ι! ε ἢ Ι! .ς- ἢ " ,ὔ 

εἰς οὐ αὐοι. Λύτη γ μάλιςα ἢ χα οὶ διϊευεκης, ὡς αἰγέ ἀλλ σι,» τοῖν ποταμμιί-- 

εἰ ; μα τῶν σα δὲν αἰὐμίριτον οἰ ϑχεντα ὁμὅ τε φαμόνϑμει Ὦ) πο δαβῥεέσσοι ἡ ἢ κν' Θεὸν ᾿ 

βἰφοϑυ μη μλρει ἡ τρέ π|1) 4, Ὡ. ϑιρνῆς τῇ 691 ὃ μόνιμος, σὐὐσὲμι ἣν ἀδοκήτων 
αὐ - : 

πίυτων α(εκϑ']ο εὗοι, δια, ὑψηλοτέρῳ “»μνορδμὴ δὶ αὑτῶν τ} κωλυώτῶν. ἐπεὶ ὡ ΘΟ 

το οἰπίφολοι ἐμαιφ!)ϑευτο, ἡ ἔχον τὸ ὁ Παῦλος ἐϑλίᾳετο, καὶ ἐσκίργα ᾿ τελέυται ἐ-- 
μδη!, ἣ χενωνας οκώλει τὴς ἡδονῆς, λέγων" Αλλ᾿ Εἰ ὃ απέγδὸ μαι πχὶ τῇ ϑυσία, καὶ φλιπα, βιξ, 
λειτιογία τῆς πίφεως ὑμϑμ, χαίρω ν συγιχούρω παᾶσινυμιν. Ὁ Ὁ. αὐτὸ ἡ ὑμεῖς χα- 

κα ουγιχούρετε μει. πεῖς ὅτως ἡδόρϑῥοις ὁ Θεὸς ( μωυοικεῖ, 89 ὁ αὐτὴ ὥτω Φησίν' , 
εἰς αἰώνα, αὐ θη μα σονται, ὦ κατασκηνώσεις εἰν ἀΐζις. πῷτο αὐτὸν ὁ Χοιφὺς δυλων ᾿ 

τς ἔλεγε, τὸ ακαχταλυτον τὴς ἡδυγὴς ἐμιφενων Πάλιν θψο και ὑμᾶς, ἢ τίω ορὸβ υ- 15. 45.κβ. 
μδ) οὐδεὶς λαάμξανει. καὶ Παῦλος πείλιν ᾿ Πλύτοτε χαίρετε, αἰδαλείπηως πσδεσεύ-: 4.Θισ. εν 

γεϑε. 14 Καὶ καυχήσονται οὐ; σοὶ (Ὁ ἀγαπῶντες τὸ ὀνομαί σῳ. 

Τύτοις 75} μάλιςα ὅς1 χαύχώοϑαι μόνοις, τῦτοις χαύρειν, τότοις ϑυφοφιεοϑα. 

ὡςγ4 ὕλτ τοῖς βιωτίκλὶς χαλλωταζομᾶμος, ΟΣοϊὲν διενζεύοχε τῶν ον ὀνείρῳ ̓ χευφωντῶν. , 

ἰοἢ γϑ»Εἰπέ μοι, τῶν ἀμ,969. πίνων οἷον πϑρέχεν καυχάοϑια »βώμῇ (᾿ ματος " αλλ Οὐκ ὶ 

ἐσ πσδραιρέσεως τὸ κατόρθωμα, δ[9 ἡ τὸ καυχάοϑαι ἐφέρηται᾽ ὦλλως ὃ, καὶ μϑδαίνε- 
γα χ, δ α άπηει, πολλαάχις ἢ ᾧ (ὃ ἔχοντα ἔξλαψω, σύν Εἰς δέον ζτη γχρησοίμϑμον. 

τὗτο χαὶ δλὶ ὥρφις χαὶ ὄχι θυμορφίας δθὴν ΕἰἜπεῖν, χαὶ ἐχῚ πλότο, χα] ὅγε διωαςείας, Ὶ 

(αἱ θα “ευφῆς, χαὶ ἐχὶ πότων τῶν βιωξρᾶν. Ὁ 5 Ἰχὶ τῷ Θεῷ χαυχάοϑεῃ, χαὶ τῇ ' 
᾿ξ ἀγάπη τῇ Εἰς αὐτὸν, κόσγκος αἰπόμτων μείξων,καὶ λαμισδϑτης χἰτὩροανουσα μνεία ἢ 

αἰ αϑάκάτοι, καν δεσικωτης ὀχφυχῶνϑμος ἡ. (ΐ ὁ κόσμος, δὶ νόσῳ, δὶ γήρα, Ὡδαγ-- Ἴ 

μάτων αὐδαςάσει, Οἕκ ὀψωμαλία χαιρών, Οζι τῳ δγουτέμψεται τῷ! ϑανατῳ , ὠλλα Η 

χα τότε δζριλοίμιπει μειζόνως. 

. Οἷτι σὺ θὐλογήσεις δίχαιον. Ἐἰπτιδὲ πολλοὶ ν᾽ ὅτω “ἱ ἀχειμδῥων τροᾳ ἀύ- 
19, ϑούπων καιχίζονται ἡὶ κατα γελώΐνται, ὁ μάλιξα (ὦ τορετίω μετιόντες ᾽ ἵνα μηδεὶς 

ἣ παιχυτέρων ὠκ τύτων χα ταττ ΤΊη, ϑρφι “πῶς ὀμέγει τίω αἱ σγοιὸν ἰστοῖ, λέγων" 
ο7] σὺ θυ λογήσεις δίναιον. τί ΣΡ βλοῖδος δύ, ϑοϑέπτων χοιτωφ ρϑνοιούτων ἡ τῆς οἰκϑυμέ- 

τς ἀπείσης, τὸ ὁ “ἦν αἰέλων δεασύτης ἐπαρῇ καὶ αγακηρύῆῃ» ὥασερ δῶν αἰτῶ μυὴ " 
βυλογριεῶτος, κἀν πόρτες ἐπτωνώσιν 0) γἄν οἰκοιοτες χαὶ θρίλαοσὸμ, σοεῖὲν ὀφελος . Ἢ 

1} Ἡὐτοζοίγμω πϑωτουχοῦ σχοπτώμϑνυ, ὅπως αὐτὸς ἡμὰς ἀγακηρύξη, ὅττως αὐτὸς φεφανώ- Ἷ 

δῃ. κῶν τούτο ἢ, γπλντων ἐσμὲν ὑψηλότερϑι, κα οὖν πενία, καὶ οὖ γόσῳ, καὶ τοῖς ἐσα- ᾿ 

τις ὠμδν κακοῖς. ἐπεὶ ἢ ὁ μμϑικοίθλος ως ὦ κρφρίᾳ κοιϑήμϑνος, χὶ τω ἰχῶθα γΜ τραῦς 

μάτων ἡλκώρμϑμος, ἢ μνοίας βρύων πηγαῖς σκωλήκων, ἢ ἴα ἀγήχεςαι πίσω) ὦκφια, 

ν᾽ ὑοδὰ οἰχε τὴν ἐμιωνοιϑμος, ὦ προ φίλων, χα ρα ἀϑρών, χαὶ παρὰ »μὠυαικὸς 

4 (πβνλϑυόμϑυος, χα Εἰς πενίλν, καὶ Εἰς λιμὸν, χαὶ Εἰς ρρωρῖαν πίω αἰήχεφον ἐ- 

Χείνίω χατενεηθεὶς, ὑχλυτων μιοικοιθατότερος ζω, ἐπ τ, ὁ Θεὸς αὐτὸν ἠυλόγει λέγων" Αἰ-- Ἰωβ, «να, 
ϑέφπος αἰ μεμτῆος, δίχαιος, αἰ ληθινὸς, ϑεοσεξής, αἰπεχόμϑμος οἰπὸ παντὸς πονηρὰ Ὡρα. ᾿ 
ββπς, τς Κύριειως ὅπλῳ ἐυδυχίας ἐξεφόμωσως ἡμάς. ᾿ 

ες Οἰμγίοία, τοιη, τ. ΖΨ 3 Πώλνυ Ι 
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446 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 

Παλιν Εἰς ἐνραραείαν κατέληξο, ἐνᾳϑοιφηρίνς ὕμψες αγαφέρων τῷ Θεῷ. τἰδὲ 
ἔην ὀσλον ἐυδυχίας; ; ὅπλον ρβισον, ὀπλονκίν γνώμέωυ Θεό, ὁ οὐτλον κοίλλίςον. ὃ ὃ λέ. 

γει τοιούτον ζὰ συμμαχίᾳ καιλλίςῃ ἡμᾶς ἐτείχισας. ὅτεβε λέγων ἐρμάωυδθυτὴς, ςια 

φόνωσεις αὐτὸν, καἰδὲ τῷ διχαίου Θθοϑαι. τὰ ΧΑ, ΜΙΝ αὐτὸν 1. δὶ. 

ὕηον, τατέρ!ν, ἡ σὴ ̓ δ)αρέφησιρ δὐτὶ ὃ οπλου γένεται,καὶ ΥΧ καλλίφηυ᾽ ἢ ̓ὀκᾷνο' ὃ 0ΤΙ συμ-ξ 

μαχίᾳ καλλίρῃ τειχίξεις τὸ ἼΥ δίκαιον. χα ὅτε τὸ τὸ χάλλορ αὐτὼ ἀσφαλείας ἐφέρηται, ψ. 

τεὴ α ἄλεια ἀυτυίδοξης δὴν ε ἔρημο, τ ἰγρ ἰχυρϑτερον. αὐνδρὸς, “ἢ ὡραιότερον τὸ 

“το Ῥὴς ἄγω δύξιας τε ξομϑρου: (ὗν ὁ φέφανος χαὶ “στὸ ἐλέως πλέκεται καϑούε 

ὁ αὐτὸς Δαίϊδι ΝΑν τα "Τὸ φεφανοιωῦταί σε ον ἐλέει χαὶ οἰκτίρμοίς. ἐπ χα αἰ. 

πὸ  δϑιχαιοσεωύηρ, κοϑούπερο ὃ Παῦλρρ' Λοιπὸν Ὀὐπύκειται μοὶ ὁ τὴς δεχφηοσιούης φίφάνορ, ι 
ἐσι ἡ λρίειτος. ςέφανος, ὥατερ ἕτερος λέγει" Στεφαῳ ὃ ἣ χαείτων ὐυβαασίσει συ. ἐς! 

ἢ ὺ φέφάυος δόξης, καϑεύπερ Ηναΐας, Ἑξαι, λέγων, ὁςέφόονος τὴς ἐλπίδος ὁ πλα- 
χεὶς τῆς δόξης. πλύτω Ὁ} Φυταὸ ὁ φέφδιος ἔχει, φιλαν»ϑεφπίαν, διχσιοσεαίωυ, χί- 

φι, δόξόν, δ ωρέπειαν. Θεοΐ γ᾿ Ὁ δώρφν, ποικίλίω “πουφέρον τίω χέίον." ἐσ 

ο αἰφϑιρσίας, χαϑούπερ φησὶ Παώλορ᾽ ἵνα ὀκῴοι φλειρτον φέφανον λαθωσιν ἡ ἡμεῖς ἢ "3 

ἀφθαρτον.ὃ  Ούιω ἐνζωῦϑα λέγει, τούτο ἐςιν᾿ ἀσφαλείᾳ ἡ ϑυξη ἡμᾶς αἰξεέθαλες , 

Οιαῦτω νὰ (α Ἔ Θεοῦ δώραᾳ, ἰχυροὶ χὰ ὶ θὐαρεπείας γέμοντα Οιῦτοι ὦ φέφαννι. Ὧη 

γη ΡΝ ἀὐιϑοθπων Οὐ ἔν τούτο᾽ δλλ᾽ ὁ μδὲ εἰν δυξῃ, Οὔκ ἀσφαλὴς πόῥτωρ' 63 
ω ἀσφαλείᾳ, οὔκ ὧν δξι πόντως, σοὶ ῥᾳδίως αν ἠσυμδαΐη ὦπα ̓  Ἔ Ὁ ὁ συμίαρ, 
ταχέως Ἰὐποσύρεται. οἷον τί λέγω. ὧὸὲ .ῳΨ διιυαφείαμ ογτές, λαμασεοὶ δὴ καὶ τξιφα- 19 

νϑ, Οὔκ ὧν ἀσφαλείᾳ δ᾽ ἀλλὰ δὶ αὐτὸ δὴ δέζυ τούτο μαλιςα ον Ἐλισφαλεῖ χ» 

δίῳ καϑεφήκασι, οἱ Ἂ αὐγεδος “τῆς δόξης. ὦ ἁ αἰπεῤῥιμμόνοι ὃ θὐκαιταιφρόνητοι, Ψ 

ἀσφαλείᾳ μϑ ὡν δ Μ᾽  γνωείξζεεϑαι, Οζι οὮ τιμῇ ἢ δὲ᾽ ἀλλα δ αὐτὸ μδὲὺ δῶ τῶν 
μαιλιςαι ὧν ἀτιμίᾳ, δζρὶ δὼ ἀσφαλείᾳ ἐἰ ἐἢ. ἘΧῚἢ ; Ὁ Θεού σέκ ἔς! τούτο᾽ αἰλλ᾽ ἀμ- 
Φότερφι μΨ' “πολλῆς (ἰυτρέλαι τῇ τῆς αὐὐβῥολῆν, οὐνοήσοιντερ Ὄνιω ᾿ὯὮΨ ἀ γα) γῶν ὦ μέ. κα 
γεδος, χα] Ἰασοϑ υ πϑύτων ῶ Φρέσχευ Θεῷ ΧΩ ὼ ὅπλον μὰ ἡ δύξα κα Ὁ ἀσφάλεια δῶ 

μυρία, ἀγαϑεὶ, μεθ᾿ αὐπρομονηρ τρέχωμδν ῷ ποδοχεΐωϑμον ἡ μ αἰγώνα, ὼὸ μυὴ ὁμαπέ- 

σωμδὺ ποτε, μηδὲ γυμνοὶ δία Ἄπλων φλνώμδν. τοῦτο δ δ ᾧ πολέμϑ τῦτυ τὸ  Εἰδορ 
οὔκ ἀνέχεται ἀοπλοι φρατιωτέων ἰδεῖν. ἀλλα τῦτε λύεται ἢ ἱ οὐ δασκθυὴ, ὦ ὁτὸμ λυϑὴ τὸ 

ΝΥ ΤΣ λύεται: ὃ τὸ ἡλεαίξον, ἢ ὅτῳ αἰπολύηται τῷ σώματος ἢ 1 ψυχ ὦ ὡςε ἕως ὧν ὠςζω - 18 

δι ὥμϑιυ, πυκτεύειν αὐαϊγκῃ ὦ οἷδοι κα ηνδβσς, καὶ μ᾿ Εἰς αἰγϑόϑὶν ἐμιξαλλονζομὶ ὁ θα 

συ ποιουμδίες, κα Ὁ νοσοιεύζᾳς, κ᾿ ν ὑγιαβονίαε. Ὁ ὙῈ οὐ τῶ χα χαρῷ τὴς γύσυ μάλιφα τῆς 

μαΐχες ζωτις ὀχαιοθς, στὸμ ὀδευύαι πόρτοθεν ϑορυξαἶ σι τίωω ψυχίω τὸν ἀἰλγηδόνερ 

“πολιορκῶσιν, στὸ ὁ δξίζολος ἐ ἐφεςφήκῃ χϑβοξεύων Εἰπεῖν τί ρό μα ποιρὸ “τι δημαν 

λις ἀσφάγίξεοϑαι. δὲ, φροίῆεοϑαι τῷ ϑώρᾳκι, τῇ Ὑ ἀασίδι, τῷ χράγει, τοῖς ἄλλοι δ Μ 

πλοις, κὶ ὁ διωυεχώς θυλαρτεῖν τῳ Θεῷ. ζωτα χαλεπαὶ κ᾿ τὐ ν ὀφκοόλν βέλη ἢ αὗτῃ. 

κριεία κτ' τὰ δαίμονος πληγὴ, τότε μάλιφα λομασεοι 2) φέφδνοι. ἐπεὶ ὑ ῷ μά: 

καίθλον ὼς (στῆ γοβ κωλύει παλιν Εἰς αὐτὸν κρυταιφυγεῖν) τῶτο μάλικα λαμ- 

πεν ἀπέφζως, αὗτο αὐεκή υξε, τῷτο ἐφεφάνωσι, δὼ »σηρῷ πειξᾳσμῶ ὐ νδσυ ὑπο 

γίας ἰαὐξίπεεαῆο φανίεαι Ἔ γνωώμέωυ, ἀσειφον τίω ἀζοοιδυ,τὸ ἀἰχαρίφποια τῷ Θεῷφ 

λνοανμα ῥήματο, ᾧ τω πνϑυ ματικίω ὠκείνζω ϑυσίαν. ϑυσία “ὃ ὠὡ(ὰΝ ῥήματα ἐκ 

τῷ ἔλελν" Ο Κύριορ ἔδωκεν ̓  ὁ Κύεμος ἀφείλετο" ὡς τῷ Κυείῳ ἰδυξω » ὑπ 

- 4 



Εἰς «΄. Ῥλμ 47 
ὲ ποιωυδμ ον πειρφημοῖς, ἐν αἰδεξαίσετιν, ἐν ὕχιοσλαις, δοξάζοντες ὭΣ Θεὸν καὶ 

(ἰλογϑιῶτες διζουεχώ; " δτι αὑτῷ ἡ δῦξα Εἰ; «δυ' αἰωνας Ψ αἰώνων. Αἰμέζω. 

Ῥήμφ'. 1 ΚΥΡΙΕ, ΜΗ ΤΩ ΘΥΜΩ ΣΟΥ ΒἘΛΕΓΞΗ͂Σ ΜΕ 

μηδὲ τῇ ὀργῇ συ παι δόύσῃς με. 
δ, ΦῊ τὸν αὐκύσῃς θυμὸν χαὶ ὀργά, μυδὲν αὖ, ϑοθπινον εἰ πυοτῆεύσῃς., 

συγκωταξαίσεως 7.2} 81 τὸ βήματα. ἢ γδ} Ὁ ϑεῖον απϑῥ- 
τῶν τὕτων ἀπήλλακται. οἱ] 9.λέγεται 3, ὧτε χαϑούψα θαι τῆς 

ν᾽ παχυτέρων δζρνοίας. ἐπεὶ ὁ ἡμεῖς, οτὸμ βωυρθάρφις Δ[α- 
ἥν λεγω θα ̓ τῇ ὠκείνων γρωμκεθτς γλωῆη "καὶ ππρὸς πα ϑὲον 

' . φϑεήωμεθει, συμναλλί ομϑμ, καν μιυθλακις ὥμϑν σοφοὶ, πσοϑς 

τἰωὶ ὠκοῖγυ συγκατοιαϑνομὰν ταπτεινότητον. ἡ τί γα μιασὸν, Εἰ] ἐν ῥήμασι τῦτο ποιθ-: 
μδυδπαν “εὐον ποράγμασι, νὴ) χεῖδοις δοίκνοντες, κ) θυμὸν αἰ ανοκρινόμϑμοι, ὡς δ[9ρ- 

δώσ ὃ παιδίον ; ὅτω δὲ καὶ ὁ Θεὸς καϑούψαεϑαι βυλόνϑινος, τοιϑτοις κέν θηται ῥύμα- 

18 σι, Ὁ Ὅριυος τίω ἀξίλυ τίω ἑαυΐ φϑεήεοϑαι ἐασούδωκεν, διλλαὶ πσοϑς τίω ὠ- 

φέλειαν ἫΜαἰκυώτων. ἐπεὶ ὃ τὸ ἀόργητον δλλαχού πάλιν δεικγυις, ἔλετε " Μὴ ἐμὲ ἵρεμιζο 

ἐξὶ παρρρῇζασιν » Ἐχὶ ὃ ἑαυΐζοις ; σὺ ὃ πῶς ἐδύλν αὐτὸν αἰϑλέποϑαι τοῖς ἴε.- 
». » "» ἡ. “4 “ ; ᾿ “ ! ᾿ ᾿ 

δαίοις; οτί Οὔ ὀργίζεται, συ εῖδ μισεῖ «ἂν' πονηρϑεξ ; χαὶ ὙῈΡ Ὁ μέσος παϑος ὅν. 

Οὐδὲ ἐφορᾷ τὰ αἱ, ϑούπινα ; χαὶ Ὁ τὸ ὁρᾷν ἰπὸ ΤΜ (᾿ μαΐτων ΕἸληπῆαι. φυϑὲ 
Ἰοάχϑο . ᾧ ))5} ἡ τῶτο οἰπὺ τῆς (ρκός. δυλ᾽ Θὀἰπὸ τότε πονηρὸν ἂὼ δόγμα. ὁπή: 

ἔπρϑν, τὸ αἰπσδϑνόητα 0) οἱ πόύτα᾽ ᾧ φθύγοντες ζὰὶ ζοιαύτα μκϑοιν αὐξ Θεού, καὶ τὸ 
ὅλως 41) Θεὼν πολλοὶ δύ Μ τότε ἠγρόησαν. τότ ὃ αἰγνονθέντος, πόρτα τὰ ἰπολώ- 

λει ὠκείνν ἢ. τῷ δόγματος Εἰσαρθώτος, ζωχέως ὶ διόρθωσις ἐπεγίνετο. ὁ ἄγ βπεω 
δῆς δτι 68] Θεὸς, καὺ μὴ τίω αἰξίαν ἔχη αὐθὲ ὐτυῖ αἰ σπυύνοιαν, δλλα πωυχυτερθν τί 
15 γι χοτόθύῃ, το γόνῳ πτειαϑηήσεται, ὅτι συνῆν τοιούτον αὶ Θεὸν ᾿ ὁ 5 ποιοϑεὶς ὅτι υὶ 

ωϑϑνοεῖ, συ δὲ μέλει αὐτοῦ Δ ὀγτων, δ᾽ στι 681, τί κερδϑμεὶ Ἔντο τῷ τὴς ἀπαϑοίας λό- 
γ5: δ δὴ τῷτο, ἐκῴνο αὐΐζοις αἰαλοϑεὶς πσοϑτερον, ρος οὐγώπεϑοτο ὠύοιςτίω «ὐδὲ 

«ὗ ἐῇ αὐτὸν δόξον, δῴκκαιϑαίρει παλιν χτὶ μικρὸν αὐςᾶν", λϑαίγων Ὁχὶ πῦτο Ὁ δόγμα, 
« 

(ὺὐ λότερϑι αἰδὸ ἀὐτύ φϑεήόνϑμος, ἃ ῷ ΠΣ τὴς αἰπαϑείας αὐτῷ χινών λόηϑν. χαὶ 
᾿ Ι! . Ι! ᾽ Αἱ ! ν δὅκῦῷ ἵν “ι»} » (γι ! 
10) φησιν" Οἷυ πειναΐσει, Ουοἱὲ κοπιαίσει. τἡ ο ΕἾ πων δξῶυ,, ὅτι ὀργίζεται, αὐἷζὸς πάλιν σ. μι κε; 

δυκψιῷ, δῇ, αἰ παϑὲς Τὸ θεῖον, ἐπάγή᾽ μυὴ ἐμὲ παροργίζασιν, ἀχὶ ἢ ἑαυτοιᾷ, ὦ ὁ Εἰπων, 
 ς, “ -»» ς» » ; Α ς ᾿ , ᾽ 

Οη ὦ τῶγάῳ 4 1ν,0 αὐτὸς πάλιν Φησιν ἡ οὐ) 49. ἀν.ϑοϑ»πος ω σοὶ ἅγιος, ὦ) οὐκ Εἰσ-- ψῃι δὰ 

! ᾿ 3 ςς “" ΩΣ “ “ ᾿ 

ἐλύσομαι Εἰς πόλιν, πατέςιν, αἰδιέχομαι τόπῳ. Εἰ ὃ μή πασινέπεξηλθε, τῷ ᾿δίακιβες 
᾿ Ὡσ μά, 4. 

(μετωτέρῳ ἔδωκε νοῆσαι πὸ ΤΜ Εἰρηρδίων, δτὶ ὁ “ῬΜ' τυραννικδῖν παθῶν ἀπηλλαγ-- 

" "δέος ἡ ὧν ἀγβυ ὧν οἵχ ἐςι, πολλῷ μᾶλλον ἫΜ ἄλλων ἠλβυϑέρωται. δ χα! Φησι, Μὴ Ιῳ. 4.0. 

ἔν ὡς ὀνιϑοφπος εἰ ποτῶν; καὶ πλυταχοῦ (ὃ «Ξξὸ ἀπαϑείας αγακινᾶ λθαρν. ὥςε καν- 

ζώλα, στὸν αἰκϑύσῃς ϑυμὸν, μυὴ παίϑος νόμιζε. Εἰ ὃ ἀν,ϑ69 ποι φΦιλοσοῷῳν μέλλοντες, 
Ὁ πἐγγωρριῶ οἰόργητοι οἰανϑύσσι , πολλῷ μάλλον ἡ αγώλε ϑρός ϑσία, ἐκείνη καὶ 

ἀφ ερτος ἀρρητος ᾧ ἀκαζαληπῆος. ἐχ ὁρῶς, ὅτι ἡ ἰαΐξγι τέραγοντες κὶ χαίοντες,, 
ψμῷ τἶτο ποιούσιν, διλλαὶ σχϑττῷ τῆς δίορθώσεως ; Οὐκ ὀργιζόνϑμοι τοῖς κοί μγασιν, δ 
ἐλέομυτες αὐ δνν, ὁ Τὴ γοση μαύτων ἀπ λαῆοντες; στὸν δξωυ ΕἾ πῃ, μυὴ τῳ ϑυμῷ σν 
ἐλέγξης μ6, τῷτο λέγει" (μὴ ὕπται τήσης (4 δίκζο δὙΨ ἡμδοτηρϑῥων, μηδὲ ἐπεξέλθηφ 
ἬΙς πιπλημμίῃη μϑοις. 

᾿ » Εἰλέησόν 



τὰ Ά, 8. 
᾿; ΒΑ μκἢ »- 

4 ἰντ ΠΝ 

ΤΊοροιμμ.κ,3, 

Δ.0}.}γγ...3. 

ἀρ. “.ἀἢ, 

ἼΠ Ῥ, δ. (δὲ 

φυκ τῇ κα, 

ἀνκ. 18. μῖ. 

448 ΧΟΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΈΕΙ͂Λ 
2» Εἰλέησιν Με Κύρμε, 61 οἰοϑενὴς εἰ μὲ, Ταύτης πϑρτες δεόῶθα τὴς Φωνής, 

κἀν μνολάχις ὥκϑυ μνεία, κατωρθωκότες, καὶ απὸ ὸς ἐχραν ἥκοντες διχαιοσέγζωυ. δ 
ἾΞΞΕΞ κα 4 !., Ἃι| Ι͵ ν᾿» “ Αι γϑι»)ἷ 
χἡ αὐτὸς «ὐ 9᾽ων πτύλιν φησιν Ου διχκαηωδήσεται ονωπιον σῳ στὰς ζών. ἡ Ὁ "Εν ὀμο- 

μίας «οὐ ατιηρήσι, ὡς αὐτουφήσε!) εν ὁΠαύλος ᾿ Οὐδὲν ἐκωτωζ(ωοιϑα, αἰλλ᾽ οὔκ 

οὐ τότ δεδικαίω μ! οὐ ἐτερϑ ς᾽ Τὶς καυχήσεται αἰγνίω ἔχειν τίω κϑιρδίδν »ἢ ἰς ηδο-ς 

ῥησιώσεται χαϑουρθς δὴ ὐπὸ ρύπου ; πλϑτες τοίνει ἐλέας δεόμεθευ, αλλ αὶ πόϑτες ὠξιί 

ἐσγχκεν τῷ ἐλεέιεϑα). ἡ γὸ εἰ ἡ ἐλεὺς ὅθην, ομως Τ' ὠξιον ἔχιζητφ᾽ κριθούπερ αὑτὸς ποὺς 

Μωὺύοὶν ἔφη, Β᾿λεήσω ὃν δ ἐλεώ, ᾧ οἰκ)ειρήσω ὃν αὖ οἰκθείρω. ὁ δὰ ἀξιόν Ἢ τῇ ἐ- 
λοηγϑάεαι ποιήσοι, ἐρᾷ, ἐλώισον με᾽ ὁ 5 ὠκξαλων ἑαυτὸν τῷ ζωύτης τυχεῖν τῆς συγ. 
γνώμης, ματίω ἐρεῖ, Ὁ, ἐλένσον. εἰ Ν᾽ ἐφ᾽ ὡπόνᾷς ἔμελλεν ὁ ἔλεος ἐρχουϑαι, ὃ- τς 

διεὶς δὼ ἐκολοίάϑη. αἰλλαὶ καὶ ὅτος ἔχει τιν κρίσιν, ὁ ἦ ἀξιον Ἐχιζιντᾷ , ὁ τὸν ἐχττήδειο, 
ὧςε αὐιν, ὡἰπολαύσαι. πολλοὶ ο»ιὦ “πολλαύχις τοῖς ἀύφις αἱ μδο τή μασιν αἰσὺ βύϑιωοι 

γερένάσι, ὦ υ' τίου αὐντίοω ἔδυσοιν δικίων, ἑτέροις ἔγνντες αἰτίας σδϑιςα υϑῥας αὐδι᾽, ἡ, 

οἰρόλειϑε, τὐτῳ νιῶ ονδατοίψωϑμ ζῷ λόγω. “εδότο ̓ νϑαῖοι πόρτες, ἡ Εἰδωλν. 
λοίιτησαν᾽ ἀλλ᾽ ὶ πόῤτες τίω αὐτίωυ ἐδόσοιν δίκζξευ. αἰλλ᾽ (Ὁ (ὰ ἔπεσον, (ὦ συγ. ῖς 
γνώμης ἀπέλαυον. οὖν ὙῈΡ Ὅς αἰ μδοτὴ μασιν ἐχ κἡὶ φύσις ζητεῖται μόνον τῷ γέτιν- 
μϑύσ, ἀλλὰ ἡ γνώμη, ὶ ὁ χα!699, ὁ " αἰτία, ᾧ πὸ ΚΟ τίω αἱ μδοτίλν "Εἰ ἃ ὠν.- 

μείνλυ, Φ 3 ἐ(ετεγόησοιν, κὸ ΠΞἰ ἐκ αὐδιεςείσεως, αὐ Εἰ κῦ ἀπατίω, Εἰ κῦ μελέτίω, 

ἡ πολλά 41 ζᾳ ξητύμϑμα, ὁ κα!οϑῦ αἰ ἀφοροὶ , Ὁ πολιτείας χατάςασις. οἷον ἕι λέγω, 

ἡμζοτον ᾧ ὦ τὴ παλαιὰ αἰ μὑστανασι υ ὦ ἐὺ τῇ νη. εὶ τίω αὐντίωι 3) διδόασιν ἄμ- 19 
φότερϑι δίκζευ,αἰλλ᾽ ὅτοι χαλεπωτέραν. ἡ τῷ» δυλοῖν ὁ ΤΙαύλος ἔλεγεν Αϑοτησας 

τῖς νόμον Μωὺύσέως, χωοὰς οἰκτιρμδν' Ἐχι δυσὶν καὶ τρισὶ μὗδτυσιν Οἰπυϑγήσκει. πῦσῳ 

(δυχεϊπ) χείρονος αἰ ξιωϑήτεται Ἡμώραας ὁ τὸν υἱὸν τῷ Θεοῦ καταπατήστις, ᾧ ὃ αἷμα 
τῆς αἰαϑηκης κϑινὸν ἡγησοίμϑμος : στὸ ἢ Εἴπη, πύσῳ, Ἐλχιτετω νϑρέω δείκψυσι τίω 
κόλασιν. ἡμδοτον (Ὁ “σοϑ τὸ νόμο, ἡὶ Ὁ ὦ τῳ νόμω. πάλι (ὦ πσδέτερϑι ἡμερώ- 15 

τέραν διδόασι δίκζωυ " καὶ τῶν» δυλωών ἔλεγον" Οὗσοι ὙᾺ ὀβόμως ἡμῶοτο, λύσμως χαὶ 

 ἰπολοιώται. Ὁ ὀῥόμως, ὅχὶ χαλεπώτερον, ΣᾺ ἡμερώτερον. ἢ ὅσοι οὖν νόμῳ ἡμδο- 

τον, Ὁ! οὐ νομια κριϑησονται. τἰ δὴ ποτε; ὅτί (ὦ) (Κ τίω φύσιν ἔχουσι χα τή ϑουν᾽ ὍΣ 
κ᾿ τῆς φύσεως (νόμον. τὸ ὁσῳ πλείονος ἀπέλαυσαιν τὴς διδασκαλίας, ἱοσώτῳ μιί- 
ζονα αἰσῦο ζήσονται κόλοῖσιν. ποί λιν Ὗ Ὡστο τν αἰξιωμκατων ὦ αὐτὸ ὅδιν ἰδεῖν συμξαΐνον. 49 

ἡ δῆλον οἰπὸ τῆς θυσίας. αἰ χὺβ πϑμτὸς χϑιῶ τῷ λαοί ζσοιύτη παδροεφέρετοϑυσία 
αἱ εδδοτόντος, ὁσνν τ πὺ τϑ ἱερέως μόνα᾽ δυιλθιώῶτος τῷ λόχϑυ, ὅτι ὁσῳ μεῖζον ὃ ἀξίωμᾳ, 
Ὅσύτῳ χαλεπωτέρα ἡ ἡ κύλασις ὧν οἷς αἱ μϑοτανοσι. 4, αἱ δὲ τῦτο ἡ (ὦ ἑπλώς πορ- 
γθύσοισοι, αὐηράτο᾽ ἡ ἢ πὸ ἱερέως ϑυγοίτηρ χατεχαίεγο. ἐς! ἢ ὁτέρωϑεν ἰδεῖν συτνωμάν 

κ᾽ ἴλλπαισιν “ιμωοίας “ινουϑμζω. οἷον, στὸψ τίς αἰμδοτὼν, ὠὐζωῦϑα, δῷ δίκζω, ἕτερριῦ ἡ 

τουφὴς Ὡἰπολαύσῃ. ὁ μδὲὺ ΝΣ μείξονα κά, ὁ ἐλοίῆονα, κ΄ πυυφήσεται πιμωρίθμ, ἐδ ͵ 

μή οὐζώϑω πόρτα ϑὀἰπολύσηται. ἡ τῷῶτο δυλαν ὁ Χραζὸς Εἰσαϊγά Ὁ Αζρααμ λὲν 

αρνταὰ τῶ] “πλουσίῳ ̓  Απελφῦες (ᾳ αἰγαϑεί συ ὅτος ο τὰ χανχο ὦ γιοῦ ἅὅτος ωὐρακαλᾷ- 

ται, σὺ ἢ ὀδεωᾶσαι. δλλ᾽ ὅτος (ὦ ὁλόκληρον οἰπέθετο πίω τιμωοίαν, δὲ ὦ ἔπαϑε άπ 
χῶς᾽ ἐτερφιἢ ἐγ ὁλόκληρον, ΔΛ ἐκ μέροις. δ ἢ ἡμερώτερον χολόζονται. ἰδιιδιρ 
δὺ τις ὸ -δπὸ ((ὡυέσεως Ἐχιτεταρδῥης αὶ Ῥστὸ ὠφελείας Αἱ ἀφοροὶν γυονδῥίω Ὅλρ 

στώς, στὸν λέγῃ " Οὐ, ἶδούλος ὁ ίδως ῶ θέλημα τῷ Κυρὰ ὐτῷ, ὁ μὴ ποιήσοι, δαρι- 

σεῖ) πολλαῖς᾽ ὁὉ) μὴ Εἰδεὸς, μυνδὲ ποιήσας, ϑοιρήσεται ὀλίγας. ᾧ πολλά ἕτερα ἐδ ( Κώωυ, , 
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4,; λὺ τὰ ποιρίω το ων 9. δορ ον Κϑλφ σεῶως,Χ) ὀχαεφοραν ἐλεοῦς ) Φιλόν,9.69.πία:. σχϑ-- 

πειὸ ἢ ὅλ τῷ το ιοπλάτου, ἡνθοτο  Ευχ᾽ ἥμαρτε ὶ ὁ Αδαμ, τὴ Ὁ αἰ μῶν σιμὰ 
δ ἀμιφότερϑι ὟΝ ἐφάγϑ9ν Ὡσ τὸ ξυλα. οὔκ αἰμφότερνι δὲ τίω) αὖ τίου ἐδόσα; δὲ. 

εἰω. ἐσφαξω ὁἴζῖν, ἃ ἔσφαξεν ὁ Λάμεχ᾽ ᾧ ὁ μβ)ήλεᾷι,ὁ δὲ ὁκολαάζετο, ( ω-- 

2. ἐλεξέ τις ἐν σαξξώτῳ ξύλα, ὁ συ οὶ μιῶς ἔτυνγε συγίώμης" ὁ Διαρὶδι ἐφογέυσε καὶ ἐ- 
μοίγευσε, ἀπέλαυσε φιλον,ϑοριπίως. Ἐϊδζρτϑάθω μδμ τοίνυν τῶ ζητᾷ. πολλὼ 

λ β ΧΊΟΥ ζτα ὀϑαζητῷν," φλυορίως ὃ συλλόγϑις τοῖς ἐν ἀπ οραὶς “ὐδϑυηλαᾷ,. 

᾽ γῈ ὃ ὀὐρφ; μόδιον τὰ (ιαὖτα, δλλὰ καὶ ὸ ζητεῖν μέγα κέρδος Ἐς], κἂν μὴ ἐὕρωμϑν. 

αἰαγκϑιοδησθ μεοῖοι "ὃ ον σεϑτοις" ἀπαορλεῖονο, ᾧ ῷ χαθϑν πϑείτα ςἰ, ὠδζις δῶσ, 

Ἰογᾶν. ἦνος ὅν ἐγέχέν (5 εἰ γὸ Ὠπῷ “οότερον αὐαδγωμᾷν 2959.) μυθιοπποιησοι τῶν αἰ-- 

πατῶν ΜῊ Ἰνδωίων, ὼ υϑὲ ὀκολάζοντο, ὼ δὲ Οέκ ὠκολάζοντο ; ὁτί ῷ δ μιετενόη.- 

ζαν, ἐ τιὼ Φφυσὶν αὐτίω ἠγνόησοιν δ τίω βυλοίξειλυ" (Ὁ δὲ ἐἰνέμϑμον. ὥφε Φϑῥά- 

εδτημα, ἴσον δὲ κ᾿ τω, οὐκ ἰσσι, τίνος δὲ ἐνέχει ἡ πὶ τὸ Αδαμ τῆς Ενας 

ἐχὺ αὐτὴ τιμωολα, Εἰ ὦ αὐτὴ ἡ αἰοδδηία ; ὁτί σῴοι ζω Ἰχὺν Ὁ αἰ: γωωναηκὸς αἰπτατη-- 
1 διαὶ αἰ χσῦ ὀφυυς. δίϑπερ ὦκῷο ἐπα τίωυ οἵ Τα: λος ὠκώλεσε, λέγων Ὃ Αδαμ υκ 

ἢ ͵ 4 ν» ΟΣ ᾽ ! ! “΄ Ἄ΄.,0 ν ἀρ! 
ἡπατήϑη," ὃ γονή αὐπατηνεισοι ον πὐδαδάοιι γέρρονε. Τίνος 5 ἕνεκεν ὸ ὁ τοὶ ξυλαι συλ.- 
λέξας οκ ἔτυχε φιλον,ϑονπίας ; ὅ1| “πολλὴς κοὐ δανομίας ἥν, ζὴ ἐκ παδοοιμίων θ09.. 

ὡς ὐρφιδῆναι Ὁ πσοόςα για καὶ ἔδει ἡ τοῖς ἀδλοῖς φοῦον οὐ τεϑῆγαι πολιώ, “τῷτυ χαὶ 

ἴα πῆς Σωπφείροις καὶ Ανλνίῳ γέγονε. ἡ ἡμεῖς τοίνεευ στρ αἱ δοτώνωμδν, σκοττῶϑμ, 

16] ἄξιοι ὀλέους ἐσμέν" Εἰ ἐποιήσωιμδμ τί ὧςε ἐλοηϑέεσαι ᾿ εἰ μοτενοήσωμϑμ " Εἰβελ.-: 
ἥοις ἐγενό θα" Εἰ αἰπέφυμδν. καὶ ))5} Ὁ (δὃ μεπωνοήσοιντα σωθῆναι, ἐἶξ ἐλέους 64] σω-. 

ϑιιῦαι. ϑτω γϑιωῶῦ ἡ ὅτος ἀξιοῖ ἐντύῦϑεν σωϑίοαι, δἰπὸ Μ δουικρύων, ὐπὸ Μ᾽, ϑρήνων. 
λούσω γδ , Φησι,χαθ᾽ ἐκαφ' ἕν νυκίϊα, τέωυ κλίνω μδ᾽ ἐν δαίκρυσί μα τίω ςρωμνίω μα 

, βρέξω. τυτέςην Ὡἰπὸ τὴς καιτοινύξεως ἐτουρφίηϑη ζῷ ὁφξὼ μα, αὶ ἡ ψυχὴ μιὰ ἐτωςφϑϑη 
15 σφόδρα. Οὐκ θύϑοως «ὑτοὶ λέγφ, δ᾿ δπὶ τὸ θθολιαϑον τὴς Φύσεως χαταφεύγή, λά- 
γον ἐλέησόν με Κύριε, ὅτι ἰοϑένής Εἰμι. ὅτως Εἶπε, δεικεὺς ὅτι σύν “δἰοκῷ μένον ἕ-- 
τι Εἰ ἥρχει, πϑύτες εὖ «ὐτεύθῳν ἐσώθημϑυ. γγλμτες ὙῈΡ ἐσμεν αὐ, ϑο51.οι, ἐμοὶ 

δὲ ( Εἰδὲ ἀκριξέφερθν τι ὐϑὸ τύπῳ Εἰπεῖ) χα Οὐδὲ πττο λέγῳ δυχεῖ ὀνλα 

ἀφνειὸν τίοῦ ἐκ ΟΜ πειξρισμκαν ἐγμμομϑμζωυ αἰνίἤεται, ν᾽ μικρὸν » τη» διχαίω μια 

6 ὃ τυχεῖν ἐλέοις ἣν Φιλαν, ϑοφπίας “ϑοξαλλοόυϑμος. τῶτο γϑιὦ κ᾽ χυδεϊων ἡγίξατο 

λέγωγ᾽ ἐπα λαιωϑίω εἰν πᾶσι τοῖς ἐϑϑροῖς μα. οἶδε γὸ ὸ θλίψις μοτ' θυησρίειας Φε- 
ὀλμδμη, πολλῆς Φιλὰν,ϑο 5 πίας «ἰ πυόϑεοιν “πξέχεν, αὶ ἵλεω (δ) Θεὼ ποιῴν. ζωυτίωυ 
ζω μοι δυκᾷ αὶ αν ζουῦσο αἰνίΠεοῦν, λέγων" 

, ἴασαί με Κύρμε, ὅτί ἐταρφϑϑη ζῷ ἐξα μα ὁ ἡ ψυχὴ ΜῈ ἐτουθο ,ϑὴ σφόδρα. Οὐκ 

"5 Οἰπεν, ἀγες μοι, συσὲ ἔγδὸς μοι, δλλ ἰάσαι.. (ὰγῈ “σόόπρᾳ αἴζιοῖ τραυμάτων αἷ- 
Φανιϑῆνα!. ὁςα ὃ οὐζαῦϑα, πω ἰχου ἅπασαν λέγει" ζαρργίω ὃ, τίωυ πληγάω, τίωὼ 

κόλασιν, τέων ὠ μωφίον. ἴασαι με Κύολε, τί ἐταρφίϑη τὰ ὀξα μὲ, αὶ ἡ ψυχὶ μὴ ἐταιρα,- 
! ε ἌΨᾳΨὌΈᾳΈ ᾽ Ι “ΠῚ “ Δ 1 ΨᾳᾳΕΕ 

δδη σζφοδρα. ὠὡάσερ ὀΐω ὅττι ἿΜ ἰατρῶν τί ζωωτα ὅ91, μώλλον ἢ τεοσουρφι, ἢ νὴ στέν-- 
το, οἰαίξος καὶ τέχνη, ὁ κοίμλγων, τὸ νόση κοι, “Μ᾽ φωρμιαίκων καὶ δευώωμες, πο ροιταξίς 

Ὁ πρ γίνεται αὶ μαλχι ἀν μϑὺ γβκῶ 9 ἰαϊβ)ὐ ὦ τῆς τέχνης ἡ τ φωρμιάκων καὶ ἡ τατθ9- 
" Η ᾿ν 

αἰρεσις ἡ τὸ χράμνοντος, ὠκοφίτησαν τῷ γοσήμ(φιτος "ἀν 8 ἀφὴ ὼ μετ᾽ ὠκείνων ὐθατά- 
ξωϑαι, τσϑϑς Ὁ ἀῤρωρίαν ἑαυτὸν ἐξάγει" ἡ κὰν μὴ μέ! ὠκεήης πολοαιτάξηται πσϑϑς 

τίω Ἡλψην στην εΎ κεν ἑαυτὸν) ὅτῳ δὲ δ ἐ φ᾽ ἡδμ συμθαννει Ι μάλλον δ ὖχ ὅτως, ὧ- 

Δλϑ 

« Τιμ, βι δι 

Πραξ. ε, 
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λοὶ πολλῷ οἵ ναϑοξότερον. ἐπὶ μδὺ γὸ ἢ ἰατεων πολλαΐχις κῷ: Ὁ γοσή ματος, ἡ μὦ 

τὴς τέχνης, ̓  κακῷ ἹΨ) Φαρμα κων ὀχαμγων ἵξαται, αὶ συ ὲν ὠνησε, τὴς φύσεως σἰοϑεγη- 

σείσης, ἢ τὴς τέχνης διπορησασης, αὶ Τὴς διυναύΐμεως δραιτετευσοίσης ἐκ Τίνος ἐπηρείας" 
Ἐχὶ5 τῷ Θεοὶ οὐδ ἔνι τούτο, δλλ᾽ ἐάνφῆς μ᾿ τῷ ἰαΐξ 9, πόβτως δεῖ ϑερρυπευϑέεζαι 
Ὁ ἔλχοςιν δ ὕϑιν αν,ϑονπίνη τέχνη, ἵνα ϑἰπορήσῃ,, δλλώ ϑεία δγυύα μις, ἡ νὰ Φύσε.ς 

ων καὶ γοσημεύτων ») “πονηρίας χ) πασης καἰδαγοουϑδέη χαχίας. δζῳ δὴ τούτο χα τ ὥασε 

ἰατρῷ τω Θεῷ πσϑόσελϑῶν ἡ Οἰποδυρθμϑμος, ἐλευ" ἴασα! με Κύριε, ὅγι ἐταρϑίϑη 

(ἡ ἐξὰ μι. τινὲς δὲ Φασιν ἐντούϑου ταρρυχζωυ ὠκείνζω λέτειν, τίω ὡκ τὴς αἱ μϑδ ας γι. 
φομϑμέευ. καϑαΐπερ γὺΡ στὸν πγθυματὰ βωγδοῆα Εἰς πέλδφηϑς ἐμπέσῃ, πϑῤτα τα. 

οοίηηει, ὸ ἡ βυϑία, ἀγὼ φέρε) ψαμμος,ὺὶ (Ὁ πλέοντες οὐν κινδύνῳ ᾿ ὅτω δὲ καὶ ἐφ᾽ ἡμδῦιο 
ζαραίῆεται καὶ ψυχὴ, κινεῖται ὃ σώμα, πτλύτω πληροῦται τῷ χειμδίμος, αὶ μετὸν ἡμῖν ὃ 
σχάφος λοιπὸν ζαοφιχης, σχϑτος πολὺ, χαὶ πόρτα οἴχεται Ὡπολιμπόμοντο (ἢ) οἰκεῖ. 

οΥ τοίτον, ἡ πολλὴ ἡ σύχυσις. τη μάλιςα αὶ ἐν ἐπιθυμίαις ἀσελγείας συμᾷξαίνεν ἴω. 
ὃς᾿ τούτο χαὶ οὐ ϑυμὼ καὶ οὐ συμφοραῖς. πόρτα Ὁ» τα ζαρσίῆει καὶ ψυχίω χα 

ὁςτ, χαὶ αἱ κόρριι οἱ αφρέφονκαι, χαὶ σδοϊὲ (Ὁ ὀφθαλμοὶ κτὶ τάξιν (λέπουσιν δλλ᾽ ὦ. 9 

αϑῈρ ἑωϊόχου ϑορυξηϑέντος, ἀτάκτως ὼ ἵγτῶοι ᾧ ἐροντοι᾿ Ὰ τῷ λογισμοῦ Δἰόταρα- 

ϑύντος, πόρτα συγ χεϊται, πόϑτα οἱ αφΡέφεται χαὶ τίω ἰδίδν ὁδὺν ἰπόλλυσι. “πὐφἢ 

αὕτη γίνεται ἡζῷ ᾳ χϑὐ,αγαγχϑηον ὦ τῦτο Εἰπεῖν. κυ Ὁ» ὧασερ ὧν ϑου λοι δὰ τίω 

δὴῇὦπιβυμάώτων ἐμιξολίωυ, ὅτω τὸ ὧν τῇ ψυχὴ το θοἱ τιγῶ αἰδύκητον «ὐθίςασιν, δλλὰ 
οἵδα τίω ἡμετέραν ῥαϑυαἱὰν συμίξαίνει. καὶ "ὃ τῷ γμέοϑαι καὶ τῇ μὴ ϑμέοϑαι ὑμεῖς Ξ4 
κύριοι. οἷον τι λέγω. τῆς ἐχιθυμίας ἐγειρονϑβης,αν με σὺ τίωὐ φλόγα ὀῥαίψης, οὐκ. 
ρέται ἡ κοίμινος, δῦ μι ξοφίω τὐράσχης τῇ ὑλή ̓Οὧο αὐαϊπγεται ὃ ἡὶ χάμοος, αὐ μὴ 

.Οα θὐμόρφες ὅψεις αἰξιεργασῃ, ὧν μυὴῇ ζο ἀλλα κρίλλη πολυ αγιλονήσγις, ἀν μὴ ἐς 
θέατρα χο ροινομίας ἀγαξαννης. ἀν ΣΡ μὴ πιαίνης τφυφῃ τίου σοίρκαι, ἀν μυὴ καταπον- 

αἰσρς οἴνῳ (2) λογισμὸν, ούρς ὠρεται ἡ Φλϑξ, Οὐκ ἀγαναήοται κἡὶ κοίμεινος, ἈΚή χαλε-ς 

“ππώτερον Ὁ ϑηρίον, αὶ δχζρτέμνεται καϑούπερ (πὸ πρθυμαίτων αἰγρίων τῆς ὀ{χνοίας ὃ 
χαϑουρϑν. ὐρκεῖ δίευ ζωωυταί, φησιν; Οὐκ “δρχεῖ ζαῦτα αὶ μόνα δλλὼ ᾧ ἕτερ δεῖ αγο)- 
φεϑέωαι, θύχαις διϊωυεκεῖς, αἰγίων ((ἰωυσοίλι, τίρ γηφείλν τίου συμμεΐξ»ν, δίαγτὸμ λι- 
τοὺ, ἀδολίας ἀγαγχαίας, αθ3Μ ἄλλων απόμτων τῷ Θεού ( φόδον, τίω μέλλον... 
στιν κρίσιν, ζς αἰφορήτοις «λάσεις, Τῷ ἐπαήελίας “ἣν ἀγαθῶν. δζ τύτων ἀἰπόῤτων 

διωύασο χαληόσαι τίω λυῆωσοιν ξχιϑυμίαν, κὶ φῆσαι τίω κυμαινομένδω ϑαϊλφῆδν. 
3 Καϊσὺ Κύειε ως πότε; 4 Ἐπίςρεψον Κύελε, ῥύσαι τίου ψυχίώ ων. 

σῶσον με ἕνεκέν τῷ ἐλέσς σῳ. 

Σιωελχῶς τὸ Κύρλε τίϑησιν, ὥατερ Τί διχαίωμοι πσϑϑθαλλόλϑμος συϊχωρήσεως 
χείριτος. χαὶ γΟβὴ μεγίφη ἡ δ ἐλπὶς αὕτη, ἡ ὠώφατος αὐτύφιλαν,ϑοφ»πία, ὁ μη 
οὗτον ἐἢ αὐτὸν, πσοόχειρον Εἰς συγιχώρησιν᾽ τὸ ὃ ἕως πότε, Οὔκ τὀἰπυδυασετοιωτος ξ» 

«ἶν, σδ δὲ δυαγερφίνοντος, δον ὀδυυνωμϑρν ᾧ αἰλιχϑιοῦπος, 9 φέροντος ᾧ ὑπ  ἔπι- 
δοισμιαὖν ΟΎΚΧΘΝ. ἔχίςρενψον Κύρμε, βόσοαι τίω νυχίω μου" δύο ἐνταῦθα, ζϑησι, ππ 

Ἐχιφρένψαι αὐντὸν, τ τὸ βύσοιεϑειι τίω ψυχζω μέ. τούτο γ5 μοίλιςα τοῖς δικφοις πεη 
δλασυούδοωφον, τὸ κατηλλαηϑαι αὐτὸν καὶ ἵλεων ἐδ)ὰ οὐ νδυὴ ᾧ μι οἰποςρέφεοϊ, (τούτο ῳ 
γΣβ ὼ ἕτερον ἔπεται, τὸ σωιϑέεῦαι τίοὐ ψυχέω ἐχ ὡς πολλοὶ Τ᾽ δέ ϑεϑέπων  μά- 
λιζα Ψ' παχυτέρων ἕν μόνον χιζηπῶσι, σπως “τς παιρϑύσης “Σιτυλαύοιεν Δ᾽ημεείαι. 

δλλ᾽ Οοὐρ ὀκ νοι ὅτως᾽ ἀλλ᾽ πως τὴς σωτηείας τῆς χὶ ψυχζω  ἰπολοαύσοιεν, ἐς σσεῖν 
β ΝΞ ς΄ πολημότιβ 
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ὅ 2. »} ᾽ τ Ι ε ! . 

(ϑλτιμότερονα ἀδθὶς ἦν. 4 τι δκ ἐφ ὧν τῷ ϑανατῳ ο μψημονθύων σῷ ! 

ὦ ἢ τῷ ά δ, τὶς ὀξομολογύσεται σοι; ει πόσας ψιϑησιν αἰτίας σωτηρίαρ᾽ ᾿ 

ἐπ ἀἰϑενής Εἰμί, Φησιν, σΠ ἐταρϑηϑη ζὰὸ ὁςα, μ(δ, ὅΤί ρα. τὰ Ὁ Κυείν ζιῦτα οἡτῶ, δ τί ἢ} 

οὐκι ἔςίν ω τῷ . ϑόνατῳ 0 μφημονόύων συ Ὁ τὗτο λέγων, δ 0ΤΙ μέψθα τοῦ παρύντος ζοὶ ἡ η- 

4. μέτερϑι (ὔταγν. οἶδε γὉ} (ἢ «δὶ αὐξὲ τὴς αἀγάςαίσεως λδγον) αὐλλ᾿ οτί μ( τίω οὐτεύλεν 

τὐποδημίαν ἡ μετόμοια καιθϑν δ ἔρι ἐπεὶ ἢ ὁ πλϑσιος ὀξωμιολογεῖτο ᾧ μετενδει,αχλ᾽ 

οὐδυ ὠφελᾷτ δ τίω αἰχαιθίαν. καὶ } αἱ πϑρλώοι ὃ 4) ἠδαληϑησειν λαξῷ ε ἐλϑίον,αὐλλ᾽ “- 

᾿Ν ραυταὶς ἔδωκε, τῦτο ζίγμω αἰξιοὶ καὶ ὥστ, οὐγζαῦθαι Ὄσπονί γα οδ ζῳ αἰμδοτή ματα,ὦ-: 

ᾳ τὸ φο(ορφ βηματος αἷβμισίας Ἰἰπυλαῦσαι. Εἶτα περμδουίων ῷ ἀκροατέω, 

ἰοῦ μῦν δῦ Θεοῦ Φιλαν,ϑεϑπίας δὲ! ̓ υζὰ ἡ ἡμέτερα ὑπερ, (οὐ τε γὸ τίω αἰϑύειλν 
περξαλλώμῖθα,αἹ τετίω (σεαχίω, αὐ τε τοῦ ὑΘεῦ «ἰὼ αἰγαλύτηποι, δ τε αὑτὸ δὴ τ - 

τ, ὁ ἔλεε 5 ΔῈ ἡμδι! μὴ ἡ ἐσοοσκέηται, συν ἡμῖν ἐν ὀφελορ) ὃ ὁρρι τί ἐπήγαδιν᾽ 

ό Εἰκοηίασει ων τῷ φεναγμμῷ μ. λούσω χαθ᾿ ἐ ἐκαίφην γύκτοι τίω κλίζω ΓΌΝ ὧν 

δλίχρυσί μὰ τίω φρωμψίε μὰ βρέξω. 
ΠῚ Αἰσυέτωσαιν ὧὸ Ψ δυτελία ζώντες, ἵδρο οβασιλβθϑεκ Χ πορφυείδα, «ἰξικείμδνος μα: 

πλῴοιαν ἐπτεδείκψυτο. ἀχούσωμϑι, κρυτὸμυγώμϑιν ἐχ ἀπλως ἐχαμϑυ, αἰλλαὶ καὶ ὑκοπί.- 

ἀσι φιάζων. ἊΣ ἁπλαῖς ἐδαίκρυσει, ἃ ἀλλὰ ΟἹ ἔλθυσε το κλύω καὶ μίαν τα ; δούτε- 

ὁδν ὁ τελτίωυ ἡμέραν, ἀλλα ὼ ὁ χαθ' ἐκοίστδωυ γύκτα. ὶ ἐδ παρελϑὸν μόνον λέγει, ἀλ- 
λδὺ ὺ ὃ μάλλον. μη Ὑ» δινομίσητε, ὅτι ζζώ τω ποιήσεις ἁπαξ, «ποὺς ἀγέσιν ἑαυ" λοι-- 

10 πὸ ἀφῆκο, αἰλλαὶ διηνεκῶς τούτο φρλῆων διετέλει εὐχαὶ πάσης τὴς ζωῆς. 9 ἐχαϑούπερ 

ἡμεῖς, (ὦ μίαν ἐργαζόρϑμοι τοῦ τοῦτο “πολλαΐχις ἡμέραν, ἢ ; οὐδὲ μίον, Εἰς γέλωτοι ὼ του» 

φιλὶ αὐεσιν ἑαυκἂν ὀκδίδορϑυ. δλλ σζν ἐκῴνος᾽ αλλ ὦ δαίκρυσι δϑεζωνεχέσι διετε-- 
λι, ὐτίω δή καὶ [ ἡμεῖς μεθ κῖθω τίω δξομιολόγησιν. Εἰ δ᾽ ΜΗ, ᾿βυληλείηρϑῳ κλαῦ-- 

σαι ζω, ἀνάγκη πόύτως ὀκᾷ ὀδύρεοῖ, αὶ κὴ κλαίειν ̓ ὀκ ( δ᾿ αὐγόνηται, ονταῦθα ἢ 

“(Ὁ ̓κέῤδους᾿ Ὄ ὺ ὀχ (ς ΑΔ μετ᾽ αἰογεωύης, οὐταῦϑα ὃ μετ ̓δυχρσμίας πολλῆς. ὁτί Ρ̓ ὀϑα!-. 
χῇ Τῦτο δριοῖ, ὦ ἄκουσον τὶ Φησιν ὁ Χρισύρ. Ἐχεϊ ἐςαι ὁ χλαυϑμὸς ̓  ̓ βρυγμὸς 1 ἫΨμ ὁ.- Ματϑιν.β.". 

ὅν. ΕΝ όχ Ὧ) ὠζῦ)α χλαϊογτὸς ὅτως᾽ αἰλλὼ “πολλῆς Ὅσο λαύσονται τῆς πα.- Δυκυμηλ, 

ἀσχλήσνως. Μαχῴφιοι γὸ (ὦ πενϑοιῶτες, ὁτί ἀδθὶ οὐ θκνοονϑησονίαι. Οὐαὶ υμῖν τοῖς Ματβ.., 

πλυσίοις, ὅτ αἰπέχετε τίω πρ ϑάκλοσιν ὑμῶν. αἰκουέτωσαν Φ ζῶ ϑργύφοις κλίνας Δυκεριχδε 

0 ἔχοντες, δία, τὸ “βασιλέως ζώ ἡὶ κλίνη σ᾽ [ λιδοκόλλητος,ε γθυσόπασος,οἰλλαὶ ϑαχρυσι λε- 

λουμδύη, τότῳ αἱ νύκτες, Οὐκ ἀγαπειώσεως, αἰλλα «ϑρίωύων Ὁ ὀδυριδι νύκτες ἧσαν. 
᾿ δε ῳ ἐν ἡμέρᾳ πολλαὶ πὐδιέαπων αὐτὸν ̓ φροντίδες᾽ ὃ ὃν ἀπόμτες αἰνέσεως ποιοιοῦτοη κφ-- 

τὴ τοῦτον κεῖνος ὀἰξομολογήσεως ἐ ἐποιεῖτο, δαρμότερον ϑρώυως τότε. καλὸν μὸρ Ὑ 
δὶ τχλαϊεν,ιαίλικα ν καιρῷ τῆς γυκΊος, ὅτε οὐὐλὶρ ὁ ο ὀκαρούων πῆς δι μιαφῆς ζω- 

᾿ς Μιπηρηδυηγης ΩῚ ἔγεςν ἐμφορνϑέοσαι ς ῷ βυλουδύῳ μα; πείσης ἀδείας. ἰστεσιν ῥι πεῖραν λθι-: 

᾿ περ λέγω, ὁσίων δὐφοοσιούζω Ε. ἐχουσιν αὗται Τ Ἢ ϑειχρύων αἱ ὁ πηγαῖ,. ῬΩΨΑ ζᾳ ϑοίχρυα 
πάσβενον πῦ πῦρ σξέσαι δυωαν).Ὁ ποταμὸν ὀκῴον τ Τ' “πε; τῷ βήματος ἐλκόνϑμον. ὀχ Πρρξικιλα, 
ὅῃ οὺ ὁ Παῦλος ἐδαίχρυε τριετίαν νύκ]α ἡμέραν, ταὶ ἀλλότοια δθρλούνϑι ος ποίϑν, ἡ- 

μεῖς ἢ ζεῖ ᾧᾳᾷ οἰκεῖαι" ̓ὥϑλα γέλωτι ὦ τρυφὴ ἑαυκὧν ὁ ὠκδιδῦντες, 1 δ γυκῖα χαρῷ βαϑεῖ 

φοχκταγωννυ θα καὶ Ὁ δι ὥ᾿ ὕπνῳ θανάτῳ τσ ϑσεοιχοτι πρεϑσηλων)}ὸ οἱ ἢ αὐγρυπνίαν θκχνα τῷ 

λῃλεπωτέραν αἱ α )ξυπνῦσι, τόκς καὶ ἡ δδμείσγκατα ἼΩ ἑτέρων αἰιογξύκῆνε καὶ ὠκῴνον 

Τρ χιζύλας. δυλ᾽ ἐχ (νήφοντες, αἰλα (ἐἑαυ δι γεωρο» ὅσι ψυχαὶ, παι 

ὑετῷ τις ϑαχρυσι κεγρηυδοι τύτοις, ζῳ αυέρμᾷτω τῆς ρῦτὴς ἀυξοντε:. πᾶσῃ κα- 

χία, 

ι 
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χία καὶ ἐσελγεία εἴξατός ὅν θὐγὴ τοιαῦτα δοίχρυώ δεχονῦβη, ὁ πιαυγα' φαλάζω; 
οὐσὲν ἡγεῖται (αὶ ἔχὶ τῆς γῆς, διαὶ πάσης πολιορκίας στα ῆει τίω υχώω, τῷ ἐς. 
λίου λαιμασοϑτέρριν καϑίφησι τέο ϑχρώνοιλν. ἢ μοὶ μενομίσητε αὐοϑς μοναχοὺς ζῶται 

λέγεν μϑνγον ̓ ἡ .Σ πρὸς βιωτικοις ἡ κπὔδιύνεσις, ὲ “δὲς τϑτυς μᾶλλον, ἡ ὐκοίγως, 

ὅτοι δ  μείλιςα (ὦ δοόνϑμοι τὴς μετὸμοίας φαρμοίκων, ὁζοιαῦτοω ,ϑρζωυων, 
γαήσεται λιυϑμος γαιλζωυϑ τίω ψυχίω ἀΐμεινον ἔχων, πόύτα ὀχ(αλλωνὶ παϑη,πολ- 

λῆς πεπληρωμϑῥος τῆς ϑυφροσιιης. Εἷς οἶκον Θεού μα πρησίας απὸμτήσεται ὁζμ. 

ϑζοφ᾽ τῷ πλησίον (ἴθ᾽ ἡδονῆς Δ λέξεται. θυμὸς δ ὑδομωχεῖ, οὐκ Ὠχιϑυμίᾳ, 
φλέγει, Οὐκ ἔρως γοημαίτων, ὁ φθόνος, Οὐ ἀλλο Μ᾿ Οιότων συυὶν. πόῤτα γλζῶπ, 
καϑαιαῇ ϑηοία ἐμφωλθύογτα,καταδεύναι δου τῆς νυκ]ὸς ὁ φενα γραὺς ὠκζνος ἡ ζὰ δὰ. τς 

Χρυα “τὐρεσκθύωσιν. 7 Εταρϑοϑη ὐπὸ ϑυμϑ ὁ ὀφϑθοιλιμός μιν, 

Εἶδες ψυγζωυ ((μωτετοιμμθμίω. Εἰ πων τἰωὺ μετδλίοιλν, λέγφπαλν ζῷ πάϑη, 
ᾧ φύρυῦον (Ὁ) οὖν τῇ αἰ ονοία, ᾧ φόξονᾷ ὑπὸ τὴς ὀργῆς τῷ Θεοῦ ἐγξνόμϑρον. ὁ. 

ϑαλμὸν γδβ ον ῦϑο, (ἢ τῆς ψυχὲς φησι Ὁ δϑφοιτικὸν ὠκᾷνο καὶ λογικὸν, δεῖ καὶ ἴν- 
γοια Τ᾽ οἰκείων αἱ μδίοτημαίτων ταροίπῆειν Εἴωϑεν. Ὁ) γὸ δ(ρὶ πὸντὸς πσοὶ ΤΜ ἐφον 
θαλ,ϑεῖ 'χέ ῳῷ πλημμβήματα, ὼ τῷ Θεού τίω ὀργἀὼ ὀυβογίξεῦο, οὐ φόζῳ ὠν, οὐκ 

αἰνλγγήτως ζων, καϑοί πῆρ (Ὁ πολλοὶ, δλλ αὶ αἰγωνιωὖν ὶ τρέμων. ἡὶ τιιαύτη τωρφιηλ, γα:- 
λίωης μήτηρ δθν᾽ ὁ τοιοῦτος φόζος, αἰδείας κ᾽ πυυϑεσις" ὁ ὅτω τετωραγρϑβος, πόῤτα 
χειμδνα ὠκζαλλει" ὁ Οιαυτίων σέκ ἔχων τίω ψυχίω » χαλεπὸν κλυδώνιον αἰ πσόςηο 

σεται. ὁ ὥασερ πλοῖον ὀψερμοί τί φον τὴ ΟΜ αἰγφίων πγϑυματων ὠκδοϑὲν ρύμῳ παγίς. 
ὡς χαταποντίζ ταὶ ̓ὅτω ἡ ψυχὴ ἀγόγγήτως ζω, μυρίοις πποέκειγαι πείθεσι. 19 ἡ ̓  
ὁ μακάρλος Παῦλός τῷτο Ὁ πυῖγος ονδεικψύμϑμος, ἐλεδν Οἰἶινες αἰγηλγηκότις, ἐν. 
«ὐτοις γελέδωχον τῇ ἀσελγείᾳ Εἰς ἐργασίαν ἀχαϑαρσίας παίσης εἶν πλεονεξία, καὶ 
χαϑοιαὖ κυξερνήτηξ, ἕως ὸῤ ταῖς φροντίσι ἢ κι χ πλεόντων τοιροη".), πόϑς ὦ 
»αλίωῃ και ϑίτησιν, δ. της αὐτόνλατεὶς χαιϑεύδω,ταρρογζω ἐπαΐγει μεγάλίω᾽ ἕω 

δὲ ὦ ὁδν ϑοφῆπος ὁ ἅ αἰγωνιωῦν ἡ τρέμων κ᾿ ταροΠόμϑμος, ον ἡσυχίᾳ Ἔ ἑαυζ᾽ καϑίτησι 

δχανοιδν "ὁ ἢ ὕπνῳ Ὁ ῥαϑυμίας ἑαυτὸν πβαδοις, αἰσσοξρύχιον ὦ σκάφος ἐργαξε, 

Επαλαιωϑίω εἰν πᾶσι τοῖς ἐϑροῖς μύ. Τί ὅν ἐπαλαιωϑίω;ἠαϑένησο φησι, 

σὺ δν ἐϑρών μι. ὁ )})Ὲ Ρ οϑγανγώγιος ἡμδῇνο βίος, ὁ μυοίων ἐϑρωδν ἡ ζωὴ ἡμῖν ἐμ- 
“πέπληςαι, οἰ Τίνες κ᾿) ἱ αὐρϑτεροι γένονται, ἐπειδὸω ακἷὸ τή μᾶσι αἰθεπέσω ϑμ. δ πὸ " 

χ,6ὴ ποιεῖν, ὧςε αἰαφυγεῖν αὐτὴν ζὼώ λαζας, Ὁ μηδέποτε καθ ς αὐτοῖς καταλλαῆρ. 

οϑα!. αὕτη γὸ ἡμῖν μεγίφης ἀσφδλείας αὐαυόϑεσις.. τούτων ν᾽ ἐϑρων τίω φαϊλαίίαω 

δυλαΐν ὁ ἸΠαύλος, ἐλεὴν ᾿ Οὐκ ὅϑιν ἡμῶν ἡ ποίλη πσδὲς αἷμα. ᾧ σείρκα, ὀνλα “πρὸς 

(δ ϑρχως, σοὺς ζαὶ ἐἰξασίας, πσοϑς τοὺς χοσμοχρ ῴτορας τῷ σκότος τῷ αἰωνγος τότυ., 
ἐπεὶ δξχυ Τοιαύτη ἡ “ἦΜ πολεμίων φάλαγξ, ἀεὶ ὸ δϑιζινεκῶς ὁπλ ζεοϑτω ἡ, ἡ φύγεν 

τιν δῥμ' αἰ μδοτημάτων ας ἐφόδοις. φ δὲν γὃ ὅτω παλαιοιῶ ΕἸωϑεν,ὡς αἰμδοτίας Φύ. 
σις. δϑἰρ οΠαύλος τίου οἰὐγτεῦθεν παλαίωσιν γινονϑμίωυ οἰποτοίξειϑαι χκελβ)α!, 

ἔλεγε" Μὴ σύογη ματίξεοϑε τω αἰωνι τὐύτῳ,, αἰλλαὰὶ “μετουμορφούεϑε τῇ αὐακᾳινώσιι 

τανοὺρ ὑμδῇ!; ὅτὸμ δίωυ «ἰπῦϑ τὴς αἰτίας παλφιωθής, “ἰ«οὸ τῆς μετὸμοίας ὀὐα- 
χα νισον στωύτον. 

8 Απόφητε απ ἐμοὺ πϑὐ πε ἐργαζόνϑμοι τίωυ αὐγομείαν, ὁ! Ε- ἰσέκουσι Κύει 

δ4 τῆς Φωνγῆς τὸ κλαυϑμον (5. 9 Η κουσε Κύριος τῆς δεήσεώς μιν, Κύριον 

πσελσιυχέεύ μὰ τορϑσεδέξατο. Οὖν μικραὶ ᾧ αὖτη ὁδὸς εἰς τὸρετίως ἄχρυσα, Ὁ ΕἸ 

ὠὰ: 

4 

.“ 



Ἑἰς ὃ ς-. ϑψμ. 42 

ἐδ πογηοϑις. ὅπερ κα Ὀταύτης αἰ πρΟολῆς ὶ ὁ Κοισος ἀπομτεῖ τὴ πρδ ὡς «ἂν: 
ὠ άξει μελῶν ἡμῖν ἀναγκαιοτάτους ὀγζξις φίλοις κελδύειν ἐκκόγήειν, ὁτὸμ ἡμᾶς σκαν-: 

δωλίζωσι, ᾿ βλαζδυ “να ἡλών αὐ η ( ὠυσσία βρη. Εδὼ Ὁ», φησιν, ὁ ὀφϑαλ- 

μές συ σκανδευλίξη σε, ἐξελο αὐτὸν᾽ ἢ "1 χείρ συ σκαγδουλίζῃ σε, ἔκκονψον αἰντζωὼ, 
4 ὶ βάλε Ὡσποσο δ αὐἰδὶ μελῶν λέγων (παι) αἰλλα ἰδὲ φίλων γνησίων, ὧν δὲ (ἐς 

᾿ φιλίας ἀτιμάζειν, ὁτὰμ μήτε ἀύζις κέρδος μήτε ἡμῖν γίνηται, δον βλοίξη. ζωυτίω 

Νὶ τί ἰροτίω κατορθώσας ἢ Οὐ, ὦ μόνον οῴκ ἐδίωκε ζω ς Οιαύζῳς (ἰἰωσσίας, ἀλλα 
] » “ε » ὯῪ76ος ν 9 ΓΦ 

ἡ πθοκαλθύετο τϑτοις Ὡ στῇ διαν ἑαυτῷ. ζσιῖ τὴς μετὸμοϊας ὁ Καρπος᾽ τῦτ᾽ ἫΜ δὰ- 

χρύων κέρδος. ἡ ὃ ὅτω (μωτειξεῖσα Δ ϑνοια, γεν μιᾷ λοιπὸν πυοϑασαϑεία χατέ-- 

γὺ ται. Ἧτο δὺ ἡμεῖς ποιώμϑμ. καὺ αὐτὸ δχωδημαὴ τις αἰδεκείμδμος, βλοω]ν Ὁ ἥν 

μᾶς, ἀπιμάξωμϑυ αὐτύτίω φιλίαν. Οὐνδν θὐτελόφερον δρῦς καὶ βασιλϑύοντος, ὅ- 
τὸν χαχία, συζῇ" ὥασερ Οὐδὲν βασιλικώτερον  δεσμώτε, στὰμ πἰρετίω ἡ κεκτημδῥος. 
δ Εἰσήκουσε Κύφιος Τῆς φωνὴς τό κλαυϑίμϑ ΜΙ. οὔκ εἴπου, οτί Ε-ἰσήκουσε τὴς 

φωνὴς μι ἑπλώς, ἀλλαὶ τῆς φωνῆς τῷ κλαυθμῷ μιῦ. ὁρῶς πῶς ᾧ ζὰ πὴ ἑαυτοῦ μ᾽ 

τε πολλῆς Εἰσγει τὴς δαψιλείας, ᾧ Φωγίω, ὁ κλαυθμόν, Φωνίω εἰγνζωϑα, καὶ {) τόνον 
λέγων τῆς κραυγῆς, αἰλλαῦ τίω ὅζρίϑεσιν τῆς αἰ ϑνοίας " ᾧ κλαυθμόν, εὶ () δἰπὸ τῶν 
ἐφθωλ μδέν μόνον, ἀλλα αὶ {δ Ὡστὲ τῆς ψυχῆς.ο γὺ μοτόμοιαν Εἰσαίγων, τὸ πο μὲ τοῦ 
Θεοδ ἀχουόνϑμος, θύκολως ὁ τούτο διώαται χατορϑώστιι Ὁ α᾽γαϑὼν, ὦ δζοιχρυίεο , τ 

πορηρῶν ζια (Ἰωσίας. 10 Αἰομκιυϑήτωσαν ᾧΚὶ οὐτφαπήτωσαιν πόμτες (ὦ) 
0 ἐχιϑρϑί μν ̓ Ὡπιςραφήτωσοω καὶ καυτουιογόυυ δητῶσουν σφόδρα δχγ! ζώχυς. 

Αὐτὴ ἡ δ χὶ μιεγέχεν ἔχει ὠφέλειαν, τόγτε αἰογέυυ ϑέωαι λέγω, ᾧ Ὁ Εἰς τἐπίσω αἰ. 
πελϑεῖν. (ὦ γδγ} καιχῶ; τρέχοντες, Εἰ καταιαζυυ εν, ὁ Εἰ ζῷὶ ὀπίσω ἀἰπέλϑοιεν, φή-- 
πγται τὴς πονηρλας. ὥασερ »ὺ εἰ ἀν, ϑφϑπον ἰδώμϑ κατὰ κρημνοῦ φερόμϑρμον, αἀγαχα- 

ἡζομδμ αὐτὸν Ὁ πυοϑσωτέρω Φορϑις, λέγοντες, αὐ ϑοοπε,ποῦ φέρη ; κρημνος ἐμισοϑ-: 

“ὃῃ ἀπϑυτήσεται ὅτω δὴ καὶ ἅπ' αἰξιοῖ «ὃν! κακοῖς πάλι Εἰς τὐπίσω λὐαδραμεῖν. 

ὅτῳ χαὶ ἵγγασον μϑινόνδμον ἐν μὴ ζαχίως τίς αὐγακρούσηται, ζχέως Ὡσολεῖται. ὅτω χαὶ 

ἰα 9 ἰὸν ἑρπετῷ ἦνος πολλάκις Ἐχιεμένϑρον, καὶ πολλοῦ τοῦ ζάχοις γῆς πυδοσωτέ- 

[ὦ Φορφὶς ἱξῶσιν, ἐγκόχοντες αὐτῷ τίω χακίαν. ὅτο δὲ ὑμεῖς ποιωώίψϑμ, ὦ Ὁ ἐν ἡμῶ 
καχίαν ἀγαζέλλωϑν μ πολλϑ Ἐζχϑονα μῇ ωροϊϑσα ἀυξῃ “Ἐγόσονοὐ ΚῚ αἀἰμελϑ- 

φο μδνα, μείξογα γε.) Ὁ αἰ μδοτημοίτων ζὰὶ τφαύματα, αὶ δ μέχρι τφαυμαίτων ἵα ) Ὁ 
νον ἢ ὃ ἀῤῥωείας, διαὶ ὦ ϑυίύνατον “κει Τ' αϑαίγατον᾽ ὧασερ α᾽ ὅξ Ὁ ἧς ὰ τά μικραὶ 

ὀνέλωμδυ,συοδὲ τοὶ μεγαΐλοι ἔψατωι. σχόπει δέ ὁ μελετήσος μή ὑξρίζειν, αὐτὶ μάχε- 

δ εἴσυτα᾿ ὁ μὴ Εἰδὼς μεχελᾷ, ᾧ ὃ φιλῷ καιτορθωώσει᾽ ὁ κατορθώσας ὦ φιλεῖν, 
ἐϑδρὸν ἐχ ἕξει" 68 ἐηϑρὸν οὐκ ἔχων, ἀλλαὶ τίου αἰγαπην ἐχιδεικφύμδμος, ὡπαῷ κατορ- 

49 δώσει τίω δὴρετίω. μὴ δὲ “ἦι τσοϑτέρων αἰ μελαΐυϑμ, ἵνα μυὴ πσεὲς ὃ μεῖζον ὠρηται 
να. ὁἸύδως, Εἰ γθημιοίτων ἐρᾶν ἐκόλασεν, ὁν Εἰς ἱεροσυλίαν ἦλϑα. ζώ- 

ἥω κατέδν, οὐκ αὐ Εἰς ῷ κολοφανγα ΡΜ κακϑὼ ἤξεγτήδυσι. δζρ τῶτο καὶ ὁ Χοισὸς 

ϑτίω πορνείαν μόνον, δ᾿ εἰ τέων μοιχείαν, αἰλλαὶ καὶ τω αἰκόλοιφον ὄψιν αἰγώφέλλει, τω 

, Μόν κάτωθεν λῤαασῶν, ὧτε αὶ θὐχολωτερϑν {ἢ αἰϑολ μέσ, Ὁ πονηρίας. τῷτοὶ ἐχὶ 
οἿΨ ἰχϑωίων ἐποίει, παχύτερον ἐκ καὶ ὡς δὲ αἰνιγμμαίτων, ἐὴ , ποὺς (ὐρκωδεςέροις ὁ λό- 

γϑεἴω, ἐποίει γϑεώῶ ὑμως. “πῶς, ὃ τίνι ἔξόπτῳ ; ἐκ ἠφίει οὖν κήνεσι γίνεοϑαί τίνα μίξιν 

ῥ 

Μαγβϑ.ε.κᾷ, 

Δεῦτ. κβ', 
Αιτ ἐ7.., 

ὧκ ἀρφόβων' μεων "Οὗ ἡφίοι αἷμα ἐοϑίειν αἰλθγων᾽ ὑκ ἡφι4 ογέχυρϑι κοιτέχειν κ(Τ' δάτικθαγ. 
τίῳ ξασίοαν, μεγάλφᾳ ἐκ τότων αἰαφόλλων κρυκαο δζς νϑβ τῷ παξϑτέρϑυ, τίω ἀρρε- 

ΟΠ γι τοπινς Δα νομιζίλυ" 

ΞΕ. τε τ στ - 
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νομειξίαν᾽ αἰϑὃ ἢ τὸ  ϑούτερα, (ν" Φόνοις᾽ δ. 3 ὃ Τ τείτυ, τω ὦ ὠμότητα αὶ τίω ἐπόρ.. 

ἑϑερπίον. αἰλλα γιοῦ ὑ πόρτα ̓λὐέδέων Φ μᾷ ̓πολλὴρ ρλῆεται πὴ “τῆς λυαιλοιυπίας, Χ ὄμμα 

δρὺ τϑν πόρτα ὀνω καὶ κάτω γέρο. νων μαῷον ταιταιδύξη παϑος, μὴ ΓΝ 
ἴλης ὅτι μικρὸν, ἀλλ᾽ οὐνόησοι ὅπ δὲ ἃ Φόμϑμον πὰ μέγιςα, “ἰκῖει δεναί͵ ὶ γ} 
ἐπειδὸω ἴδωμδν ὡ οἰκία φυτιπίον λἰαφϑὰνι μικρὰ, λιρυθύμεεϑοι κα) ζα οοΠόμεϑα, καὶ 5 

τῷ πσοϑοιμίῳ «αϑρσέχοδι, αἰ Ὥστ τὸ σσεοιμία ζὴ τέλος Λογιζόμδροι, δε χρυ- 

δαὶ Χ «ὐξετφέχομδι, ὡςε ολόκλοηρον σξέσαι τίω χάμινον. τῦτο τὸ πυρὸς σφο- 

δρότερον Ὀχινέμεται ψυχώὼν ἡκαχία. δ[9 δεῖ ἰπποκαταλρθεῖν. ἐδὼ Ν ῥαθυμήσω- 

κμϑν, ϑυσχλωτέρᾳ γίνεται ἡ ' δίοργωσις. τῦτο ᾧ Ἐχὶ πλοίν συμξαϊνον ἴδοι τίς ᾧ, χαὶ 

(δυναύζω , ορυοινμδύους, ὃχ ὑτὸμ ἴδωσι τίω γυλαῆλυ λὐδέγουσαιν, αἰλλαὶ τ ὅτ το 

μέλλλείσοιν ἣτ ποιὰν. μή ̓ ίνμω ὦμδν ῥαᾳυμοι Τοῖς μικροῖς αἰεϑρτήμασι, ἀλλὰ μετὰ 

πολλὴ αὐτὰ ἀϑάφελλωμϑν τῆς στροδρότητος, ἡα Μ μειζ γῶν ἀπαλλαγώμδιυ, χάριτι 

χα) ᾿ φιλον ϑερ"πίᾳ τϑ 5 Κυρν ἡμδι Ἰησού Χοιφού, ξἢ δόξα Εἰς «ἄιυ αἰαίνας. Αμώω. 

σι. ζ. ΨΑΛΜΟΣ ΤΩ, ΔΑΒΙΔ, ΟΝ ΗΣΕῈ ΤΩ ΚΥΡΙΩ κ, 

αἰ ΟΜ λόγωγ Χυσὶ οὖ Ἰομενεῖ. 1 Κύριε ὁΘεὸς με, ἔχὶ σοὶ 
ἤλπισα ᾿ σωσὺν με ὧκ πότων “Ὗμ' διωκόντων με, χαὶ ῥύσαί με. 

σιν, ὡς μη } δείοϑιιι ἡμᾶς μακροτέρα λόγου πσοϑς τίω πὰς δι-- 28 

δασκαλίαν. ΩΝ δὲ “Ρ βιωτικυ πραγμάτων ἀο4- 

λούμδνοι, Φ3 ῥᾳθυμίᾳ. ἑαυςδν' ἐκδιδόντες αϑήκοοι τ των εἰ- 

σὶν, αὐαίγκη ασοὺς Ὁ μῆκος (ὃ λόγϑν ἀξεραγεῦ, τίω «ἰσαὐ- 
Ὁ Ὑ Σλο, ἐὰ σγσν τῷ ψαλμοῦ λέγονζα. λα ππε)σέχετε κί μζ ἀἰκριθείαρ, 

ἧς δὲ δ ὅν" ἡ οὐπούλεσις: ; ψαλμὸς τῳ Δαζὶδι, ὃν ἦσε ῷ Κυρίῳ. ὦλλος᾽ ψαλμόευ- 15 
“ἐρ ἀγνοίας ᾧ Δαξίᾳ, ἀλλος᾿ ἀγνόημα τῳ] Δαζίδ καὶ ΕΞ} αὐτὶ Χυσὶ ,Αἰλιοπὸς φησι, 

λὰξ ὕτως αἰσοιφὴ τὰ ἐΕἰρηυῦμα, τῷ τίω ἱφορίαν ὑμᾶς ἀἰγροέῖν, 75 Οὐδ ἐγχᾳ- 

λέν δὲ! μόνον, δυλλαὶ καὶ ὁ διδοίσκεω, ὀἀμανγχαιον ἀψαοῖ “ διηγής ἄφτος. ἥἰς δέζυ ὁ Χυσὶ ὅτις 

ὁ υἱὸς Τενϑμεῖ, τίνες (ὦ) λόγϑι τ αἰπὺ ὧν ων ἦσε ῷ; Θεῷ Ἐ δύω ζιτίω ὁ Δαξὶδ, 
Δ. Βασι, εὐντεύϑεν ἦδο λεκῆέον,εἰς ὀρχέω λύείγοντα Ὁ Γ λόγον. ̓Αξεσαλώμε, δ ἐΐμετο τῳ Δα- Ὁ 
ΜΝ Οὐἰλιέος αἰκόλασος τς 1διεφϑοιρ δον. ὅτος ἐπανέφη ποτὲ Φ πατεῖ χαὶ ᾿ βασιλείαι 

αὐτὸν ᾽ χαὶ πῆς οἰκίας . χαὶ τῆς πατρίδος ὠχξαλὼν ; αὐτὸς ἀὐτ' ὠκείνα κατέρν 

ὧπόρντα. δι ὅτε τω φύσιν, ὅτὸ τίω αναίξοφεω, εἰ τίω ἡλικίδυ, ᾿ ἴω παφϑλᾳθύνπ 

ἡδεῖτο᾽ οὐλλ ὅτως μῶ καϑαπαξ ὦ ὠμὸς δ) αἰπίωὴς καὶ χ ϑηρίον μάλλον, ἢ ̓ὔνϑενπου ) ὡς 

πόρτα ζωστα ἀζαῤρήξαρζῳ κωλύματα, αὐδοῖς Ἐλιπηδῆσαι, τοῖς Τῆς Φύσεως Νόμοι, 4 

ἊΝ ταραχαρ ἐμεσγλήσο ὥπϑωυτα Χ) ὁ ϑορύζυ. χ) ὁ γὺ πόρτα δϑετφέπετο τε, φύσεως ὅρϑι 

ων ϑούτων ἀἰδῶς, ἡ πρὸς Θεὸν ἀὐλαίδεια, Φιλαν,ϑερπία καὶ χ ἔλοος ξγφείων αἰμοιξαὶ, 

ὃ ἡ τσοϑς ζὴ γεας αἰδως. Εἰ ἣ ὼὠ μὴ ὡς πατέρα αἰδεαϑέωαι ἡδέλεν, ὡς πγιθ" 

κῦτοι ἐγφίωο᾽ Εἰ: 5 ᾧ τῇ τὴς πολιάς ἡμέλει, ὡς βϑεργέτέωυ᾽ Εἰ ἡ μηδὲ ὅτως, ὡς μηδὲ 

Ι ἡἀδικηκότα, οαἰλλ᾽ ὁ τῆς Φιλαρχίας ἔρως πᾶσαν ζωτίω ὀξέζος τίω αἰδῶ, καὶ ϑηδῖν 4 

Ϊ ῷ οὐ» “πὸν ἐποίησε. » ο μφκοίειος ἔς »)  δλμνησοίμδνος δ ἀὐναθρεψαίμδυο, - 

λητης, ἢ φυγαῖς κτ' τίω ἔρημον ἐπλανᾶτο, καλού μετὸμάφης, ἐν αὐαβοοίᾳ, κι 
᾿ τοῖς 'ς ἐντεῦθεν πιεζόμϑμος χρικοῖξ᾽ ὠκῴηος ὃ ογετρύφα τοῖς τῷ παΐξ9ς ἀγαϑεϊε. ΛΟ. ᾿ πω 



Εἰς (ὃ ζ. Ὑάμκ: 445 
"ὼω τοραγμάτων νον τοι δγτῶν, Ὁ) ὁ φραζοπίδων μετ᾽ ὠκεῖν τεζαγρδίύων ἡ Μ 
πόλεων κί ασὸ ̓ ᾧῷ τύρσινον σῶν, ΣΧ υσί τίς αὐ ϑοοπος χποιοῆς, φίλος ὧν τῷ Δαβὶδ 

ἐμδνε τίω πῆς αὐτὸν φιλίαν ἰατηρώνο οὖν τῇ ὙῬῪ χαιρανν τϑτων μεταιξολῇ ο ἰδὼν 

αὐτὸ αἱ, ϑ6ϑον Ὡς τίω ε ἕρπε (μὸν πλανώνδιον,δεέῤῥηξε ᾧ χιτωνίσχϑν, χατεπσίσουτο τέφραν, 

4 λώμωξε πικρὸν ἡ ἐλεεινόν" ᾧ Τὰ μηδὲν ἡἠδεώύατο, τίω σὺ δὴν ϑαικρυῶν Εἰσφέρει 

αἴδμμυϑίαν. ῳ ἰγ» ὦ Μ καιραν φίλος, ουδὲ τῆς διωυαχείας , δλλὼ τῆς Ὄρετῆς. 

“9 πϑτο,τῆς [7 ς μεταπεσάση, τίω φιλίαν, Ἢ Μετε ἐδ άγέν. ἰδὼν τοίνεου αἰυτὸν ὁ Δα- 

(ἰσὶ ζωτα ποιοιουτεί, φησι σσξὲς αὐτὸν φίλυ ζ' κ) ζωώτω, ᾧ γνησίως τεῆς ἡμὰς 

χειμδύν ̓  ὀνήσει ἢ οὐδὲν ἡ ἡμιά. αἰλλαὶ δεῖ τί βυλδύσαεϑαι ᾧ σκοπῆσοι, σπως αὖ 

1 λιϑὴ ἡ κατο λαθόντα δεινα;, Ὄ ὁ ἐπ᾿ μαγάν τινα ἀὑφριυδν ὯΜ συμφορῶν. ζωωτι Εἰ- 

πών, Εἰσηγείτει γώμέιν κε: γῳ τοιαυτίωυ. ὠπελϑων προϑο καὶ 0», "(Ὁ ἐμόν, ὦ φί- 

λου προσωπεῖον Νποϑες, Ἅἱ ϑσχόδα σόν μοιΐζᾳᾳ ὀκείνε βελας, ὦ τὸ Ὁ Αχιτοφῇ πῶ 

βυλίω ἀκυρον ποίησον. ὁ ὃ ᾿ Αχιτόφῇ ὃς τῷ τυρϑώνα ττε ἐκραύτει, δειὸς δ Δ ὦν ᾧῷᾷβ 

τολεμέῖχᾳ, δεινὸς Ὁ ἃ φρατηγῆσαι ὡ» πολ ἐμῳ ἡ μαῖχῃ. δ ̓  τῷ τυξοίννν μάλλον αὖ-- 

19 τὸ Δαξδ' ἐδεδοίκει. ἅτως ζιῶ δεινὸς τ» ταὶς γνῶ μ(η9 ὁ ἀν. ζωῶτα ἀκύσας ὀκῷϑος 

ἐπείη. νὴ) συν ν μαρόψυγν ἐ ἐλογίσουτο, σϑτίὲ αὐδρδροι, θδὲ Εἶπε, τ Ἀ ὼ ἀλώ; “3 

δ Ἀσοχαλυφϑῇ μοι ὃ σσεϑσωπεῖον: ; 118 αν ̓φωραϑὴ ὦ δρῶμα. τὴς αὐψικχρίσεωρ: ι 

δενὺς ὁ  Αχιτοφῇ. ἴσως ὃ τϑτο ἐλέγξει, ᾧ ποιήσει χαΐαφωρον, Ζ Ἀπολϑμαι Εἰχὴ " 

ματίω. φυ δὲν Τὴν τοιούτων οὑνοήσοια, εἰν φρατοπεδὸν ἐπεπήδησε τῷ τυραίνα, Ὡ 

το πὸν ἐχὶ (ὃ Θεὼ ῥίψας, ὃ Εἰς μέσως ἑαυτὸν ἀφῆκε ὧν κιδεεύςς. ζυτέ μοι Εἰρη- 

τὴ, ὃν ἴα ἐπειμέσωιδῃ μόνον, ὅλ᾿ να ἡ ἀλγφώ, ὺ ὅσο ἕτερρ. Στὸ “τὴς ἱσορίας 
δωναΐον καρ πωσααϑαι κέρδο, ὁ ζῦτα Εἰς μέσον ἀγάγωμϑυ. ἰδοὺ χὰ 0 (νεὸς 
Ὠπιζυτεῖται Ὡρχμ πολλά, ἀζωτί δίχαιοι ϑλίξονται, πονηροὶ ἱ δὲ Εἰσινο οὖν αγέσει, τ ὅτο 
ὧν ζωυλει δὴν δῷ. ὁ Ἐκ δίκιο ὧ συμφοραῖς ζὦ " ὁ 8) μιαρῥϑς καὶ πατραλοίας ἡ 

3: τῇ τὴς φύσεως αὐτὺς ὥϑρο ὼ πολέμιος, οὖ ϑύπυρδαγία ᾧ βασιλικάς αὐλαῖς. διὰ, 

ὅτε ὠκῷος οντεύθῳν ὀκέρδαμέ τί, ὅτε ἔξ ἐδλατηετο. δυνν ὁ ὦ ἐγώῴετο μείζοσι ϑλι- 
ἡ εσιν ὑπάϑυνος ̓  ο5 λαμιασούτερον διέλαμιπε ̓ καιϑεύτῇ». γξυσὸς ω καμώῳ, τῇ 

ϑλίχμι χαλοιρώτερ», γνόνϑνος. τῶτο δὴ “σοῷτον εἰγτεύγεν μαι, μὴ (μεὐῆε. 

αϑαι τ τάς τοιαύταις δυσημεείαμ, ὑτλνήϑης Ἐχὶ ΤᾺ δικαίων συμθραμέσεις ᾿ ἕτερον 

30 μΤ' τίτο, μὴ μεϑιςα οἷ, ασρὲς εἶν; καιοϑε, αὐλλ᾽ Εἰδέναι φιλίας νόμοις ̓τεῖτο, ὃ χᾳὶ 
χινδχυύων κατωτολμαν ΖΡ τὴς Φρετὴς᾿ τέταρτον, ὦ ως ῳ Ος Ὀὐπόροις ἐυελπιν ἐδ, 
τω «δὰ τοῦ Θεοῦ συμμαχίδῳ ἀναμδῥοντα. ἐπεὶ ἡὶ ὁ Χυσὶ τότε ὠκεῖνος υὶ Ὁ φρατό- 

πιδὸν εἶδεν, ὶ τυροίν Τ ̓φόζον, υ Τὴν ἵπισων τὸ ᾿πληθ, " ἰς φβλαγίας ἕ ὁπλιῆμ, 
ὁπ ρηκατειλήφϑαι (ὲ πόλεις, ὁ τίω ἐ ἐρναίαν Ὁ Δα()δ, ἰ τω μόνωσιν κ) τ ᾿αἰοϑέ. 

ἣν "μ᾽ ὮΝ Εἰς ὧν μόνον ἰδων, τέων ἀμαχον" τῷ Θεού ἰσυμμαχίαν ὁ ὁ τίω ἐμωυοιδῳ Υ̓ ὀχκεί- 
Με, ὅτ Ω μέρη ἑκάτερα ἐχρινερὰ ἐυρεῖ πὰ σαι ϑρϑν,τὸ: Ἀ ἰχυθϑν. ὁ ἅ γὸ ἀδίκως ἐποίᾳ, 
ὸ ἢ κῷ “ῷ διχαν ἐ ἑαυτὸν ἐφυλαῆς. καὶς ζοίγιου, έκ ἔνθα πλλλος ανϑοόπων, δ ὦ ἐ 

ϑρετὴς συμμαχία, ὅτως ἐπεασαίσοιτο ᾧ Θεῤν. ζωῦτα λέγω, ἵα ὃ ἡμεῖς, κα αοϑε- 

᾿ μεῖς ὦσιν (Ὁ Οἱ δια ἔχοντερ,ἢ τὸ ὠκείνων δεξαπτψωμδρ᾽ καὶ ἰχύοϑι ὦ ἀδικεῦτες, 
μὰ φυγωμϑυ αὐτί συμμαχίαν. ἡ μὲ χὰ κοιχία, κὰν τζωὼ οἰκουμϑῴίω ἔχη μεθ᾽ ἑαύ- 
τὴ, πόύτων [5)ν ἰϑενεζίρᾳ" ἡ ἡ ἢ  ϑῖρετη, καν μεμονωμδη τύχῃ, παίντων δ] διυνατω- 

τέρα. τὸ )Σ Θεὸν ἔ ἔχει ὧδ ἐ ἐαυτὴς ἱκάρϑνο. εἰς δέν σῶστωι δύνατο τὸν ὑπὸ Σ Θεοῦ πο- 
λεμούμϑρον; τς ἢ Ὁ Ὥστολέσει! Τὸν ν Τ ὠκείνυ (δουϑού νϑμον ; ζωῶτα δὴ πούτα φιλοσο- 

ΟΒυγίοῖ, τομλ, τὸ Λδαᾶν φω; 



416 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

φων ὁ Χυσι, ᾧ δινόνϑρος δ ελπις, ἀπῆλϑεν ἐὐϑο ἐπέμσετουχα, ὡς ἐπέςη, ἰδὼν ἃ ἰσι- 

λαιώοντο, 1’ τύραννον, τσϑσηλϑεν᾿ ὁ δὲ ἰδὼν αὐτὸν αἱ ,ϑρϑον, ὁ τῇ φιλαρχία μμεϑύων, οὐκ 

δξήχασεν ἀχριξαίς, ἀλλ᾽ Ἐχισκωπδων αὐτὸν ὰ ονειδίζων, ἀπιϑι, φησι, ΜΟ τὸ ἐταίρε συ, 

Οὐ οἷ τὸ ὄνομα αἰ πυμείνας Εἰπεῖν, κἰπῦὸ μίσοις ᾧ αἰπιρϑείας πολλῆς. ασρὸς ὃγ ὁ Χυσὶ 
Δ. ϑασ. τρι, συ σὴν διαταρα,ρϑεὶς, Οὐϑὲ δχαϑορυβηϑείς, Φησι᾿ ὅτε ̓ ζῶ ο Θεὸς μετ᾽ ἀυτϑ τοὶ ὀχείνν ἐςς 

φοϑνοιω᾿ δ 4. ὃ μῶ; σϑ νι ὅφην, ἀκόλφυθον ϑεροισεά εἰν τὰ στέ. ἐπῆρε τούτο 1 τύρᾳνγ- 

τον, ὦ ἐφύσησε, καὶ σὐυϊὲν ἐξετάσας αἰχριξές (κούφος "Ὁ" αγὴρ πίςεύει πϑρμτὶ λόγω, ἐδ 
καίχεῖνος ἔπειϑε) ᾧ τοῖς ἐγόυτίοις ὠκπφαχηλιοϑεὶς; ἐυθέως αἰντὸν εἰς (ἤν' γνησίας Εἰσεί. 
“ει, ἡ Εἰφἄν ποϑτοις ἐγίοαίφει Τὴ φίλων. τὸ ὃ πάν ὁ Θεὸς ὠχονόμει, ρων αὶ ζρα- 

τηγῶν τοῖς γινονϑμοις. αὶ βυλὴς ασδοκεινϑῥης αἴδὲ πολέμιν, ἡ ἑτέρων ἕτεροι Εἰσννγϑυ- τ᾿ 
υϑύων αἰ τῷ, πότερον θόϑέως ᾿ἐχιϑε χεὶ, ἢ μικρὸν ὀρμαξαλλομϑρμυς᾽ παρελθὼν Α- 

χεπφελ, ὁ δεινὸς ὠκέῆος συμυλδϑῦσαι ἡ γγωμάιν Εἰσωεγκεῖν, ζωυτίω Εἰσογέτω 
4.8.σ. ζι., τίω συμξυλζω λέγων Τεταλαιπτωρημδῥῳ νι τὼ τεταρα γμλένῳ ἔχιϑω ῖθα ᾧ πατοὶ 

τω (ᾧ.ὁ Ν᾽ μὴ συγχωρήσοιντες μηδὲ μικρὸν αὐτὸν φῆνω!, ὅτως ἂν ἕλωμϑμ. ἀν Ν 

ἀκπυρβασκθυάς ῳ ὀγτὶ γεωῦ ἔχιϑω ᾶϑα, εἐδὲ εἷς ἡμῶν ἔξ αι πῦγος. ζωῦτα αἰχεύσας ὁ τύραν- ΤΊ 

γος, καλεῖ ἡ Τ' Χυσὶ 7' αὐτομολήσαντον οὖν «ἰπυκθάσει πολ ἢ κωτὸν, ἢ μετοωδίδωσι χαὶ 
αὐτῳ τῷ τὴς βυιλῆς λόγϑυ᾽ ὑπερ οὐκ ῶ κ᾿ αἰχολουϑίαν ἀν, οφ πίνω, τὶν αὐ,ϑρόον ἐλ- 

δέντα, τούτον ὅὕτω Τι μιῆσοι, καὶ νομίσαι αἰξιόπισον ἐϊ)ως ὁ συμθυλὴς ἀξιοιω ποραγμά- 
τῶν ἐγέχεν ζοιότων. ἀλλ ὅπερ ἔφϑωυ Εἰ πων) στὸν ὁ Θεὸς φράτηγῇ, ἢ ζο δύσχολᾳ 

ἔυχολα ἡ οὐ εἰσρίγεται ὁ Χυσὶ ἡ μεταδίδωσιν αὐτῳῖ χϑβρησίας αὶ ἐἰξιοῖ λέγειν τὸ παρι- το 
φαίμϑρον. τί δέ ὁ Χυσί, Οὐδέποτέ, φησι, διήμδοτεν ὁ Αχιτοφελ. Εἶδες (μωεσιν λῤ. 
δὸς; Ογκ θύγέως εἰστοὶ τίω γνωμιέωυ ὠκθαλλοι, δνλώ μετ᾽ ἐγκω μές. ϑαω καίσοις νὰ 
αὐτὸν πρὸ ὅτου, ὡς οὖν τοῖς ἐμισδϑεϑεν γδιοις χα οίως συμοαλύδοντοι, τω ὁ παρϑύσωι 
καχίζει γνώμων. δ) λέγει ὅτο ἔς! ϑωυμοίξω πῶς νύν διλυδοτεν. ὁ) μοι δυκεῖσυμ.- 

. φέρειν ζχῷ ὁ λογισμός, ὧν δὴ Ν᾽ γωῦ δχιϑω θα, κα θαι αἷρ ἄρκτος παροιςρώσα, ϑυμῇ γ(-ῷ 
μὼν ὁ παυτήρ συ ἀπεγνωκὼς ὃ ἑαυΐ' ζωῆς, ᾧ ογακμαζυΐσῃ τῇ ὀργῇ πολεμδμ, ἐδενα 
ἑαυ σωἸμοίας ποιήσε,) λόγον, μ᾽ πολλῆς ἐμπεσεῖται ὃ στροδρότητος ἡ μὲν ἐἰ ὃ μικρὸ 
εὐδοίηνϑυ, μ᾽ πλείονος Ἐχιβϑησο θα Ὁ πϑθϑαυρασκθυης, κ᾿) μεί. ζονος Ὁ ἀσφαλείας, 

ὁ Ὁιπονητὲ ναὸ μετ᾽ θὐκολίας παίσης, ὥασφρ εἰν σοιγήνη λαίοντες αὐτὲν, ὅτως ἐπθμώξο- 
αϑν. ἐπωνεῖ τίωυ γνώμέζω ὁ Αξεοσωλώμα, ὶ λυσιτελεςξερφιν τῇ ἔφησεν αὐτῷ. ζὑ-Ὁ 
τὰ ἢ ὀλέγῶν ὁ Χυσί, βαλουϑμος δοευδι Κα! 69 τῷ Δαζιὶδ,, ὡςε φῆναι μιίχρϑν ὶ αἰαπνᾷ- 

σοι ὼ φρώτθυμα ( μυαγαγῴνὅτω τίνι ὠκξαλὼν τὸ Αχιφελ τίου γνώμδωυ,γῃ 

τινῶν κεκρυμμένων ἀἠδρων πέμψας ἀπήπειλο ὧπόμτω τῳ Δα(ὶδ,, καὶ ὅτι τίω αὐτή 
γνώμιωυ ἐκύρωσεν ὁ τύρριννος τίμὐ φέρεεσειν τῷ Δαξὶδι πίω γήμυ, ὥτω χϑιῶ ᾧ ἐγί- 
νέο. ὅν Ὁ} μικρὸν ἐγέδωχε, πο Ῥασκ(υασοίμϑμος ὁ Δα] δ' ἐπέϑετο, ᾧ ὦ ( παρὶ 19 

ἔφησεν. ὁπερ ὁ Αχιτόφελ Ὥστ πολλῆς (ἱωυέσεως τὰ δεινότητος (μωορών, ὁ οὐτεδον “- 

8.Βασιζικγ. ΘῪ ὦ τέλος χατα μαθών, ὅτι δλέιϑρος ζω πο Αὐεοσαιλώμε αὕτη καὶ γνώ μη, Οὔρι ονγ- 
κῶν τω ἐντεύθεν ἐπήρειαν, αἰπολθὼν βοθηον θα ἢ ἀπήγξατο, κᾧ ὅτω (Ὁ) βίον κῃ" 
τέλυσε. ζαῦτα τοίνιου ὥπτλμτα μαϑὼν ὁ Δακὶδι, γράφει ᾧῷ ψαλμὸν, Δ᾽ αϑρισνεῖνι 

ὕμνος τῶ Θεῷ ὀβαφέρων, κ ὦ πσὸῤ αὐτῷ ὀῥατιϑεὶς ςρατήγη μα. 8}9 ὑβρρδμ Υ- ἐν 

Ϊ τῶ πώς Φησι᾿ Κύρμε Θεὸς μὺ, δΧῚ σοὶ ἤλττισει, σῶσον με. (ῴι ἘΧῚ πε Χυσί, οὶ 

᾿ Ἐπ τὴ δυ,ϑοσπίν σοφία, σοὶ τὴ συνέσει πὴ ὀκείνε, σεοῖὶ Ὠχὲ τὴ ἐμυῃ γνω μ᾽, μὰ ἐ- 
" πὶ σοί, την ζοίνωυ καὶ ἡμεῖς ποιαΐνϑμ, καὶ δὲ αὐ,ϑούπων ἡμῶν κατόρθωμα τὶ Ὁ. 

ἐ 

. Βαφ. ἢ. 



ἘΪς ὥς. θάμ: 47 
“2 Ρ τϑτων ἐμαριςῶμδμ τῷ Θεῷ, ἢ μ δὲ ἡμδιΙ ὁ ὙΜ' δὶ ἑτέρων ἡμῖν ἐνερ) «τημεύ- 
τῶν γνομϑίων. ἀν )Ὲ “τώ ποιάῖεϑι, οὐδὲν ἔαι δύσχολον Οὐδὲ σχϑλιόν. ὁ δὲ χφ ὁ Δα- 

οἰλὲ ἐποίει, μμονονδχί ἰ λέγων ογ ἐν Οἷς ᾿ βήμασι τῷ Χυσὶ ζω ἐλπίδω τὴς σωτηρίας 

ἔχον , Φλ ὦ ΤῊ συμμαχίᾳ, τῆ σῃ. ἡ ὀρφς μεθ᾽ ὅσης δλάσεως φϑεήεται" ὅπερ αὐτο 

ων" 

ἐς Θεθς μιὰ, (τ τς σὲ  ὀριϑρίζῳ. ᾧ γ» ἡ μῷ ̓πϑώτων ἐυτῳ γξείαν Εἰχο" ἰδρζώτως 

ἡ ότι αἰ προολζω τῷ πύθου. ὅτωκὶ ὀὁΘεὺς ἐπὶ ἣἹΨ δικαίων ἼΜ Ὁ ποιεῖ" ὀ κοινὸς 

ἐπόμτων ὧν Θεός, ἰδῴεζοντως ἑαυτὸν δικαίων ἐὴ λέγῃ. ἔγω ὁ Θεὸς Αρραν, καὶ 

ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, ὺ ὁ Θεὸς Ιωκώς, καὶ σφι Φιλόσοφον γνώμων. Ξίπων, Κύολεο Θεός μι, 

Ἰο ἔχὶ σοὶ ἡλπισαι, θκ Εἶπε, κόλαζε (ῷ πολέμων, , ἄγελε τὸν ν ἐϑρόν" λα “(ὦ ξαυ᾽ 
ζᾧπτᾷ μόνόῆ ἀ λέ, σῶσον με ( τατεσί, μὴ ἀφῆς͵ (6 τικώς παϑεῖ) ἐκ πδύτων δἶῥἊ 

δωζήντων με, αὶ βύσαιί με. ὅρᾳ πῶς σεῖς πάρων καιχώρ, ὀνομαεὶ μέμνηται τῷ πατρῳ.-: 
γί, ἡ οὖν τῇ συμφορᾷ, τίο φύσιν Ἐχιγινώσκων, ων τῷ πολέμῳ δ 40) ὁραν, αὶ ὦ ον» 
τοῖς ἢ κυδουύοις Μ απλιαγφῶν ὕκ Ὀπιλουθοόμδρος. ὅτω φιλόποις ζῶ ὺ Φιλόφοργθε᾽ 

τ μάλλον ἢ ὅτω φιλόσοφος. " ἰγβὴ ἡ τὴς Φυσεως τυροινγὶς, ΣᾺ ἡ τὴς γϑωώμης ἡμερϑ-- 
τ Οιούτον αὖ τὸν ἐποίν, δ μάλλον. (ξ τῷ ὑ φραζοπίδῳ ὦ πλέον ἐλογίζετο, ἡ ἢ τῷ τυ-- 

οϑώνῳ. αἰϑ' τὸτὸ Φησι, σωσόν με ὧκ πότων ὟὋἜιδιωκόντων με, » ὃ ῥύσαιί “6. ὁρᾶς πῶς 

οὐδὲ ἐκείνων σφοδρώς μέ μέρψηται } Ὁ Εἶπω, ὧκ ἿΜ πολεμοιωύτων, τὰ ἐμὰ . δι- 

ρπαζοντων, ἢ! οὐτξυφώντων τοῖς βασιλείοις τοῖς ἐμοῖο, διαὶ ἫὟΜὝΒδιωκόντων μα. 

1 2 Μήποτε ἀρπασῃ ὡς λέων τίω ψυχίω μΌ, μὴ ογτος λυΐξουμδέν, μηδὲ ἐσώζον- 

πϑ. Καὶ μέ φρατόπεδει (ἰωέλεξε, ἡ πολλὲς Εἶχε μεβ' ἐ ἑαυ. . πῶς δῶ λέ- 
᾿Πγἡ, μὴ οϑτος λυξουμδίν, μηδὲ σωζοντο: ; ὅτι σοὶ ὧν συμμαχίας ἡγεῖται μὲ εἰ το 

εἰσυμθίίω ὦ ἀπασαν, Εἰ μὴ τὴς λθωλεν ̓ὐπολσιῦσει βυπῆς ̓ σὲ οὐ ἐρημίᾳ ἐ Εἰ 

μένος ἑω, τὴς ὠκείνα μετέχων συμμαχίας. δῥ ἡ ἔλεγον Ου σώζεται βαλε αἰϑ 

Σ πολλίω διαμ, κὶ αὶ γίγας ἃ σωγήσεται ὧ πλήθει] ἰλώος αὐτο, ἐψὲς ὃ κτ' ̓̓ δὐωγωγάμν τ 
ῥῆσιν ζω τίων ὀκλαμεβαγοντερ, λέοντω τὸ διωχονζζμ, ἀζθολον καὶ Χ δῳίμωονας Εὐαΐ φα.- 

σὴν Ὁ Εἶδε τ ἡ ἀρπαΐῥτα αὐτσ' αὐτο κ κ᾿ καταπολώτα, ἀξιοῖ μηδέποτε τῦτο 

ταῖν α αὐτός. ὦ λέ γάκ κ πίω αἰτίαν, δὶ ὦ ὠκεῖνος ἐπαλ. τἰς ὃ ὃ αἰτία; ; α[5 τῆφκα- 

χίας, φησί, τίω συμμαχίαν τῷ ᾽ Θεού ἀπέςφησεν δξὲ ἑαυΐ. δχοὲ τϑτο λέγ, μη ὄντος λυ- 

40 ἵ ἱνρμηδὲ σωξοντος. ὅτι ἢ ̓ λέων ὁ  ὀζρόξολος λέγεται τὶ τὴ “τὴς γθ6άφῦ, ἀκύσον λε-- 

Ῥϑύσιρο αὑτῆς 19) ζϑρον “υμδμϑοέξολος «ἰξείρχεται ὦ ὡς λέωνμζητῶν τἶγα καταπίῃ. ὦ 

αὑτὸς ἔτος ὁ πσρηφήτης δλλαρού᾽ Καὶ καταπατήσει λέον δος ἡραίκοντω. πολύξ- 

το δ Ὁ ϑηρφίον. δλ ἐδὼ γήφωμϑμ,0 λέων ὅτος ἡ δράκων κυ τὸς δὐτελέςε- 
ὁ ἐφαι᾽ καὶ σὐοίὲ δ βυϑείας παοὸς ἡμᾶς «ἶϑατάξε δ Φ καὶ 

4, τατη λήσεται. Πατῴπ ὙΣ, φησιν, ἐπόμω ὄφεων ὼ σοβήῆίων. (σι ὦ .)5Ρ γι 

τολλῦ τῷ ἀρ, καθούπερ λέων. αἢ ὃ ᾿συμασφοσξάλῃ τοῖς ᾿ς Το ἈΚ σλφον θ ἐλουσι, ἡ τὸν ςαυ-: 

ον ἔχ τῷ μετώπου, κυ Φ πῦρ ῳ δ πνδύματο, καὶ Ὁ τί λσιμεπεῖδα τίωὐ ςαοδποτε σζενγυ.. 

μδίμω, ουὐδὲ αὐτιξλέψαι͵ δυυνήσεται, διλλα γῶτα δὸυς οἰχησε,), συτίξ μοταφραφήνω 

τλρδι Ε ἵνα μαϑηφ δῃ ν ἐκόμπορ ζᾷ Εἰρηνδνα, σχϑπει μοὶ τὸν Παύλε. δ0.3.69..- 

4ο τος δ ω ἡ ᾧ αὐτός δλλ᾽ ὅτως αὐτὸν ἐδεδοίκει ὁ λέων ὅτος, ὡς φὶ ἱμιούτια, εὐτοῖᾳ ἢ (: 
σχιας φύγεν. πίω δὰ Χραςοῦ ἐ ἐνωδιὸν ἐξ ἀὐτῷ πγέσσαν ΟΥ̓,  ὀμιούσαν σι ἔφερε, ἡ 

τὸς τίω λαμπάδα, αἡτιδλέψαι οὐκὶ 
3 Κυύρμεὸ 0 Θεὸς μου, Εἰ ἐποίησα τχεὶ ἔς!ν ἀδικία ὠρχερσί μϑ. 

(βεγίοῆ, [ΟΠ], 1, ΑλΆ 3 Πουζωχοῦ 

(μμηλς ποιεῖν. ἐγὸ Εἶπε Κύριε 0 ῥΘεύρ' δλὰ Κύρμεν ὁ Θεύς μι ἡ δλλαχού᾽ Οθε- Ἐν. β,αἱ 

λ Ἐξοδ' γ. ει: 

Ψ ΝΟ λῇ, "σ᾿ 

α. ὕΠιγρ.8.η. 

ΨΆ. 4, 4γ. 

Δικ...1, 



ΔΑκκ Η,,ς 

Ἦσ «..4, 

φλ. δ. α. 

Μρσξ. μσδῖ[, 

Αὶ λα, 
δίατθ. “κβιὰ 
Μωρκ. 7, κς, 
Σ΄. Βασ. “γα 

Δυκιη δ, 

βΚορ. ,8.η. 

Δάτ.γ. Χρι 

Ἱρεμοε, 

18 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
ΠΠαντογρύδεῖ ὙὉ7Ὸ ̓ αὐθατηρῶν, ὁΤί ὀυγ ἀπλώς θύχεοϑαι δὲῖ μόνον, ἀλλ᾽ ὑντως 

χέοϑαι, ὧκε ἡ αὐϑύέοϑαι. ἐν  ρκᾷ δ᾽χῦ ῶ παξλχείμϑρον αὐύσοι, ἐδὼ μη ουτας 

αὐτί: σείλωμδυ ὦ ὡς τῳ Θεῷ δυκεῖ. ἐπεὶ ὸ ὃ φαωρισοῖος ἤνξα, ὦ ϑυιδὲν ὠγησε. χαὶ 

ἰσδοίοι πώλιν ἡἠύχοντο, αἰλὰ ̓ ἀπερρέφεϊοῦ ὁ Θεὸς ϑὐχοιδῥων ὠκδίνων. ἐγ ἡυγονζο ὡς 

ἄνχειϑαι ἔδει. ἰω τϑο ᾧ δἰχίω ὀκελευδϑημϑῳ ἐν χέαϑαι τίωῦ μάλιςα, αἰχϑειϑαι 

διωωυαμϑύζυ. «τοῦ κὶ ον τῇ ασε ζωτης ἐυχὴ ΠΌΨΩΝ ὅχ, ὡπλώς αξιωών ἀ ἀκου- 

αϑίώαι, ἀλλα κμῷ ϑῷ ἑ ἐανλν ΦΕἰσενεγκεῖν. ζγω ἢ δ ζωῶτα 1ω; ῶ, λείσω καθ᾽ ἐ ἐκάςην 

γύκ]α. τίω κλίνω μου, ον δυικρυοί μου τίωυ φρωμνζω μου βρέξω. ὁ δ, ὐκοπίασα οὐ ᾧ 

φναγμῷ μδ. , Ὄἰσύτητε αὐτὶ ̓ ἐμοδ παντες (Ὁ ἐγαζόμδνοι τίω ὀἀμομίαν. Φ, ἐτα- 

ἐλδϑν Ὄτὸ ἰϑυμοόὸ ο ὀφθαλμός μδ. φᾷ "ὃ πύνίᾳ ἰχφμαὶ ᾧῷ Θεὸν ἡϑεταυείσαιϑαν Ἢ 

εϑρέοοι, ϑοίχρυα, φεναγμοὶ, ὁ ὁ Ὁ πονηραὖν Ὡὐποπηδιάν, αὶ Ὁ δεδοικέναι νὸ τρέμειν αὖ. 

γῦ τίω ψύφον.ν ἡ ἀλλαχοῦ ἐλενδν" Εἰσιναασεν ὁ Θεὸς τὴς  δικαιο( εύης μα ὦ ϑλίν 
ἐπλάτιωας μοι. Ὁ Ὁ ἀνε, ὅτω γίνεται φεῦτοι δὰυ, ὧκ ὅ ἀξίως ναι λαξαν 

ἐπεί, ὁ οκ Ὑ χο τὶ (ἄν! νὸ νομὰς ΨΘεσ ἔυχεαῖν τοϊζγ,ἐκ ὃ ϑ( ως τέταρτον, κι ᾳ Ὁ μηδὲ 

βιωτικὸν αἱ αἰτεῖν τ πέμαῖω, ὁ ὦκ τὺ σα συμφέροντα ζητεῖν" ὀκῆου ὠκτὸ ᾧ ζυ ἐαυὴ Ἢ 

Εἰσφέρειν ὡπϑωτα. ὅρϑι »»ιὦ πολλοις ὅτως ἀἰκυομυϑῥος᾿ ῷ Κυνήλιον Ὡσὸ τὺ βία ἢ 

Συροφοίνιοσθῳ Ὡτὸ τῆς «σεϑσεδρίας " ῷ Σολορδέα Ὡἰπὸ τῷ βίξύπου ὃ αἰτήσεως, ἰδ 

ων ὃ γὸ σύκ ἤτησοις (χξηματα, δὲ ψυχές, Φησιν, ζϑρώ συ ̓ ᾧῷ τελωγζωω "πὸ τῆς ζῳ- 

πεποφρϑσιύηρ" ἐτέρφις ἐτέρωλω. στρ δίζυ ὧκ (ούτων Ὁ αἰχούξοϑαι γίνεται, ὄντος 

ἑτέρωλον Ὁ μὴ ̓ ἀκούεοϑαι, κἂν δίκαιοιὼ ὦσιν (ὦ αἰζοιῶτες, (ἰ »ὺ Παύλου δικαιότερον τὶ γ- 19 

ΦΡΥῈν αδὰ ὯΦ ἀσυμεζοραι ἥτησεν, Οὔ ἤκϑυοϑη. αρ ζυτι, φυσί, Τεὶς Φϊ Κυ- 
δον πϑρεχάλεσα, αὶ Εἰπέ μοι, Ὥγρχεῖ σϑι ἡ χάειεμν. «ἰ5 ὃ Μωὺύσέως; δλλ ουδὲ ὀκᾷ. 

γος ἠκούετο, λέγοντος τῷ Θεού" ἵκανύοϑο σοι. ὅ) 4" δ ἡτει Εἰ τίου γἀυ πῆς ὑπερ 
λίας Εἰσελϑεῖν (ἀσύμεφορον ὃ ἢ ττο (ω) Οὔκ ἐπέπεενψα, μῷ τϑτων . ἕτερον φιὃ 

ποιοιοὼ μή ) αἰκούεαϑα!, ὑτὸν τοῖς ἰρϑρτήμαιιν Ἰγειῳδροντες [ἢ χθάθα. ὃ ὃ ἀ κὐδὶ ἵν- 18 

δαίων λέν ὁ Θεὸς τῷ Ι θρεμμίᾳ" Μὴ ἡ ππεϑσιύχν «ἰδὲ τῇ λαὺ τῦτο. ἡ ἐχ ΤΩ 

ὅτοι “πποιούσιν ; ΟΥ̓Χ ἀπέησείν, Φησί, τὴς ἀσεξείας, κὶ σύ αἰ αὐτἷῶ' δέησιν αναφέρειφ; 

δὶ Οὐκ Εἰσεκούσομαι σψ. παλιν ὅὁτὸμ κατ ̓ ἀϑρωνο αἰτώμϑι, ν᾽ μόνο) Οζι ἀἰκο θα, 

δλλα' ὁ πϑροξυνορϑ. Φαῤμιακον γϑ ὅδιν καὶ ϑύχι. λ ἐλυ μὴ ̓ Εἰδωμύμ ὃ φαῇ. 
ἫΝ “πῶς ἔχιτιϑίναι ἡσοτῖὶ τίοῦ ὀγήσιν αἰτεῖ καρπου ίβα. ἰδωμῆν τοίγιου τὶ ὶ ἕ 49 

χόνδρος φυσι᾿ Κύρμεο Θεὸς νυ, Εἰ ἐποίησα. ὅτο. τὶ ὅδιν, Εἰ ἐποίησοι το; ὃ ποίλώ, 

φησῳ.Εἰ ἐ ἐπλνέονταβοὶ, Εἰ ἰ πϑρμωυόμησαι Κ' ὅτως. δλ ϑδὲ γϑα ὁ διομαςὶ πάλῃ 
αὐέχε,) 1 Τ αἰδικ σαντα ,ίσπεῖν δολ᾽ τῷ Ὁ ὅ παρδὸς αἰγγευ ες. κ "Ἢ ἐρυϑριᾷ. οἷον ἐν Εἴ πς 

θυ )νὴ Ἠς ἀὐϑεϑπορ. τίωε ἑαυ Ψ γωθδικοι μοιχευοιϑμέεν ὁρῶν νἐηδὲ ὑνομκαςὶ ΧΩ αἰμϑρτημο 

ἐξ ὃ μέσον ἀγαγεῖν ἣν χαταιδέχοιηο᾽ ὃ ὅτω δὲ καὶ οὔτι οὐκ Εἶπω, Ξ) [ καυτεξλνέσην τ γ}ν-} 

γηκότος, Εἰ παιτρόλοίας ἐγυόμώυν᾽ "ὀγα Ε΄ ἐποίησω τϑ. ᾧ τί λέγω τῦτο, φησι; ποῖαι 
ΝΣ ετὴ ζ μή ἡ λυέοϑαι πατρολοίδρ, δοἷρ δδὲ οὖν τοῖς ϑησίοις ἐδ τις ἐν τ Εἰ ἐςῖν ἀ- 

διχία ω χέρα μϑ. ὅ λέγω αἰθέτης ὠδικίας ζωύτης᾽ ᾿ὸν, ὅδὲ ἑτέρᾳ αὐ δὑρελείη, Φ"- 

σὶν, ὥστ ἐν χερσί μ μὺ αἰδικία. ζωῶτα λέγη, δ μεγαιληηϑραν, αὐλλ᾽ Εἰς αναϊγκξων ἐμ- 
πεσῶν τῷ ( ἑαυ ν χαιτορθώ ματα Εἰπεῖν. αλλ ἀδὲ ὕτω πὸ μέγα τῷτο ασο3ς τὸ μέλ- 49 
λον ῥηνθησεαϑαι. (3. τοῦτο ὅφην: ; 

4 Εἰ λὐταπέδωχα, τοῖς ἀγταποδιδούσι μοιχακα, ῃ φησι. Προσέχετε, μῷ 4- 

κριξείας. αὶ ἐγ τὸ τυχὸν ὅ81 τὸ Εἰρηνθμον. καλὸν γὺ τὸ μὴ ἀδικεῖν" πολλῷ ὃ μεῖς 
ὅα, 



Εἰς (ὃ ζ. λα: 459 

ζυ, ἡ ") φιλοτθθυ ψω γ᾽, τὸ ῷ ἐἰδικοιῦτω μὴ αἰμειύεοῦν. ΚΑ] το γε ὁ 'ὅμος Τοτο παρ- 

ὄχ, Οφϑαλμὸν δἀὐτὶ ὀφλειλμολκελθύων; αὶ ὀδόντοι αὐτὶ ὁδὸν ω ὀκκοπήειν. ἡ Τῶι 

ω Ὥρα ὠσίς νόμα τὸ γοόμδρον. ἀλλ᾽ ὅτῶ φιλόσοφος (ὦ «ὅπ, Φρμα μόνον͵ “Ἱ ρα- 

(χγνειν ζ)! νο μονα ὁ ὁ Οκ πολλοῦ τῷ Ὁ φὅδεοντο χὐτύβθανειν,κς Ν χ᾽ εἰ σκαμμ’ τα 7Γη-- 

4 δῶν. ἐγὸ «νόμιζε Ὄρχεῖ Εἰς ϑρετίω, Εἰ Ξ ἰ μὴ αἰ αῇωχοντίσειε ἴῳ ασδϑφώ ἡγμώ- 

πι. ὡασερ δΐωυ ὃ Παῦλος ἐ ποίει, κελθυόυϑρμος ὡδ Ἵ δυαήελίν ὧν, ὦ μα ζώ, ὐλλ᾽ «- 

δάπόδμον τιϑεὶς τὸ ; ϑυαγίξλιον " ὅτω τοίνιου ὰ ὁ μαυυύελος Δαξὶδι, Ψ νόμιν διδοντ τος αἰ-- 

μεῤεα, ῷ αἰδικϑιώῦτα, σῴκ ; καμνεν ο» τω μέτρῳ τϑτω, αἰλλὰ ὸ αὐτὐβηκοτίσεν. ἡ- 

με οἰ δτο ἀπουτου θα, μόνον τὸ μή ̓ αὐζωποδιδόναι, αἰλλαὶ 5" τὸ  δύερεν γεῖν. ᾿Ευχεοϑε 

)0 ὙᾺ, Φησί), ὦ “π ἣν ἐπηρεαζώντωνυ ὑμαις" καλώς “ποι τε τοῖς μεισῶσι; ὑμᾶς, Ἐχὶ ὃ Ἁ 

Υ ᾧ Δαξὶ δ᾽ [ μικρὸν" τὸ Μή  ἀἰμιιώεεϑαι, δλα καὶ πολλῷ ὁ μεῖζον ὅ γομικ9 φϑανελ μαι- 

προ 9 δ,9 φησιν, Εἰ ἐποίισαι Ἴ τὸ ξέν αἰδικία ἐν χρροῖ μ᾿ Εἰ λύταπέδωχαι τοῖς 

εἰπεποδιδούσί μοὶ χακά, ἔχὶ παιδὸς, ἢ ἡ φύσις ὀκωλυον᾿ ΕΝ εἰ ἐτέρρερ, 
φησὶν ἠδίκησοι," ὺ ἡμιυαμέι. ων δ οοίηνϑυ συτίν ὠμά ἡ ἡμκεῖς, “ποίαν Ὁ Ὥχτο-- 

15 δγίϑυ, μίν τίω Ὁ  Χοιροῦ χϑρεσίαν μ᾿ ̓ φλεύτοντες Εἰς μέτρα ΔΥΨ ῳ τῇ [ παλαιῷ, 

πολήθνομϑῥων, ὁ Οὐτε πολλίω «ἰδοσείλν ἀπαύϊθμϑυοι ; Ἐὰν ν μὴ «δξιοσεύσῃ, 

φησίν, 1] ϑυσιοσε υεδμ πλέον 9} φαρισοίων, 5 μὴ Εἰσίλ. ὅτε Εἰς τέων βασιλείαν 

ἣν ἐρανδ. ὥασερ Ὡς Οὐκ ἐςὶν ἦσος ὁ ον τῶ γὸ νόμῳ Ω αὐ κατορλῶν τω το "μι 

ὅτως ὅτε ὁ ἐν τῇ ἢ χαίοκῖι ἃ ᾧ ἐν ᾧν γόμῳ᾽ δνλα καὶ Ρ τὸ ὡ χϑηρϑ πολλὴ γενέ)» ̓δχαφορα ἔτ 
20 δεικψιξ ὁ ἡΠαδλρ κ ἡ Ἐχὶ ἃ χαχίας Ἐχὶ Ὀἰρετῆς,οσαι καῤκείνες πῶς μειζόνως ϑμυμά- 

ζω," τϑτωρ μείζονος τιαφιείας ἀξίως: Ὡἰποφαμνει ἐμ ουτὼ λέγάν' τὰν "ὁ ὁ ἐϑνὴ (μὴ 

μων ἔφτα φύσειζαι τα νόμου ποίη, ὅτοι γόμοον μὴ ἔχεντες, ἑαυτοῖς Εἰσι νόμος. Εἰδες 

οἰφνόμου κατορλοιουζαις ἐπαρᾷ ὦ αὐναχερύπει; ὃ δρφι πῦίλιν κ᾽ (ὗν; ον “ΠἹ χα- 

ἐπα ἀξίνα, πὼς μείζονος ̓ λθίσεως αξίνε ἐ ἐΐ ϑείωυτι ΤΜ ον “πυνομῳ ὡς εὃ»- 

14 τόντῶν, ὅτω λέγων" Αλατήσας τις νόμον, Μωυσέως, γωφὶς οἰκτρεδΐν υ π(χὶ ϑυσὶνη ἡ τρισὶ 

μἶδτυσιν Ὡποϑνήσκει' πόσῳ (δοκεῖτο) χείεθνος ἀξιωϑησεται ὡμωρίας, ὁ ἡ 1 Θε- 
οὗ " καταπευτήσοις, ἐδ ο αἰμκα τὴς 2, ̓αἰϑήκης Χϑιγὸν ἡγησείρϑιμος ὁ κ ἡ παλιν ὧν: ΓΣ . 

Τανόμου, ἐλθῆονος δεικγε ἀμωελας ἐξίως ὄν ἥν ον τα νθμῳ «ἴβαϑαντων, 

ὕπι, φησὶν, αἱ αγόμως ἡμζρτων, οἱ ἀνόμως ὼ ̓ἰπολθειῦται τιτόσιν, ἡμερωπτερνν, ϑ.. ἔχοντες 

30 (νόμων κατή)ϑρον, ὄλλαν τω φύσιν μόνον᾽ ὑσὶ ἢ ὠννόμῳ ὑεῦρτο, δία γομσ κριδη- 

σαντα! τύτες! βαρύτερον, ἔχοντες κ᾽ τὴς Φύσεως Χ ὁ (ὃ νόμον ἐβιτηγϑ εν. ὧν 

πίσοιμι ὦρᾳ σὸν ὡϑρώνι μα κενὸς, ζ Καταδιωξαι ἀμ έθρὰ τω τίω ψυ 

Μϑ, ἴω χαταλαζοι. Εἶδες πϑέρισίδν ϑιχαίδν Ὁ ἀΐφαςον "(ἰδ ς», Ε γὸ μῆ ἐγ 

δα ἑαυτωΐ ἐθαῤρει, Οὔ αὐ τοιαιὖτα ἐ ἐπηρώτο. δ δὲ λέγεϊ τοιδτὸν ὄψη. Ε ἢ ἠδίκησα, Εἰ ἧ- 

ψ μιωάμδιυ “ἴᾳ ἡ ὰ πεύλιμε. κα "ἡ καθ᾽ ἑαυτῷ τίω ὥφω ἐκφέρει" αὶ οὖν ἀξιοῖ κτ' ὃ 

μέξον χριϑέεσαι δλλα,. πολλῷ μάλλον δ ἢ τίω ἃ αδίαν διδόναι τίω δικην᾽ νὴ ψατθ. 
ϑέωυον ἑαυτὸν ποιᾷ κϑλοίτει, ἧς ὁ γόμος αὐτὸν Εἴργει. ὺ ὁφρι ποία ζῳτη᾽ ᾿ἰποπιεσοιμι, 
Φησιν͵ το Ἢ Ἐζϑρων μμϑ χενὸς, καταδιώξαι ἀξκο ἄϑρον, Ἵ ΟΝ γζω ΜῸ, Κ ὁ κωταλαβοι, 

Και κουτουπα τήσαι! Εἰς γάυ. τίου ᾿φωϊώ μ, ᾿ τίου δόξαν μα Εἰς οι ᾿ϑου Τα) 1- 

ῳ γῶσαι. Τυτέον, ἀτιμον, αὐγωγυμῶν ᾿ἰπολέσειε, μα τῆς ζωὴς μ ᾧ τίω δόξαν 

μΜὩ αφλείρειε. αἰ ὅ91, αὐ ̓δύξον με Εἷς Ω κατασκηνώσαι τουπεινωσαι, πατή-- 

τ γνοίμδωυ ὃ ἔτοιμος τοῖς (ϑροῖσ, Φυσι, τί ̓λμοιτ' ἐν μμιαιρώτερον τῷ Αὐεοσαλωμ ̓  

Ἃ πατέρ, τ πτοτέσοι ζοιούτον, ὅτως ἥμαρϑν ἡὸ Ἐχεοικὴ ἐδίωκεν, αἰσελγὴς ὧν καὶ αἰκόλοι- 
φῃφ 
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:6ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 
ςτς ὦ ὁ ὑδραςής,; τί ζω: , (ἐκ ἀπέδωκε τοῖς ἐς λὐταποδιδούσιν αὐτοῦ κριχα, Τυσὲ ἐ ἐμψησιχα. 

χηστν} όδαιιῦ. καὺ ὠξοτάσῃς τῷ ν Σαϑλ τίω ἰσοείθῳ, τὖτε μαλιςα ὄψι Φυτίω δ 

φωιδω ϑδριλάμπουσαν. ῷ ὃ κ(' μυρίας δὐεργεσίας καὶ Ὁ Ὅπαμικὶ Ὁ Οἰνίκοις αἰδικοιῶς- 

τῶ Ἰππθυλεύοντοι, κα ὃ ἀνελῷ χαθ᾽ ἐκαίσην Ἐπεηϑυ μοιεῦτοι τίου ἡ ἡμέραν, λαῦων εἰς χεῖς 
εας ᾧ ὡπαξ αὶ δὶς ἢ ὸ πολλοκις καθεύδοντα, ἡ καϑούπερ ο ῳ δεσμωτηξίῳ συγκχεκλέισ- ς "δῃὶ 

θύοι, ἀ ἢ δορυφόρων ἐἰ ἔρημον, πολλῶν ἐγκελθνουδύων σφαξαι καὶ ὦ διελεῖν, ἐφείσω, καὶ 
715 ὀργῆς ὀκφατησε" ὃ ζωτα Εἰδὼς, ὁτί ἀφεὶς αὑτὸν δι(αφυγεῖν, πολέμιον ἀφήσει 

ἑαυτῳΐχαὶ Ὁ ἐϑρὼ αἰχαταλλακτον. ΣᾺ δ, Ομ Ρς ὅτεἡ μνήμη ἽΜ πδελλύντων, ἅ ὅτεὺ ὁ φέζυς 

ἿΜ μελλόντων, ὅτε ἀλλο ἿἋΜ τοιότων σσεὶδν Εἰς τί σφαγάω α αὐτὸν ἀξηγαλυ ὀκείϊω" 

ΕΝ ἐφιδϑσόφει, ἡ τῆς χειρϑς ὠκρφώτει, ὦ ΧΟ θυμὸν ἐχαλίν᾽ ὦ ἡρεῖτο κυδειμεύω ἀκ ιὸ 

ὑχιουλεύεο, μάλλον, ἡ τὴς πατοίδὸς αὑτῆς ὀκπεσεῖν ὁ τῆς ἐλθυϑεείαξ, ἡ ἢ τὸν ἐϑρὼ 
ῷ ς.  ἰκὴ ὃ ματίωυ τῷ Ὀππξμλεύοντοι, τὸ τον πὰ μυρίας ἐυερεισίας Φογώνγτα, σφάξαι 

ὁ αὐελεῖν. ὁ ἐξ ἐ ἐπέρων ἣ ᾿ πλειόνων δὴν ἰδεῖν τίω φιλόσοφον αἰντυὶ 4ζν γοιδν. 89 καὶ ἐαρρὰ- 
γχαὶ αὐτῶ πολλαὶ ἡ χαλεπά" οἷον δ ἀποραίτοι ἐπόμελλεῖν" ῶ (δος ϑροις κερτήσαι 

πΟ ̓πολλὴφ τὴς αἰθιλισίας αὐτο" Ὁ λϑώνυμον Ὡὐποϑοινεῖν Ω παρ πολεμίων Ὁ Ττοπα- τς 
γεν, ἃ ὃ πολὺ τῷ ϑαγᾷ ̓χαλεπώτερον ἐς δοκεῖ. διδ ὁ μινφία μῆ χόνηματα ποιεῖ, » πρὸς 

κα τίω τελόυ τίω ἢ μνημονεύεοϑαι . ὄρ τοίνιου ὅσοι ἑαυτῳ ἐ ἐπαράται "Ὁ λύδιυτα "ὴ 

πονεῖν, τ ἰ αυὸ τῶν ν ἐϑρων ἡ ηηϑέωνωι, Ὁ “ἰσοθανεῖν, Ω μηδὲ ΚϑΝῃ τῇ τελόυτῇ, ὃ 

κ) τίω μγήμζωυυ ἀντ, ὀξαλειφιϑέωαι , ὦ μ᾿ ἀτιμίας" οὐκ δὲ Ῥσαωτα, ἀυπ 

ἐκυϊϑασοίμϑρος, Εἰ μὴ σφόδρα ἐλεύρροι τῳ (ἰωειδὸτι. Εἰ 5 ̓ἐϑρὼ Εἶχεν, οὐθῆν τς 19 

7Ὸ κείνῳ ἔγκλη μαι. υ νὰ αὐτὸς “ὰχς λαίζαϊς. ποίδν “ὃ λαθίω ἔδωχε τῷ παι. 

δὴν ΤᾺ δ᾽; ποίλυ τῷ Σαϑλ' ἐχὶ τον ἅ ̓ἀξια μωρίας ξαξόυτα, ασεϑ9 χα οϑνν σωφρρ- 

ἐς θασικδιζι σχίς, ἐπόμέγαγες Δὐεκζγσουτο" τον ὃ ̓ φονώντα ἈΑΤ ̓ἀὐτύ, πολλάκις Εἰς χείρας λαξωὶ 

κε Χο ζ. διέσωσε: ; μη τοίνιωυ το σχόπεει, εἰ ἐγϑρὺς εἰ εἰχάν, δνλ᾽ εἰ αὐτὸς αὐςᾶν: κατεσκεύασιν. ἐπ 

δ ὃ ̓Χοισὸς τῦτο ὀχέλόυσε, ῶ μῆς ὧν  θρους ἔ χέν ( τότο 2 Οϑν ἐσμὲν κύρμι!) " 
ὠλαὰ μή μισᾷ. τοῦτα Ὁ» ἡμεῖς κύριοι" ὠκεῖνν ὃ υ πλύτως. (ἱ ὃ , μι σειο εἰ ἐἰχῇ, 

Οὐὰ ῳ ἡμῖν ἡ ἱ δξασία κεῖται, ἀλλ᾽ ὧ τοῖς εἰσι. ὶ ἊΣ Φ πονηρϑὶ ὥν: ̓ἀγαλους μισὴ 
τ χϑ εἰωθτισιν εἰχῇ δ μαύτίω. -- ὸ γὸ κα χ᾽ τὸν ΧΚραφον ἐ ἐμέσων εἰκῇ, καϑῶρ λέγ᾽ Ε μίσησανμε 
ἡ λδχβ, 

δωρεαν. χ Φ ιύφολϑθι ζῶν:  ψωδωποτόλοις εἶ εἶχον ἐηθρους, Ὁ ὁ ὦ πσοφῆται ὧν ψυ. 

δυασεγφηζαι. Υ ἐγ τοῦτο δὲ! σχϑππεῖν, ὁπῶς μὴ ορίημϑν ἐθροὺς, αλλ ὅπως μ᾽ 8ι- ω 

χαίως μηδὲ ἐυλόγωρ τὴ ὅπως, κῶν μευφμάχις μἰσωᾶθα, μὴ ̓ μισώμϑι, μηδὲ Ὑὐτορρέ- 
φωάθα. ἔϑρα ᾿όπ970 ἐσι, ὃ μἰσεῖν Ρ ὩΞἰποφρέφεοϑαι. ὅτῳ δέίυ μισώμῳ ἃ μὴ 

μισῶ, ὠκεῖνὸς με ἐπ ἰού ἐγω τϑτον ἔχω. ὁτὸν δὔχωμαι ὁτὸμ δϑεργετεῖν βέλωμα, 

Ῥουβιη, αῶς Τ' τοιούτου ἐ ἀϑρὼ ἔχω; ; ἀρ τῶν ἢ ̓Παύλος ἔλεγεν Εἰ διωνατὸν, Ὁ δξ ὑμδῇι, μῷ 

όρτων λυ ϑεύπων Εἰρηνεύοντερ. ζὼ ἡ ἡμέτεραι ζ νων Εἰσφέρωμϑιυ,ὺ τῳ τάτωϑε- β 

χϑιιῶτου τὸν ὑπανο ἕξομϑν. ἄγω δέ 81 ζῷ ἡμέτερφι;» οἷον ἕι λέγω. μισεῖ ὁ δεῖνα ἐπη- 
ρίαζει; "σὺ φίλει αὶ ἐυεργέτει. ὑξείζα ᾧ λοιδορείται σὺ ) ἐνρογφ καὶ Ὁ ἐπαίνει. Δὰν ὀλί. 
εἰ τίω ζϑραν συϑὲδ ὅτως; ; υύχϑιον πλείονα σοι δίδωσι τὸν ἰω οϑεν. ὦ ΡΝ κακοὶ ὅσῳ "! 

“εξαπτάμόμϑροι ἐμὴ χατουλύωσι τὸν πολέμιον, λάμασεστέρας ἡμῖν σσρηξενοῦσι 6.4- | 

μοίρας ἡ ἑαυζῶν: αἰεϑενεφερες ποιούσιν. ὁ Μ ΩΣ μεἰσῶ, ὃ Μἤ" ᾿ ἀλύων ϑρὸν," τήκε- 4 

πώ, 9. φϑείρεται, δονέχει ἱσυζῇ πολέμῳ ̓ ὁ ἢ πότων Δλϑώτερρρ' Ῥμβελῶων, ἐξω ΧΙ Ὰ 

κυμιων ἐφηχε καὶ ἑαυτὸν κπτο9 ὠκείνα τὰ μέγιςα ὠφελῴ, ὧν ῷ  απουδείζεν ὁκείνῳ (8: 
ταλλοηεο να, ὁ μη πολεμεῖν,ἑαυτὸν ἀἰπαιλλαίῆων πολέ αὶ μοίχς. φέγονν τοίμιν 

ἄ, 



Εἰς ὦ δ, Ῥλα, 46: 

τολεμεῖνε ἔ τέρριννὸὰ τ τίωω βίζλν τύτω) αὐέλω «ὃν, κενοδοξί λιν, Φιλαργνείον. Ν Ὁ δ 

γεύματα τῖς ἐξορός ἔρΊν, ἡ δίῳ δοΐζομ κενζεύ. ἐλ: ἢ τάτων ὥνϑρ ἀϑώτεξϑι, ὑ τὸ αλί- 
σχέινλαι ἔϑρα ἐσομῖθα ὑψηλὸ τέξϑι. κῷ ὑςοίτη τοίνιων, φέρωμδν ὧν. “ἴως. ἑαυτὸν ὃ, 

ἐἰ σὲ ἐύδεισε. κῶν » πλήξῃ, μὴ ἐντί. τείνῃ τίου ϑυξιώ. αὐτὸς Ὑ» δεν ὁ πλνῆουδος, 

σε ἅ τῇ χειεὶ; ἑαυτὸν ἢ τῷ »)υμῷ παίων, ὁ πονηραν ρα πόϑτων λον ζαγων δοζου. 

εἰδὲ δόχεῖ σοι ζυ χά δύσχολαι ἐῤ ᾿φὐνόησον, ὅτι Εἰ ἰ ααινομϑμὸς σϑ ἐς οἱ ἱμμαύτιον «ἷϑε- 

ἤμξε, τἰγα ὦ εὺν ἔφης πο, πίλν χακῶς; ;σὲ ὦ παλόντα, ̓  κεῖνον Τ' ποιήσοιντοι ; ἐυδυλον ὁτί 

ὀκεῖον. Ε ΕἾ, ἔϑω ἅ “ ΩΣ ἱματιον Δ 5 αἰβῤῥίγνυται, ὁ ποιήστος τῷ παϑέντος 5 χὰ. λεπώτε- 

αι πέπογδεν, ἐνθα ἢ καρδία ΓΘ αρρηγνυ.) ὁ (ὁ γὸ λυμὸς τϑτο παι) ον ὠκῴνον ἡ ἡγήσῃ 

19 μείζονα πεπονδέναι δεινὰ σν τοῦς (μηδοτίοιωυ χὐπυομείμαιντος ; μ᾽ ἐγ δὴ ὅτο Ε: ἵπῆς, ὅτι Ὁ 

ματι Ὁ δὲν διέῤρηξο, αλλ ὁτί πρότερον τίω ἑαυ τ καρδίαν. ὥασερ Ὁ» ἴκίερος Οὐδ 

" γένοιτο, μὴ τὴς Δϑλὴς Αἰ σῥῥαγείσοις, ν ὧν οἰκείους ὁρεῖς ααβίασς, ὅτως Οξκ Πὴ 

ἐυμὸς ὠμέξος Ἄνοιτο,͵ 5) τὴ καρδίας ῥῥαγείσης. ὥασερ δωυ α᾽ ἶδως τίνα, ̓ἰκἸέρῳ 

ἱατε ἰμδρον, κἀν μυρία ἐργοίσητωι δεινω, Οζα δὺ ξλϑιό πρὸς σεαυτὸν Ὀλπιασαίσοιοϑαι 

: τὸνύσημια "ϑτωᾷ Ὡς τοὐϑυμού, μη ἐζυλοά μηδὲ ἐμιμοῦτ' τ κακίαν, αὐλλ᾽ ἐλέεικάκεϊ-- 

ΠΣ: ἰχαλινοιώῶτα τὸς» αὐτῳ ϑηρίον, αλλά πσξότερον ἑαυτ' ̓λυμαρόνϑμον κα » ». [α- 

φλείερα δ ΤΙ δὲ ἑαυτὶς οἱ "Οὗτοι λυμαίνο.), ἀκθειν 64] πολλῶν 7 ἐᾷς ζιαύτας διαλυς- 

ὑπῶν μάχας, Φ» τ θα νοιωτων ἰὐζις" σαυΐ φέσαι, σαυτ" ἀδικεῖς ποιστον "δ ἡ ἡ κα. χία᾿ Τ᾽ 

ἤἠκτογτα αὐ λυ μαίνεται μόνου, πϑϑτα ἀγὼ κ χατω ποιούσοι. μὴ τοίνιω βυλόωδνοι α.-- 

Φλ, 

20 μιωυέαϑαι ὑτέρρις » ἀὐοὶ ἢ λιρδμος ὀκπεσωμϑυ. ὀυδὲ ὙῸΡ̓ αἱ τίς μέλλων γανα γεν ἢ 

αὑπσυζρυ ος γένεαϑαι , ὑξοασέσε ὑχί τὴ τῆς γῆς χαϑήλϑδμον, ἤλγησοις δῦ, ὀυδὲ ἀξίων 

τῆς γῆς ὥὐχοινωνγησας αὐτα Ἔ ων γαυαγία. τούτο ποίνιωυ δὠῤδηογίξα" οἷ ΠῚ  ὑξοίζωνς σε ᾧ 

αἰροιών,ϑαυερ ἱλίγῳ ΠῚ καιταιγίδι καταποντιζομϑνος, αὑπυνύρυχοος γὲ γίνεται τῷ Ἢ 

ἡυμοδ ναυαγίῳ αἰδαπεσων' σὺ δὲ ὁ φέρων φιμναίως, εἰν λινϑέι ἡ πον αἰγιλλον τρυφάς. ἐδ 

δε: ἣ (οδ)ς ᾧῷ αὐΐζν “ φοεχϑὴς ἀυτῶ ζῆλον, Οὔκ ὀκᾷν γΟγ, δλλα σαυΐον χρυτεποντίστες. 

6 Αναΐφηϑι Κυομε ἐν ὀργῇ σύ, ὑψώϑητιο .Ψ Ὅς πέρασι τ ἢ ἐϑρωὺ σῳ. “7. ὅτως 

Εἶπε »δείκρες δ δα] ᾧ σόοι ἐν ὀργῇ, αὐαςῆναι ᾿ὡς στὸν λέγη Αγάςα Κύδμ, σῶσίν με ὁ 77. 

Θεὸς μι. ἀκούων ἢ Ὁ αὐγα τα, μηδ Ὁ ματικὸὶ ὑποπδυσης. ὦ ὡασερ "οἵ Ὃ κά γοἿ, Ὀχὶ 

Θεϑο (᾿ᾧ ματικὸς ἐρη"),ουτῶς ὀυδὲ ὅτο. συ “δ, Φησί, καϑηϑνος ἐ ἐις τ' αἰαΐναι. τί δίωυ 

" ἔτ δια Ὁ καϑεδρας αἰνιῆε.)" (δ ἐδράνον, (9 πεπηγϑό, ῷ βέξαμν" Ῥ Φύσεως, [6 μόνιμον᾽ 

ὁ δὰ καὶ ψρ τ ἀυτιδχασολὴς ἐδυλώσιν. Εἰπω, γὸ, σὺ ὁ χαλημδνος Εἰς ῶ αἰωνα, ἐ ἐ- 

πήγαδν, ἡμεῖς ὃ ᾿ ἀπολλύϑιοι Εἰς ᾧῷ αἰαδια. ὡαστρ δ Ὁ; κρϑθαθε ὅ σωματίκον, 

ὕτως οὐ τὸ ω Δἀὐαφῆγαι. αὐλὰ ̓ὀκφ ( τὸ ἐδραῖον, ἐν ζὐ)αι ὃ ὃ τὸ τιβῶρητικ ὃν, τὸ αὐόλως- 
Ἧχον. ἔπι ὁγτν δυλοῖ τὸ χα)μαῦθαι ᾧ Ὁ δικαςικόν ̓  ὡς στὸν λέγῃ!" Εκαϑισεως Ἐχὶ ΨΝθ,ς 

᾿ς ἡολν ὁ ὀχρίνων διχαηο(εύω. ὃ ὁΔάνήλ᾽ Θρρνοι ἐτέθησαν, κ ἡ τὸ χριτήειον ὦκαϑισεν. 
ἔς ̓  τὸ βασιλικόνγ᾽ ὡς στὸν λέγῃ᾽ Ο εϑόϑνος σα, ὁ Θεὸς, Εἰς (ὃ αἰαῖνα, τῷ 9 αἰαῖνος. ΨΝ μ᾿ ἡ. 

μιοὴς β)θύτητος ἡ ; ῥα ϊοδὸς τῇ. τῆς βασιλείας συ. δλεν 9 τὸχαϑα ἐν δυζιων μδ΄, τὸ ἰσθΐι- Ὑλιθα 

μὴ οὐδείκρυται. ᾧι δὲ ὅ91 τὸ τὸ, ον ὀργΎἢ συ: ᾧ ττο πάλιν ϑεοωρεπτῶς ἐκληκ]έον. ὁ ορ- 

γ᾽ τὸ Θεού καὶ παῖλο, οἰλλα ἀμιφοία κἡὐ κόλασις, 
40 Ὑψώϑυτιο οὖ τοῖς πέρασι ἀθρων" σϑ. Αλλος φησίν, Εν ϑυμῷ Ἐχὶ (ν᾽ 
ὑδμι συ. ἕτερος, Εν λφ' Ὧ.} ϑλιρώτων μά. ἕτερϑς, Ε᾽ αἰυαῆβλεσίαιε ς οὐνδεσμοιως- 

». οἢ  ξοοίος το, [ἦν τοῖς πέδφισι, "Βείρωϑ φησιν. ὅρο; παλιν πτῶς εν ζύθον ὐχ 
ἑωτεῖς αμβκιίύει, αὐλλ᾽ αὑτὸ τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης ζῶτα λέγή. ἐν γδ α'πλωῖς Εἶπε, 

κύλοισον 

Δαν ζ.8, 



Ξἷως. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΎ ἘΡΜΗΝΕΙ͂Α 
κόλασιν ἥν ὄϑροις “σνγαλλ᾽ ̓ὐψώϑητι. ἡ πὼς ὑψούτω ὁ ν ὑψηλός, καὶ " αἰεἰ ὧν νὕψιῃς; , τῷ χν 

γδβῦνος αὐτο τῆς Φύσεωρι ὅτε ἐλουῆούται, ὦ ὅτε πξεσλαμξλυει τι, πέλειος )δ βι 

"ἡ ἌΣῸΝ ἡ αἰεὶ ὡσαύτως ἐχών “πῶς ὀΐω, ἡ νι ᾧ ἜΣ πῳ ὑψρύται ; ὑψούτωι ον πῶς 

Δ ανοίαις “ἥν πολλῶν. οἷς οἷον ἐμοχρολύμησε πολλαχις" Φ: ὃ , ἐϑροὶ δ μμαχροδυμίας οὐό- 

μίσαιν τῇ, ἄλλα τοπεινωστως τοῦτο καὶ θ αἰαϑενείας. ὧφε ὼ ζα πεινοῦται, αὐλὰ (ἕκ εὐ ΤΥ 

ποξλγματι, αλλ ῳ τῇ νοίᾳ ὠκείνων. καϑαν γὸ ὁ ὀἥλιος αἰμιυϑρὸς φαμεται ὦ 

τοῖς αἰεϑενούσι ἄς ἐψάς᾽ ὃ ὀυτῶ δὲ ς ὁ ὁ Θεὸς αἰαϑενὴς ὁ ταπεινὸς ον ταῖς καρδίαις ἐκεί. 

γωγ. πως ὥασερ ὁ ἡλιος ὀυτῶ νομιίξεται, οἕκ ἐς! ὃ  ἀμυδρὸς, ἄλλα τῆς αἰαϑδενείας ὀκεί 

γῶν τὸ παγος" ουτῶ ὼ Θεός, καὶ γτούτο αὑαυυπίθοται, Οὔκ ἔςιν αἰοαϑενῆς ᾿ ἀλλα τῆς 

ὀχείνων αἰγοίας τὸ ̓ συμπίωμα. Φ ὰ οώυ Φυσιν ὁ ) δίχαιος : 5 υψωντ κα . «δα τοῖς ἀϑροῖφη ᾿- ̓̓  

εν, ἐπέξελϑε ὦ δεῖξόν συτίω ̓  ἰοὺ, ὕα (νομίζοντες εἶμαι σε τουπεινὸν, ἀφ' ὧν παι. 

φϑυσίν, ἴδωσί σῳ τίου δέξαι. Εἶδες αὐτῷ (Ὁ σχϑ πον ὁυ τὸ ἑαυ Ψ ζυτοιῶτος, αἰλλα τὸ 

Θεού. τὸ . δὲ, οὖν τοῖς πέρασιν, ζ κϑύ  Φάσιν, οὖν ταὶς κεφόλαις, Ἷ2) δὲ, μηδεὶς οὐ αφύ- 

25: ἂν ἐρῶ, μεεγαϊλὴ δὲ Ξρετὴ 7  διχαίκ, ὁτὸμ ὧν αὐζους ἐ ἔϑρους. ἔχη 7 Ῥ Θεού, ἡὶ ᾽ 

ποὺς αὐτοὺς φίλοις ὥασερ κοιχία μεγάλη, ὑτὸμ τοὺς Ὁ Θεοῦ φιλους ἐμθροὺς ἔχη, χα ι; 

τοῖς ὀθροις φίλει. ὥστε δίζυ ὁ Θεὸς ῥϑροις ἔχεν λέγεται, ου μισῶν, σοὶ Ἄτυργε- 

Φόρδιος αὑτοις, ἀλλὰ Ὁ ζᾳ : πράξεις αὐτῷὦῳ Ως πογηρφις᾿ δυτώ τὸ ὁ δίχφηος ἐπϑροις ἔχω, 

Οὔκ αἰμιυύμϑμος αὑτοις, αἰλλαὶ τέωὐ πογηολὸν ἰποφρεφόνϑμος, 

" Καὶ ὀξεγέρϑητι, ΚύρμεοΘεύς μεσ, οὐ πσϑεςα ματι ᾧ “ὐετείλω, 

Αὔδλλος φυσὶν, Εν κρίματι, Καϊ((ἑαγωγή λαῶν κυκλώσεισε. " 

Αἴλλος φησι, Κυκλωσοίτω σε. 8 Καὶ πὸ (αυτηςἐ εἰς ὑψο; ὑλήφροψον,Κύρι. 

ἄλλας φυσι, Καὶ ἐπόμω αὑτῆς εἰς ὃ ὕψος αὐπρύξροψον. ὠλλος' Καὶ Ὠχΐ ἴωτι ΟΝ 

ὑφ ϑλίφροψον. ὁ ὁ ἢ  Ἑδραίος, Τὸ ῷ ζαυτης, φησὶν ἑαλέα. τί ὅδιν,οἰν ππδοζαγμάη 
τ ᾿ ογετείλω: ; ὧξε βοηλεῖν τοῖς ἀδιϑυμδύοις, ἀ μή ̓αὐἴξεοραν, φυσι, (ἂν: Ὀχιξελδιομί- 

Τοῖς. ὅπερ δ ἡμῖν οὐνομολύτησσια,τῶτο χϑὰ αὐτὸς 9! 9; Με ἐβγῶν ἡμῖν ἣν ὡἰπόδὸς. φέρ ἡ “ 

ὁτερον Φασιν, ὁτι ἐπηήείλαζ ἐ φϑραίνεν τοῖς ἐϑροῖς αὐτύ, 

Κω ((μυμιγωγὴ λαῶν χυκλιώσει σε. Μηδὲν δ, ϑφόπινον μιηδὲ ς ὠζαῦλὺ ν- 
ποώ]ζυε. καὶ. νγὸ αἱ ᾿λέξεις τοιαῦται, δλλαὶ τὰ νονμματα λιοῶρεπ. τί δῶ ὅ8ι τὸ, κυκλῶς 
στι σι; αὐτὶ τῷ ἄσυταὶ σοι, ὑμιγήσει σε ἐυφημίαν οἶσει σοι πολλζω. χα γβαρχορϑν. 

το ἐπυίοιωυ, κύκλῳ αἴδειςαάαθμοι εἰ ῳ το να ὧἡ τῷ ν )υσιατηξίῳ, ἡ ὅτω Ὁ ἐυγαρισία, " 

ἀνεφέρεν, ἘΣΣῚ οδήμιαιτος τὴς φαίσεως αὐτὴον πίω ἐυφημίαν ἡνίξατο. 8 λέτιτοοηι 

ὅς» ἐπεξ ἔελϑο, βοίδησον. τὸτο δ σεὺ ὐϑονὶ τοῖς ἐϑροὶς ὑψηλόν Πριησει, ὁ Ὡδ ,ἷῃ 

ἀν λφοῦ σῳ “πυλλας΄ οἰσῃ τὰς ἐνφημίας. δρϑι πῶς υὶ τὸ αντοῦ ζυπ, αὐλλὰ τὸ πὸ ᾽ Θεύ, 

πόυταχοῦ γδ βέλεται κ πὐρα τοῖς ἐξϑροῖς, ᾧ πρῦδα τοῖς οἰκείοις αὑτὸν διξαζεον. 
Καὶ ΑΖ ζαύτης Εἰς ὕψος ὕχίφρεψοι. Ὑπερζαύτης, τίνος; τῆς (μα. 

“ἀἁ »»ϑς, φησι. τϑτεςὶ »δζρ ζαὐτίων Εἰς ὕψος Ἐχίςρεψον" ὕψωσον ἡ ἡμᾶς, λάγανα ἡμάῖ, 

υψυλοὶ ποίησον ποξλγματα, λϑιμισσρτεραν αὐτίω χα! αἰξεφανη ποίησον, Ὠλὶ τῶ 

πε» τέραι αὐτζω ἐυαξαγίον ἐπθυναγαγε. ὅσϑι 4) ᾿ πλρτα χοῦ τὰ ταῖς ἱκετηρίαι λυαμι- 

γριώτα ἡ διδωσκαλίλν. χαὶ "ὃ ἴα ̓τῦτν Εἰπὼ, οἰκτείρησόν με, Ρ Εἰσαίκουσιν μῦν, 

πέπει ὯΝ λθγϑν Εἰςσυμβαλίω, ὅτω λέγων᾽ 4 Ι αὐ ,ϑεϑήπω) ἕως πύτο βαρυχρδιοι) ἡ ῳ 

“ὑὐζαῦλα ΕἰπὼΕἰς ὕψος ἐχίφροψον, Κύρμε, ἐπάγει" Κύριος κέν Γλαϑς 

Αλλος δὲ Φησί, Κύριος δικάσει. διδασκει (ἢν: νομείζονζας απλώς χαὶ χα ὡς ἔτυχον ἀ- 

ψλυτα Φερεαϑαι, ὅτι πσεένοιώ τίς ἐφέφηκε τοῖς προ γιλάσι,, ̓ ἀἐπεητῶσα βίϑιωας τῶ! 
γνομϑρῶ!. 

Ἰ 



Πὶς ῷ ζ, δ. φό; 
“ἢ - .α 3 “ Ι ““ΖΧλ 

γιομῆθων. κρίπν ἢ ἐν ζοωῦϑα, τίω τε μέλλουσοιι λέγει, τίω τεπαρϑύσι.ν. 
ἐκεῖ “δ 

εοϑθλον νὴ ἡ σοι φής ἐκείνη" ὡκ μέρϑις ὃ ὁ ἐνζῳϑ ἀπουτεῖ δίκας, τοὺς τε ῥαϑυμοτε-- 
3 ) Σ) λλϑ ἴω - 

ογι4 διεγείρων, "ὦ (ὧν ὠπιτοτέρϑυς ἐφελκόλϑμος εἰς 1’ ἐγνοιων πῆς ὐξά τῷ πλρτος ὡρο- 
ῇ Κρ νό :. Κῷ πὸ δ ἢ Ι, Δ' . Καλὰ τ δὶ 

μὐ]αΖ. 9 ρινον (ιε, θεέ, κΚὶ τ' ὀἰχφηοσιωυδ μι. λλού, Δωτὰ Ὁ ὁ1-: 
- Ι Κ ; σὴ λὴ » ͵ 53.»Μ. 7} 7 
2 γαρν μ. αχῦ τ' ὠκοιχίδυ μα στ ἐμοί. 

' ς ΕΣ ! ! 

10 Σιωειϑήτω δὴ τωνησία αἷμδδτωλών. Αλλος Φησὶν, Αγ ρτιοϑήπω χακῶσις 

πλῷ ἀἰσεθανν. Κω κατευθωωεῖς δίνσιον. Αἴλλος, Καὶ ἐδράσεις δινῳιον, πῶς ὁ 
4 3 Ι! λ-» ᾽ “ ΩΝ 

λέγων δλλοχού, Μη Εἰσέλθης Εἰς κρίσιν μα πὰ δούλου συ ον φσυΐ φ ποι κρίγόν μος 
« [ ἰδ ᾿ « 3 " » ὩΝ «,λ ᾿ 

Κρ χἰω ϑιχαμοσιούζευ μϑ; ὁτι ἔτερϑν τῷ το,ὸ ἕτερον κεῖνο. κεῖ κί ὙΡ λέγαν,κο! Ω1ς- 
ἮΝ ἢ , “ὶ δδὸ ’ ᾿ “ ι .,ν}} “ ἮΝ . ». 

ιοέλϑης Εἰς κρίσιν μ᾽ τοῦ δουλου στ, (μῦ κριϑὴς σὺ πσδϑς ἐμέ, δηλθι, μηδὲ απ δι αν-- 
. ͵ " “ λ)ὔ. Ἢ ΟῚ ΄ « 

πω ρα Ἀσιν ἣν Δὐεργεσιαν ἿΜ Ὡρὰ σὺ (δ ἐμὴν βίον δξετάσῃς. δ|9 αὶ ἐπήγαδν, τ 

ὁ δια ϑήσεται οὐωπιο) σῷ “τοῖς ζῶν, τατές!, ασοϑς σὲ κρινόνϑμος. ὡν υϑοι ἢ αὶ τϑτὸ 
Ἁ Ν ᾽ἅ ς Ἢ" 

φησιν. δγὺ «δὲς αὐτοὶ κράνεοϑοι βόλεται, ὄϑλώ ασϑϑς ἑαυτῶν. 89 Νὴ κατα τίω) δὲ- 

γαυσιούζευ μα Εἶπε, τατές!, κι τίω διχαιοσιώζω τίω ἐμζυ , διχογοσιούδου 5 ἐνῶ“ 

143ῳ λέγή, ὃ μὴ ἀρξω χειρῶν αἰδίκων᾽ ὅπερ ἐλεὴν ἀνωτέρω, Εἰ ἐποίησοι τούτο, αὶ αὶ 

ἑξῆς. ὃ αὐτὸ ἢ τούτο δυιλοῖ Ὁ. ,χτ' πρὸ ἀἰὐκακίλν μϑρζτ τοῦτο βυύλο μαι κολϑίεϑα, φυῆν, 
πολι ἢ ἐγζωθα ἡ παρρησία, τοῦ δικαίου. ζῳῦτω 5 λέγει Εἰς αἰναίγκην ἐμλέσών. 
ποΐλν δὴ ζαὐτίω ; ὁτί πονηρὰν ρα πολλοῖς λμοήτοις, ἀφ᾽ ὧν ἔπαιον, ὄκτᾶτο δόξόν. 

Ὑ} πολλοὶ τῶν ὀμούτων, στὸ Νὴ συμιφορών κα! ῷ βίον οὐ φβαλλεν Εἰώϑασν " 

ΛΕ χαὶ Ἰχὶ τῷ Ἰως γέλϑνε. δ}9 χαὶ ἔλεχϑν » μηδὲν ἁπῷ (μωειδύτες πονηρϑν, 

οἱκ ἀξια ὧν ἡμδδτηχας μεμαςίγωσαι, ὃ “᾿ Πα ύδλον Ὁ) πονηθϑν τινα καὶ κα κϑόρορν ᾧοντο 

ΨΔ Ρυ β. 

τὴ (βάρξαρρι, Ὧν ἔχις εἴχετο ἀὐτν τὴς χειρ99. δ 9 ὁ ἔλεον, Σιωϑώνται ἐκ τὴς Νράξικη,δι 
ϑιλϑοσης ἡὶ δίκη ζην Ορο Εἴασε, ᾧὶ ὁ Σομεεὶ ὃ αὐδροφόνον ὠκώλει (4) Δαξιὶση, δἰπὸ β. Βασι. 
τῆς συμῷορϑις ζιύτίω τέων “πονηροὶν αἰδὶ ἐντυῖ φέρων ψηφον. ἵν᾿ δζωυ α ὑμεῖς μὴ ἢ-- 

ἴξο πάϑητε, φέρε, μικρὸν αἰδὲ τύτων Δ! φλεϑώρδν. ᾧ 75} πολλδν αἰκϑύω λεγόντων" 
Εἰ ἐφίλει ὁ Θεὸς ὥν' πένηζᾷε, Οἵκ ων Εἴασεν ἘΠ) πόνζς ᾿ ἑτέρων πάλη, ποΐ αἱ ἐλεη- 

μισύναι τῷ δεῖνος : πού ἢ αἱ δυποσαγίω Ὁ, δξῶυ μυὴ τοιαύτα αἱ μϑοταάνητε, (δ) αἰϑὲτι.. 
νι τῶν " διερευνήσοϑνν λόγον. Εἰ "Ὁ δῦ φρορτος νοι ἐγων,οὔτε μισαΐίγαϑος, οὔτο Φιλοπο-: 

νήρης γένοιτ᾽ αὐ, πῶς σὺ τολμᾶς τοιαύτα λέγφῳ, τί (ὅν ον πενία, κἀν Ὡν ρέτη ὦσι, 

40 μισεῖ ὁ Θεὸς, ὥἄἔν ἢ οὗ πλούτῳ, καὶ ωῳ κακία, φιλῴ, βλάσφημον σύμκα αϑοιγφύς ; ἵν᾽ 

δὼ μὴ ζοιαῦτει αἰμδοτάνης, μαῖϑε ἰ φιλᾷο Θεὸς ᾧ μισεῖ, τίνα τοί φιλεῖ; (Ὁ 

οὐτολοὶς στ τη ϑεύῦτοι ( ΠΤ ὅτον γὸ εἰγαντήσω, φησὶ, καὶ ἐλεύσομαι ασεϑς αὐτὸν δ Ὁ 
πλπυτοιώτα, οὐ 7: ὑγιαίνοντα, διλαὶ 1" αἰ πυἀκούοντο Οοῖς ἐμοῖς ᾿πτϑϑςάγμασι. “ἰνα ὃ 

μισεὶ κα δος ρέφέτοι ; τ' μή ποιούντω. ὅτλυ ζοίνιωυ ἴδης τινα ζὰᾳ εὐτολοὶς ἐστε μὴ 

“ παιρότει, κἀν ὑγιαίνη,καν πλούτῳ πὐξεῤρέη.), εἰν τοῖς μισωρμδμοις εἰτὸν τί 4᾽ ᾧ ἢ ἐν- 

αρέτον, κἀν νοσοιεῶται ἴλης, κῶν πενόνϑμον, εἰν τοῖς φιλυρϑρμοις “δὺρίθ κει. αὶ γὸ ἐν τῦ- 

τος (αὶ τὴς φιλίας, δυνν εἰν ἐκείνοις. ἤνχ ὁρώς καὶ χε βιωτικϑίυν, ὧν δῇῥ βασιλέ.. 

ὡγφίλοις, μάζλιςα τότος αυδοόχινδιυυϑύογζᾷς οὖν πολέμοις, χὴ πραύμᾷτο, ἔχονζῷα, χα 

1ω, (4 καὶ, ἡ 
κ Ύ.- 

, Ι ». Σ᾿ 4 ε 2 .“" ᾿ “ιν 

, δαρδημίδν φελλονϑίοις ; Οὐκ ἡκύσοας, (τιν ἀγαστὰ Κύριος, πευιδόῦει, μαςχοῖ Ὁ Ἐβρ."δπν 
ιν πόρτα υἱόν ον κοὐ δ ιδέχεται ; αὐλλα πολλοὶ σκὸυδουλίζοντουί, φησι, ζωῦτα ὁρώντες. δὲ 

εἰζν, αλλὰ ἰο οἰκείλω αὐοιαν. “ὦ εὐ ζῦϑα ἡ αὐτίδοσις ἡμῖν ΤΜ πόγων᾽ ἀλ-- 

λᾳ Ω ἅ ὡγῦϑα σκαμματα" ζὰ ὃ μτ᾽ ζωτα ἄθλοι ἡ ςέφανοι. μη ζήτει τοίγεωυ εἰν 

Ἄιωῳ δ πα λοιισγκαίτων ὦ ον ήμ ἐρα παρ τίν, ὀβέεσιν ἡ Ὁ ἀδειαν μηδὲ σύγγεε ὧν 

χρηθϑῖς. 



1οαλ. 

ἴουτ. 

Ῥο.ἢ. Ὁ. 

Ἐννεβ 

64 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΜΗΝΕΙ͂Α 
κα!οϑι. αἰλλ᾽ αἰοὐτνέζερνι πολλοί, φησίν, Ἐ-ἰσιν. δλλα ᾧ τύτων πα ϑένογσιν ὁ Θεί' 

ἃ Εἴασεπολλὺς ἃ δ δικαίων ον δοσαγία ὁ οὐ υθα᾽ ὶ δὲ ἐκείνοις, ἀλλὰ αἰαὶ 
(ἦν ανϑινεφέορις. ὡςε Εἰ σκόυδωλίζασί σε (Ὁ ὡν ϑλίψει, οἰκγδὺμείτωσοιν σε ὡ 

ἐν ὀῤέσε' ὁ Εἰ αὐἰποσκελίξυσί σε (Ὁ ἐν βθύπσραγα ἿὮΜ πονηρῶν, αὐορϑι ὑτωσανσι 

(ὦ ἰνκολοίσιι ἡ ἀιμωρίᾳ. Οὐκ ἤκουσας τῷ Χολφοῦ λέχϑντος, Ἐν τω κίσμῳ ϑλίψυν" 
ὁξετε;  τοίνεωυ ζυντᾷς αὐεσιν, ὠκείνα ζοῦτα Εἰπόντος » Οζα ἤκϑυσεις αἰστῷ λέγϑντος, 
Οὐ κόσμος χαρήσεται, ὑμεῖς ὃ λυπηϑήσεοϑε; ὧξε Εἰκὸς ὦ σκὸνδευλίζεοϑαι ὧδν δύο. 
τοτέρρυς, Εἰ ᾿ ἐνόμτία ἐγένετο ὧν Εἶποῳ. Εἰ 3 χτ' αἰκολυθιὸν πάτα πρϑοξαίει, 

νος ἐγέκαν σκωδωλίξη ; κ) τίνος ἐγεχέν » Φησιν, ὅτω διετύπωσιν ὁ Θεύς; Μη ὀξεταζε, 
ἢ ! ,κ'αἷΔ΄φἐΨῥῶ» »»ἃ ! Ζ Ι . » ἡ“ “4 

μηδὲ πολυποραγμόνει. Οὐδὲ γὸ ἐρεῖ Ὁ πλάσμα τῷ πλασαντι᾿ τί με ἐποίησας ν.. ιὲ 
τῶ; ΟΡ τὰτο ἡ ὁ παδοφήτης ἐπετίμα ζοις ᾿σδαίοις, ΟΤΙ μυδίων γέμοντες κακᾧ, τῷ 

Θεούδ ὀδοὺς αὐδιειργαζοντο, λέγωνγ᾽ Γγαΐναι ζιὶ ὁδούς μὰ ἐχιθυμούσιν, ὡς λαὸς δὶς 

χαιοσιούζου πεποιηχάςς, ἡ κρίσιν Θεοῦ ἀυτοῖ μὴ ἐγκοαιταλελθιπιὸς ᾿ ὅμοιον ποιοιετίς, 

ὥαυερ ἐὺ ἐϊ τις οἰκέτης ππρεσιεχεσκώς, καὶ μὰ οἰὼν ὐπὸ θίϑιωος ὧν ἐγ κρο μώτωι, 
“εὶς Ὁ λόσοι τω οργξω τὸ δεασύτν, θυϑιωύας «τον αἰστοατοῖν, τί δέποτε ὅτο πι- κὶ 

σοίηκα. μ᾽ δὴ ζωτω ητει, ἀφεὶς ὦ κλαίων ὁ εϑρηνεῖν αὶ τὰ οἰκεῖα, “Φστενίγήεοϑω χα- 

κ(. ζμῦτα λέγω, θχ ὡς διοοῶν “- λϑλϑν εἶπεν λά βαλοιϑμὸς σε στὸ τῆς πολυο. 

ποραγμοτύιης ζχωτης, εἰς τέρω αὖθι ες οἰκείας σωτηρίας μέραμγθμν ἐμμιξαλᾷ, τίνος 
δώ ἐνεκαν ὅπως ἐπειαξε; τῷ μους φειδομϑθνος τῷ “Μ δ, ϑούπων. (ὃ (ζ γδ προ 
εὐζαιϑα ((μωεκλήρωσεν,ἔἰϑοι βφριχυς βίος «σ᾽ ὃ φεφανοις Εἰς Ὁ μέλλον ἐταμιβ).1ϑ 
σοῦ, ἔνθα, αἰ γήρως Χ, αἰιδλδυτητε ὁ αἰων. ΓᾺ ὁ πόνος ὅτος ζχέως αἰ δαλυξὴ ̓  “πα- 

οι πέχει" ὠκᾶνα 3 αἰϑανωτα, υϑμει, ὀδέποτε πέρας ἔχοντα. ἀλλὼς ὃ, ἡ γυμνάζει 

ζω υχας Εἰς Ὁ τῆς Φρετὴς φίλον. ὅτὸν μϑμ "ὃ ἢ ΑΑΤ' πόνων «ὑτίω αὐρϑτπ, ΥΩ 

δύέποτεέπαθλον λαιμδανοσω, κελετᾷ κι 9 κείρϑαι κσθος αὐτίι μ᾽ πολλῆᾳ τῆς ἄχρι 
(είας ᾿ ὁτὸμ ἢ αὶ μεθ᾽ ἡδυνῆς τίω κριχιλν φεύγῃ, μηδέποτε κολϑίσιι αὐπυρμδύασα, γυμ- " 

γαΐξεται μισεῖν αὑτίω καὶ ὡποςρέφεοϑαι. ὧφε ὥστ τύτν ᾧ ἕξιν λήψεται τῆς ἀπεϑε- 
εἰς τῆς τσο ὃς τίω πονηοίαν, ὶ τῆς αγάπης ποὸς τίω τρετίων, ἔφι ἡ ἕτερος λοϑϑ. 
ποῖος Ὁ ὅτος ὅτι μάλιςα πσϑὸς Φιλοσοφίδυ καὶ Θλίψις ἀλείφει, ὁ ἰουοϑτάρφις πο, 

ὺ κα τότυ πάλιν ἀΐλλος. ποῖος ὃ οὗτος; (ϑουλοται ποιδοῦ σοη “ἣν παρθντων αὑπβθ- 
μάν, ἡ μὴ πσϑόσηλοΐοϑαι, μυνδὲ (μωδεδιοῖ, ὠδοῖς. Αἰ οὶ δὴ τῷτοὶ ϑλίψυ (ἀωεώρμον 
σε ἡ πύνον, ᾧ ζὶ χοπεὰ αὑτὰ αὶ Φαίδρα; ϑύκαιτάλυτω πεποίηκα, 

Σιωτελεοϑήτω δὴ πογηδία, αἰμἱδοτωλών, ὁ χαϊυϑιεωυεῖς δίχαιον. 

Τί ὅ., (υυτελειϑήτω ; ἐπα γαγε, φησι, τικιφοίδν,, τὸ φῆσῃς αὑτοῖς τὴς κακία, 

χαϑούα γὺ αἱ σηπτεδῦνες πικροῖς Εἰκυσι φαρμάκοις, ἡ καύσεσι τομφις" “τω ἡ 

“πονηθία κ᾽ ασὸ τι ίφολας κωλύετω. ζαῦτ᾽ δὰ Ε-ἰδοζμ,ἐ τοῖς τιμωρφυμδιίος, ἐδὲτοις Π 

᾿λαζομϑῥες δακρύειν χοῦ, ἀλλα τοις αἰ μδοτλμονζς αἰ ιμωρητί, Ὡὐϑ τον ἅ ΡΝ κα- 
κὸν, ὦ αἰ οδοτλμειν δυίτερον δὲ, τὸ αἱυδὸ τ μονζμς μωδιμιᾶς τυΐχόρειν ϑερφιπείας, 

μάλλον ᾧ τῦτο τοῦτο Εἴποι τις ἐν δικαίως, καὶ πολλῷ χαλεττυταῦον. ὥασερ δ᾽ ἐφ 
γοσείν χαλεπὸν, δυλα (ὃ νοσθιζῦτου μω) ϑερᾳπεύεοῦς υ.δὲ΄ν ἔγοντο σηπεδῦνα εϑρίωνοδ- 

αϑυ «πλώς, ὁ ἔχοντα αὶ Εἰκῇ κείωϑμον, ὦ με τυγχόμοντο ἰατοικϑὺ χερν ξὸ 

4 5 τεμνόνδρον αὶ χαιονϑνον,τῶτον φαίη μϑν αὐ ασόες ὑγιειὸν οδαῖ, εἰν, ὀυ τίω ποτα, 
τομῆς ὀὁδερύζωυ βλέποντες, ᾿διηαὶ τίω αἰσὸ τῆς τομῆς ὑγίειλω  ουτω καὶ δὶ τῆς ψχν 

οἱ ϑκεῖαϑαι χρη ουχὶ τους κολφζομϑμας (ἢ γὸ πσεός ὑγίειαν ἕλκοντα!) ὁλα τοῦ ἐπ 

εϑρτόμοίζε 



Εἰς (ὃ ζ. Ὅλα." “61 

μδτόμνᾷα οἰτιμωρητὶ ρέων ὸ πενϑεῖν. καὶ Εἰ αἱ τιμωρίαι τὴς πονηρίας Εἰσὶ κω-- 

λυδικαὶ, φησι, ἧϊνος ἐνεχεν ὁυ καθ᾽ ἐκοίτν ἡμέρριν διδὺα μδν δίκζω ὖἂἷἶἜ: ὕημζρτηνῦμων : ; γί ᾿ 

Εἰτἔτο ἐγελόνει, τσ: ἀυηρπαίὁϑη ἂν τὸ δῆμος ἿΜ αὐ, ϑοϑπων,ᾧ ὁ ὁ τῆς ; μετομοίας καθῦς 

λύήρητο.. σχόπει φριω ὕχι τῷ Παύλυ, Εἰ )ὺ ὠκφιος ἐδῶκε δίκζωυ τῆς διωξεως, κ᾿ ἡ αὐ. 

5. ρέϑη, πῶς αὐ ἔλᾳ κα!δϑν μετλμολσται Ὁ ω ὀυχ ὁρᾷς ὑύοις ἰαξοις, ὃ στὸ τίς 

πολλὰ αὐξικέητει τραύματι, ὀυ τοσοιύτέωυ ἐπαγϑνζας λεραπείαν, ὁσην αἰπεύτεῖ ἫΜ 

παυμάτων ἡ φύσις, Ω ὁ 7ΖῊν φέρει τῆς δια μεως ἡ αἰ πσίςασις, ῥα μὴ τὰ πφαύμαι- 

τω δερριπεύσοιντες ῷ χρλνονται ἀπενόγκωσι: ; “ἰϑ δὴ τούτο ὁ Θεὸς δυτε πόρε ὁμοῦ 

χολοίζει, ὅϊτο πλυζε κατ ᾿ἀξίομ, ΣᾺ ἢ ἠρέμα, ἡ οὐ διδοῖς ̓  ὦ πολλάκις ἐγα τιμωρφύ- Ϊ 
ἀο μδνο, δ ὠκείνα πολλοις ἐσωφρόνισε. τῶτο τὺ Ἐχὶ ω σύ ματος γένεται. “πολλάκις ̓  ἐνὸς 

ὀκχκοῦὶ ) μέλθες ἑτέροις στ είοσιν ὑγείλν “ὔρέ Φ((ν. ὅρα, Ἀ τῷ ϑικαῖν τίω Φιλόσορρον ψ- 

ἕω, πῶς πλρταχοῦ Ὁ ὦ κοινῇ συμφέρον ζοτιϊ, τῇ τῆς καχίαρ τίω α ανγαίρεσιν᾿ ὐχ ἵνα, αὖ.-- 

τὸς ϑικίω λαξη ΚΟ ΧΩ ἐϑρώ, δ ἢ ὕω ( ἐ ΒΡ. οἱ παύσωνται τὴς “πονηρίας. τῷτο ᾿ 

τύπων πόρτα σχϑτώμϑι", ὅππως σαίη τῆς κακίας, καὶ οϑρίενοδαϑῳ, «ἂν ὦ (ύτ, Ι 

ή 4: κῶν σηρανοὶ ὡσι «ἰξοκείνϑυοι ἱ ἱμάτια" ) μακαρίζωμϑυ τος ἐν τόροτη ̓ κῷ πενία ἐ- Ι 

τὴ παλαίωσι, Ὥστ ΤΙΝ ἐξωλων Εἰς τίω ὀχονοιὰν ἑκατέρων Εἰσιόντες. τότε γδβὸ 0- 

Ἶὰ «τὸ ῷ “πλούτον, τῷ ἢ πίω πενίαν. τί γ» Εἰ λαμισραὶ σολζὼ ἔξωθεν 

κὐθιξἐξληται; τί δ᾽ῇῥ ἐ ἐργαφηφίων διενῆνοχε, ὦ ΤΜ ἕ ξύλων ἿΜ αὐεηόντῶν αὐζᾳ, τἱ ΔΙ 

λαμθλνόντων αὐῷᾳ πωλῷ ὥπ ̓ θὑπορώτερος ; δολ᾽ ὅχ ὁτῷ διχαια πλούτος τοιοῦτος, 

ἐο δλλα μόνιμος καὶ πεπηγώς. Εἰ οι αἰαϑοίννται Φ πλυτοιῦτες ὧν πενία, ὄντερ,ς συσὲ 
Ο φρινίτιδι χατεγόρϑροι, ἐν ὀζότϑτ μαίλικα Εἰαν ἐλεοινοὶ, τ μαχαεισοί. Η δ᾽ ἡ- 

οϑοντο, καὺ γασοϑε(ῷ ἰαϊξων ἐπζεχον᾽ γι ὃ τῆς χαχκίας τῦτο Ὁ χαλεπώτατον , ὅτι ὧν 

αὑτὴ ὄντες, θ δ᾽ ὅτι ἐἰσίν οἷν αὐτῇ Ὑνς μευορῶσι. μλδὰ τῦτο ἴδῃς, ὁΤί χαίρει πλουν ὁ ὁ 

πλύσιος" ἄλλω δε ττο αὐτὸ ὁμάλιςα ἀντὼ δαίκρυσον , δι σσοὶὶ αἰοϑανέται, ον ὅσῳ 
ὃς χεῖται χακῷ. ὃ ἜΣ εὐ, ϑο πινον, ὦ (χὶ τύτοις αἰγαϊλλοοῖ, αἰλλ᾽ ἀλογίας ἐσώτης. 

Ι 

-.-- “Ὁ ,, ασαισαν, κα. ς αὶ ταττ-- Τόςαι τις . 

Καὶ χατευθιώεῖς δίχαμον. τί 6 τούτο; ἥν ΝΣ πονηρῶν υϑλθιαϑώτων, 

φινὶ, πε σεκτικώτερφι (0 δίχαιοι γἱ γένονται. ὡςε δύο ὠτεύλεν ζᾳ α ,γαϑεί᾽ κεῖνοι τι 

δ τίς πονηρίας αἰφίςανται,ὺ ὅτοι τῇ δρετῇ μάλλον αρξοσέρχονται. ὦσε ὮΣ ὑγιω!-- 

Ἰὼ λυ,ϑοῦπος ἰδὼν τῖνα καιόϑμον,’ ἢ τεμμψόμϑμον, σφ σεκιτικώτερ 6 «ἰὴ τ ὑγείδν ΚΙ] ἢ 

30 ὅτω δὲ ᾧ ὠταύϑε. ᾧ ὦ) πολλοὶ ὟΝ τὸ τότε ἐσκόυϑουλίζοντο, κα Ὁ ΤΜ δυχοιούτων ἐ ἑαυτοῖς 
παεησέχεν, Ἐχὶ τὸ πονηρών ἐνημκέρία, αἰτελέφερον ἔτι δ᾽ ακείμδνοι. δ͵θ κα Ἵ ὥυϊ ἀλ- 

λαγοδὲ ἐλέγε᾽ Παρ ὀλίρρν δξοχύνη (αὶ ὀζμθἡ ματά μὲ, δτι ἐξήλωσο Ἐχὶ τοῖς λυόμοις, Ὑ)0.59. ἔς 
ἄλλος ὃ παλιν Τίδτι δὺς αἰσεθῶν ἐνοδούται ; ἡὶ ὁ1ως 5) πολλαὶ ζοιαῦτα ἐξήπει. δινιαὰ προ ιβ. ας 
τῦτι ἀπελέφερον Αἰ σχείωδμοι, σαύτα ἢ ἐφασχον ᾧ φασκχοντες, ἡ ἐζήτοιου ᾧ ζη- 

35 τύντες γιοῦ 56 ) οὐθδιμιώς συζνω νωμης ἄξιος ὁ ὁ στύτοις ϑυρυξείμϑρος, 0 ὑσαῦτα Φιλοσοφειν 

μαϑὼν, ὁ αὐδὲ δὲ μϑηόντων Οιαῦτα δόγματα ϑυϊξαί νϑιος, Ω ΓΟ γεέννης, ἡ Τ' πε- 
δ δασιλείας σαφέτερον διδαηθεὶς λόγϑν, ᾧ ὅτι (οἱ χατ᾽ ἀξίαν ἐκαφος ἐχεὶ Γ πολύ αι). 

Εταζων χαρδίας νὰ »ὺ νεφοϑες ὁ Θεὸς δίχσος. 11 Η ̓(οήγειαὶ ΜΗ τοὶ ἵ ψ Θρεού ἢ 

σύζωτος (ἄν δ θεῖς τῇ ἡ καρδία. ἄλλος, Ο ἐταςής καρδιῶν καὶ ἡ νεφρῶν ο Θεὸς δὲ-- 

40 χαγος͵ ὁ λυησ εξκασιφῆς μῦ. Και ἕτερος, 9) Θεὸς δίκαιος. Οἱ ἐξδομήκοντα ὃ ὅ' στῶς εἷ.- 

πον ταξ ὧν χαρδίας ῷ νεφοοις ὁ Θεός. ϑικααι ἡ βοήλκια μὰ “τοὶ τῷ Θεού. Εἶπεν δὶ 
χύνει ἊΝ οἰκουνϑρζων λέγᾳ λοιπὸν ᾧ πῶς κονε. Θἧπει ὁτί ὅὶ ᾿ υδρτύρων δεόμϑνος,Ούκ 

ἐλέγγων,ὐκ τοδείξεως,ε γραμματείων, ὁκ ὠλλν τῶν ζοιύτων ὅδενός. «τὸς ὙῸΡ θήν Ι 

ΟὨιγγίοιἷ, το, 1, ΒΡ δ ᾿ 

τσ .- - 



ΒΡ. 9. 1). 

Ῥω χζ. 

τόδ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΈΪΙΑ 

ὁζα ὐπέρῥητα ἐχιςαίμϑνος. μὴ ζοίνωων λεγέτω τις ΜΝ ἀυοήτων, ἡ πῶς κρ νεῖ τὴν χέσι. 
μον ζοσῶτον ἐγτα τὸ δ ποιήσας (κι ὄγται, ἢ γϑμόμδμον κρινεῖ. γεφρφις ὃ ονζαύθα͵ ᾧ 

αὐπέῤῥητα ὃ δζμνοίας λέγᾳ, ζὰ οὐδύτατα, ζὰ βαϑύτατοι, Σἰπὸ“' θέσεως Ὁ μορίν τ δεν 
ἐταζων; δεν ἀλλος εἶπε,δυκιμείζων. εἰ ὃ αὶ ἀγθρώπιναι αἱ λέξεις, ὀγλαὶ ϑφοχυρεπὴ ζ γού.. 

4. λς -" ! .ἡ.2 “. Δ ! δ» “7. ν 

ματα. ὥασερ γὸ ὁ Παῦλος λέγων, Ο ὃ ἐρθυνων τας χαρδίας, Ὁ ἐρθυναν, αγτὶ οὐ σαφῶς ς 
Εἰδέναι, τἰϑησιν᾽ ὅτω κὸ ὧι 3 ζω) ἐταζων, δρσὶ πᾷ ἀκοιξες Ἐχίςαοϑα. χαὶ Ω βασοωί.-. 
σαι ἢ τὸ " γυμνυΐσαι ὕβὴν, ὅπερ ἀκριθούς ὅθην βππφή μης᾽ ὡς ἡ Παῦλός φησι, Πλέτα ἰεγμῃ 
δ γυμφαὶ ὶ τετφαχηιλισμένα τοῖς ὀφϑουλμοῖς ἐὐτέ. 

Διχᾳία, ἡ βοήθεια μέ. Αλλος ᾽ Δίκαιος ὁ αἰ χυῥαασιςφής (μα. αἰ ὅᾳ,, δίιχαία ἡ 

βουϑεια μ" “τἰροὶ τῷ Θεού, διχαίως αὐ “ϑμοιτὸ μοΐ, φησι, τ᾽ οὶ τῷ Θεοῦ, Οὐσὲν ν ιΦ 

ἀβδικον αἰτῶ. ὡςε Εἰ μέλλοιμϑν ὄ)΄ολαῦειν συμμαχίας “τὴς αἴωϑεν, τοιαῦτα αἰτεῖν δεῖ 
ἃ αὶ τὸν τῷ ϑιχα!α λθγϑν ἔχει" ἵνα τῇ Φύσει τῆς αὐτήσεως τζω ῥοπὴν ἐχιασασώ θα τοῦ 

σώζοντος (ΐν' ἐυϑεῖς τῇ κϑιρδίᾳ, ΠΩ ἔρον αὑτῷ, ηρὖγο ἔ)ος ἀστῷ. ὯΝ ζίνιω χα ἐγώ 

Οὐκ ἧρξα χειρῶν αἰδίκων, συυδ αἰμιμαοῖ, ἔχιϑυμῷ, ΟΝ αἰ οὔ διχαία δρ δ,μοιγο ἡ βοή. 
ὁγια μὰ ΟΝ τα Θεοδ, ζωῶτα δυ Εἰδότες, μηδὲν ζοιούγον αἰτῶμϑμ, ὃ κωλύει τίω δὲ- ́ -: ἢ 

σιν. στὸν "δ κτ' ἐθρων αἰτῆς, Οὐκ ες δικαία, ἡ βοηϑειαί σῳ. εἰγαντία Ὁ» 41 ῷ ῦμῳ 
“οὐ χἰβέχονν»ο. καὶ πλϑτον αἰτῆς, καὶ χαλλος αἰτῆς, κἀν ὁτιδν ζοιοίηον αἰτῆς [ϑιωτίκὸν, 

«αἰτεῖς αρλαῤῥέον, ἢ ογαγίιον τῇ ὁ ψυχῆς φιλοσοφία, αἰτῶ νϑρ ζίνιω ὧςφε αὶ Ὀχιτυχεῖ. 
1», ΟΘεοθεκομτὴς δίκαιος αὶ ἰουρϑς καὶ μακοϑϑυμος, ὁ μυὴ ὀργζω ἐπαϊγωνχαί' 

ἐχάφην ἡμέροιν. Αλλος φησὶν, Εἰμόρακιφνϑμος κ' πᾶσαν ἡμέραν. Ο 3 ΕὍρᾳῖος, 1 

Κατα πάσαν ζωΐω Καὶ δλλος, Απειλούνϑμος, ἐμροιμύμϑδμος, ᾿ κϑλοίξων. ὃ ἢ λέγει 

͵ ἰχωρ99, πόμτως ζρουτον ἔν" Εἰ δίκαιος, πόμτως βελήσετω ὥν αἰδίκοις κολοέσοι “εἰ 

δυιωήσετω,. ᾧ ποῦ, φησι, τὰ τὴς Φιλαν,ϑο»»πίας, εἰ καὶ τὸ δίκαιον κολνεῖ; πσρῶτον ἐκ ν 

τῶ μὴ τὶ ποδὺις ἐποΐγειν τίω δίκην, μιῶννλον Ἀ᾿ σθ9 ζύτυ, τῷ “λύτο αἶφῴναι δῳ 

λουΐζξου παλιγλμεσίας' δούτερον ὃ ἐν (ΟΝ μιετθμοιδν δοιώνωι. ἀν γδ)} οὀγοήσῃς οι καθ᾿ 25 
ἐκαΐφην αἱ μοτόμομϑμ ἡμέρον, τότε οψει αὐτο δ ἀφατον μέτεϑος τῆς Φιλαν,ϑορπίαξ᾽ 
ὁ δὴ ἡ ἐμιφαϑνων ἐπήγαγε, λέγων ὁ Θεὸς κριτὴς διίχαιος ᾧ ἰσχυρὸς ἡ μακοϑθυμος. ἀ- 
“ερᾷς, ἐπεὶ ᾧ δευύαται καὶ βύῤλεται, ζίνος ἐνεκεν ἰ χολοίσει; μόμδτινέ, φησιν, ὅτί μακρ9- 

θυμὸς, ὶ μιὴὴ ὀργξιὺ ἐπαίγων χαθ᾽ ἐκαφην ἡμέρριν. ἵνα, γὰρ μεή τις δ" ὀμοήτων νομίσ δι 
δὲ ἀοϑύνειον Οὐα ἐπεξέριγεται, δείυσι Τῆς μϑηήσεως τίω αἰτίλν᾽ ὅτι μεγοῖλαι χα! 18 

μιοιροϑυμία μέτρα, ἔχει. ΘΝ, 75 δζρὸ τούτο μακροθυμεῖ, Εἰς μετάνοιλυ σε ἀγών, 

στὸν Ὥστὸ τῷ Φαυρμαίχου τότι μηδὲν κερδϑμῃς, καὶ ἐπεξέργεται. ἀξρα καθ᾽ ἐχοίφιν ὑμέ- 
δαν πῷ κολοίζεοϑαί ἐσμὲν ἀξιοι. ἐδὲ γ.,αὐ μὴ ὅτο ζω ὡς μέγα τι τέθεικε, τὸ μυὴ ὀργὠ 
ἐποίγων καθ᾽ ἐκοίφην ἡμέροιν᾽ ΔΛ ὡς Μ᾽ ποραγιλάτων  αῷτο ἀπαιτοιώτων, τῆςἢ 

τῷ Θεοῦ φιλαν,ϑ 9 πίας ἐπεηούσης τίω ἀξίλν κόλασιν, τῶῦτο φησιν. Εἶδες ὶ ὠ ζω) 1 
πῶ; ὃ αἰγεπαρϑὲς τίς Θεοῦ δείκψυσι, ὸ τέων κόλασιν ὀργά λέγει; σϑεϊεὶς γ δ ὀργέωέ- 
παγει ἀλλῳ᾽ ὥλλα τίω (ζ ὀργά αὐτὲς ἔχει, τίω ὃ κόλοισιν ἐπαΐει ἑτέρῳ. Ουυδν δὼ 

ἄλλο, ἡ τίω κόλαση δηλοῖ τ Ἑ ἐπεῖν ὁ μεὶ ὀργά ἐπάγων χαθ᾽ ἐκοίφην ἡμέρριν. ὃ πώ, 

φυσι, καθ᾽ ἐχάτιν ἡμέραν; Εἰσελϑότω ἕκαφος Εἰς ὃ ἑαυτῷ (ωειδὸς, καὶ τῦτε ὄψιται, 
ἵγα ἜΝ παρῶ ζρ, στύρβητου ἐκώςου αἰ μδὸτήματα, ζωῦτα δὲ ὦ κοινὰ τίς αἰαφθζε- 4 

ται" τοῖα δὴ ζζωτα »"ποία, ὅθ) ἡμέρᾳ, ἢ μυὴ ῥαθύμως θην άθα ὦ μῶ πολλῆς ὀλιγωρί- 

εἰς Ὁ 71 Ὁ Τϑτο ὀργὴς ἀξιον, δῆλον ἐντεῦθεν. Εἰπέ δα μοι Εἰ δικαφὴ χασμωμδιος 

(οοοσηλϑες,ν) διελέρθησ, ζἕν οὖν σε δυγέως δίχην ἀπητσε, εἰς τίου ιχύροοιὰν με" 
Ι , 

τεσ» 



167 
. τὸς 

᾿ 
ν, ᾿ς 

Εἰς (Ὁ Σ᾿ τμὉὉ τς μδὲ γὸ ὑξοικϑεὶν, ᾿ 
νἰποῦ λρΘεΡ πος, ἶ δολζονϑρος, " 

- τόκον 
) 641. ὶ τἰ τούτο ς Ι ὁπ Θερεύ 

νι ς , 

ΠῚ 
᾿ πος Ὁ 

᾿ « γἱ ψ ὑξοίοϑη 
,)᾽ »Σ] 

πον. Ὁ ὁ ὑϑι 

, φησιν" αὐ, 8.65» 
ΣΡ ομ4 μ' ε ον, τὴς εἰς ἀν,269 δ» ἄλ.. 

τέσισθ ναι ̓ ᾿γάμακτειν (οἶδα ὍΝ αὗτη ἡ ἀεδρῦ πὶ ηο(ηο, ὠΐξιογ» 1 ω ! 

»ὐ Εἴη διχαιος α -τίω δίκην. μείζων «ἃ Θεὸς τὸ σον. ὧδε κ . ιοὐτων ὦ τού τὰ σα. 

᾽ 

. 

ῦ 
το 

ΠΙΚΡῊΝ ΜΣΣ τιον τ ἑανὴν ὑόν πφσ. τὰ 

δῶν ἩραΝ ν Ἀατοζ ͵ σοι σὺ Ν οὐ 

ἀιϑεπος πτήσεως, σ᾽ 7 ον μηδὲ ωἸτεῖν ΝΣ τ ὁτ| οἰκέτίων ὑθέλσο. ὧν 

, ἡγαψακ 
»γῆς ἀξίον,Ὁ 

ΟΣ κό μοὶ 7179, ὁΤι οἱ 
βήσεν, 

4 λον ἀγα (ζονος οργηρα αι]. μή Ὑ  μὸ ς 651 ηἰς ὁ. Ὁ Κατ» ὃς σῴκ 

- 

μεῖς 
( δΈΛΦον Εἰκη; 

, Ν βύϑερος 6ς1͵ 
, », 

γεν; ος Ο 

τοῦν γὲ , ὑξσισε τ. α 
, 

ςιστχ ἐλ 
“ν , ὃς Οὐκ ἐξαίΐσκη 

» 

»ῃ, σχυ 
» ἃ“ ἐδούλος, 

“" με ΜΝ" ..} ᾿ λοσιν ΚΕΙ͂ΤΟ, 

Σέ, 09 
2 ͵ σϑηλυ, ' ᾽ ουλίίοις χ 

ἢ τα, ἊΛ “Κὐο Κο 
Ι 

, Οὐκ ὡρσε ἴχωον λόφοις οῷ ! τα δὲ 
“ (γνώμης 

ἕλτῳ, ε ᾿ Ξ ἰδὲν αυχ9 
.ν 

Σ γ; πὸρμ » 

ις ἡμϑδι, , Ν) 

ἈΡΡΑΝῚ οἱ ἰφϑόγξατο ῥῆμα Ξρ9 δὲ οὐ Οἷς πνθυμωτικο οὐ οὐκειίνοις ὥἅ ε- 

ἢ ᾿ οδὺξησεν ; ὃς οὐχ ̓  δόντες ασϑδοιοι, μαι ΜΝ φ πολθγίας. ὁ γὸ “ 
κρϑϑυμος, 

ΥΡΝῪ τε βιοτι μὴ δ ἀπεφερήκθθα ΤΟΝ μια! αἰκϑύογζῷ ὅτι μια 

᾿ 
, 

“ΝΔΙΝ 

.ᾧ 

νων ἄξιοι “γεν 9) ̓  -ς δὲ αγαστεαύἸ)ωκοτες 

ἕτερος δὲ Φησι, 

ΑΥΥ “ν » τατο 

! 
“ 

! 6, ὧν ] ᾿ 

(ζωσει. 
ὍΝ 

τες σα 
᾿ 

" , ᾽ ςιλ ὼ 
ε; 

το. 

ἱμηβο ες λνέοϑαι,, ἐπῆγα ν᾿ ῥομιφανθω αἰὐτε α' ἴτεινε, ὃ τ ϑααεν, Κι βέλη 

ῥαϑυμότερ 
1» 

αἰ ητά, 
Σου ἐυτῴ εὐγέ 

͵ θχνωτῦ. 

βρῶ) , Ἑαὶ μὴ ὑλτῳρ ἫΝ 
Τὸ , ἡτοίμασε σκθυη ἶ »ζιῶϑα ἐρρύ. 

ὉΠ15. εἰντεῖ ὠχόνήσει. ' ἐν αἰτῳῇ ητοίμασε εἰν, αἰ τὺ ΣΦ. 

Τιὼ μαιχαιξ αν ΞκΊενέι, 1 καρ α Φησὶν Ἑ (ς Ὁ καὶ ἴροις ὼ πόδας Ὁοῷ ᾿ 

Αἶνος φησιν, ἔχ ἴστιτο. 
᾿,, πῶ λέγεοϑαι χι5 90 Ι α; ὦ μέυ 

2 

4. 93 

, 
ν » 

Ὑ͵7Ὸ 

ΨΥ ϑερπόμρφοι ῷ λθω, ὃ Θύλη, καὶ ἀἰκδνη, ̓ ὐπζϑα Ὁ αὐτοθν λων τήκει 

᾿ 

Ζ 

, 
ὰ ἔχειν; αὐρϑι ξα ΡΝ σε του, σονται Ὁ “ρων μόνον τέων γάζα; ) τῷ μόνον 

«οὐχλμο Ἔν τω Ἐχιθλέ ᾿ πέμεν. Εἰ ὁρ ἤχυ ἕνεκέν “δἰ πὸ ὅς 

᾿ ἴλλος Φησίν Εν τῷ ὁ ποιων αὐτίω ωΐ ἥσεται. τίνος ὋΝ νονᾷὁ γὼ )ν-: 

ά ᾿ Ἰλὶ πίω γάυ, κα πο Ἁ Ι ν τύτο διὼ λων ἱ τῇ ἐλελῆσαι μὲ λέγε) 

(λέπων  μῶλλον ἐστ αγϑοσπω Ἢ μωλλον Ὁ ϑτο ᾽ λῷν δυυλαται) “ 

ὑσιν, πολλῷ μαιλὰ “νϑμος Ὁ οἰκεμδὲ Ν λήματι μονῷ ὠϑλ Καὶ οἱ οφοικοεόυτες 

ἐν ἰαταρρέγψαι δεωναὶ ὡὐ, Δλϑηλοι ΡΝ ἐπίρατα τῆς γίς, Ἶ γ5  λογιαϑή- 

161}, Ι 
δὰ 

τ τὰ 
ὁ ὡς ρογτῇ ζυ 

! 

ἘΝ 
γον ποιήσοι ὦ τῇ χειθὰ λων! 'ϑὸυ, ἡ ὡς ῥ 

᾽ σεντέ 

δ ληήμϑτι μενον ποιησι ᾿ Εἰ γὸ οὐ τῇ χε Ὥστ χαόδυ, Χ,ς γν ὀγδουίκοντα 

Ἑ; ὡμφαί " ἔχεν τόξο, ΔΌΣ ἐξ γῃ ὡς ὑω χαιοϑ ῥοπῇ ἐκατον ΕΥΉΝΝ .- 

᾽ν ε . (δὲς᾽ αὶ 

ἢ 3 βοϑνχε ἢ 
ς ὠλήῆχες 

“ ἢ 

ἡ αὐτήχως ἀκρὶ 5) εντῷ ὄξελϑων, εἰν ἜΦΥΝ σχ γος ϑξευ ἕνεχέ 

ἸΚ [ὁ ἀγίελος ἢ , Σ
Ρ
Ό
Σ
Ι
 

μαχαλοφις: τίνος ξίφοις 

Ν “ »“ (τ λέγω ὦ 
Νὴ Εἰ ὑ “τοῦ ἢ Οὐ ἢ σι τοῖς ( μευΐ69 

λιάώδαςς αϑεῖλε ; γ᾽ πϑ τόξα αὐτὸ ἢ "ᾧ ὡςε Το ς ὦ ᾿ πόϑτων ἡμδν, 

οἷ φρατύπεδὸν ΎΨ ὐκϑόντων παχυτῆτο [ οὖν τῇ λέιδλη ἴώδυ δεῖ πότῳ; δον 

"δῶν ἶριν): δζ τίων Τἣ, τίω δ. οὐνοιόν. πιίυτα, τὔρἐσλων γὕτω ζῶ. 

- 

-“ 
Ω 

) τ γὼ 
) 

ἐκ προ σώπογ ἡρις ' "τῆτοι κὶ τίου ἤῶυ καὶ ἀκότης γρεία; ἡ 

Καὶ ἐκ απεῖσὰ ν) δ, τω παχυ 'σει, αἴφφι ὅζωυ καὶ ἀχόνη Εἴρηται δλλ᾿ (ὁπτρ 

« 2! 
“πὸ 

ΜΕΝ 
γῆστί. 

᾽ 

’ 

(υπερ ἐφϑίω Εἰ ΤΥ ᾿ ει! λζωσει; ἡδο, ὅτως ὠκλαξεῖν ὡϑ τερφι ατοϑειση, 

, 
Π) 

. Ὶ1] δὲ 7), Ὁ 
“ »]} ν ὀϑέξε:) 

, ; ἐχὶ ἃ παχύ Ν 
δλλα 

ὅς Ῥρ ὦ τίς δὺ ζὑτανοιῶ τ δε χματίζαι γ᾽ σι φὔρακαϑήῆεϑαι, " 

γ᾽ 
! 

δ ἡ δὲῖ σῶς λέξε 
λ ἯΤΟ 

ἜΜΕΝ ἡ τίω τιμω ἐλὰρ τῶ ὅτι ὃ δῖ ἥκα ῥᾧ τίνος ἔνεχεν ἡυμὸς ε “πῶ 

᾽ 

ε ᾽ 

“ , 

Ὁ γαὶ ὧν σφόδρα, ἀροητας μζαγεν. ὧτε Εἴ τ᾿ , Εἰ ἡ Θυπήχως ΕἸ τῶ; 

᾽ 

ε 
᾽ 

στί. 
“»Ὕν.,πτ 

ν 
ἡγγοίας οὐ τῦταν λϑ ὅτων ἕνεκέν εν ἐὰ ὁ 7595 γ0 πύχυ νη μάς 

δολπᾷ ὀμοίας ὧν τύτονλαμ ζει πὸ «δ δυεῖν γῖρ᾽ ἐδ τα εἰρη 

“οἰ Θεοὶ ὁ πολλῷ μου " ΔΘ᾽ ΤΊ κ) Τῷ 
᾿ ποι πὗτο ἢ 

μφαί. 

40 ὥρίθοο ΜΝ ϑεορεπῶς, θυδὴ ΕΥ̓ πιιχυτήτος. δζο (6 ὕξων ῳ γὸ βομῷ 

᾿ἐρυηῆέο, Σαλὰ οι, ΒΡ ὄκρρα, 
) φόξον αὐξων. 

ἢν 

0 

“) 

κεεηον κουικέοϑαι τῆς τος ̓ηϑεσπνώτεον( Φ 

λον ἀλλ ἔτι πϑϑεισιν 

ΒΡ ᾿ς ΡΕ 

'φ ἡ 
, 

. 

δμ Οβιεγίοῖ τοην. 

ΤᾺ, Ὑ ΜῈ 

ΓΝ ΩΣ ι8ι 
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Αὐκ.γιϑ. 

Ματῇ. γι. γῇ οὶ ὼ ξυλᾳιά ἀπαγε᾿ ὥασερ συσὲ ἁ ἀχυροι ὃ σηον ὅτ λέγη" σὺ τὲ τῆνον οὖν τῇ γει 

Ῥωμ'γ. ὃ. Οὐγὸέ ἐἰχὴ τέων μιχαυι δφι Φορέΐ. ἐἰὃ χι ν ηρχόντῶν ἡ μαύχαιξᾳι τῦτο τοφᾷ Φο- 

[᾿ λέμιοι Χ, βελόμϑροι τίω τιμωρίαν ἐπαγανγεῖν,ὐυ μόνον ὁυ λέγεσιν,αλλα Χ ἡκρυπήμδμι. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

ὸω αὐτὸν ἔχοντα εἰσαγά μόνον, δλλα μἀπλιζόμδνον. Ὦδ ̓ » ὐχ ὁμοίως τίς φορεῖ 

οὐσύων, στ ἀχϑνάται μαίχομρᾳι, χὶ ὅτι ῶ τόξον κῷ χίοκθ, Ὥστ ̓ ὮΜ αὐ κϑερ πίνων " 96᾽- 

ματῶν κατα σείει τίου “] σ'νοιὰν ΝΜ Ἃ αἰκϑογτων, λέγων, ὃ τόξον αὐτο οὐέτεινε,ὶ ἡτοῖ, μα- 

σιν αὐτὸ ᾿ φοξωνᾳ αἰκουοντοι, ὁ μού Ὄ τίω μοχρογυμμίαν κα ὁ τίου ὀργά «ὐδεικγύμϑρος. 
υ δὲ εἰστεν ἄφιχῶ, σσοϊδὲ ἐξαλεν, αἰλλ᾽ ̓“ὐ,έτεινε χὰ ὸ ἡτοίμασε" τι τέσιν, ὑτοιμιός ὅθι εὶς ς 

τίω ἀφετν. ᾧ τἰ [ϑαυμαζεις,Ε  ο οὖν τῇ πειλαιᾷ ὅτως Εἴρηται όπουγε ὃ οὐ τῇ χαρῆ]: 
δαίοις ον ϑλεχϑυϑμορ ὁ]ωαγνης τοιοῦτό ́ λέγ; Η᾽ δὴ, αὶ ἡ ἀξίνη ποὶς τίω ῥίζα ἫἫ 

δυδρωνχεῖται. τί δξω ; ϑρυτόμον [) ̓Θρὸρ μεμεῖται ἀξίη κύγήηοντα ξύλα; "ἡ ἌΣ ἐκλη- ἱείβ 

δὰ αὐτί, κὶ ἡ δγρεχαϑαιφαξ τίοῦ ἁλωνα εὐτύ, νῷ μ᾿ σίτοὶ (ἀωαξει Εἰς πιὸ υἰτοϑύρ, ἡ, 1 

Θ᾿ ἀχυρον καταχαύσει πυρὶ ἀσξές᾽ῳ. τίς δὲ δίχυ ὅθ1ν ἡ αἰξίν» ἡ ̓ἀμωεία καὶ κ᾿ ἢ κόλασις, 

πἰνα: "ὰ ὦ δύδρα ; ῷ οὐ ϑέθνποι, τίνα ὃ ζἀὰ αὐχύφρι: ὦ φαύλοι. τἰςο σῖτος : ̓ ᾧ γον. 

αἱ ζ πῖον: 2 ἢ  ὀχζρέκρισις. ὅτω ᾧὸ οϑ' ζχωσα ῥομφαία ὀτοξον καὶ Χ) βέλη, ἡ κόλασις Ὁ Ἴ|- 

μωεία ὅξ]ν. εἶτα τίω μέλλοσινρκ ὃ ἀφετηκέναι ἅ πίω τιμωφλὰν, μὴ πολὺ ἀφεξη- 

κέναι αλλ ἴι ούρᾳις τὴ), 6 ζω πεῖνα κὸ ἐτοιμαῖσοῳ Γι ἐσκόυασε. σκθιη ἢ ϑαγώτα (αβε- 5 γ 

δὴ φινίν. ὥασερ σκθυη γεωργίας, (ὰ γεώργίθῳ ποιοιεῦτοι ὁ ναυτιλίας, ζα “λιν "μᾶς 

“οὐ δασκδυάζοντα ̓  δ! υφαντικῆς, (ῳ ὑφαύειν ποιοιωζᾳ" ὅτω ᾧ θαναΐτα σκᾷῦν, (λέ. 

γώ τον ἐργαζόμδμα. Εἶτα ἐρμανθνων τίνα Ἐς] τὰ ; σκύυη τῷ θανώτα, ἐπα γα τὰ ; βέλη αὐ- 

τα, δεικιὺς Ὁ ταλος τῆς τιμωρίας, ὁτὰν βυληϑῆ. “ἰδὲ 661, ις χαγομϑμοις ; τίς 

τιμώρφυμϑμοις, Τοῖς κολαζορϑώοις. ὁρώς ὅτι γτλύτα μεταφορικῶς Εἴρηται χαὶ ἐμ- "9 

φλυτικώς, καὶ γε αἰϑ πλώτων αὐξηϑηναι (ὃ φοζον. ὃ χα λέγει Οιούτον ὅθι. ἡ- 

τοίκασε (ς τιμώφίας ζ;ς μέλλουτι Διμωρείοϑαι. αλλ Εἰ μι ὕτως Εἶπεν, οἷ Οἵχ 
δὺ ὅτως ἔπληξε " νιῶ ὃ ̓βελαΐν χαὶ βομεφαίας, χα τόξων, χα] «'φέσιως, σι πίσε- 

ὡς, καὶ σκθιαῖν )αιναύτα καὶ χ) ἐμωρησμοῦ μιψημιογθυσειε, τῇ ποικιλία ἫΜ ὀνομάτων ἐπί- 

τεῖνε πίων ἀγωνίαν. ἐἰτα οὐ θαμυλού μδιος παλιν (ὃ φόρον, ἐ ἐπήγαγε, τοῖς υσιρρδίοι, " 

ἵα γὸ μὴ νομίσῃ τίς ἥν αν αἰοητοτέρων, ὄπι πόρος αὐτὸν ἀγήν τίω ; χεφα δῷ ̓ πόρτα 

ὠπλίο, ἐ ἐπὴ γατ, τοῖς χαιουϑύοις. δαλὺ .ν ὁ Παῦλος αψίτεται αὐρά θὲ ἀρχοντος λύραν 

εἶ, πολλῷ μάλλον ἔχὶ τὸ Θεού, ἢ τϑτο") αὶ τῆς τυχούσης φιλαν, ϑεϑ»πίας, ΩΣ ᾧ 

Τμῥημα τῶν φοδεῖν κα Ὁ δξογκχοι Ὁ διμφοίαν, ὦσε μη ᾿ γνερῖ, ον πείρᾳ “ἦν πορλγμά- - 
τῶν. δὰ γὺ αϑτο ονέτεινε, δζρυ τῦτο ἡτοίμασε, δα τῶτο ἐγέϑηκεα βέλη, δζᾳ ὅτο 

αὐδὲς τίω Ὡι μφείαν θὐτρεπίζεται, ἵνα. μή ἔλϑη ασοὸς τίου ἀμωείθυ. Χ) ὸ ὀξογκοῖ ὖ Υ̓ 

9 λῦ)ν, τῶ ΚΑ “ ̓ ξιλξωσει, τόμ στροδρότητοι ᾧ τίω ὀξυτητα γῆς ἡιμωείας ἐμιφανω 

τω; Ἂ οὐέτειν, τίω ἐγίυτητοι᾽ τῷ τὸ ἡτοίμιαυε, ζω πόώτως ἐσόέμϑιον, ἐϊ μὴ ἐ μεταδλον-. 

ΩΣ ῷ ὃ Τοῖς καιομδῥοι, τοῖς ὑπθυϑεούας οὐδεικρύνδμος ἡ ἵνα δ ,τϑώτων πευδευϑώτις ἡ 

λὐαφείλωσι δ᾽ πονησλλ εἰ ὃ ἡ υμϑ ὥυτα ζω ὶ ἡ ὀργήε, ἐν ,οἷς ἐμδαν ὑπειϑύσιοι, καθ 

εἶπεν. ὁγὺ δυμὸς οὔκ  αὐέχεται Τ το ἀλλὰ ̓  τονϑωτίον ποιῷ, ω μαλιςα ὑτὸμ ο 

εὐντῇ λθιπτον καὶ τὴ ἀκμῇ, καὶ τὴ σλάσει, ὁ τῇ ἢ κατασκόυῃ τῆς ἡιμωείας. (ὦ γϑιώπι- 

Ἐχατίλονται, ὡςε μὴ ᾿ μοϑονζᾷς τοις ̓κ λοίζεεϑαι͵ μέλλονζῳς, φυλεΐξαοϑαι. ἀλλ ἀχῃ 

ὁ Θεὸς ουτως, ἀλλα τανλυτίον ἀπὸυ" ὶ ποδὐλέγει, ὦ αγαραλλεῖ), καὶ 5 φοζεῖ 219 Ἢ 

μαΐτων, ᾧ πότοι ποιᾷ, ὡςε μν' ἐπαιγαιτεῖν ἣ ἀτῶρ αἰπειλᾷ. τῦτο ὦ ἢ Ἐχὶ Νυδυνῆμέ ἐποί- 

σε. "ὦ ὸ γὸ καὶ ἡ ὠκῇ τόξον ςγέτειννε,ιᾧ τίω ῥομφαίαν ὄφίλζωσε, καὶ Ε Ἂ βέλη ἡτοίμασε "ἢ 



Εἰς ᾧ ξ. λας 6 

πω πληγέω οὔκ ἐπήγωδρ. ἡ ὃ δοκεῖ σοι ῷ Ρή ματα τῷ παρφήτυ τόξον ἐῇ ὁ βέλος 

ὁ ῥομφαιὰν ἠκονηρδρίω, ὁτὸμ λέγῃ ᾿ Ετι τος ἡμέραι, καὶ Νινόυη κουταςραζφήσεται ; Ιωγιγιδι 

δλλ δκ ἄφηχε Ὁ βέλος. Οὐδὲ γον δζρὸ τῦτο ἡυτς ἐπίσο γα ἀφεϑη, αλλ ήα οὐγαποτεθη. 
ὼ δὰ “ὃ φρατιώται δα τϑτο ὁπλίζονται, ἵνα κϑλοίσωσιν" 6 Θεὸς ὐχ ὅτως᾽ ἐλλ ἥα, 

, τω φόζῳ σωφροϑνεςέρφις ποιήσεις, αὐώσχν τῆς τιμωφῆλος τέο χεῖξαι. μη τοίνεω 3.-- 

ρμυθωμεϑευ. φιλαν,ϑοσ πίας γὺ πολλήςο “Ἂ βημάτων φόζος. Ὁ ὁσῷ αὐ αἀφορηπότε- 

Ν λέγη,τοσώτῳ πὸ πολλὴς ἡμέρφτητος ζμυτα φϑεήεται. ἐπεὶ κ᾿) πατέρες, ὁτὸμ μὴ 

βλωνται «λάζειν ποις παΐδους, δζρυ ΔΜ ῥημιώτων τίω ὀργά αἴρφυσιν. ὅτω τὸ αὐτός, 

ἐπεὶ μὴ βύόλεται χλάζειν, ὄξογχοι δ᾽ ῥημοίτων ὯΝ φόζον. λέν ἡ γέονὸν ἑτοιμα,- 

10 σαι; ἵνα, μιὴ βώλῃ Εἰς γέωναν. δέ τοι τϑηο καὶ πολλοὶ λόγρι ἢ τιμωρίας ζοῖς δὐαγίελί. 

οἱό ὠναπύχεννται, ὼ πλείσρ," ῷ αἰδὰ βασιλείας. ΤΤΝ δ ἘΧῚ ὀμοιοϑητοτόρων ὄχ 

ὕτωφη  ἀγαϑών ἐπαγίελία, ὡς οἵ λυπηρῶν φόξος ἐφέλχεται πσθϑς Ῥροτέω, καὶ ἀ- 
παάγή τὴς κακίας, δρὰ δὴ τῶ» τύτοις πλέον ἐμφιλοϑγωρεῖ, ἡὶ (ἀωεχῶς αὐζῳ τίϑησι. μὴ 

τοίνι ἀλγώμϑμ αἰκόοντες φορτικ(ἕυ ρημούτων (πολυ γὸ κέρδος ἔγρυσιν) αἰλλ᾽ εὐνοοιω.. 

ἐξ τις αὐτῷ καὶ τίω μακχροϑυμίαν ἡ τίω διχαιοχρισίλυ, μήτε ϑὀιπογνώσκωϑῳ τὴς σωτηοίας 

(μακρόθυμος Ὁ 681) μύτεραϑυκιόνϑμ (ϑίχαιος γοίρ 651) εγζωϑα ( πολλίω τίω 
μαχρυϑυμίαν ὐδεικγύμϑμος, ἐκφ5 ὧν μὴ κερδλμανζῷα εὐντεύϑεν τῇ πείρᾳ τῆς χολφν 

σεως οὐρα ϑιδοιᾷ. δ7ΓΕρ ἵνα μι! ϑῥηται, ποκρασωμεϑου ἐντεῦθεν ἤδη τίω τιμωρίαν. 

τς ἰδοὺ ὠδίνησεν αἰδικίαγ. ὁ 5. Ἑδρᾳῖος, λυ τῷ ὠδίνησεν, ἰέδλη. 
0 Σιωέλοιίξε πονον᾽ δος, Καὶ κυήσας. 

Καὶ ἔτεκεν ὀμομίων " Αἴλος, ψεύδος. ιό Λακκον ὦρυξε, χαὶ 

ὀμβέσκανψεν αὐτὸν, ὁ ἐμιπεσεῖται Εἷς βό ϑρον ὃν Εἰργάσατο. ἄλλος, Εἰς 
αἰ αφϑοραν ζὼ ἐϊργαίσειτο. Εἶπεν ὁτί γϑρεσκθυαςαι παοθς τιμωολὸν ὁ (Θεός ἕνπεν οι 
ἐπαφίησι ταὶς κολάσεις. ἐσωῷ φῤνισε τούτῳ (Ὁ) ἐἰκοφατίωυ, τέωὐ ἀγωϑεν ὀργώυ ἔλικρε- 

4: μείσας. πταιδοῦει λθιττον ἡὶ Στὸ ῬΜποραγιματων αὐ, δεικψυς ὅτι ᾧ ἀσο τὴς “ιμὼ-- να, εἴ, 
οἰας αὑτὴ κἡ χαχία κόλασις. ὁπτερ δξζ καὶ ὁ ΠΙαΐλος ονδεικνύνϑμος ἔλεγε᾿ Καὶ τίου αἰν-- 
Ἡμιοϑίαν, ζῶ ἔδει, τὴς πλαγης εἰν ἑαυτοῖς Ὡἰπολαβιθαγοντες᾿ ὐ ἀπι Εἰς μέσον ὥντα. 

ἔοατα παθυνζε «πὸ τὴς κακίας. ἐπειδὴ »» Εἰωθασιν Φ πολλοὶ Τἷν παιχυτέρων 

ττε μάλιςα σωφρονίξεεϑαι, ὁ τὸμ (ὄν: πεπονθοζῷς ἰδωσι᾿ δζρα τοῦτο ἡ αὐςἄν: Εἰς μέ- 
δ σὺν ἀτει. ὅτω καὶ ὁ Χολφος ποιᾷ. πολλαὶ αὐθὸ γεέννης αἰαλᾳϑεὶς, ἡ (ἄν: ὁκεῖ βαλλομέ- 

γῦς Εἰς μέσον ἀλγεῖ ' οἷον, πλούσιον ῷ ἔχι Λαζαρου᾽ τος “ὔρϑους " σὸν τὸ χλαντον Δυκ ς ϑ, 

τὶ ἐν κατακρυψαντου" οὐ παρόντι βίῳ, ποις ἐν τῷ πύργω καταγωαϑενζις, ὁ ὧν Ὁ Ματϑκεαὶ 
αἷμα Πιλαΐτος αγέμιξε τας ϑυσίαις. ἕυτω ἡ Πέζ)ς ποχλα αἰϑὰ γεώνης δχαλεϑεὶς,τό.: ν "γ.ανδε 

πω μάλιςα ἀύθις ἔπληξεν, ὅτε τὸς κολαοϑύζας Εἰς μέσον ἔγατε, ἡὶ πε “δι ὀφϑωλ.- ἀπ γα 
85 μδν τίω ἀμωρίαων ἔδειξεν. ὁπτερ δξχυ χα! ΠΙαὐλος ἐποίει ἔχὶ Ὁ μαίγϑυ᾽ χαὶ ἑτέρῳ δὲ (9. Πραξ για, 
πῳ κατασκίγαζει τὸ ζοιούτον,ὅτε ΤἣΨ εἰν τῇ ἐρήμω μέμινητευ, λέγων ουτως΄ Οὐ ϑέλω υ-- «Κορε, 
μὰς ὠγνοεῖν, αἰδελφοὶ, ὅτι (ὦ πατέρες ἡ δέ πάύτες αἰ ταῦ τίωνεφέλίω ἡσαν,ρὺ πὸν!-: 
τίς εἰς τὸν Μωύσὴν ἐδατῇ!ἀϑησοιν,) βραΐμαι πγῶυ μοιχὸν ἐφαγϑν,ὸ πόμα πγεὺ μουτικὸν 
ἔπιον. δλλ οὐ τοῖς πλείοσν αὐ ΝΜ οἰκ ἠυδύκησεν ὁ Θεὸς, δλλ αἸτώλοντο καὶ κατέπεσον. 

ὨΦ Ὑὰ αὐεὶ μϑηόντων διελέγετο, γεέννης λέγω, κα κολοίσεως, καὶ ἡ μιφοίας, πὸ ΜΝ 

ταρελύντων χαὶ τίου «ὐδὶ ὠκείνων ᾿οἰπόδειξιν φέρει, αὐτὸς τὺς κολασϑένζας Εἰς μέσον 
ἀγαγγτὸς ἰ ασὸ ὀφεων,τοῦς «(αὐ ὅ' ὀλοβρευτού. ὁ δὴ ὶ ογζζϑο ποιεῖ ὁ Δαρίδι, ἐΐο 

τὸ ἰδὲ τοῦ Αχιτόφελ, ἴτε πὐξὶ τοῦ Αὐεοστυλωμε λέγων «τιγὲς (ζ δῶ αὐθὲ τῇ Αχι- 
Ομιγίοβτο.. 9ὃ' ΒΡ03 Οφελ 
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“4γὸ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΎ ΕΡΜΙΝΕΤΙΑ 
πόφελ φασὶν Εἰρζαϑαι. ᾿))δ ζω τῷ αὐτε λέγειν, Φείσα οϑέ μὰ τῷ παιδὰ οἷν Αὐερ:.. 
σωαλώμ᾽ ὦ κα Ὁ παϑος, Τίς διῴη μοι ϑοίνωτον δμτὶ σῷ , ὁ ζώτω νωῦ λέγειν. δλλ ἐ. 
χεῖνα, (ὦ «ἰταῦ τὴς Φύσεως κατεηόλϑμος ἔλεγε, νεοῦ ὃ «ἐπ τῷ πγθύ ματος ἔνθχες διέ. 
μδνος. πλζω Εἴτε ἰδὲ τῷ Αξεοσωλωμ, Εἶπε αἰδὶ τού Αχιτοφελ Εἴρηται, 'σχϑ.. 

πηπέον ζὰ Εἰρηρϑῥα. αὶ ἡ. ἩΒΉις μοι ἰδὲ 3 πσοοσώπων ὁ λόλος: τί δξζυ εἰντθῦϑεν μω»- 
ϑαγονϑρ ; δείκνυσιν, δ τί ὀρύοστων βόρϑρον τῳ πλησίον, Εἰς αὑτὸν ἐμιπτεσεῖται᾽ ἡ καϑαί. 

περ αἱ ὠδίνυσοι γωωνώγκες «(ποῦ ὠδίνων οἱ φκωήονται, ὅτω καὶ ὁ δόλον ἐργαζονδιος, 
«ορὶν ἡ τὸν πλησίον ἀδικησαιμαυτος αἱ αχόπηεται αὶ ὁδγυνάται, τὸ ὐχ ὡς ἔτυχεν, δλλαὶ 

μ᾽ πολλῆς τῆς ΙΝ ἃ δ .9 ὺ ὃ πικρὸν τῆς ὀδγώης πρδα φῆσαι βαλόμϑμος, ὠδνα 
ὧσράγμα ἐκώλεσιν. σπου γᾺ} ἐὸμ βόλητω ἡ γραφὴ αἰφόρητόν τινα ἡμῖν ὀδνυωΐζω το 
οὐδείξαοϑαι, ᾧῷ νόμοι τῆς ὠδῖνος αὐτίω αἰ πσοχράφει. 89 ἢ αἰλλαχού φησιν, Ω- 
γες θλδίίον χατοικοιιυζᾷς Φυλιςεί μι" τύτές!, Φέζος ἡ ὥϑμος, πόνος, ὀδυρύη. χαὶ πάλη" ; 

Οτὸν λέγωσι, Εἰρίωη ᾧ ἀσφώλεια, τότο ὠδοῖς αἰφνίδιος ἐφίξαται ὅλε ϑρος, ὦ- 
αστρ καὶ ὠϑδὲν τῇ εἰν γαςρὶ ἐχούσῃ. ογζοιύϑου δύο αἰνίηεται, ὦ ἀφόρητον, ἡ ὃ ἀγσο)ο. 
δύχητεν. χαὶ ὁ Εδεκίας, (δὯΙ ἥκει ἡ ὠδὲν τῇ Φουτούσῃ, ἰαοω δὲ Ούκ ἔχει ἢ τεκεῖν, Τὶ αὐφόρη- ες "ἢ 
τον αὐτι φόρον οὐγδεικγύμδινος. ὅτω δὴ χαὶ εἰὐγζωῦϑω ὁ πσξλφήτης. κἀν γὸ μιυθλαχις πονη- 
ος δὶς ἢ, Ὁ κρατήφιον Ὁ ((ωειϑύτος νὶ οἱ οι φϑαίροται (φυσικὸν γυδ 61, ᾧ δὰ ἴθε- 
οὗ τίω “διογίω ἐντεϑὸ) καν μνοία φιλονεικήσω δι, ἐφέφηκεν ὠκεῖνο χαταξοών, χολᾳ- 
ζον, χατουδικαίζον. δ) ἐκ ϑδεῖς ἐφὶ αὶ ἐν χαχία, ζωνγτων, ὃς ἐν μυρίδυ ὀδοιζωυ αἰασομδίο, " 

ἡ βυλθυόνϑμος ζὰ κακαὶ, ἡ εἰς ἔργον ὠκφέρων Ἐρβυλή ἢ γὺ τὸ Αχααδ “πογη 9 τέρον; 10 
δ᾿ ὅμως ἐκῶνος Ἐχιθυ μυήσοις ὦ αἰκιπελῦνος, εἰγνόησον πόσην ὀδύνην ἕογεβασιλϑὺς ,ϑύν 
ὠνγὺὴ πάντων κρἷ, ὶ οὐδένα ἔχων αὐιλέχϑντα, γΦ ὃ (ἀωειδύτος “ὲ ἀλφον ὀνκ ἥνεεχο, 
εἰσηλϑε σκυϑοφπαάξων, κατω κύπῆωι, συϊκεχυνδῥος, πολλὴν ὥχλυν Ἐχὶ ὀψέως φέ- 

ρων τὴς ὐπὸ Ὁ ((ουειδῦτος κουτουδίκης Τ' ἐλέγχον (τὶ Ὁ τυοησώπυροηρύ Πωνρὺ κὶ δεινά. 
ἀϑρος συσκιαῖσαι τίω ἐἰπὸ τῆς ἀθυμίας ἐγίενονδῥζω αὐτῷ ὀδυωύμω. ὅτω φρεώ ἡ πὸ 15 
Φ γυναικὸς φίμετο χατώφωρος. ὁ νϑἕ το πυφλδύτης ὁ πσοὺς Ὀσοιύτίω ἐϊοκείλας το- 
νηρίαν, δ γ “ὲ ὀδυωίω οὐκ ἤγογχε τίω ἀἰπρδας κριτηοία,ὸ βρόχον ὀυηαψε,ὸ ὅτ ᾧ 
βίον χριτέλυσεν. ὥασερ δχυ ὁ ον πονηοία, τοσαῦτα πάσκι, ὅτωφὸ ὧν Ὥρετῇ γαλήνης 

ὡἰπολαύει ἡ ἀταροίχου αἱ ονοίας. σχϑστθι δ᾽ ἠξυλή,ϑη τἰς Ἴνα αἰ μύναοϑαι, ἥ ἀρξαι 

χεροῖν αἰδίκων ; ϑρφ. πόσου παδι δεινα, πληρφύτωι θυμοῦ, δζμκυ]ε) αἰσαὺ (γής, 1ὰ 
μνοία κύματω κινᾷ λογισμῶν, ὁδους ἔρχεται μινοίας, φόζος ἔπεισι κὶ αἰγωνίω ἢ “ὅϑμε, 
τῷ ϑυμούῦ αἱ οκόπηοντος, Ἔ φύβυ κατασείοντος, πῶς ἐχττύχη, πώς ἐπεξέλϑη᾽ υἱ 
“δ μέλλονγος αἰδικεῖ νι, ἑαυτὸν οἰπόλλυσιν. ὁ ὃ ὠκ(αλὼν τέο ὀργέωὼ, απόμτων ἀ- 
πήλλαχι) γὐτων᾽ ὁ μάλᾳ Εἰκότως. πότε γὸ αὑτὸς κύσιός 91, ὃ δ πὸβ ὠπήρτι- 
σεγ᾽ κείν ὃ Οὐκ ὅτι, δλλὰ αὶ χαιοϑ χρεία ὸ τύττυ, ὁ δῦλυ, ὃ χαχϑυργίας, ὶ ὁπλῶν, 15 
Φ μηγχαγημαίτων, ᾧ τσδλσκρφυσμών, ἡ κολοικείας, ὦ δουλείας, χα! αἰ ασοκρίσεως. ὁ- 

». “ΝΟ ,»] .«..» ! Δ ε δ. ») ΝΕ ! ! 
ρῶς πὼς θυχϑλϑν ἢ Ὡὐὴρετή, δύσκολον ὃ ἢ καχία, πώς ὦ (ἃ αὐτάρ ον, Ὁ ὃ φορύζων »(- 

μὸν; ζω)τίω γοίνιω «( ασογραίφων ὁ σδλφ ήτης ἐλεγέν᾽ ἰδου ὠδίγησεν αἰδικίδμ, (κ- 

ἌΟε πόνον, χαὶ ἔτεχεν ὀϑομίθν. οἰγτεύθεν δείκψυται τί οὐ χτ' φύσιν ἡμῶν ἡὶ αἰδικία, ἀλ- 
λοὶ καὶ δλλότοιον {ι. δ Α ὁ βαρεώει, ᾧ ἕως δ ἀπαλλαγώμϑμ, ὠδῖσι αἰθεδαλλει. ἐπεῖαρ 

Ὁ ἐμέρυον ἕως εἰπϑρετίξηται τὶ φύσιν, ἔγκειται τῇ φύσει (ὅζ τῶηο ᾧ υδέει, αι 

πῦνον Οὐκ ἔχει) μ᾽ ὃ Ὁ τελειϑῆναι, ἐδρ ἐγδὸν νϑύη, πραὶ φύσιν δεὴν καὶ “ἡ ατειδῖ, "- 
ιν ᾧ ὠδῖνες, δίθπτερ ἡ φύσις ογοχλουνϑήη βιαϊζε.) ἄξω ϑησαοϑαι,ὧτε ἡρασαμδνα 

Ψ᾿ 



Εἰς ᾧ ζ. Ψὰμ. γῇ 

πϑρ αἱ ἀχο»τίοασου, χα Οὐκ ἔτί διυνάμϑέη Φέρεν. ΩΝ ἐκᾷ , παξῤτερρν σύλλννψας 
ἥρς ταν ὡἰδρ᾽ ἐνῶϑα α τρόϑτο ὠδρησερῶ τὸτε (ἰμωελαζε. τι δὼ ὅσην Εἰπεῖν; 
δον καιρῷ τὸ ὥου ἡ ὠδιφ᾽ Ἔ " ὁμοῦ τὸ γ ἐξυλδύσατο. τίς πονηξϑν,1) 

σὐήμεη αἰ σεῖς ωδοζιραὐ φαύλας ουῖ ὁ τεγαναμνᾶ 
ς χαταθληϑὲν ἁπταἷξ απέρμαι, αὑτὸ ἡ αἱ φπλάῆε.). ΒΝ δόλος ῥατόοντων σί.- 

μέ69ι ὅτος καπεξ λήθη ὁ λογισμός, ὦ πάλιν αὐελον ἕτερος ̓ ὺ μυφλαι καταρολσι Ἐπο- 

νηραν τύτων απερμοϊτῶν, Ὁ καθ᾽ ἐκούτην ἈΜέΘΑΥ συλλήψαιρ ὁ ὠδένες ἐχεφλαίρύσοι τίω 
ζῦτα ηἰκῖασαν δ)γαβνοιδν. ΝΙ ὙΣΡ̓ Οιούτος ὁ Ὦχος, οἷος λὶ ᾽ γευαρδῖ. Νὰ ὡαστῃ 

θη δῥἐχιϑυων τίωυ μιήτρὰν δζρι ασώσι,ὰ (οὶ πλϑυδο: ὁ ἤδντα (Οἱ παμῖα ασϑϑιι- 
το σ᾿ ὅτω καὶ Πχ Μ δόλων ἡ δὶ τὴς αἰδικίας. δλλαὶ καὺ μνθλα, Φιληνήκησωμϑμ, ν δυ- 

ησὐββα αὐδατῆσαι τῳ! λόγῳ τέωι αἰλγηδὸγα δὼ αἰ πσομδῥάσιν (ὦ κακοί. δἰ κα ίς 
͵ φησιν᾽ Οὗ ὃ κακὸς μόνος αὐτλήσει κακά. αἰ γ χαλεπώτερον ὼ αἰλγενότερον τῷ τάφο, ε, 

βασκαίνοντος, τῷ δχτόσλδλοντος, τὸ Ομ ϑλλοτοίων ἐφιεμῦμε: δημία πόμτὸς χαλε- 
πώτερον ᾳ πὶ ϑη ζῶτα τίω υχίω καταξαίνᾳ. ωᾳφ Εἰκότως ὠδἔνας ὀκχάλεσι ὥι χρη λογισμοιφ, δλλλ᾽ ὥασερ αἱ γειυάροας απὸ (μωδσίας πἰκῆασι, κἀν δὲ ὑγιειναὶ 
(ἀσώματα ἡ, τοιαῦτα καὶ τὰ οζόμϑνα, «Ὁ διεφϑειρμδύα, μεμεεῖχεμ μ γϑνέων Υ̓ φύσιν ̓ 
ὅτωκὶ (χὶ Ἔ λογισμωύνκαὺν  αἰγαϑοῖς συγήένη, τοιαῦτα ἐςαι ἴω ἐκηϑνα δ δ “πορηρϑίς, 
ἐμὴ αποϑσέχης, πολλίω ὀκεῖθεν λήψῃ Ὁ λύμην. ἀχουσον γϑεῶῦ ὁ ωροφήτης τί φησιν" 

νδΑπὸῦ φόθυ συ οὐ γαςρὶ ἐλοίφορῶν, ὶ ὠδινήσαι ϑν, ὁ ἐτέχομδι πνθῦ μα σωτηοίας ̓ δὴτὶ πε ικο. ζας 
ἐο ἢ ἐκ Ὁ διαξόλυ (λα αἰασί ῥηξὸυ,ὼ ἱφὸν αραϊλνης ὑ φαίνασι. φύγωμεν τοίνυν τὺς Ησ. νἢ.4. 

πονηρός πῶς "ὃ ἐκ ἄτοπον, ἴξὸν οἰστὸ Ὁ Θεῦ πσοϑςαγμμαύτων συλλαβεῖν ὁ τεκ εν, μοι 
βύλοοϑαι, λα (ὁ πονηρῶν ((μωκσίας διώκειν᾽ ζω τὸν ποιοιωζζις, ὥασερ αὖ γυ-: 
νάϊκᾳ ἔχουσαν ὀασίαν βασιλᾷ (μοναφ ϑίεδαι, μυὴ αὐέχοιτο, δλλ᾽ αὐ) ὠκείνυ ληφὴν ὼ 
πιγωρύνχον αἰ φφῖτο λφίξᾧν ((μώοικον » λϑίκοον ὠρυξο, χαὶ ἀψέσκανψαν αὐτόν. καὶ ἐμεπεσεῖται 

τς 45 ἐς βόθρον, ὃν εἰργασειτο. πώλιν τοῖς μοταφορκῖς κέγγρηται, ὥασερ διὸ τὴς ὠδῖνος (ὃ 

πίνον δηλων, ὅτω ὅρα τῷ λοίκκου ζω δυσαπαίλλακτο οὐδεικψύμϑμος. ὁ ἐμιπεσεῖπω Εἰς 

βύϑρϑν, δ Εἰργάσατ ᾿ περ ὑτερὴς φήῳ ὀρύσσων βό ϑρον τῷ πλησίον αὐτῷ, ἐμ- Ἀφοιμκρα, 

πεσεῖται Εἰς αὑτὸν. ὶ τούτο τῆς τῷ Θεοῦ φιλαν,ϑοϑπίας, Ὁ τοιαύτζω συγκληραί.. 

σαι τῇ Ὀχιζυλῆ τίοὼ φύσιν, ὡςε εἰς κἄν: Ἐχιξολϑύονᾷς πἰϑετοέπεαϑαι ἕω ω ζῷ 

30 παιδία, ἡγάώγκασε Ὁ μητέρρ. Μωυσέως ἔκϑοτον δύρᾳ τὸ δέος ποιῆσεω τὸ βρέφος ἢ Ἐὰ 
αὑξηϑεὶς ὠκεῖνος, πλϑζις ἀπώλεσεν. εἰντεύϑεν ἡ ἢ δύ μὴ 'χϑρμία, τῷ Θεούδ μαίλιςα .16- 

λάμπει, ᾧ τοῖς πονήρφς πολῖς ὁ σωφρονισμμὸς,χαὶ τοῖς ὀζαφύύχϑυσιν ἡ ἡδονή, ὅτω αὶ ἐχὴ 

τῇ παγκαίλου Ἰωσὴφ γέγονεν. ἐμαλόντες Δ αὐτ' Εἰς δουλείαν, ἔπαϑον ἀἰεἶρ ἔπει- 
)νοὶὺ (Ὁ δ᾽ ἔθλα, αν φουὲν, δρλαὶ καὶ ὠγησαν᾽ οὐ)" τίωὼ τφαγωδιδω οὐκείνζωυ ὦ πν ἐ- 

35 μέγαν. ᾧὶ πολλαὶ τοιαῦτα λέγειν ὅξὸον, σχόττει δὲ ἡ σχὶ ΤΜ ἄλλων. ἐπὰεονέκτησέ τις; ἐ- 
αὐτὸ ὠπώλεσι. (ὃ ζ' Ν᾽ πλεινεκτηϑώτου πολλάκις  ὠγησε, πίω 8 ἑαυτῷ “υ 
(οζλύφωχεν. ἠδίκησέ τς ,ιἐἑαυτω τὸ ξίφος αὐἰδκέττειρεν. ὦ γὸ τὸ παϑεῖν κακῶς, διλλαὶ 
τὸ ποιήσαι και κῶς, ἧτο μρέλιςαί 581 τὸ ποίό εν κακῶς δ ὅτο ἡ Παῦλος χὔρηνει μᾶλ.-- «ΚορίεΖ, 
λον ἀδχείοϑαι, ᾧ μυὴ αἰδικεῖν, καὶ ὁ Χοιφὸς, ραπίζοοϑαι καὶ μὴ λύτιῤῥαπίζειν, ββρλλαὶ χαὶ Ματθαν, 

μὰ παρέχειν ἑαυτὸν Εἰς Ὁ πύίϑέν. τούτο μεγίφης ἰοίύος, τούτο αἰ πυμονζὼ ἐργάξεται, ΤῸ 
ἰχυθαὶ τίω ψμὼ κατασκθυαδει, τῦτο ΤῬΜ παϑῶν ἀμωώτερον ποιεῖ. ὁ γὸ αἰδυκϑυ ἐτε.- 

" ἡ κῳὶ "2! ' » 7 ἜΨῃΨᾳΕΗ, νιν » ! 
6»»,γ. τυτῆων, ἢ υθοίζων, πρότερον αὐζὸς κἰ ποὸ τῷ πάθους χειρωλεῖς, ἡ) αἰχμώλω- 

τὸς λρόνϑυ»ς, τε δοκεῖ (ὃ σρλησίον οἰδικεῖν, αὐτὸς Ὁ χαλεπώτερα πέπον), τίω ἐ- 

λατίω 



ψν μϑ.γ. 

γὴν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
«οὐτίωυ δουλοίαν δουλϑύσας. 17 Ἐπιςρέψαι ὁ πόνος αὐτῷ εἰς κεφαλίω αἰ 
τῷ, αὶ "αὶ κορυφίω εἰντψὴη αἰδικία αὐτν κοταρήσεται. ᾿ 

Καὶ ὐὲ Αχιτόφελ, ἡ αἰοὶ τῷ Αὐροσπιλώμι Φυῦτα Εἰρηοϑαι φασιν᾿ ἀμφε: 

τέρων Ν᾿ ἡφαλὴ εἰς ἡιμμωρίδν κουτέζη, ὁ ἅ γὺ ἀγγν" γθησαίχϑμος, ὕτω ᾧ βίογχᾳ. 

αὐλυσεν᾽ ἐκεῖνος ἢ «ἰοῦ ἄμνδοο ἐλθων,ὶ ὀξουρτηϑεὶς αἰπὺ τῆς κόμης, πολιὼ ἐς ς 
κρέμιατο χρόνον. ὅτω ἡ [δος ἀγηνη (ὃ βίον κατέλυσιν͵ εἰδὼς ὅτι ἘχῚ χακῷ τῆς αὐτῇ 
κεφαλῆς αϑρσα εἰργείσατο. ὃ Αχιτόφελ γοήσαις ὃτί πϑϑτως «βεέςαι ὁ Δα(ὶᾳ, ά. 

“πήθων α'πήγξατο καὶ ὁ Αξεοσωλὼμ ἄκων ὠκρέματο,ξ, σύο θύϑέως αγηρεῖτο,δολ ὦ. 
ασερ ον διχαφηρίῳ το ἢ ον αγηρτήνη, ἢ ᾧ ξύλῳ ποοσηλωϑη᾽ καὶ τῷ Θεοῦ αὶ ψῆφον 
ἀγωϑεν φέροντος, (τὶ πολιω ὠκρέμωτο γρύον, «ἰαυὸ τὸ (ἰωειδότος λοιπὸν μας!- ὰ 
ϑύμϑνος αὐτὸς δ δ ἐπεθύμει τίω δεῖξιδ τω λαιμῷ βαγῆΐσω τῳ πατεικῷ ὁ ̓ὶ 
πὰ τὴρ καὶ ὕτω φοίσαοϑει, ντιῖ παρήνει τοῖς ςρατιώταις. ὁ τως οὐκ ἰώ κενοδοξίας 

Ὁ λεογόκϑρον, ὅτι αὶ μ( ' ϑοίνωτον ᾿Οἰποδύρεται. ὁ ἥω μοίϑης ὅτι Οὐκ αὐ, ϑονπίνς (ὦ 
' «ασουδὴς ὦ γιγγομανον, λλ, ὁλον ϑείον ἣν Ὁ δικαιφήθλον, τεῖχες χα ξύλον αὐτὸν ἔδυσαν, κὁὶ 

ζαΐον παρέδωκε,  αντὶ ( δοννίο κἡὶ κόμη, ἀντὶ ὃ ξυλν Ὁ δένδρον γέχϑνεν, ἀντὶ ὃ ςρα- καὶ 
τἰὠτο πσολσήγου δι αὐτὸν ἡ ἡμίονος. ἡ σκόπει τὸ πρὐοριδοξον. ζωῦτα παϑόγτος, Οὐ 
ἕζλμησε πολσελλ)εῖν ΝΜ ἀυτω, χαὶ καϑελεῖν αὐτὸν, ζοσαυύτης μονϑῥης δολῆς. κῃ 
Οῦτο ὁ Θεὸς φκονόμει, ὦφε μήτε καϑουιρεϑέεζαι, μήτε δεδενϑήον ἀπενεηϑέωαι ᾧ τα- 
τοὶ" ὯΝ αὶ πατοικοὶ αυλιαχνώ πέρᾳ τῷ μέΐξου τίω φειδὼ ἐπεδείκψιεστο, χα ΟΝ 
Φαυ μαφοτερϑν᾿ ὅτί ὁ κουτλλαξας αὐτῷ ὧν πατέρῳ ᾿δα αὐτὸν αἰγήρει, μονογευχὲ κατή- ὦ 
“096 στφοδρος ἔχιςας. αὐλλ᾽ αγήρει ὥ ὧπ' ̓ ἐψηφίδετο δὲ ὁ Θεός, ὁπ Νὴ ἀγωϑιὴ 

«ῆφος χατεφέρε, ἀκυσον αντν τῶτο πῶς γϑρέφησιγ, Εἰπὼν ἡ, ἸὨλὶ καρυφίω ἡάδιε 
κίᾳ αὐτυϊκαταξήσεται, φησιν, 

18 Εἰ ξομολογήσυμαι τω Κυρίῳ κι τίω διχριοσιωύζυ ἐστ ὁ Μαλωῖ τῳ όμαδ 

Κυρίν Ὁ υνίρου. Ευηοραξῆσωμϑμ, φησιν, ὃ ἢ ἑτέρων χαίρων σφα γοῖς, λα ᾧ Θούν Π 

“ψῆφον Ἰλτοδεηρμϑμος. αὶ ἰς διώατω αὐτῷ θυ λσράφῆσαι κατ τίου διχαιοσιούζω αἰτεῖ; ἧς 
ὃ) «τὸν αἰνέσει,ως ὃς!ν; συσείς. “81, χτὶ χέρα διχαιοσιωύζωυ ἀστῷ; δμτὶ τῷ, Ἐχὶ τῇ δι- 
χκαιοσιιώῃ αἰντῳ, ὦ ἀσω τα Κυείῳ πελὸ ἕῳ. ἐτι »δ 681 Οὐνικητήφια᾽ ἀντ 

ΡΝ ὅθι ζῳ ζφπαια, σέκ ἐμά. καϑοΐπερ ΝᾺ ἸἘχὶ Ψ»'Ἕ πολέμου, βωσιλέως γυηνήσαντο, 

“ορ9ις φήσαντες ἀϑυσῃ Εἰς ὠκῴνον ζιὶ ϑφημίας ἀναφέροντες ὅτω κα γὼ ποιήσω,φη-) 
σί, δ οὐ τῦτο οὐκ ΕἾπεν, “ξομολογϑύμαι, δον ὀϊζομολογήσομ,δοιλών ὅτι οὐ μ(' 
ᾧ τυχεῖν ῬΨ ἀγαθῶν ξχιλανϑανόται,, Οὐ ὶ γίνοται ῥαϑυμότερος᾽ δλλαγήφε ᾧ ὀγρ 

Ὑϑρέν᾽ Οὐρι 5) 7, ὁ Θεὸς τῶτυ δεῖται, δλλ᾽ ὅ) Ὁ ἡμῶν τῦτο γξισιμον κερδουλέον. ὦ. 
ἀτερ Ν᾽ θυσίας ὀλοιίξεν, χὰ δεόμϑμος ϑυσιαΐν (Εδλὼ γ)} πεινάίσῳ, φησίν, μι σοὶ Εἰπο) 

ὐλλ᾽ ἐνάγων τοι δ, ϑοζπους Εἰς τίου αὐτῶι μζυδ᾽ ὅτω καὶ ὕμνος δέχεται, δεομδνο κα 
τὴς πὴ ἡμὴ" θὐφημίας, αλλ Ὥχθϑυ μδὴ" τῆς ἡ μδῇψ!' σωτηρίας. Θεῷ γ)5 αὐθεασούδα- 
4ην ἡμδιυ ὀχίδοσις ἡ κατ᾽ Φηρετίωυ. συυδνὸς ὃ ὅτω ὟΨ ἡμετέρων, ὡς αὐτῆς Ἐχιδίοται. 

ψαύλλοι κα τω Θεῷ, ὀκσλιγηῤυδρος εἰυτ τίω διχαιοκρισίδυ, πίω μοχκροϑυμίαν. αἱ 
πού, φησιν, ἡ μακροθυμία, αγωιρεθέντος τῷ τυροίγγδ ; πολλὴ ΖΑ ὦ ἢ μεγᾷίλη. ὸ γ ὩΣ 
Φῆχεν αὑτὸν πολιωὼ χούνον, ὡςε Εἰς μετϑμοιαν ἐλθεῖν ̓ ὁ τὰ βασίλεια κατα, ἔδωκεν κα 

ἥω τίω οἰκίαν ἰδὼν, Εἰς ὦ ἡυξήϑη ἡ ἐτράφη, ἡὶ (ῷ τῷ παΐξϑς σώμζολᾳ, Εἰς μοτ- 

γοίαν ἔλϑη. Εἰ) μὴ) ϑησίον τώ, ἡ λιβίγζωυ Εἶχε ψυχίω, ἱκαναὶ παγζῳ ὀκᾷα αὑν- 
. ,»ϑ, “ » ! ἌΣ γ 

τὴ ὀπαγατεῖν᾽ ἡ τφώπεζα,καϑ᾽ ὦ ὁκοινών τῳ πατεὶ, ὁ οἶκος, (Οἱ (ἰονέδρια, ὑ)αι Θ 
ΒΝ ᾿ ᾿ δ! 



Εἰς ᾧ Ὁ. Ῥάα. ο΄ 4738 

λόγι αὐτὸν χατήλλαξο Φόνον τοιούτον “πεποιηκότα, μ' τύτων, κ᾿ ἕτερ [ὦ ἱνᾳναὶ 

τὸν μαλοξαι. ἡ γὸ ἡκσσεν τί φυγαὶς ὸ ἀλήτης σέδενρχετο, ὅτι ζῳ ἐδατα ἔπαος 
δνα, Εἰ μη ζιῦπο ἐμωλοαῆν, ἔδει αὐΐον αὶ τῷ Αχιτόφῇ, σωφ ρονίσωι ( ἡ ἀγηδη,ο 

ἀκ ατος) ὡςε [4 πόμτων ἐλϑεν Οὐ; μετλμοιλν. οὐοὶ "ὃ ἠγνόησε (ἀτὸ φίλυ. τἰ3 

ζξ ἐγων ἐγιαλῳῷ τῶ πειτοὶ ζωῶτα ἐποίει ὅτι 2 ὄψεως αὔοὯν πεποίρχεν ; ὄν ἐδὲι ΠΝ 

“ως ἥρω μοίσοι, ᾧ Ὄντοδ ἐξαεϑαι, ὁτί αἰδῇ φοκ]ονον “λνόμδιννον ἡμέρως ἤνεγκεν. οὐδ 

συοὶν ἔχων ἐγχαλᾷν, αἰλλ᾽ ὑχιϑυμία αἰ λοις αὔκσίρῳ, Ὁ ζᾳῦτα λοιπὸν γέροντος ὄντος πῷ 

παΐζ9ς, ἡ πὶ ϑύρρις τῆς πτοϑσδυκίας ὅσης, (ἕν ἀνέμεινεν ωρρὶὲ μιαρὸν. πῶς Ὁ Τσέκ 

ὠθώνσεν, ὁτι ᾧ νινοΐσαις πόμτων ἀϑλιώτερϑν ἐξει βίον, ΗΝ ἢ ἡ) αἰχφθτρρτος, ἡ Ὃσὸ 

1 τ θγπαίν ; πούγιω ( ἰσιν (ᾧ πενίδν ὀδυρθνϑρμοι; πύσης ζω τα πενίας χαλεπώτε. 
6: πῦσης γόστ; πίσης ὁδ' ἕϑης ; Οζε Εἶπεν σϑοδν τοιϑ τον πσϑϑς ἑαυτὸν , αλλ σεεὶὶ .α'- 

πιδυασέτησεν, Οὐδὲ ἐκδρέώησε λέγων" χαλας γ4 ὐπολαμξαύω ζας αἰ μοιξαὶς, ὁ εὖ τῷ 

νύμῳ αὐτο μδα 6 μ ἡ μέρρι ἢ νυκίὸς, ὁ οὖν αξιω ματι ηριούτῳ, παίντων “ἡμόμδνος ταπεινό- 
τερϑς᾽ ΟΜ ἐϑρῶν φεισοψϑρος, Εἷς χεῖρρις αἰχολάφου ποαδὸς δξεδυϑίωυ. σϑείδν τοι- 

μανία; γς οὗτον οὐκ Εἧπτεν, Οὔκ ὠὐγένόησεν, αὐλλ᾽ ἔφερεν ὦπϑμτα μ᾽ "φιλοσοφίας, μίαν ἔχων πα- 
εαμυϑιλν ἐν τοῖς γινονῦμοις, Ὁ τῷ Θεού ζωῶτα Ε ἐδῦτος γίνεοεϑευ. χαιϑούπερ ἡ (ὦ τοῖς 

παῖδες ἐλέχϑν᾽ Καὶ ἐδὺ μὴ, γνωφῦν ἔξω σοι, βασιλεύ, ὅτι τοῖς Θεοῖς σῳ ε΄ λατφθύονϑμ, 
ἡ τῇ Εἶν τὴ χρυσῇ, ἢ ἐφησακ δ τροσκιωυούϑμ. Εἰ δὲ τις Εἶπε πρὸς αὑτοις, ἣν 

ποία ἐλπίδι δἰποϑνήσκετε ; τί “σδλσϑυκϑίυτες , ἃ 3 ἐλπίξοντες μα ᾧ ϑαίγατον, μα ὃ 

Ἰο πῦρ; (σνέπω γ» τῆς αναςασεως ζω καὶ πσολσδοχί4) ἡκύσεν δ ὅτι αὐτὴ μεγίφη ἡμῖν 

αἰτίδοσις, Ὁ δχρὰ Θεὸν δἰ πηϑαινεῖν ᾿ ὅτω καὶ αὑτὸς μεγίφην ζω τίων ἡγεῖτο τρθᾳ- 
μυϑιὰυ, Ο ᾧ Θεὼ Εἰδότα ζατα μὴ κωλύει. ὲ ΣΝ ἐροιςὴς μινθλάκις ὸν ἐλοιτο 

Αἂρ ἐρωκδιης κατοστῥα γῆναι, χα! τοι συ σὴν μῷ ϑιίγατον αὐτο εσδυκδίν Ὁ» ἐκείνης. ὅ,.. 

τῷ δὴ καὶ ἡμᾶς δεῖ, μη βαριλείως τσϑϑσδοκία, μηδὲ ἄλλῃ τινὶ “ἿΜ᾽ μελλόντων αἰγαῶν 
15 ἐλπίδι, δλλα δὲ αὐτὸν (δ Θεὸν πόϑτα πείσειν. δλλ᾽ ὅτως Εἰσὶ πολλοὶ αὶ ἐτι ὀϑαπε- 

“  αἤωκέτες, ᾧ γω,ϑροὶ, " ὅτι σστῖὶ μ( Τ᾽ μιοϑού τῆς “διρετῆς ἐφίζνται. ἢ ὁ (ὦ Θεὸς ᾧ βασι- 
λείαν ἐπαίίελλ ὀνϑμος,Ο(κ αἰκουετα ᾽ ὁ ἢ Δι᾽ θ΄ ολος γεεννὸν πσοοξενών, Φιλόται. αὶ 

ζωτως τὴς μιαφίας γα λεπώτερον (ἢ τί λέγω γέενναν ; ὁ κσξ9 τῆς γεέννης ον ζιῦϑο 
ὀδοιμίιυ, ἃ αἰογουυϊου,ᾧ γέλωτοι ἐπάγων αὶ μινοίας κολοίσεις, πολλοῖς ἔχει (ἄσ πσοσ- 

40 πέχοζας. οὐνόησον γϑιω (ὃ μοιχὸν, πτῶς αἰϑλιώτερον πϑύτων ζῇ, ὃ σοὺ τὴς γεέννης 
πόύτα αἰ πῦο τό]θύων, ἡ ζωις σκιαῖς τρέμων, πσοὲς σεεῖένα ἐλθυϑέρ»ις αὐτιΟλέπων ὁᾷ» 
ἡαλμοῖς, δλλαὶ πλϑζῳς δεδεικως, ὧν Εἰδυζοε, «ἂν. σῴι Εἰδυζῷε, ξίφη βλέπων. 
χϑνηιῦμα, ἐπηρτηρμϑμοες δημίοις, δικαςφήρλα. αἱ τοιούτον ἡ σωφρϑσιωὴη ἔχει, καν μωθί- 

, ος ποῖσς ἔχῃ ; ζύκ αὶ ον ἡδονῇ ὁ σώφρων, αἰεὶ ον ὀδυωΐῃ ὁ μοιηὸς, ἢ ον σκότῳ εὅτω ᾧ 
ὁ5 Τλὶ δύ ἄλλων δὴν ἰδεῖν δμηηωρδῥων ὀργῆς, ἡ “Μ᾿ κε ψτοιώτων ὀργῆς “ΟΜ αρπαζοντων, 
"ἡ ἑαυτῶν παρδοϊέντων. ὡ ὥ ΡΝ ων λιψϑμι καϑηντοα ᾿ Φ ἢ Εἰς ᾧ δῦ ονπον ̓  

παοφντῶν ὀξενρηϑέντες καϑίυ, καθ᾽ ἐχατιν αὐἰϑιέρχονται τίω ἡμέραν. χωρὶς ἢ τύτων, ὃ- 

τὸν ἡλικίαν ὁ πλεονεξία συξων καὶ ἀκολασία ἐκ τ οκϑύσαν αὐτῳ πτοϑς ᾿δὀἰπόλαυσι ἐ-- 
, χρᾷ τῇ ϑανώτε (δ φόζον ἐλικείωϑμον͵ οὐνόησον οἷα παίει δεινα΄. δλλ ἐχ ὁ ἐν Σρε- 
4 “ ὄλλα τε χαίρει ἡ δυφραίνεται,ν κοιτα μιαρφιινονϑδῥης αὑτηὶ, τῆς δἰπολαυσεως,ἀλ-- 
λᾷ μαλλον αϑόουσης. ἴορις μδρ δίζυ μοιχοῖς͵ ὸ ἀκολθφοις, ὦ “Ἀεονόξίαις, ἡ γαςριμδὸ-. 
251, ἐκπήωσις τῆς οἰπολαύστως ὠκείνων, Ὁ γῆρφις ᾿ Ὅς ἢ, ὀλίτωτις τὴς ὀιτολαύσεως. 

ὡτε χ, Τγ09 τὴς γεέννης ὁ πσοϑ ΟΜ ογτεύθεν λμιαρών ἱκανὸν ἡ τῦτο κατασείσοι δ .- 
γοιὸν. 

ων 

Δὰν. γ0. 
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νοιδν. ζωῦτα ὅδξζυ εἰὐγνοοιῦτες, φϑύγωμϑν χακίαν, ὁλὼω θα, οὐρετίω, φιλαΐμδν ᾧϑθιε 

ὃν, μὴ Αἱ σ' τὰ αὐτνὶ δλλα δὶ αὐτόν. ὅτω δ} καὶ τίω κῸ Τ' βίον ἡ τίω κατ᾽ ϑρετίω 

ὁδυύσομϑν ὁδὸν, φενζωὶ ἅ ὥσαν τῇ φύσει, ϑύρφὸν δ τῇ πσϑϑαιρέσει 1} ὀὁδουπύρων γύνομες 

νέιυ" ἧς Ἄμοιτο πομζα φήμας Εἰς ὃ ἄκρον ἐλϑεἢ χάφατι αὶ φιλον,ϑοφ πία, τῷ Κυρί. 
ν ἡμδἜ Ἰησῦ Χοιςού, ἢ ἡ δξα, Εἰς (ἦν αἰωώνας “ὝΨ αἰώνων. Αμώ. ; 

ψόαν, ΕἸΣ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ὙΠῈΡ ΤΩΝ ΛΗΉΝΩΝ 
Αλλος, ἘἸχυίκιον πὸ Μ᾽ λινών Αλλος, Τῷ νικοποιῷ 
τῆς γύτ3! Οὐδ Εφραῖος, Λαζλυαοσή, ἄλλος, αἰγεθθι, 

: Κύρμε ὁ Κύριος ἡ δέ" ὡς ϑαυ μασὸν ὃ διομά συ εἰν πάσῃ τῇ γῇ. " 
Αλλος, ΤΊ μέγα Ὁ δνομαί ον. 

5 ΔΝ ᾧ “ο τύτυ ψαλμῷ ὄλετεν ᾿ ἐξομολογήσυμαι τῷ Κυρίῳ 
ΟΝ. κι τίω διχαιοσιυύζω αἰτῶ ᾧ ψαλω τῳ ὀνόματι Κυοίν τῆν. 

Ὁ) ψ{{πον᾽ ονζῦθα τίω κἰ ασύσασιν πληροῖ, ὕμνον ὀ αφέρων αὑ- τ; 
2 τῷ. καὶ ἐν ὀκείῳ , ὡς ὡς ἐνὸς 581 πυροσώπου ζῴλεγθιδμα, 

) Κύριε γὰ  ὀΘεὸς μού φησιν, ἐχὴ σοὶ ἥλτισοι, σῶσὺν μ, ογζω- 
ἊΣ ἊΣ γα διὡς ὧκ πολλῶν. Κύριε γΝν},, φησιν, ὁ Κύριος ἡμδὲ ὥφϑαυ. 
μιαφὸν ὦ δνομά συ. διλα πρένετε σιγάυ, κὶ ΚΙ ἀκριθείας ἀκϑύστε. Εἰ )Ὲ} οὐ». 
«ἴτοῳ ἡϑρῶν αἰδοντῶν σουτλμικϑΐν, πολλὴ ο΄ ἡσυχία, ὧφε ζα ὁλέ,ϑρια ἐκᾷια δίξαιϑαι “ὁ 

μέλη: ᾧ τα, ἃ »οδ ὧκ μέμων αὶ ὀρχιςῶν ((μυιςαμδῥυ ὀρ θρῶν, γ»οησατοιῶς 
τὸς δὲ τ» ἀὐοῖς βεξήλου τινὸς καὶ κιϑαυρῳδού, τῷ δὲ μέλοις (ἀ τανικοὐ ὀλε,ϑρίν τυ: 
χάνοντος, αδὸνϑμν ἢ μιαρϑ6 αὶ πονηρφὁ δοιΐμονος " ἐγζυῦϑα, ϑω ὁ μδὲ χορϑς δξ γι 

αἰδρών,ὁ 5 γρορφατης ὕφὴν ὁ πυδοφήτης, Ὁ ἢ μέλος, εἐχὶ ὧκ σουτανικῆς οὐνεργείας, δ ᾿ 
ἐκ πγϑυματικῆς χάρατος, ὁ δὲ ἀδονϑμος,ὐχέ δαίμων, δλλαὶ Θεύς᾽ πῶς δὶ πολλὴν δεί παρ ἐς 

μέχεν Ἐἡσυχίδυ, ὁ «(Τ᾽ φοίνης αἰκούειν ᾧ γὰ συγηϑρϑυταὶ γεχόνα μϑρ Ψ' αἴω δυ- 
γάμεων. χαὶ γὰρ α (Ὁ λύω 2969), χα χϑρϑθὶμε χϑι τὰ σεραφὶμ ττο ἔρλϑν ἔμ, 

Ὁ διννεχὼς ὑμγῷ (ὃ Θεόν. ὧκ τύτων ἦἶ  γ»ρών χαὶ ἐχὶ τὴς γῆς ὀφαγησαν μεπὶ δὲ 
εἰγοκυλθεούτων ποίμδῥων δόντες. ἀἰκούσωδμ τοίνεω καὶ ζαύτης τὴς φδὰς. (ὦ Α ὦβα. 

σιλέα ὑμφψούντες, ἰδὲ Ὄρχὲς αὐτῷ ὀζμλέγϑνται, αἰϑὸ (παίων, αἰδὲ τηρνίν, 
ταὶ (αὶ ἔϑνη λέγουσι ζῷ ἡ ῆνθέντοι, πορϑηζομὶ χαλοιώτες αὐςῆι», ἡ θυρθαρων νικηΐζα, 
ὁ ὗσαι ζιαύτα. ζοιαύτίω τιναὶ φδέω καὶ ὁ μαχάολος (0: ἀδει. νέων γὸ διητεῖται ὶ ζπαι- 
ὁν, ὁ πολέκων κατάλυσιν, ἐχί Οιότων, δλλαὶ πολλῷ χαλεπωτέρων υ ἡ ὄρ, “τὼς ἀρ . 

τα Κυριθοο Κύριος ἡδν.. τῶν δὴ δὰ ἄγων δὼ ὶ πιςευόντων Εἰς αὐτὸν, εν Μ 

σῷ Κυριός ἔδιν, ἡμδὴ) 5 διπλῷ᾽ τῷ: τὸ ἐξ ςύκ ὄντων ποιῆσαι, τωῖτε γγωοϑέωαι ΔΜ 

ἡμδίμι κα τρρ, πῶς ἐκ πυρϑοιμίων ἤίϑησι ὃ κεφάλαιον τὴς θὐεργεσίας. αὐ γὸ μάθης πῶ 
συ Κύριος γέχϑνον, ὅτι ἀπηλλοτοιωμϑῥας ἡ ὠϑροις νας αὶ νιρωθώνζε ῳχειώσατο χῇ 
ἐξωοποίησιν᾽ ὄψμι καλώς ὅτι Ὁ χεφαί λαιον τῆς δὐεργεσίας. τϑτο τοίγεωυ ὠνπληῆδμεο 

ὁ πυδοφήτης, φησίν ὡς ὅχυ μαφὸν ῶ δγομμαί συ; ττές!, σφόδρα ϑριυμια φύν. πῦσῦν λω- . 

μασῦν, οἕ Εἶπεν σῇ... μετρῆσαι ἴθῳ στν) δολαὶ πίω ζ)χίτωυσιν παρέτησε, ᾧ τίω 9 
αὐαβοολίώ. ποῦ (Ὁ τέω ὑσίλν αἰθιεργαξόμϑδμοι τῇ Θεοῦ; Εἰ γ»" ὃ ὅομαᾳ σέ εἰ- 
πων, ὅτως ἐλαύμασεν, ὡς ἐκπλαγάδω ᾽ ἥγα ον φϑίεν κεῖνοι συζνώμώωυ, τίω ϑσιὸν 

ἀπφλέρντιαμμαρ τῇ σοφήν μρἡ τίν᾽ θβέϑευμασὸ ὃ ὕομα δμωομή 
. Ν-Ν ᾿ μὰ " 



Εἰς ἄν. “ἢ φγῷ 

ἐϑϑκνν ὃς ϑαυ ματὸν Ὁ δγομαὶ σψ; οὖν Ὁ» τῷ ὁνόμαῖῖι τότῳ θρύγατος ἐλύϑη, δαΐ- 
μές ἐδέθησαν, ρανὸς αἰνεῳηϑη, οὐ αιϑείσν Ξύξρι ἀγεπεταοδησοιν, σγϑυμα κατέπεμ.- 

Φϑη, (ὦ δοῦλοι γελόνασιν ἐλύϑϑε οι, ἐϑροὶ οὶ, (ὦ ἀλλότριοι, κληρονόμοι, (ὦ ὁ0.- 

ϑοφποι, ἀπίελοι. ᾳ λέγω, ἀγίελοι; Θεὸς ἀν, ϑοφπος »ἐγονεγὸ δῦ, ϑοφπος Θεύς᾽ ὁ ϑρανὸς 

5 ἐδέξατο τίω φύσιν τίω -ἰπὸ τὴς γῆς ἡ γὴ ἐδέξατο (ὃ) δχὲ Μ χεφουζεῖα κοιϑήρμϑμον 

μ τὴς ςρατιάς. τὸ μεσύτουχον αγγρέ,ϑη, ὁ Φροιγμμὸς ἐλύθη, ζῷὶ δϑιεςώτο ξιϑωϑη, Ὁ σχϑ-- 
πεἐσξέιϑη, ὃ φώς ἐλάμψων, ὁ θοίνατος κουτεπόϑη. ζω τα πόμτα οὐνοοῦν “ ζῳ τύτων 

πλείονα ὁ πσφοφήτης, ἀγεδόῳ λέγων" ὡς ϑαυ μα φὸν Ὁ δγομαί σν ἐν πασῃ τῇ γὙὴ; ποὺ 

γιῶ ̓νδαίων παῖδες, (ὦ) πσοὺς Ὁ ἀλήϑειὸν λϑαιογευυτοιώτεί,, Φιως γ) αὐςᾷν" δ ἐ- 
το ρρίμώμυ, οὐδὲ ἦννος ταύτα λέγϑνται ; πὐθὶ τῷ πόρτοκρ φΐορος, φήσωσιν. δλλ᾽ σόν ἣν αὖν-: 

ηὔϑαυμαςὸν Ὁ ὄνομα οὖν παΐσῃ τὴ γῇ. ἡ οδοτυρεῖ Ἡσαΐας λέγων᾽ Οἷτι δὲ ὑμᾶς Ὁ ἐγο.. Ηφ.ν8. 4 
μάμν βλασφημέται ὧν τὶς ἐϑνεσιν͵ εἰ λερρσγάζοντες αὐτὸν, αἴτιοι τῷ βλα- 
σφημείαϑει αὐζ ἐγίνοντο, ποι ἰώ ϑο ματὸν ; ὅτι ἅ γὺ τῇ φυύᾳει ϑαυ μαφῦν, δῆλον" 

αὐϑὰὶ 5 δρ,ϑούποις τότε υἱ ϑριω μιαςὸν τοῖς γγλείοσιν, δλλώ ἡὶ ϑύκουταφρόνητον. δνν ἐς 
13 χὶ νι ὅτωφ᾽ Δλλ᾿ ὅτε ὁ μονολμὴς ἐὸς γροῦμετο, πὸνζωχοῦ δ ὄνομα, ἀὐτῦ᾽ ἤω μαςὸν 
μτ τὸ Χοιφού, Αἰπὸ αγατολών ἡλίν, φησὶ, μᾷχοα δυσμν τὸ ὀγομιοὶ μὰ δεδόξαςαι ἐν Μλαικαῇ, 
τῆς ἔϑγεσι, ὁ πάλιν ᾿ ΕἾ πϑρωτὶ τύπτῳ ϑυμίαμα πυδϑσοαΐγεται τῷ ὁγόμαφυτί μκν, ὁ ϑυ- 

᾿ σία, καϑωυροὶ ̓ ὑμεῖς Ἀ βεζξηλούτε αὐτο. " ἄλλος ̓ Ἑσπληρώϑη ἡ σύμπασα νὴ τὸ γνω.. Ἦσ.ἴα,Ώ. 

ναι (Ὁ Κύομον. καὶ παλιν ΗἾξυσι λέοντες, ψευδὴ (Ὁ πατέρες ἡμδᾷ ἐκ τήσοιντο εἴ-- τῳ, ἐειην 
Ἰοδωλᾳ, ὁράς ὁ7| πόθ ὸ τῷ οὐ αὶ Εἰρηνϑῥα πόμτω θῖν, αἰγτν)Ὁ} ϑαυ μαφὸν Ὁ σιο-- 
μα ὦ πάσῃ τῇ Ὑὴ ἐΐδύετ. 

ὅτι ἐπήρ.ϑη ἡ μεγαλοιρέπειαί σῷ εὑπῤδίω ύδαναν. 
νος, Οἷς ἔταξας (ὃ ἐπαινὼν συ κ'ἰπρλύω “Μ ἐρανωών. Δ τῆς γῆς ἐβινην 

μένβυσα, μετάτει (4) λόγον ᾧ ἐχὶ (2) ὀνεανόν. ὅπερ Εἴωθεν αἰεἰ ποιῴν, πᾶσαν τίω οἰκου. 
Ἦς δύω δεικγες θὐφημούσαν (ὃ ἑαυτὴς δεασυτίον᾽ τῶτο δὴ ἡ ἐνταύθω διικψιὶ λέπιι, 

ϑαυμαςὸν κατω, ὅπ μαςὸν αἴω. αὶ "ὃ ἀν, ϑο5ποι μόνον, δλλαὶ ἡ ἀήελοι ὑμινούσι ζᾷ γε- 

ὅνεμδια, ἡ ἰαΡ Υ̓Μ Εἰς αὖ, βιοοί ποις θ)εργεσιαίν χαρκζᾳς ὁμολφο»ὖσιν᾽ ὃ δὲ καὶ ἐποίη- 
σὴ ὧν πσϑϑοι κίων χοθϑν φήσαντες θη)τὶ τὴς γῆς. ἢ ζρύωυ τῶτο λέγει, ὅτι ἢ ἀπξελϑι «- 
δουσι ἢ Ὁ μέγεϑος πβᾳςῆσαι βόλεται. ὁτὸμ Ὁ» τι μέγα λέτεν ἐθέλῃ κα γφαφὴ , ἃ 

40 αἰ σσήματα ἽἍ φοι κίων τούτων Εἰς μέσον ἀγει᾿ ὡς στὸμ λέγῃ, Κασαὶ Ὡ ὑψος Τ ου- ὙΝ ρβυιαιβ, 
οανού πὸ τὰς γῆς. αὶ παλιν, Καθ᾿" ὅσην αἰ πέχουσιν αἰγατολαὶ Στὸ δυσμών, ἐμμοίκρεωυεν 
ἀφ᾽ ἡμδ" (ας ἀνομίας ἡ μδὴν" ἐνταῦθα, τοίνωυ ωπλήῆηεται τὰ γοβμηρδέα, πῶς μεγα- 
λα, πῶς Αὐδῥογχα. τω "ὃ ὀυσίαν τίωὐ πότων κατωτέροιν, αγωτέρω πότων ἔταξεν. 

" 3. Ἐκ ζύματος γηπίων ἡ ϑηλαζόντων κρυτηρτίσω αἶνον. 

{ τ» ἄλλος, Ἐκ φύματος βρεφῶν ἐθεμελίωσας κρούτος. Αἴλλος, Σ:ωυεφήσω ἰαευ. ὃ δὲ 
λέγη Οιούτέν ὅ81γ᾽ ὅτι τίω ἰακω σῳ ἰὐντεύϑεν μάλιςα ἔδειξας, διώαμιν τίωυ ἀμαλον 

χρῆσας, ὁ ψολλίζυσαν γλώῆαν αυϑϑς τίου δοξολογίδν οὐκείνζου τρανώσας. «Ὁ "ὃ Ματβ,κανι, 

παιδίων τίου ὑμνολογίαν τί οὖν τῶ! ἱερῷ “δινονδύζω, ζωτίων ποοϑδναφωνφνιῶ. χαὶ “"- 
“ἰδέ ποτετὰ ἀλλα τὐραδρακιϑὶ θαύματα, νεκρῶν λμαΐςασιν, λεωρῶν χαθουρσιν, δα μό-- 

(ον δίωξιν, τῷ ἢ παίδων μέμψηται ϑαιύματος ; ὁτί ὠκῴνα μϑβ ὁ πο τοῦτο γέχϑνε,καν 
᾿ μὴ τωρ, δλλ᾿ ὁμῶς γά9ν᾽ Εἰχέ ὧγα χοινωνίδῳ, εἰ μῆ (πον. ὦ γΔΡνεκρὸς ἡ- δ Βαγ, δι λο, 
5 γρδν ἔχ τ᾿ Ελιρσαίν, καὶ λεσσελς ὁκαϑαρίαϑη᾽ καὶ δαίμων ἠλαΐγη"" ἐγ τῷ Δαζδι, Δ βασι δι 

ὅτι ΟΣ αϑλ ἀδιαι μόνα ̓4569ς δὲ παιδίων ϑηλθιζόντων τε πρό τον ἐφθέγξατο. ἵ᾽ δῶ 
7) 

" 

( 
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4,)6Ὃ)Ὶ΄ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
μὴ ὀμαιομυτῇ ὁ Τα δοῖος, λέγων αὐθὸ ΔἢΨἪ ον τῇ παλαιῷ ζωῶτα εἰρῆεϑαι, ἐπελέξαμ 
σημεῖον ἴῴτε πρόῦτον ὦ μόνον γινόνϑνον. ἄλλως δὲ, χαὶ ζιὺ τῶν Θ᾿ ποφξόλων πὶ γινόμδια. 
χαὶ ̓ ὺ ὅτοι νήπιοι σφόδρω ὄντες, καὶ ἢ θύων «τῶν ἀφωνότερϑι, τίω" οἰκϑυμδμζω πα. 

σαν ἐστιγήνθυσαν. ὅτι δὲ σῷ διώαμις Θεοῦ μαίλιςαί ὅφ1ν, ὄρρι χα! ἐν τῇ παλαιὰ τῶ 

ἰδὲ τῦ παΐξςς αὐτῷ λέλϑντα ᾧ παδλφήτίω. τω νν Μωυσεῖ ὀζᾳλεχόμδμές φησι φ. 

Τίς ἐποίισε δύσκωφον χαὶ κωφὸν, βιλέποντω χαὶ τυῷ λὲν " χαὶ παλιν᾽ Διδούς γλώαπις 

πραγώς μογιλοίλοις. χα πάλιν᾽ Κύριος διδωσί μοι γλώοσαν παιδείας,τῦ γνῶναι ἡνίκα, 

δεῖ Εἰπεῖν λόλϑν. ἢ ὧν ΦΡΧἢ δέφησι᾽ Δίῦτε, καταθλύτες συγχέωμϑρ αὐνδἶῶώ (ῳς 

γλώσσας. μεγάλη τοίδειν ἰοωφοὶ ἡ υὐσπόδειξις. Ἐχὶ ἄἢ »»» τῶν ἄλλων, Εἰ ὁ πα- 

ἐαλϑγως, ὅμως αὐ ἁτδυον ἧνα 4) ὀϑαιογειυτοιίῦτες ᾿ογζωῦϑα ὃ σεν Εἶχον Εἰ. κὦ 

πῷ, αὐτὴς καθ᾽ ἑαυτίω τῆς φύσιως γυμνῆς αἰγωνιξομϑῥης. ὄζρο δὴ τῦτο συνὴ ὡπλώ; 
περηπίων ἵνα, μυἹ τις (δὲ αὐχοίκους αὐτὸν ἡ «ὄν α'πλοςέροις λέγᾳν νομίσῃ" δλλ᾽ ἐ- 

πήγαγε, ἐ ϑηλαζόντων, τῇ παθϑεϑήκῃ τὴς παπέϑης τίω ἡλικίον χαρφακΊηρίδωι, ὅχ 

ἐπλοῖς γὰγ φησι νήπίων, διλλαὶ τῶν αἰ πῦο μαζίων, τῶν μοι δύποτε ζερεάς )φῆς μεπι.- 
λαδότων, ν᾽ τοίνων τῷ το μόνον 65] ὃ ϑωυ μαςὸν, ὅτι φωνζω αἰφῆχαν, ᾧ φωνίω τετρα- αὶ 
νωμϑμίωυ, δλλλ᾽ ὅτι ἡ μυνφίων γέμουσειν ἀγαθῶν. ὧπορ Ὁ Ρ ̓ἀἰπόφσολθι σε υΐπω ἤδεσαν, 
ζωῦπατὰ παιδία ὕμνον. ὐπὸ τῶτῳ ᾧ ἕτερ ὦ αἰνίηε.)" Ὁ δεῖν τοῖς δόγμασι προϑο- 
ιόγζοις, πουδία, γίνε, τὴ Αἱ σνοίᾳ. Αν ΝᾺ μή ἥις δύξηται τ βασιλείαν “Μ' ὑἐρχνών 

ὡς παιδίον, φησὶν, ὦ δυυύαπιι Εἰ ἰσελϑιν Εἰς αὐτίω. Ἐγεκεν ἐμ ἐϑρών σφ. Δί. 
Ν ..» »γὴὸ» ! ᾿Α “ ιν" . ΜπΠρι κν ε "1" 

ἡ ὁ τίω αἰτίαν δὲ μὸ τἶτο γεγϑνέτοϑαυ μα. τὰ μὰ γὺ ἄλλα ν᾽ τῶν ἐρῶν ἐγέχαν εγ- 'φ 

γε)», ὅλ ὡςε πυοϑσιόγζᾳς “δἰπολαύειν δυεργεσίας, κ᾿ ἑτέρους πα δούεαϑω ᾿ τῦτο ΓΝ 

τῶτο γέχϑνε μόνον, δλλ᾽ ὧξφι ἡ ἐχιτομιοϑίωαι ὄν ἐϑρους ̓ ὅς ἡ ἕτερος, αἰκριφέςερνν 

αὑςβν δοιλῶν, φησι, Διαὶ ἐὐγδεσμοιυζᾳ σε. αὐδοὶ ))Ὲ ἦσαν δήταντες αὑτὸν χὶ ἦ φαυ- 
οϑν ἀσόμδιον. Ὑϑχατωλύπω ἐϑρὸν ἡ ὠκδικητίω. Αἴλλος, ὥἧςε παῦσαι 
ἐϑρὸν,  ἀμωρφιῶτα ἑαυτῳ, (δ) λαὸν “δ᾽ Ἰνδαϊκὸν ἐγ ζιῦϑα λέγων. λαιωοι εϑέην Μ9' 
ὡς ἐηϑρὸν ῷ Χραφῦν, ττοϑοσεποιοιώῶτο δὲ ᾧ πατίρρ, ἐκ δικϑιώῶτες τῷτο ποιεῖν. δῷ 

τῶτο, ζαύτης αυςᾶν' τὐποφερών τὴς τολογίας, ἐλεγέν᾿ Οὐ ἐμ μισῶν, καὶ ἴ' πατίρᾳ 
μα μισεῖ. χαὶ παλιν᾽ Οπιφεύων Εἰς ἐμὲ, πιφεύει Εἰς “ἢ πέμψαντα με᾿ αὔω καί χάτω 
((ωά πων τῇ ασοὺς ἑαυτὸν Ἰιμῇ χαὶ ὑξρει “δ πατέρφι. χαὶ ὅρα. τίω ἀχρίξειλν ὅσ6,- 
φήτν. οὐκ Εἶπε, τὸ χκολᾷσαι » αλλ τῷ χατολόσαι ᾿ ὃπερ δέτερος σουφέφερϑνδ.- 9 

λοῖ, λόγων, Τῇ παῦσαι, τυτές!, τό ὀαιαιυυ τίθω αὐν δὴ)ιἥ αϑελῷ,, ὁ τῷ διϑαξαι. αδι- 

ὀρϑωτοι γδγ} οὐ όσοιωυ. ὁρῶντες θεω ζοιούτον θοῦ μανὸ μηδὰὼ ἔχοντες ἀρτειπ ᾧν, τσδῆς αὐ- 
τὸν ἐπεςρέφοντο λέγοντες " οὐκ ὠκούεις 2, ὧτοι λέχϑυσιν ; δέον λοιπὸν συδϑσκιιωῆσαι, 
ϑαυμαίσαι ᾿ (ὦ ὃ. ἐν αἰμυγχανίᾳ ἦσαν πολλῆ᾽ ἡ ὀφείλοντες ἀλλήλοις λέγειν ἑκατορῶ 
πλησίον, Οὐκ ἀκούεις τ ὅτοι λέγϑυσι ; τῳ Χολς’ᾧ ἔλεγϑν. χαὶ τίνος ἐγοκαν Οὐχ ἀγ{- μ' 
λῶν ἠνέγϑη Φωνή; ὅτι ὠκένο νϑὲ φόντασμα. ἀδοῖς ἔδοξεν αὐ Τῇ "προς αῦτο ὃ Οὐ 

Εὗ 9. αντειπεῖν. τἰ ϑἐλοροζᾳ πω δία » Ουυδὲν φορτικὸν, Οὐ ἰὴ ἐπαηϑὲς, συνὶ ἱχανὸν αὐν- 
(δ πλῆξαι, δλλαὶ μάλιςα τίω συμιφωνίλν Ἐ πολ ςὶ πατέρᾳ δυλοιωῦ β λογημδῥο, 

ἔλεφρν, ὁ ἐρηόλϑμος εὖ ὀνόματι Κυοίν. τότε ὧ' δξίυ κατέλυσεν αὐ δὝὝ᾽ τίου ὀμαιαέω- 
αἰδλυ,ὑςερον ὃ τίω πολιν᾿ ᾧ μέρος συεἰίν 581 τῆς οἰκουμδμης “ὖΪ᾿ Ισδυωκδν ὠπειξϑν συμ- 49 

φορών, αλλ ὥασερ σῶμα αὐαϊ τηθ9ν, πόυταν9 ἦἶ αἱ 4δέδοτω ζῷ πφραὺ μᾶτω ἔίαδεκιν" 

ῥϑνον. κὴ καϑαπερ ὧὡ δικαςαὶ πολλδὶς Ὁ ὀυδροφόνων ἐπειδϑὼ ὀμέλωσιν, ἐγα ἐμά- 

σχϑλοπίζυσιν, ἥᾳ ὁ τελθυτησαντων αὐ ὡασερ νεωξὶ γογνηνϑίον Ὁ πείϑος πφονζ 



Εἰς ( "». Ῥάμ: 477 

ὧν ζῶντας ἅτω δὲ ἡ εὐ ἀγγωυτήσοιντας, δικὰ ζώντοις φρο ϑειγμιά πόσιν ἐποίησε, 

δζμασείρφις αὐτός ὃ Ὁ μἰδῳ οἰκϑειῶτες χώορν, γι πϑμτοιγοδ Δ γὴς Εἰσι διεασαρ- 
ΜΝ ἢ» ! 2 , ! ) ε;Ι ..»ὴ »Ἀ , ὩΣ 

μῶμοι, καὶ ἐρωτησῃς τίω αἰτίαν, Θὐοδ μίδν ὠλλίω δύρήσεις, αλλ η Ὁ φαυρώσοι (Ὁ 

Χειφὸν. ἐζρὰ τί γὼ ὅτως, Εἰπέ μοι, τϑτο μυὴ γέχϑνεν ν αλλ Εἰ ἢ τὐγϑνέποτε, Εἰς 
, ἔογος ἐν ἀφωρίοϑθησαν, ἡ ἐχὶ ἔτεσιν ὀλίχϑις᾽ γωωὶ ὃ ὦχ ὅτως, αἰλλ᾽ ἀπέραντα κολθίζον. 

ται. καὶ ἐρωτήσης αὐτὸς, δχρὸ τί ἐφτωυρώσουτε ( Χ οιφέν ; λέχϑυσιν, ὡς πλαϊνοὐ αὶ χϑη- 
χα ὄνου. Οὐκοιῦ αἰ αρ ταῦτα τί μη ϑέωναι ἔδει, ἡ σιλείονα χώρφιν πτδϑσλαιειν, ὡς αἱρέ-- 
σαντας ῷ Θεῷ. ὁ Ν᾽ πλαΐον  χϑητα ὁ λύτίϑεον ὀρ ῆων, ἐγϑρον Ὁ Θεῦ ὀὐφλεν. ὁ ἔϑρον 
ὠϊιων,θὐδοκιμεῖν δὺ Εἴη δίκαιος νεῶῦ ὁ (ὦ Φινεέφινα μίὸν ἀγέλη πορνίευ,ϑτως δὐδυκίμιησε 

τὸ ἊΝ ᾧ Θεῷ, ὡς αὶ ἱερω(ιωης ἀξιωϑέεδαι,ὁ ἴοσαύτης τι μιῆς μεῖς Ὁ, (Ὁ μᾶλλον ἐκεί. 
γν ὀφείλο]ες ἐυδὸνικεῖν πολλῷ, εἴτε πλλαΐνον ὀψείλετε, αλῆται ᾧ ὡσόλιδες αὐ κάνγοτε 
πϑμτουχοῦ, ὦσε εἰ δὲ ἀλλοτι ζωῦτα πυπονθουτε, αὐλλ᾽ ἡ οι πσοϑςατίω καὶ δϑεργἐτίω αὶ α;- 

ληϑείας διδασκάγον ἐςαυρώσατε εἰ γὺ πλαΐος ζῶ ᾧ λῥτίθᾳος ᾧ, μὴ ὧν Θεὸς, Θεὸς ἔϊναι 
ἐζύλετο,ρὺ ὃ ᾧ παΐδος σέξας Εἰς ἑαυτὸν ἐπεασῶτο᾽ ᾧ ὃ Φινεὲς ὶ Ὁ Σαμιωήλ,ὸ πότων 

τς ὀχείγων μώλλον ὑμιῶς ϑυδυκιμμιῆσοι ἔδει, τοσῶτον αἰ τὸ νόμν ζηλωτονζας νωὶ δὲ, ὦ 

μηδέποϊε πτεπονθοζ)ε ἐιδωλολφτοοιωτες,ασεξοιώτες, ταί δὸς σφαζοϊες, ζωῦτα “πεπῦν. 

φωτε γμωυ ὁ λύσις ΟΣ οί μία ἣἢ δεινωνν" καὶ αἰλῆται ᾧ φυγαΐδες αὶ πλαίνοι ἡ νόμοις Ῥωμᾳίων 
δδυλθύοντες, μετέργγεοῶν γάω χαὶ ϑαλαῆδν, μετὸμαίφαι χαὶ οὐλιδὲς, ἄοικοι χαὶ ἐϊξ.- 
ἱωδραποδισμένοι, ἐλέυϑερλας καὶ πωτοίδὸς χαὶ ἱερω( μεώης καὶ πανντων τῶν προϑέζωυ ἐκ-- 

. ! ᾽ Ι! Ι Ι 2} ! . 
10 (ἐὐληνϑοι, ἐν μέσοις βαυρξρφις χαὶ μυφίοις ἔθνεσι διεασαρμϑμοι, μισύνϑμοι οὐδ 

πάντων ὀν, ϑοϑπων, βδελυρϑὶ, χαὶ πᾶσιν ἐς ὦ καχώς παϑεῖν πσροκείνϑμοι. πο᾽υγε᾽ καὶ 

ὁ ἐλάζετε ζῳ ἔπαϑλᾳ, ὅτι τῷ Θεοῦ ἐϑρὸν ἐσφαίΐξατι. μόρμία ζχῶτα ᾧ λὺρος. 
ὼ γὺ πάσχετε νι, ὃ τῶν ἐϑροις Ἔ Θεοῦ ἀγαιοφιώτων ὅβ8ν, ἀλλα τῶν φίλοις Δ] α.- 
χρωρϑέων. αλλ στὸν ωῶτα λέγωρϑῥ , Φασι᾿ αἱἰσ' ζᾳς αἰμδοτίας ζῶῦτα πεῖοο- 

11 μδν᾽ νιῶῦ δξομολογεῖίσϑε (ὦ) αἰπειϑεῖς ᾿ χαὶ ποίας ἀμαρτίας, ἐἰπτέ μοι; μῆγβνιὼ 
τξῶτον ἡ μοτήχατε: νι ἐξ δῶ ᾧ Ἐχπεικέςερϑι γεγϑνατε. ̓ ὁα μήπω το. δ ὠκᾷνο 
δῦ ὑμᾶς ἐρφίμιων ᾿ τίνος ἕνεκεν αἰεἰ αἰμδοτόμοντες συγνώμμωις ἐτυίγόψετε αὶ Θεῶ. 
.ΌΚ ὐτεῶ )ὃ αὶ τω βεελφεγωώρ ἐτελέζοϑς, καὶ μόορν πϑϑσεκευυήσουτε, χαὶ ζἂν' 

ψοιᾳ ἐσφαξατε, χαὶ ζοις ϑυγατέρας ὑμδβ) αγείλετε, καὶ ζζῶτα σημείων ἐἰπολαύοντες" 
10 πῶ δὲ ου ϑα λα λυ ὁρώντες οαξορϑιμζωυ,ου στέτελν ῥηγνυμθῥζω, ὁ ποϑφήζῳς τοοαλινο- 

μύας, αὶ τῆς (μωίϑος οὀἰπολαύοντες πε »νοίας, ὅμως μείζονα ᾿φξγχιδείκψυοῶς τέωυ Ἰηπεί.. 
χειὰν. αἰ δήποτε δξωυ, ὅτε ν ῷῳᾳᾷ αἰ μδοτήματα ἐλφῆονα, κ᾿ ἡ σωφροσιωώη “πἈείων, μεί. 

ζωνή κόλασις ᾧ καὶ τιμωρία » Οὐκ θῦδεηδον καὶ τοῖς στρόδρα ἀὐοήτοις, ὅτι 59} 7) μεῖζον ὃ 
νι αρΐϑτη μα; ἕως ἢ 7} Εἰς ὧν" δούλους ἡρδδτόμετε, ἐτυγχόμετε συγγνώμης, 

Ὁ ρφήζας ὀμαιοφεῶτες καὶ λιϑοίζοντες᾽ 5 Εἰς (ὃ διαυύτίω χείρας ὀϊξετεί- 
"τε, αὐγίατον “ὐλϑνέν ὑμῖν ζ ἕλκος λοιπὸν. 89 τετρακόσια, ἡ πλείω σϑρηλϑον ' λοιπὸν 

Ἐπ, ἀφ᾽ κὶ ἡ αὑτὸ τῆς πύλεως Ὁ ἔδαφος ἠφαΐιςαι, ἡ ἱερω(γιωώῃ αϑήρηται,, καὶ βασιλείᾳ 
λόλυται, (δ φυλών συγκέχυται, πέτα ἴα σεμναὶ ἐκᾷια καὶ λαιμια ἠφαΐιςαι, 
δ" οροὶ ἴδψος ΤΩΝ ὑμῖν δὴ συ οόποτε γέγονεν. δϑλ ἐν Ὄρχη Ἂ, ἃ πὖ ναοῦ κα.-ὄ 

40 ϑηρημϑύν, (ἢ πφόφῦταὶ “ϑρέμϑμον ̓  αὶ πγϑύματος χρρηγίαι» ἡϑαύματα " γιωὶ ἣ, ἥα 

σαφος μάϑητε δτι ὁ Θεὸς ὑμᾶς αἰπεςρατῆαι διϊινεκῶς, ὁ ζρωτα ανήρη.)» δουλεία, 
αγμαλωσία ὺ πλώτων ἔκπήωσις,ᾧ (τὸ πϑλύτων χαλεπώτερον )θεῦ ἐγκατάλειψις ὁ 

" « “ 3 »Ἥ ᾽ 

ἴτ᾽ πεποίηκεν ὁ Θεὸς, οἷον ἀν εἴ τις δοῦλον αἰγγώμονα πολλάκις μαιςφίηϑιντα καὶ μυὴ δ[9ρ- 
“υλωτα, ὠἰποδύσας ΜΙ ὶ ματίων, γυμνὸν,έρημων, αἰλητίω φῇ πλόνάώοϑαι ταπδεσαι- 

Οἰεγίοε, τοι. ᾿. ζος τοῦτο, 

Λειῆμ, κε, ἐγ. 



ἴψ. 4,1. 

Ἀμόι 6. ζ.η: 

[ζοι, εζι. 

3.)8 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ποιῶτα κὶ ἐλαμνόνϑρμον πϑθυταηρυ. πϑὸ ἐτερον᾿) νου τοιαῦτοι τὰ ὑμέτερφι, διλαὶ αὶ ποῦ. 

φῦται ον ὑμῖν, ἡ ἐν Αἰγυπῆῳ καὶ ἐν Βαξυλούνι καὶ ἐὐν ἐρήμῳ Μωύσῃς εἰν Αἰγύτῆς, ὦ; 
Βαζυλώνι Δϑυιὴλ καὶ Ἰεζεκιήλ, ον Αἰγύπῆῳ παλιν Ἱερεμίας ἡ ϑαύματα Ἰ ϑαύμασι, 
αὶ λαμωρύτεξον τὸ ἔϑνος ἐγίνετο, μϑ ὑμῖν αἰχμαλώτων βασιλέων ὑψελοτέρων γι. 

αϑῥων. δλλαὶ γι πόρτα ὠκέα οἴχεται" καὶ ἡ Ἰψμωφία, χα λεπωτέρᾳ “ἦι χυφοτέρων, ὡς 
μόνον τω μήκει τοῦ χεου,λὰ ὰ τῇ πολλῇ ἐγκουτελείναι. φίνος δέζυ ἑνοκαν, Εἶπ μοι, 

ὅτε μείζονα ἡμδοτάνετο, ζοστωύτης ἀπολαύοτε αγδϑνοίας᾽ ὅτε ὃ, ὡς φατε, ἐδηλώσα.- 
τοι τοῦ νόμν, χείρονα ἐπαάϑετο; Ὁσὸ γὺ τούτυ αἰ δικίαν χα τωγινώσκετε τοὺ Θε- 

οὗ, ὅτί αἰ δοτόμονζις ἅ ὀμα, κατορθοιυζς Ἀ ἡτίμωσιν. Εἰ ὺ “λαΐνον αγείλετε, ὡς 

φαττ, καὶ κα τωρϑώσειτε. ἢ Εἰ δίκαιος ὁ Θεὸς (ὦ ἀσερ δξζυ χαὶ δίκαιος) δύ δυιλον δι τα γιῶ το 
ἀμδοτήματω ὑμδ" χαλεπώτεροι. Εἰ ὃυτε ἐἰσεθᾷτε νιῶ, δυτε τίκγα ϑύετε,ὡς πσροῦ 
, ποῖον ἀλλο αἰδοτημώ ἴδ δὲ ὃ χαλεπώτεροι ἐπαϑατε; ἢ ϑύδηλον, σὅι τὸ ὦ ζαυρευ 

Ὄλμημα, ὁ κολοφωὼν ν᾽ κακό; τούτο ἡ Εἰδωλολατοίας, καὶ μοορποίΐας, ὦ παμῶ- 

χἸτονίας μάλλον ὑμᾶς αἰπώλεσεν. αὶ γὴᾺ  ὅ61ν ἴσον, ἡὸν σφαίξαι Τ' ἑαυ ὃ δεαυότην ᾧ ἑ- 
αὐ φαυρώσοι. δζρ ὅτο, ὅτε Ίνς εὶς ἐστραῆες, φιλαιθρωπίας ἀπέλαυες ὅτε Ἧ ὅθι- ι: 

οὐ ΓΚ υἱὸν καὶ σὸν δεασ όταν, ἀσύτγωςα λοιπὸν χολοίζη. πόσα ἔτη στὸ Ὁ ὀξόδῳ Ὁ χα Αἰγν 
γΠο ως ἢ Ἐ Χριφού παρουσίας τ οἶμαι χίλια πεντακόσια ἤὴ ἡὁ πλείονα, πῶς δέω ον 
τὔτοις ὦπασιν αἰ μδοτόμονζῳς ὑμᾶς ἐφερε᾽ νεῦ ὃ ὑμᾶς ἔρριψαν,ὅτε μολιξα φεφϑυώσο 
ἔδει, καὺ πολλαὶ ἡυδτηκότες ἥτε; Ὁ Ν᾽ κατόρθωμα ὑμδι" πολὺ μέγιφον ἐν, Εἴ πλα.- 
γον ἐσφφωξατι. νῷ ἢσπώτυ, κ σαΐφξατα, δοκεῖτε φυ λοίῆειν νιῶ, ὁ Εἰδωλα αὶ κὐϑ᾽- το 

σκωυζτειὰ ζὰ ἀλλα φιλονεικεῖτε ὀζρτηρῴν. ὅτε ζίνιω ᾧ ὁ βίος υμδν" βελτίων, ἡ ὃ κα- 

τόρϑωμα, ὡς φατε, τοσῦτον, τότε (οἱ ἔχατα πάσατι. “( ζωυτης τῆς μανίας ϑροιτ᾽ δὺ 
“εῖφον, τί τῆς αγοίας, ὅτι πο δ αν Ῥ᾽ ὡἰπολογήσαοϑαι βολόμϑρμοι, Εἰς (Ὁ Θεὸ 
βλασφημέτε; Εἰ ἊΝ ἐἰ μεῖζον Ὡ αδτημα χὰ κτὶ ΧΧολφὸν πότων ὠκείνων, αλλά καὶ 

δικαίωμα, ὡς φατε,ἢ κατόρθωμα, τί δὴ πυτὸ «ατορλοιιύζῷς δὴ κολοίδει αἰ δδοτλμόν 1, 

τον ἢ ἐφείδετο ; τῦτο νὰ εχ ὁ Θεός, δλλ᾽ σϑοδ αὐ,ϑο»πος ὃς!ς δήποτε νοι ἔχων 4. 
ναΐϑοοιτο λὺ ποιῆσαι. ἀλλαὶ τί φασι τσϑῆς ζζωστα; ὀρρίφημϑν, ἥώ  διδαισκαλϑι δνω- 

αἴθα τῆς οἰκουμδῥης. λῆρος ζμῶτα ὦ φλυαρζαι. (ἂν: γὺ μόλλονζς ἐὴ διδουσκαίλοις, 

πσϑϑταρον αὑςἂν: κατωρθωκέναι δει ἡ τότε πέμπεοϑαι Εἰς τούγο᾿ οἷοι ἦσοιν (Ὁ) ασ’- 

Φῆτοι, ὡ αὐπόσολοι, ὅτὸμ ἢ ὐρὶ διεςραμμένοι ὥσι, δ) πάσης γέμοντες κακίας, πῶρ 

ἂν Εἰς τὸ διδάσκειν ἐϊξμωνζηϑησοιν εἴδωμϑμ ζίνιω οἷος αὐτὖ ᾧ ὁ προ τὸ βίος. Αὐρησι- 

υδν "ὃ ϑηρίων ὑγζῶις χαλεπωτέροις. ἡ "ὃ ποιτζαλοίαι ὃ “πεαδοκτόνοι, καὶ Εἰδωλολά» 
“ται Ἢ γερρνασι" ἡὶ τύτων Εἰσὶν αἱ πσϑοφητεῖαι πλήρεις, ᾧ Ὁ μδὺ λῴγνον ὑ δ, ]φι- 
μίας δηλών, ἐλολν᾽ ἵπαοι ϑηλυμανεῖς ἐβνήϑησαν. ἕκαςος Ὠτὶ Κ᾽ γωυακα Ἐ πλι- 
σίογ ἐγειμέτιζε ,. αἰ ζώτης τῆς αἰχαλειρσίας χεῖρον 9 γὃ ὡς δ, ϑφφποι (μεγίναη " 

ενοδ) 

“πῶς ἀλλήλων γωναιξί. δ 9 καὶ τίω μόνίὸν «»ν “φεμετισμὸν ἐκάλεσε. καὶ ὅχὶ πορ- “ν 
γιὸ ᾿ 

γείλυ μόνον, διλλαὶ καὶ μοιγαίδν ἐΐζ!ς ἐγκαλεῖ, ἃ ζωτίω" αγαϊδίων γνομϑῥίω, χαϑα- 
περ ἐχὶ ΤΜ' ἀλόγων. ἕτερος " αγορφήτης φησίν ἘΪσῆλϑον ποδὸς τίω γωυ κα ποιούν- 
τος οὐ θῬαπετάσματα, ἡὸς ᾧ πατὴρ τσ ὸς τίου αὑτίω ποι δίσκξω. 2. οἱ τούγ» δῶ δ. 
δασκαίλοις, Εἰπέ μοι, ἔπεμψεν ὑμώς, ἵνα μιαίϑωμδυ “πορνείας καὶ μοιχείας, τί δὶ δὲ 

αὐτίωυ βυνω ἔχειν πατέρα αὶ ὑὸν; τί ὃ ὁἹεδομήλι Οὐδὲ κτ' τὰ νόμιμα ἐθναΐν ὁποιι- 

σευτέ, φησι. (ἔν. δίζυ ἐϑνών χείρφες, τούτοις ἔπεμψε διδωσκάλοις, Εἰπέ μοι; ζ, 

2 μαι φογίας αὐτὴἷὦἋφδ ̓ ς δ. οὐνέγκοι Η ους Ὁ καὶ θυγατέρας χατίσφαξάν 
..}} 



Εἰς (ἢ ". θάμ. 479 Ϊ 
( δα μονίοις ̓  Ἂ κατέχον αὐτῶς. δείκψυσι δ) αῦτο ὁΔαριδ' λέγων; Καὶ ἐσφαξαι Ψ4) ρει 9 ψ 

ὧν ψὰς. αὐ οἱ ϑυγατέρας εὑ δι τὸς τος. δου μονίοις. οἱδ' ζῶτα δι αἰπεφερλενήνα 

μάθῃ σῶτο ΠΗ] δύ ,ϑούπων ἡ φύσις, τί ὑοὺς δὲ! κατασφώῆει ̓  ἀ ϑυγατερᾳ [ φκ } 

αἰχμιύοϑε, συ οὲ ὀγκαιλύαήεονε Ὀιαυζς ληρῳδίας (μωτῆνντες: αι "Δ έτερός Φ»- Ί 

5 σῖν ᾿Αἵματα ἐφ᾽ ἴμασι μεἰσιμυτι' ἡ ἀροὶ, Ὁ Ὁ ψεύδος, κλοπή, ἡ Φόνος, ᾧ μοιχβίᾳ γέ ὅδ Ὧι δι, ᾿ 
χνται ὅτ τῆς γῆς. ἀλλος δὲ᾽ ὅτ ΟΜ ες πόρνης ὀλύετο στ, αἰπηνω οτησὰς͵ πρξὶθ [ερ.γγ. Ἰ 

ποι, ἕτερος πώλιγ᾽ Οἱ ὠρχοντες ὑμδνω ὡς λύκοι τὴς Λραζίας. ἀλλοῤ πάλι" μὴ μ, ̓Ὰ ; 

Οὐκ όςιν ὁ (μυιων, Τἕκ ἐξ ὁ οἰδιτώᾷ ῷ Θεών᾽ πόρτες ὀξέκλινδω, ὦ; ἀκα ἠχομωϑη- Ῥν. για βι ; 

ν, ζωῦτα δὲ δῶ ἐήλϑ γιτε διδοι σκόγτες, αἰαιαευτίαν, ἀγοιαν, πορνείας, μοιγαίλν,φό- ἐν 

10 ΝΜ πάσαν χαχίας ὁδὸν; παύξαϑε λὐαγχαίζοντες ἡ ἡ Ἰαχα ἰ ὑμδὴ κπομεηπάψειν; Ἱ' 

ὑμεῖς ὧὡ αἰοϑνϑροι οκ κοιλίας, “ὦ παι δαόμδμοι ἑ ἐώὼς γήρως " ὑμεῖς ἱΟ τυφλοὶ καὶ Ὁ Εἰς . 

βύθιον δλληλους ἐμξαλλωντες, Τυφλὰ πν τυφλόν, φησιν, ἐαν ὀὁδυγγῇ, αἰμφύτεροι Ματβ.ι.,δ, 

ἰρβύϑιωο ἐ ἐμπεσοιεῦται. (ὦ καθ᾽ ἐχάφεν πο Φηΐ ἡὐπολφινογτερ,ὶ μηδέποτε, βεὰ- 
τυ γνόμϑνοι, ἑτέρων ἐμόγλετε διϑασκαλοι {ρ; 9 παύεοϑε ζωῶτα λπρριεώτερ, κα Χὰ 'γ- ᾿ 

,, γώσερε ὑμδμτιῤχακίαρ» τϑτο γρὺ ὑμᾶς αἀπωλεσεν αἰεὶ, ὦ μὴ ̓ βέλεοϑαι Εἰδϑαι ᾿ 
μηδὲ τω αἱ μζοτημαίτων ὑμδμυ τίω καἰ πρόθεσιν. δζρ δὲ τϑτο, ὅπερ ποιούσιν ῷ δκάκαὶ, 

᾿ κελύθοντες ἐπεοΐ τοῖς μαφίγϑυμδίοις ἔν; Ἑχπξοωνζας καὶ » λέχϑνς ἿΜ μιβείγων ζῥ αἱ-- 

ν "ας, ΜΗ ᾿ κλιἐται, μή ἁρπάτερ᾽ ὅτω δὲ κὺ ὁ Θεὸς πϑλυτουχοῦῦ πορίπεύων ὑμᾶς, ὀκέ. 

λίυσεν ὑμὼ ἑπεοΐ ὧν, αὐοϑφηζᾷς λέρρνίᾳε τίω  αἰτίλων τὴ τῆς ἕμιφείας. πϑυταηρῦ ΝᾺ 

10 τῆς οἰκουμδμης ὑμῖν Εἰσι (φμνδεδεμῦμοι, ἐπι ὰ μι Ἐχιζιώντες ὑμῖν, κἂν Εἰσέλϑθης ᾿ 

εἰς (ἀωαγωγας, α. αἰχϑύσῃ αὐτὴἷμ ̓ Οὗτα τὰ βήματα (ιν ελῶς λελϑντων. ᾧ ὁ δὲ 
Δαζϑ Φυσι ( Ὁ δικα ςήθμον ὀκῷο ζὺ ληφρικὸν ,νὐποχεαφήμνη Ὁ Καϊαφα) τὶ ἀζα: ἥ.- 

τὸ Σπυλωλάᾷτε. Εἰπὸν Ὁ, Διαρρήξωμϑμ ὧν" δεσμὰ αὐτῶν, ,ἡ Σἰποῤρίψωρδν, εἶφ᾽ ὑν.(.γ. 
ἐμὴν ᾧ) ζυχν αὐἕὦἋ ,ἐ ἐπήγαγε ὅτε λαλήσει “σεῖς αὐςβιὶ ἐν ὀργῇ ἀντ καὶ ἐν τοῦϑυ-. σον 

ες ἃς μῷ τυ ζλεχξε αὑτούς. ὁ ἢ Ἡσαΐας ̓Εἶπων, τπιως πρήζατο Ἐχὶ σφά αγἀὐ θη, Ἧς γζ.3, 

ἐπήγαγ4᾽ Χ ἡ δώσω (ὦν: “ππονηρφὲς ἀμπὶ. τῆς ζφῆς αὐτῇ καὶ ὦ τοῖς πλυσίυς δρτὶ «ϑϑενα- ; 

πυαυτῳ, ᾧ πάλιν δλλαλρ δ «Εἰ τῷ ἀἰμπελώδνος οὐ σλερρρϑνος" ΕἸ μεινα ἵνα, ποιή σἪ Ἦσ.ἐ ζ. 

δισιρσυλδωυ, ἐποίησε ἣ ̓αὐμίαν, ὸ Ὁ ̓ διχαηοσιωύζωυ, ὥλλα χρκυγάυ. ποίαν ὃ ἐχραυγάύ, 
φαύρωσοι, φαύρωσον. ἡ ἐπώγή᾽ Διὰ τῶτο καϑελαδ τ φορῶν αἰ, κὶ Ὁ ἔσαι εἰ χαὶ- Λυκ κγικε, 

30 ταπαΐτη μ(φι᾽ Ἀ) ὑ οὐτελούμαι ζαἰς νεφέλαις τῷ μὴ βρέξαι Εἰς χων ψετήν..  ι σ᾽ τὸ-- σι ασι ᾿ 
ΓΟ διεασαρητε, λα αἱ ταλμηϑωτα ο .- τω ςαυρῷ ἫΡ τᾶτο Ὁντὸ ἣΜ ἀρ»- 

φλμέλον ἡ ἵνα μαῆντε τ Χοισού τίω ϑυυύάλαυ, κὶ ὺ ἥφιδιδορθητε δὲ ἑαυ τι, ὦ απτερ 

θεὐπαβύνρι φρο προφητῶν, ὃ ὁφφι γϑίω, ὺ ᾧ πὸ χὰ ραγματα τυρφιίτω. ὃ- 

πργὰ δόμος ὑμιᾶς οι ἐπαίδεύσε, στο ἐκλς ἐξ αφαρλῆ; ἐιποῦ δυωύαμες ἐποί- : " 

35 ἴσῃ, ᾿ ἑως μδὺ "Ὁ ξἴχετε Ἷἢ νόμον, κ ἐφονδῇ ΝΝ τὸ τ πὰ δύο ογέϊτο, χα) ἐμοιχάτει ἃ ἰδ, μηνλζ. " 

ὯΦ ἢ ἢ τὴς διχαιοσιοης ἥλιος ἔλαμψε, Ὁ; ὁ τῶν; ὑμετέρων πολλὰ ἡλαῆώϑε κάχϑῷ, ἃ ΞΕ ᾿ 

ὕππαχέφερρι μετήλϑετε εξ ἰονβζήλῳ τῷ τῷ τὐοϑς ἡμᾶς δίορθωθεντεν. ΟΣ τϑτο ὑμκάφ: δέ - 

ασηρεν, να ̓Εἰδὴτε ἡλίκων πολιτείλος ἐφύτουδ δχὶ τῆς οἱ σοὶ .Χ,, ὙΩΣ γαὺν ἔλυσεν, αἰ- 
πάγων ὑμᾶς Νὶ ἀκγίῷα τὴς κακίας. αὶ ἐγϑα, ὀναὸς καπελ ΩΣ {5 χγὸ ̓Χοισος ἐ ἐτάφη, ᾿ 

4“ να δ ῷ ὀκείν ζαωφον ἀπιόντες ἢ ὺ Οξύπαιον ἰδώσι τὴς δέντιῖ δυυυαίμεως, καὶ (Ὁ) λ6- ᾿" 
2) ἐξώται τ λέχϑντω "Οὐ εἢθείν λίθος Ἐχὶ λίδον ὧδε, πϑωταχοῦ Νὰ τύ ζῳ ἴ9-. Ματϑικϑι. . Ἴ 

ταια, ὺ τὰ ὑπομνήματα, τῆς διυάϊμεως. Εἰ: Ἧ, ὡς Φατε, ἀἰσεξῆς ζω Χ' δ ἤϑεος, εἰ ει ΠῚ 

ὁ μωρία ἡμδοτήκατο, σοῖς ὕτω κολοοϑῆγαι ἫΝ Εἰδ έδο, αὶ ἐτε" ἵνώ μῆτις γομκί-- ἂν 

ΟΒεγίοιι, τοηλ. τὸ (ος 5 σῇ, Ν 
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σῃ, ὅτι χιπορ ὀκείνν ἥίνετο δίκην. ἢ Οὐκ ἡκύσειτε Ὁ Θεῦ λόχϑντος, ὁτὸμ εἰν τῇ αἰχμᾳ- 
χωσίᾳ, ὅγε ̓ ὅτι υ δὶ ὑμᾶς ἐγὼ ποιω,δλὰ δὶ ἐμένα μῇ [οὶ ὀγομα ΚΜ βεζηλωϑὴ χα! 

τοι τόνε ἐπετέτατο ὑμϑὰ ἡχακία αἰλλ᾽ ομιος, φησιν ἵνα, με νομιίσωσιν οἱ βαρξαρθι ἀϑοὴ 
μὲ 4Π,νπίναι (ἀαμδοτήματα ὑμῶν, καὶ σώξῳ ὑμᾶς εἶτα τότε πο θανομοιώζος ἴσω. 

ζω ὗᾳ μὴ ὃ ὅνομα αὐ βεδηλωθῃ νευὶ ὃ εἰκ αὐ ὅτο ἐποίησεν; εἰ γὃ Ὁ μυρλα ἡ μδοτή. ὁ 
κατε, ἐδὲν Οοιῦτον ἔδει παϑεῖν,εἶγε πλαΐνος ἦν ὁ Χρασος, ἵνα, μυή τις νομίσῃ δὲ ἐκεῖνον ζωῦτα 
πεπονθέναι δλλα ὶ σωϑίοναι ἐγοῆν᾽ εἰ ἢ κὴ ἔδει, οπτερ ἐφιϑέωυ εἰ πων, τότε. νωυὶ ἢ ὁμοί 
υτα τέχϑιεν,ὅτο Κ᾽ ὁζαυρθς ποσϑεχώρησε, (Τ᾽ μικρὸν σοϑόξηλθϑον οἱ ἀἰπύφολοι,ὶ 4). 
ϑέως χάλεπος ἀγοῤριπίαϑη πόλεμος κι ὃ πόλεως ἐχείνης᾽ καὶ Ὁ οὖν τοῖς δ αγίελίοις 

Οὐα ἢ ϑηλαζύσοαις ἡ ὦ γαφρὶ ἐχούσοις ὦ πόρτα ἐκῴα ἐχὶ ἔργων ὄξηφ καὶ δ, Τίπ το 

ἔξαι ϑλίνις, οἵα Οσυυδποτε Γέλϑνον, ̓ ἐπληρϑότος, ὀ δ᾿ ἡ γωνώκες τέκψα ἡσϑιον, γα- 

φέρρις αἰοερρηγνυσοιν νεκρῶν (ὦ) πολέμιοι, καὶ πῦρ πλυτωχού βαυρξαρικὸν διενέμετο, χαι 
αἵματος πλύτα ζω μεφαὶ, ὁ τραιγωδίαι χα ναὶ, ᾧ ἡὶ ὀικουμϑῥη πάσρι ἦἷν Ἰεδουθι κακῦ 
ἐμιπέπλησο. ζωῦτ᾽ δζζυ “ἰνοοιώτες, ἔχίγνωτε (() " ἡμέτερον δασότίωυ. εχὶ γον. χίάῳ 
φήζα ἐσφώξατε ; μὴ ἐπαϑετέ τι τοιοῦτον ; υἰϑυσιαςήσλα, χὠτεσκαίψατε ; μὴ (ωέζη ις 
τις ὑμῖν τοιαύτη συμιφορφί » ἐχὶ μέσον -ασοϑσυκιουήσουτε, ἢ τῳ βεβφεγωρ ἐτελέωϑητ, 
χαὶ τίω' φύσιν ἡγνοήστωτε; μοὶ ἐλοίξοτε πεῖραν τοιύτων πολεμίων , σύν «ἦν μέσαις τὰς 
δϑεργεσίαις αἰγνωμονοίιντες ἐσωζεαϑε ; πόθεν δέ ὑμῖν Τὶ κακαὶ ἀπέραντα ; ἀῤ ἐχ" 

πσοόδολον, τί ἐφ Ὁ ἀμδτημα Εἰς (ὃ διαυότίω ἐτολ μή. ϑη,οέκ Εἰς (ἶν' δούλοις; 
ὅϑᾳν ὑμῖν ἐδὲ λύσις δ], φυτὰ ἔςαι. Εἰ γὸ ζω, τατϑϑῶπον (Ὁ πσοόφῆται. νιωὶ ὃ τίω! ιν 
αὐχμιφᾳλωσίαν Εἶπον, τῳ Ὁ) ἐπαγοδὸν ἐδουμού᾽ καίτοι ((μυεχῶς ταῖς κολοίσεσι (ᾳ δθ- 

ςαὶ αγαμεγνιώπες, ᾧ χαὐγσς ὀρίξοντες. χαὶ δ ὁ Ἱερεμίας ἐς δὸμήχοντα ἔτη ὠφισι. 
ἡ ὁ Δορμιὴλ ὁμοίως, τοῖς ἐξδυμαάδως καὶ ἥμισυ" χαὶ ἐν Αἰγύπῃῳ τετφα κόσια, τοιαΐχρι- 
τα ἔτη ἐρρήθη ὅτι διάλδίσωσι. αὐθὶ ἢ τῆς αἰχμιϑιλωσίας ζζώτης, ἐδω μοῦ κεῖται “χοὐ- 

νος, σ᾽ οἷὲ στέρφις, Αλλ᾽ αἰφάται ὁ οἶκος ὑμδμέρημος, χαὶ καθ᾽ ἑχάφον ἡμέραν Ἐχὶ ὦ ὙΕΙΘΡΝ 1 
(ῷ ὑμότερᾳ ασεόφσι. ζωῦτα ποντω μ( ἀχριξείας αγόηογιζομϑμοι “ἢ ἑαυτοῖς, χαὶ (ὃ 
λόρον ἐκ τύτων πλατύγοντες (Δίδου γδ σοφῷ ἀφορμέω,, καὶ σοφώτερος ἐςαι) τίωὶ 
αϑαιογοιυτίαν αὐν!ὴῃδὖ καὶ τίω ἀγνωμοσιωίω ἐλέγ χήν διυυήσεοϑε. 
4. Οπόομαι (ἂν ὑρκνοις ἔργα ΔΨ δακιύλων συ. ἄλλος, Ορώ »» » ῶν 

εἰρανοιξ. ΝΣ Σβζυζω καὶ αἰφέρρις , ἃ σὺ ἐλεμδιίωσας. Αρλος, Ηπίμασα. 1 

Αὐλλος, Ηδγραάσαι.. Εἰπὼν, δι κατέλυσας ὧν ἀϑροις, καὶ τίου ἀἰπύδειξιν αι γῆς 

λίπος ζω της νίκης. σὺ γείρ, Φησιν, ὁ φαυρωϑεὶς, ὁ ὀμαιρεϑεὶς, αἰγεφ νης τὴς οἷ- 

καβυϑήης δημιμροδς.εγολ( ο᾽ τῦτό, φησιν, ὄψομαι «ὦν ἐδανός᾽ δια, ὅτι ἐμασο ἂν 
ἐἰ πολήδι. τῶτο ἡδείσοιν, δίξερον νϑῥ τοι πρῶτες Ε ἔσονται. καὶ “νος ἕνεκεν Οὐ ἐπηλϑενά- 
πρύτα τῆς οἰκουμϑης ζᾷ μέρη ; ὅτι πὸρβιαιολώτοροι ΜΝ ὀρωμϑμων ἐπελθών, Οὐδὲν ἐδ " 

τῆῤαἶθὶ ΔΜ ἄλλων ϑιδοισκόρίας. Εἰς τοσῦτον τοίμω κατελύϑησαν (ὦ ἐϑροὶ » 
ᾧ. πἰδλαυτῶν ἐλόριωόμνϑμον καὶ αἰᾳιρεϑέντα ̓  αναφανζεαι τῶν ὁρωνδύων ὠπαὶ- 

τῶν δημίρηϑν. καὶ τἰνορ ῥγοχεν οὐκ Εἶπε, ὙΜ' χειρῶν σῳ, δλλα ΦἸἢΜ' δακίυλων συ! 

τῆς ἐλφχίφης ογεργείας ὀργϑν δεικγὺς τὰ ὁρωώμϑμα, καὶ τὸ τοῦδ αἰδοξον τὴς δομιμργία, οἱ 

κρεμοιαέντες Οὐκ ὠκπίτ]οσιν (ὦ αἰφέρες. χαβτοι τε ὖχ φἴτι τῶν ϑομδηίωνη φυσι άνω 49 
“ ΣΞ Ξ {0 " Ι " »εΩ» , ᾿ ! ᾿ - 

κρέμαιρϑει, ὀλλα κοίτω χείοαϑαι πέφυχεν. ΦλᾺ ὁ Φριφοτέχνης δημισρη»9 κα ̓ 

δυξα ποίδνν, οὖν τοῖς φαψονᾶβοις ζῷ ππλείογα αἰ χὺρ φύσεως αἰκολουϑιὸμ ἐποίησα. ὶ δῷ 
αἰ μηδὲν ἰδὲ ἀσωμάτων διυναμεων 1] φλέγεται, καὶ κεν δείκψυσιν εἰυτοῖ τίω Σ 

μιδργῶν 

ἰδυῖα 



Εἰς ᾧ " Ῥαμ γδι 

μιργίλυ: εδη τίως τὸ ὁ απουδιιζόμϑροι τῷ τῦτο (ὦ αἰεὶ δ Φαινομδμων αὐκῶν' 'ν μαϑεῖ. δῷ 

γὔτ καὶ ὃ πατὴρ ἰστυ αὐω χαὶ χάτω ἴδαροι, οἰαλεγόμδιορ, ν λέγφ" Ε γω «ἂν ἐγέ.-. ἤσμαγι 

λοις ἐποίησει, χαὶ τὰ ἐ χερεδία᾽" λ ἐγὼ φὺ ϑρανον ἐγὼ τέων γάν "ἡὶ χείρ μα ἐγεμδεί. 

ὠσεν᾽ ἢ ἱ δυζια μα ἐσερέωσε" καὶ παΐτα αἰεὶ τὸν λόγϑν οἷν τοῖς Φαμορϑίοις αγόγίσκᾳ, ποδὸς 

4 τίω σωτηρίαν τῶν ὦ ἀκυότων ὦπαντα πραγμάϊθυομϑρος. παχύτερϑι γδ0 ὁγτες, Ὃπϑ 

τῶι φαρομϑίων μᾶλλον οὐγήλοντο, ἢ ἢ πότων α ἀοράτων. αἱ δ τϑτο ΤΆ ' Παῦλος Εἰσι- 

ὼ ἀεὶ χαὶ ᾿δομιηγϑμοῖν, ὐπὸ τὴς Φαμομϑέης κ σεως κσελοιμιαζεται λέγων " Ο Θεὸ ὁ ὁ Πρύξαζκῇ. 
ποιΐστις τὸ θανὼν χα] τέων γάῶ καὶ τίω ϑώλαοσλμ, χαὶ παὐγτα τὰ οὖ ὠΐοῖς" καὶ ὌΟΤΟ Ἰωμυδον , 

ὀμιίρων τῶν ἐ ἐτησίων, σ᾽ Ὥ στὸ τὸ ΩΣ Τ τ Ξ αὐ ϑεσίπων. αὐ ὁ αἤπω ὅτ Τ΄ὰ ἐ χεραθίμε {- ' 

μο πρίν; διπλὴ μοι χερία κφιτασκϑυης, οτι τέ 661 χερϑξίμ, χαὶ “τ ἐποίησεν ̓  ὄχ Ω) τοῖν 

᾿ γωμδύων, μόνον ὅτι ἐποίησεν ἀναγχαζομφ! Ῥλτοδειξαι, δ χαὶ βύκϑλωτερος ὁ 0 λθηρς, ἠ 

τὰ ὀψμν ἔχει αὔντυείον τοῖν λεγϑεδίων. καὶ ἰδ τ μέγαθος, καὶ τὸ καίλλος, τέω Ἢ 
χοῖσιν, ὦ τίω ϑέσιν, Κ ὁ τίω δὐρυϑμίαν δά ὁ αχροατιήρ᾽ ὧζε ἕν μοι ὦ απουδοιζόμε- ἷ 
γ] δέξαι, ὁ ὁΤΙ ὁ Θεὸς αὐτὸ  Οὐργασατο. χα! ᾿ νος ἐ ἐγέχεν ὐἰχὶ τοῦ ἡλίᾳ ἐμψήαϑη, αλλά τῆς 

ἐς σελέωης κἡὶ ΛΜ αἰφέρων: ; μείλιςα δὲ δὰ δίωυ τῦτο Θέπω,, κακεῖνο ἡνίξατο. ὯΦ 

ζμες Ὑὐποοζεσι τῇ τῆς δομιυργίας τοῦ Θεοῦ τίω νὐκτα,όζρ τῆς σελήγης αὖ τίωυ εγέφηνε, } 

δες σι κ ») ζαύτης δυμιθροός ὄξην. αὶ μικρᾷ 3 ὁ ἢ ὕμω ἀἰφέρων ποικιλία ἡ ΤΜ σελη- ᾿ 

μαίων δρόκ(φν ̓ ὐπύδειξιρ. ' 

ς« Τί ιν αὔιϑεντος, ὁ7| ' μιμιψήσκῃ αἷστοὶ, ἢ υἱὸς λὐϑεῦπε, ὅτι Ἐχισκέτηη αὐτὸν! 
ί | [9 ἄλλος, ΤΊ ὁ κατ ̓λὐδρα, ὁΤὶ μνημονθύεις ἐστ, Αἴλλος αὐτὶ τῷ “ῦ, Ὀπισκότῆ αὐῷ, 

Ἐπισκέψῃ αὐτὸν, Φησιν, ἐπῶν αἰϑὶ τῆς 4δημιυργίαρ, ᾧ ἐκ μμέρρες τί πᾶσαν αἰνιξα;-. 
μδιος, ἐμίξαίλλει λοιπὸν εἰς τὸν αἶθὶ τὴς ασδόνοίας δὰ αν,ϑεϑπων λέν. καικεῖνα, δὲ 
γ» ζᾳ Θἰρηνδίία, αἱ, τὸ ὁ λύος τοήμέτερον" δλλαὶ ὺ ἡ ᾧ τῆς κηδεμονίαν, ἔλοται. "ἢ 

᾿ κηίσις ἅπασα, δζᾳ ᾧῷ δ ϑοφπον. στλζω δυλὰ καὶ ὁ ἕτερον Εἶδος λϑακινεῖ, σποηνοίας. 

ἀρ ἐχ ὑπλώς Εἰς τῦτον ἐμθάλλει ῷ λόγον, δλλαὶ κ᾽ πολλῆς τὴς βὐγνωμοσιμύης , β 
Δἱρ Τὴ. γὴς οἰκουυϑῥης θυχϑράςῶν, ὃ τίω χαλόλου λέγων δϑεργεσίαν, καὶ Ὁ τῆς οἰκονομίας ὃ 

εἰς αὐ ὃ γελμνρδίης ὦ μέγεϑος παραςῶν. εἰ ἰγὸ τϑϑ τύότυ σὐσὴν ἰω πολλῷ μμαῖλλον 

ὑτε ὁ Χρλφὸς παρελύετο, αν Ὁ σοιῦτοι αὶ τηλικαῦτα αἰ μδοτήματα. καὶ δείκψυσιν ὅτι σῷ 

ἔζω φειδούρη ἡ παρουσία τῷ ᾿ Χοιλτού, δλλ᾽ ἐκ πολλὺς φιλαν, ϑε5πίας. χα ̓γ χαϑούς- ' 

1. πρ ὡς ἃ αὐθαφὸς ἰαξβρεκῶν νοσοιιυᾷς ἀφεὶς, ἦλϑε “δός ἡμᾶς ἥὥἄν κοί αγογζῳς, ον ο 0}- Ϊ ̓ 

ζῳ. τούτο ηϑιὦ παφαςῶν ἐλετ᾽ τ δον αὐ, ϑοφπος; ; αὐτὶ τῷ, σϑοὶν ἔφην, δὑτελές τί ὅ91. | 

“οὐὲς 5 τίω τοσοιύτέωυ πσδϑνοιαν ἀφορῶν, ὁ ὑ᾽ τίω (υιαύτίου τῷ Θεοδκηδεμονίλν, ὸ | ̓ 

Οἱ ραγμωτείας, ὡς ἐπα γματεύσατο, σφὸ α ὀχπληῆεται θαυμάζει, τί δὴ 
ποτε ναύτης ἠξίωσεν αὐτὸν προνοίας. εὐνόησον δ. τί δ αὑτὸ ὁρώμδμαι ποτα" δὶ 

φ ἀξ πὸ σὺ Αϑομ,έως τῆς παρουσίας αἰντε" δὲ αὐτὸ ν οὐϑάδεισος, ἐ “ντολφί, ὶ, ᾧ κου ἱ 

λάσεις, κα βυιύματω, ὑ ἡ ἀμωοίαι, χὰ δϑερεσίαι,μζτ' ῷ νόμον "δὶ αὐ. ὃ ες τεῦ οὐ- 

ϑέφπος ἐλ μετο, Τ αὐ τὶς Εἴποι ζῷ μέλλοντα, ὧν Ἀπολσύειν μέλλει; ζωῶτο ζύιω ὦ ἀ- Ι 
πόρτα αναλογεζόμδμος λέγ᾽ τἱ Τσῦτοι ἔθ ν ἀν ,ϑενπορ, δὶ ζούτων ἠξιώϑη; δ γὰ 

, Ἧς ὀγούσῃ πόσο δὶ αὐᾷῷ γέγϑνε ᾧ γόετωι ἢ πόσων ̓  ἰπολθύσεται κμΟ' ζώτα, φούνης 

4(οἐμιπληοϑήσιται πολλῆς, ᾧ τότε ὄψοπα καλώς, πῶς ὡς τῳ Θεῷ τουτὶ αἰθιασούδαςον ῶ 

͵ ζών. 6 Ἡ λῴήωσοας αὐτὸν βρχχύ ἀν ἀπήέλοις. 
Ἑτερο, Βεαχύ τί πο ρὲ Θεόν. Αλλος, Ολίρον αἰϑαθοὼ. Ο5ῈΕ ρᾳίορ" Οὐϑα- 

φΡγῸ μᾶτ μὴ ἐλωείμ. ὐὐγζώϑα, τῆς καταδίκης αὐγέμψησε ὁ τῆς αμδοῦιας τὴ ΤῊρ παλϑθιο 

(διεγίοιὝ,τομ,:, ζες 3 ἀφ 
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48. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΓΜΉΝΕΙΑ 

ὡς, (δ ϑανατω Εἰς μέσον ἀγαγων. δλλαὶ ἡ ττον ὁ μονολμὴς ἐλθὼν ἔλυσε, 
ω Δόύξη ἢὶ ἐμὴ ἐξεφϑύωσας αὐτῶν. Αλλος, Δοξῃ ὶ ἀξιωμαῦι φέψεις αὐτί. 

] ἐς ὧ᾽ ᾧ κτὶ ἱφοοίδν, [8] 5 ἢ Χτ' ἀνα γωγόω ταύτα ὀκλαξεῖν. λέγη γδδ ἀὐτεχαὶ τως 
χά, κὼ ἐγεχειοίεϑη “ρόνθυος᾽ λέγει ἡ ζὲ (ν᾿ ζα ύτω ἀγαθοὶ, ὧν «ἴθ τέω παρου. 

| τιν.8.β. σίαν Ἢ αἰπέλαυσι. δὰ ὥφδτίω Φρχίω ἤχϑυσιν 49; ὥϑμος ὑμδμ Ὁ ὁ Φόζος ὑμὰ! 4 εῆχρ; 
᾿ τωι , κασι ἮἘΤχὶ πὺμτα αὶ ϑηρία τῆς γῆς ἐς ̓ Αρχέτωσαν ν}} θύων γῆς θα λδίοσης. κζ' ἢ ζᾳί. ᾿ 

1} Δνν...8, σα Πατεῖτε ἐπόϑω ὀφέων ») σχϑρπίων. δυλα ζαύτα αφεὶς, πὸ Μ᾽ (ᾳπεινδέρων ὑ- 
“ φαίνει (ὃ λόρρν, κεῖνα (ἐωιδεῖν καταλιμιπόμων τοῖς ὀξύτερον δευνα νϑβοις ὁρῶν. ἡ » 
4 δύξα ἡ μείζων καὶ ἡ διμυὴ ζῳ ἐπὶ τὸς χανῆς το, α,ϑήκης δμόνδυνα᾽ στὸν κεφαλιω ἔχη ἡ " Χοισὸν, ὅτὸν Εἰς ὃ σῶμα αὐτντελῇ, ὅτὸν ἀδελφὸς καὶ σνγκλοιοϑνόμιος ψώνγται μὲ τὸ 
᾿ Οὐμμορφος τῷ σώματος ἀυτῷῇ, ὅτὸν μείδονα Μωύσεως λαμθλύη δόξαν, ὡασερ ὁ Παῦ- 
' βΚ»».γ.,.}γ. δος ἐδηλωσε,δεικρες τί, οὐ καιϑαιπερ Μωύσῃς ἐπίδει καλυμιμιά, ἀλλα πόρτες ἄγα. 

᾿ ΑΚ, γι. Χεκαλυμμένῳ αροσώπτῳ Ὁ ϑῦξαν ἃ Θεῦ κατοηῆριξομδμοι δ] λέγ Οὖν δ δεδύξαραι 
- ὦ διδυξασμένον ον τύτῳ τῶ] μέρᾳ, ἐνέκεν τὴς αἰ προαλλύσης δυξης. ταὐτζω δὼ φη- 

ἱ σιν ὁ πσοηφήτης τίωυ δόξαν κτ' αναγωγῶω. ὕ δ) ζαύτης ἰσοβ)στὸν συγιχορθυωμϑν ἀγοις 

γέλοις, ὁτὸν Εἰς υοθεσίδυ ἀγωβῖθα, στὸψ μηδὲ τῷ μογολμοίς τρ ἡμδὰ! φείδεται; 
ποίας αἰλυργίδος, ποίν δχαδήματος (αὐτα κα λαμασοθτ ἐρρ, τὸν ϑεινώτν καταπλώ. 

μδυ, τὸν πσοὶς τί ὝΜ ἰσωμιαίτων δευναίμεων ἀπείθειαν μεϑορμιζω θα, οἱ ἠδιμωμδμοι 
πσοϑ τύτυ, ἡ ἀδοζοι, ἡ Οδελυροί: ὁ Αϑαμι ὅτε χακὸν δι, ἅτε αγαϑὸν ἐργασαίνϑρος, 

ἐπιμηδοθυϑέως “υόμνϑρμος ( πώς ΡΨ αὐ Εἰργάσωτο ὁ μὴ ὧν ἡ)ήμᾷς 5 μνεία ἐργασα. τὸ 
κϑιοι δειναὶ, πολλῷ πλείονος ἀπελαύσα μϑμ τιμῆς. Οὐκ ἔἴι, φησὶ, λέγω ὑμᾶς δού. 

' λρες, Ὑμεῖς γλδῦβ φίλοι μιϑ ἐφξε. οὐ ει ἡμῶς ἐπταιομευύονται ἀγίελοι, δλλα καὶ 
Πρέξ πννγν χογούσι αγ 03} τίωὐ ἡμετέραν σωτηρίδν ὦ 5) “σϑϑς Φίλιπαιν ἦλϑαεν ἀγίοελος, ἡ κυϑὶς 

) 
; 

ἴο.ε.4..ὅ. 

ΝμΩ ἑτέροις" αὶ θὐυγίβλίζοντο δν,ϑοϑποις. Οὐκ ἐχὶ γῆς ὃ κλοιοϑνόμοι, δλλαὶ κοινωνοὶ Ὧν. 
αΚο,.4.9. δοινίων αἰγαϑῶν ὄσμίφν, ἡὁ μέτοχοι τῷ Χοιφού, ὺ Εἰς κοννωνίλυ καλούκθα τῷ μμονολ μοί, 4 

ὁ ζῶτι πόζα δῥτης δύξης ᾧ τῆς ὁμῶς αἰίηε,). δἰ ᾧ ἕτερος ἐλεγειΔόξη αὶ ἡμὴ 
«( φύψοις αὐτὸν, ὃ μέλλον αγοϑαγώφωνω. Καὶ χατέφησας αὐτὸν Ἐχὶ (διγατώ 
θ΄ χερώνσῃ, Αὐλος, Εξυσιαξεν ἐποίησοις αὑτὸν τῶν ἔργων τον χειρων συ. 

" Παΐτα ὡπσέζιξας αὐ ασοκούτω τῶν ποδῶν αἰτεῖ πσοόθωτα ὦ βόας πάσας, 

ἔγι5 ἃ τὸ κιόνη Ἐ πεδίν. Αὐλλος, Τα ὠγολα. 18 
8 Τα πετιναὶ  ἐρανοῦ καὶ -ὧν ἰϑύας τὴς ϑαλοίοσηφ᾽ πὶ! οπορθυόμδμα τοίους 

θωλφοσῶν. 9 Κύριε Κύριος ἡμϑλ, ὡς θαυμα φὸν Ὁ ὁνο μοί σὰ εἰν παίσῃ τῇ 
“ζασερ αὐϑὶ δημισργίας αἰφλόγόνϑμος, νὶ Μ᾽ αἴω διωναάμεων ἀπῆεται μένον, ἀλλὰ 

αὶ Ὁχὶ αἰοϑηταὰ κατάγή 4δὸ λόχον ὅτω καὶ αὐδὲ διμὴς τῆς Εἰς λό, ϑοϑίπους γεγοημδέο, 
διϑαίσκων, αἰγιξάμϑνος ὀκᾷνα (αὶ οἰπόῤῥητω ἢ ἀσώματα, ἄπερ αἰ πηοίθμιησε, νὼ πίξ 

αἰεϑητοῖς ὐδχμτοίξει πλέον, ὥπερ σωφέφερφι ὠκείνων ζω τοῖς παχυτέρφις. να δ 
Ζωῦτα ἰώ, ἡ ὦ χὴ ἡ Ὠχίγήος αὐτῷ δυϑενα. ἡ ὦ δήϑαω μιαφον,ὼ ὃ μάλιςα ἡνίξαπ' 

ὅτι Φιμιηϑέντα αὐτὸν ασοϑ τὴς ωἰϑαξάσεως, σε οὲ κ(τ' τίω αἰ μδρτίλυ ἐξέξαλε τὴς τ- 

μῆς. ἠλοίῆωσας γλυῤ φησιν, αὑτὸν βισϑιχύ τί “Ὁ γίόλοις, τυτίς,, θαναίτῳ χατεδι- 
κασας αἰ μδοτόγτα. ὶ μώυ (γ᾽) ϑαγώτῳ κουτεδίχασας, ἐγύμνωσαις αὐτὸν τὴς δωρέαφ. 48 
χρό τοι τῶτο, ἐκεῖνο Εἰπτων, τότε τῦτο τί ϑησι, δεικφὺς ἄφατον τῷ Θεοού τί φιλων 363» 
“ἰδ, ὅτι ἢ ἐλωῆωθώτα αὑτὸν ὀχ τίω οἰκείδν οϑάξασι, ἀφῆκεν ἐςεφόνοίοϑαι τ 

ἡ μῇ τῆς δόξης, κὶ τὴς Φίρχις δ ηϑρέλυσῃ, 6ἐ ὃ μικρὸν τιύφῴλε,  τῦτο τῆς κε Ὡ- 
ἐ 

ἐΦῸ Φ.. 

-ῳ. "-ας- ὄὕΦᾧ- .σἀ΄-- 



να] Εἰς (ὃ κ. Ῥάμι 489 
να; ἐἰυτῦ πσϑὰ ἐς) τῆς αἴσιος, ἃ ϑηοίων ἐκραΐπει" κ ὃ τίιω ωὐοροἱω, ὁ- 
λίγ) δ τῆς ὠΐξυσίας ζᾳυτὴς οὐ χῦ τέματο. κρῳτᾷ δ γοθευ τον κὴ γιοῦ τέχναις ἡ σί, 

ὦ φέραν 5 ὁ ὅϑμν. ὅτε γ πᾶσαν ἀφείλετο τέων Φ χω, ὅτε πᾶσαν Εἴασεν αἰλλ᾽ 

ὅτι μδὲ αὐτῷ πτο9ς (ξοφίω ὦ ἐργασίαν ὦ ἐχιτήδεια, Εἴασεν κἰ ασοκοῖαῖ  ζα 5..2η-- 

9. οιωδέφερφι Οἕκ ὅτι, ἵνα ἰασομιμνγήσκη ),ὐκ τῆς τούτων αἰγανίας, τὴς παλϑιὰς αμἷϑ- 

πα: τῆς τῇ πσολπατορος Αδαΐμι. ὦφε ὁ πὸ τῷ μυὴ σφόδρα ἡμῖν «ἰασοταηξωϑαι!, 

μέγα κέρδος ἐγίνετο. τἱ ἊΝ ὀφέλος ὧκ τῷ λέοντα ἔχειν 1) χείειον ν χειρφήϑη . τί 
ἢ πὸ ἐὸν οἰ πὲ τ παρδωλιν ἔχειν Ὡϑικοσῦν : σον, δ λλ, ἡ ἀλαζονεία μόνον ὡὐσόνοια. 

δ δ τϑτοιτα (ὦ Εἴασεν ἔξω μῦβειν τὴς Ὡρχηςζῳ Ἧ χρήπιμα ἡμὶν χειρϑή,δη πτο 

1ο ποίηχε΄ (βοιῶ αἰρφιῶτου, ἢ πσοϑθατον αἰξεξαλλον τίω τῷ σώμστος γύμνψωτν, ὸ κζήνη 
πρὶς τίωὶ δὲ ἀγωγίμων μετακομιδέν) Ἐχυτήδεια͵ ὀρνιθους ἡ ἰϑύας, ὡςε ᾧ τρώπεζὰν 

ἡμῖν δὴ δωνηλεφέξαν. χοιϑούπερ γ05 ἐς ον ὐτοκλιηρϑνόμον ποιαίν, εἰ πλύτων ἐκίαλ.-- 
λει, λλα μέρφφις Ὥρος, ἵγα σωφρφϑνίσγν, ὅτω διὰ ὁ Θεός" μάλλον ὧχ ὅτως, αλλ ἐ- 

πιναγτίας. ὁ μϑρ ὃ φὐτοκληρονόμον “ποιωῖν, τῷ πλείονος ἐκθαλλει μέρυς, Ὁ ἃ ἐλα,- 

15 πὶ ἀφίησιν᾽ ὁ Θεὸς Ὁ πλέο ἀφεὶς, ὀλίγϑυ ὡμὸς ἐϊξέξαλε᾽ ὁ τότο ασξὲς ὠφέλειαν, 

ἥα μὴ πϑῥτων ϑὐκόλως αἰδιγίγνηται ἥάλλων. ἡ τῦτο τῆς Ἔ Θεούδκηδεμονίας. τίω 
Ὁ σοφίλν εἰντεῖ ϑήγων, ὦ ὦ φρόνημα καϑαιρῶν, ἡ τίω ἀχαμορν οὀλίω ὠχκότηων 

(Ὁ) πϑλύτα μετ᾽ θὐκολίας ἔγων ἐξετφαγιλί(ϑη ) ὀνέμιξέ τινα α δυσκϑλίδω τὴ χο- 
σῃ Ῥ βίνρὸ ὅτεσπθμτα μα κοιμοίτο, τε πϑώτα αὐϑυ κοι μοῖτα καρπούς αὐ" εἴασεν" 

35 δωσι" καὶ ὁβίος ὦπας ἱϑρώτων γέμει. Τ) 7 πτοιδυύτήριον ὁ πόρων βίος 081, αὶ αὔεσις καὶ 13“ Ὁ 

μᾶτα, μϑῥω νϑι τοίνεωυ διμωνεκῶς καὶ ἡμεῖς τὰ αὑτὸ λέγϑντες, θαυμάζοντες αὐτο τίω 
κηδεμονίλν», 
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184 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἘΡΜΗῊΝΕΙ͂Δ 
κηδεμονίομ, ὀκπληῆρεδμοι τίω σοφίαν, τίω φιλαννϑεϑνπίδμ, τίω χρη ; 

νον. χαὶ τα ἃ δ ἡμώκς ἰς ἑρμιάυείὰμ εἴρηται. ἐιδὲ βύλεοϑε, τα δυλμισώκεν 

τὸν λόγον μεταγαιφισωμδν, χαῚ ̓ἐρώμεϑου ἰσϑοήρις, πού παιδία. φωνίω ἡ ἤσε ; στ ϑ χατί. 

λυσεν " ἐϑρὸν ὶ τοιαύτη Φωνῇ; ; πότε Ἂ) ̓λωμαφον γέγονεν ΠΟ, ὁγο μαι ; δλλ οὐκ δ δ. 

χχριέν ἕτερον χαιοϑν εἰπεῖν, τῷ τον, ὃς ἡλίῳ Φανότερον δείκψυσι τῆς αἰληλείας τίω δυυύίᾳ.ς 

μν. Δ[οἱ τατὸ φησιν" ἔψομαι, ἕν ὺ δἴρανοις ἐργα δὰ Μ δωκ)ύλων συ. χα! τοι 4 Μωυας 

ἤδη Εἦπιν, τι ἐν Ὡρχῇ ἐποίησῳ ὁ Θεὸς ἔρανον ἡ τίω γάῦ. λα τος ὦ Ἰφ. 
δοίζοις Φρχεῖ ὁ ζώτα, ἡ  ἐμιασοϑοϑεν Εἰρημδία. ΤῊΝ ὃ ὦ χωεὶς φξετομλῷ 
ἐκείνων μἰμούνϑμοι αὶ ,) ζηλριετε, ( Ὧ) Παύλυ τῷ Ὁ Σαμοσατέως, ὠκ ὅτε Φασὶν ἢ τ 

Χολςὸν, δξ δ υπὸ Μαρίας ασϑϑλλϑαον ̓ ἐρώμιϑαυ κάκεήας ̓  πώς, αἱ ὧκ τῦτε ἔμ τὸ 

ὑΧολςος, τοις θιδοινοὺς ; ἐδὴ μεδργησε: ; τ "Νὴ αὐτὸν φησιν ἐνναι οὐποδ,ν οκ φύματος γηπίων 

ὁ ϑηλαζοντων καταρτίσαντα αὖ αἤνον, ὁ τ "ἐργασείμϑδιον. τὸς δρρνούς. Εἰ: ὃ  δημίαρηϑς μ ν- 

ἐμαῖ,αεύτιρνο τ ὀραναΐν λοιπὸν ὺ ἐκ Ὥστὸ Μαρίας ἐχὲ Υ̓ “φρχίω, δρλα αὶ μ᾿ πολ τῆς 

Μαρίας ὦ. ὃ σκόπει τὸ πποφήτυ τίω σοφίδν. ὁ ̓ γῈ ἁπλῶς δομιυργδν αἱ αὐτὸ ἐἰσ- 

αγή, λα αὶ κ᾽ ̓πολλὴς τῆς ϑυολίας. δ}9 Φησιν᾿ ὄψομαι τὸς οὐρανοὺς ἔργα ΕἾΤ 
δοικ)υλων σφ᾽ εχ τί δαιχ)ύλοις ἢ ἐγέ! Θεορ, ὡλώ τῆς ἐλαχίτς οὐεργείας ῷῳᾳ ὁρώμδμα 
δεικγύς, τοῖς 'φ(ιωυὶ ὄφφοις ἡμὴν ὀόμιασι τὰ ἐὑαρὴ ἡμᾶς διδοίσκων. ἐπεὶ ᾧ στὸν λέγῃ 
μιότρων “᾽ ὅρᾳνον ασιϑει μὴ, καὶ Ὁ τίου γέ ϑραχί " καὶ ϑραίκα ᾧ απιϑειμόι δηλῶν ζώπι 

λέ, λα δὰ ἀπέφουτεν τὴς τῷ ἀΘεοῦ διιυάμεως ποραιφῆσαι βυλόμϑμος. πῶς δὼ 
τλρϑί τινές ᾿Αυανροι λέγειν τὸν δ ; ὁ γὸ μηδὲ ὁλέω ἀντ τίω φνέργήλι κυῆσα, " 
στε 7" φανὸν δε ποιῆσαι {τ λέγωῦ ὁλώυ; )) ΨΥ συ τίωυ ἐ ἐλαχίσιν, λα μδιρῦπι- 

τον᾽ πῶς δ εἴη Αὐπσο ὑρηϑς ὩΣ ; πῶς ον ασουροόρ, εἰ περ ὁ παυτὴρ ποιᾷ, ζω ταὶ ο εἰν 
ὁμοίως ποι: ἐπὺ ὑγ ὦ ὁμοίως, εἰ ὁ αὐπαυυργϑ, ὁ5 ̓δομίαργθο: ; πῶς ὃ αὐτύ᾽ τὰ ἔρο 

γα Εἦαί φησι, ποτὶ ᾿ λέγων, Καταργαὶ σύ, Κυφλθ, τίω γάῶ ἐλεμληίωσαιε,ὰ ἔργα 
χεραὶ σύ εἰσιν (ὦ ἀρᾳνοί " ον ζυῦϑα 5, ὅτι ὀψοιαι τοὺς ἀρανέοῖ ἐβγα Ἣ δακ)ύλων σι; "4 
ὁ) ἦΜ. "ὑπουργῶν, λα ἣν δυμίσργῶν τ τὰ ἔργα. κἀν αὐπυνυροϑς ἢ τις, Οὐκ ὠκείῳ 
λογίζεται, δλλαὶ τω ἴδη ιιμργϑεώτι. ρα δ᾽ τὰ ὀμισεροϑνν ἐρηρϑῥα τῳ; Μωύσε, ᾿οϑὰ 

ν ὃ ψοὺ ἐ δίρηπτα, ὦ, ὦ ὩρχῊς ἐποίησεν ὁ Θεὸ τὸν ἦρανον αὶ τίω γάδ᾽ ᾧ δ, 3) ἐτῶσιιν ἢ 
ἰξθύων" τῆς ϑαλοίοσυς. ΟὗνΣ ἐΝδὸ ὁ κατα τίσας ὧκ τύματος νηπτίων τὸ ϑηλα ὀγτῶν ἄδο,. 
«αὑτὸς τὸ λθ,36Ὁ πον ἐπεσκέψατο. Εν ̓ δὰ «ἰδὲ ἢ Τ παΐξμεὸ ὁ ἹΜμωύσης λέπι, Παὺλν ̓  

ἐς τὸν ον ὀκλαριολῥει, “πολλίωὺ τίω ἰσότητι δεικγύς. στὸν δῶ ἀϑιάφορον 1 ἡ τς ά- 

οἱοις ζὰ ἰδὲ παίζος λερόμϑμα ὃ ἊΝ νῷ ὁ λογιζεοϑαι, ᾧ πὸ ἰ αὐδὲ Ὁ εοῦ τω πατοὶ ἱ(Πλ). 
ὺ δὶ εἰν ἐϑρετο) πιϑ ὅλως δὸ ονομΆφι ὅ' δ᾽, ασουργϑὐ κεῖ κατα} ἐδαμούθ το ἰδοι πρὸ, 
γα, φησιν, ἔρηται, δὶ στοῦ, ἡ δ, οἰ «Ἐὶ Ὁ παΐος τὸ αὐτὸ ὄνρηται! Χ αἴκουσον πώς, 
Πρὸς ὁ Θεὸς, δὲ ἐυ ἐκλήϑητε ἐἰς κοινωνίὰν Ῥ ἡοδ ἀὐτε, καὶ χὰ παάλν, Παῦλος ὑὐτισλν Η 

Ἰησ Χοιφοῦ 4ζ᾽ λαλήματος Θεοῦ. καὶ παλιν" σι, δὲ αὐτῶ, ἐξ αἰτεῖ, "ἢ ἐὶς αὐτὸ τὰ 

πότοι. Φίγος Ὁ) ἐνεχέν αὑτὸν ὐπτσουρρον φατε; ἵγώ “ιμιήσωμδῳ τὸν «πατέρα. ἃ μάν 
ὡς Φυησιν᾽ Ϊνα πϑύτερ ἀμϑσι τὸν ἐὸν, χαϑὼς φμιϑσιτὸ τὸ πατέρα. ὁ5 μι ὁ τιμδῇ!! τὸ ωὴ ἂν 
δὐϑελονὸ οτί σὲ Τ' πατέρᾳ, ᾧ δὰ οίωυ, Φησί, πατέρα τ υἱὸν ἐρωῖ: ὁ ἢ ὀυχί, ὁυ γδὲ ἐπῶν, ἵω 

πατέρα με λέγητε Φλὰ τί ἵνα ἐον βδύοτα,ὡς ὁ πατέρᾳ τἱμιῶτε. δ: "ζ, πατέρα 

Εἰπηςτ: ηδν,πορζα, (μιμέγε ἀξ. αϑιουσοφ τού τις τῆς ἰδίϑτητος, πὲ τὴς πμὴρ 

κοιναὶ , 41. ζο οὗ 70 υὸν ἐνπε ὺ πατέρφι, ἵνα μὴ συγχέντε (ὶ ἰσποκάσεις. ὁ ὃ μὲ 

δὴ αὑτὴ ὀυσίαν, πτῶς ὧμ ἴσην τίω πμέωώ ἀπήτησε; : , τίνος δὼ δξῶυ ἐγνεκέν, φησι, πολλώ . 
σιγὰ 



πιινναὶ φϑέηέται ὁ Χοιτος; "Ὁ ὁ ζω πενοφρο(ιωΐων παιδίων ὁ δὶ τίω τῆς (ὐρκὸς αἰδι-: 

ὠλίω, ᾧ δ τίω ΜΙ υδαίων ὀψαμϑησίδρρ ζ τὸ δεῖν κι μικρὸν ἀδδτεν ἐὶς γναῖσιν, 

"ὦ ἀτελὲς ΤΨΜἝαἀἰκυόντων. ἄλλωςε ᾽ ᾧ πσϑϑς τίω αὐπδϑιοιὰν πολλάχις ἣν «- 

χρρωρϑρων φϑέγίεται. 6 γΟΒψολύτεραι, τῇ τῆς ἀξίας μόνης ἴω μιᾶλνο δὲ, δΠῈρ ἐὺ λέ. 

4. γῆς «ρὲ Θεού, πολλῷ σφόδρα, κατα δεέφερον τῇ τῆς ἰσίας ὀκδίνηρ, ὁ συγχαιταιξα σεως 

βι. ᾳ ἀχι βέλει Εἰπειν; ; μέγας ὁ Θεύρ δλλαὶ σϑτο  μοιρὸν αὐἰδὶ Θεοΐ λεχϑμδνον δ 

Ὁ μέγα, οἷον καὶ ἡ μέγα, πεπερασμένον ζβν' ΣΝ λ ἀ ᾿ἀπειρος ὁ Θεός, δλαὶ κα τῶτο Μι-: 
κρὸ «ἰξὶ Θεοῦ, λέγδεϑρον. δτι ἅ ̓δὼ πέρρις οὐκ ἔχει" ΣΝ, δδ' ο,τί ἴδν, φυνδοποῦ 

Ἰπίςα μαι. καὶ σοφὸν Εἴπης ̓ καν ἀγαϑὲν Εἰπης, ἡ ζωτα ἁ ὠπειρᾳ, οὐλὴ αἰ) ῆς 

1ο ὑσίας ὀκείνης ἀξιοῖ εἴρηκα, ̓ ἀλα δεῖ λιοωρεπὴ δ ῥήματι παθϑσεῖναι ἐγνοιαν. ἐϊ τοίνιωυ τοὶ 

ὅω μεγάλα Υ ἀξίαν κ ἐἰπὔδίφισι' τἶνος ῥὼ Εἶεν συγβώ γώμης ἀξιοι( ζῦτα κολοζοιον 

περώμδμοι: φδυγωμδῳ τοήιου αὐ «ἄν: συλλόχεις᾿ ἡ μαθόντες τῷὸ μονομούς τίν 

παϑϑαιώγιον ὑπαρξιν, πίω δημίαργοιζω δευύαμυ, τίω ὀξυσίθν τίω αὐυϑεντικέω, τὸ 
ἀφ δαλλαζον ἀντ πποὶς 1 πατέρᾳ, τῆς οἰκονομίας τίω συγκατάξασιν, τῇ τῆς αἷθὰ 

Εἰς φ) 9. Ψάμ. “Βς 

σαυρϑς ὁ οὖ τῶ! ψαλμῷ κοί ϑωος διδοίσκει τὺς μῷ ̓αχριθείας πξ»σέχονζμ) Δ|στι- 

μιμθμ δυγλάτων τίω ἀἰφίξειδ, » ὁ Πρ η ον ἀξίαν Ἐχιδειξωμεϑαι, να χαι Ι ὧν 
μϑηόντων Ὀλιτύχωμδυ αἀγαϑών᾽ ὧν ἥμοιτο ἡ ἡμᾶς ἀξιωϑίῶαι ̓ χίοιτι ὃ φι- 

λανϑεσπίᾳ τὸ Ὁ Κυρίου ἡρδῇ Ἰησῦ οιφού, ζῆ) τῳ πατοὶ ἁ μα τῳ ἀγίῳ πνϑύματι 
20 μὴ] ὦ ὁ δϑξαείς τοὺς αἰών, τ δυδιαν μέ. 

ψφμθ, ΕΙ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ὙΠῈΡ τοι κηχφέον. ΤΟΥ 
ἡ ἀλμὸς τω Δα, Αἰλλοῦν Ἐπιίκιον του πῃ ϑανώτυ τὸ υοῦ ἄἶγμα, 

μῷ " Δαξίϑα. Αὐλλος, ΝΙεαριότητος ὃ αρὺ..... 

" ΨΨΨ ἐελξημολοημησι σοι, ̓Κύῴρμρ Ὁ ὁλῃ καρδίᾳ μέεᾳ, 

᾿ΔΔ  Φ  : Δ Ἰκοος ὅ ὁ ἐδψαλμέε Ὃ τούτο δὴ σοφίας ̓ νε σνθύματος. ΝΑ 
“ὦ Υ πὸ βραχεῖς ἐποίησε, ὅτε ποιὰ εἰς μἰῆχος ὀξήγα- 

29) “20 ὦλλ᾽ ἐποίκιλεξ τωΐ μέτρῳ Ο βιξλίον, τῷ ΑΥγὴ μήκει δεγείς 
Ξξ ρων τίω ῥαϑυ μίαν, τῇ ἢ  βἐρυχύτητι δηιθιαπαύων κύμιατον. 

δ ἀξομολογήσομαι σοι, ἵζύραε, ὧν ὀλῃ χἄρδια; ἀαϑ. διπλοιῶ ὦ τῆς 

ἢ Φ. ἃ ὀξομολογήσεως ΕἸἰδς ΠΥ Ὰ ἡγὸ τῷ τῶν οἰκείων ἀμδρτηματαν 54) 

κα παγνώσις, ἢ ἢ δἰραοαία εἰς Θεόν. ονζαῦλαι μδύ τοι τίωυ (᾽ ἀϑρίσιλν δηλοῖ, δὲ ὅθην, 

ὑλῃ χαρδία μα: τῷ ̓φρογυμίας ἁπάσης, Κν ̓ασυδὰς, Φησν. ὐχ ὑπ Δνημερίας, 

δλλαὶ κι ἡ ὄχτ τοῖς εγνδυΐίίοις. 18» »ὺ μάϊλιςα δὐχαρίςου, τοῦ φιλοσύφυ ψυχ", ΩΝ χα 

35 ὧὐ τοῖς  υπηρῆ θιλσράςειν, Φ “Ὡρ απόρτων δυξαζειν, (μὴ μόνον ἰαὸρ τῶν ἐ ἐυέργε- 

αν, δλλα "ὁ κα “ῬΜημωρμιων. τούτο γὸ πλείονος μἰοϑοῦ ππϑέξενον. ἴπὴ ὅ γὐ τῶν 
«γαγών, ἐος Ὡἰποδεδωχας ἘχῚ ἢ ὴῇῥβχακδῶ, ῷ Θεὸν ,ὀφειλέτέωυ κατέρησεις. ὁ νϑὲ 

ἐυ παθῶν, καὶ χε Εέδως, ἀπέδωκε τέω ὀφειλέω᾽ ὁ ἢ κακῶς παθῶν, ὦ διξαζων, 

ἴρλημα κατεσκεύασεν. δὐτὶ τὴς ἐυχαρλεῖας ΓΝ ζτης, πολλαὶ Ὡὐτοδίδωσιι ὁ Θεὸς ναὶ 

40 τὖτε καὶ νι. ὧςε σγτῖ αἰρϑησιν ̓ληνόβθα ἫΜδεινών. συσδὶς δ τρὰ ὧ χαδιν οἶδε τῷ 

Θεῷ, ὑαὺρ τϑτων αἰλγεῖ. ὦςε ὺ ἔτερϑν καρπωσύμεϑε κέρδὺς, Ὁ ὀχακρδεοῖς τίω «- 

υμίδρ, ὅτὸμ Ὀλτοχερηθῆς χρηματων ΦΌΝΩΝ ἡ Ὀσυτον σε ἡζημία δυυύαται 

δεκρειν ὅσον ἐ ἐυχαθαςία ἐυφραίνει «του ζύλῳ χαοία πληγηή᾽ τοῦγ9 ποιεῖ } γ- 

γοιαῦ 

᾿: ἡμᾶς κηδεμονίας τίω πολυαιδὰ “τό ϑνοιὸν (τα ἣ ὡπόντω χ ὁ σϑτων πλείογα, ὁ. ϑη--" 
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γοιαν Φιλόσοφον᾽ τεῦ τέο αἰληϑινζωὺ αὐἰδὲ νῦν “πολγμάτων ἐγκατασκόνωζοι ἴω. 

πολλοὶ γ»»» ἢ λυ, ϑοοίπων, δὶ τί ὅσον ψῆφον ἐ εθυσι: πος ἣν ΧΟΧΩΣ δ 9 9 αγυμᾷ. 

σιν. ὅτω καὶ ὦ μαινόμϑμοι Φοξοιοῦται ἴω δ“ [ φοξεραὶ, κα αὶ ζῷ ἐχ ὑφεςῶτα πολλαζχις δεδεί. 
κασι, ὺ ζμσκιως φάγϑυσι. τύτοις ἐοίκασι χα Το) χεημᾶτων ζημίδῳ δεδοικότες, " γὺ 

τὴς Φύσιως ὸ ὁ φόξος, δλλα τῆς πυρϑαιρέσεως. Εἰ ΩΣ Φ ρα γα ἀμ λυπηρὸν, πϑρ.- ς 

(κ ἔδει ἀλγεν᾽ Εἰ5 μη ᾿ πλύτες ὠληόεδῳ, οὐδ ἔτι τὴς τῷ “οράγματος Φύσεως, 

ὄλλα τῆς ἀτελοῖς Δι Ι φνοίας. καλαπερ δ ς ω σκότῳ πολλάχις ἡ οϑινίον τὶς ὀδεισιν, ὃ ΟΦν 

νομεἰσος, κα πόρτα εσοπή ει (δ ὥν φίλοις πολεμίας ἡγείται ̓  ὅτω Ὁ ὸ ὦ ἀλογίᾳ κα- 

π νϑινοι, ὥανερ τινὶ σχϑττ βαϑεῖ αἰλόντερ, Οἵχ Ὀπχιγνώσχϑυσι, ἿΜ πραγμάτων τίω 

φύσι, αλλ ̓ ἐγκυλνδοιῶται τῳ" βορξύρῳ, καὶ μ᾿ ᾧ» Ἄϑθρτον ὅχ ἡγθεῶται χέρτον ἐΠ)᾽ αἱ τῆς ι9 

Φιλαργυείας ἐμιπεπλησμένοι, οὐκ, αἸοϑϑοίνονται ΤῊς δυσωδιαρ᾽ λυ: ὃ Ὡὐποςώσι, τότε 

Εἴσονται, ὃ ὁ καλοιπτορ ᾧ γευυαικὸς ὠμόρφυ ἐρωίντερ, ὃ οτὸμ παύσωσι ὧ νόσημα, τῦτε ἐ- 

πίσαι ντῶ Φ Εε Ξἰδϑες᾽ ὅτῳ Ἀι ̓ᾧ τα τῆς Φιλαργνείας ἐρᾳφαί, νι “τῶς διιωυησομᾳί, φησι, 

παῦσαι Φε ἐρώτα; παλιν ῷ δ αὐτῷ ὐποοδείγματι χρήσομαι. ὥασερ ὁ τὴς ἀμόρφε γ»- 

ναϊχὸρ ὀρῶν, ἐ ἐλὺ ἅ ̓Λιωικῶ; Ουγδηται αὐτῇ, λα τίω χαμεινον ἐμ ὃ μικρὸν ἑαυ-ις 

τὸν Ὥποφησῃ, Χτ μικροὶ αὐπτυῤρέεοι ζω ποῖος ὅτω ὼ σὺ, μικροὶ Ὑὐποτηϑι, ὀλιφρν ἐἰδὲς᾽ 

ὺδ μιχροι, ἐξα! πολὺ ὀζτημα. μόνον ἀρξῶ τοῦ κατορθώματος. ἔχεις οἰκίαν πἴβιτ. 
τω, ἸὈλτύδου, χα δὸς τοῖς δεορδοις, 7) , ὀκᾷο λογιζο υϑρος, τί αἰλλοτϑιοῖς ὃν αὑτίω, 

λ ὃ ὅτι μάλλον οἰχειοῖς. μη Ὁ αναλωμᾳ, ἀλλα τέων ασξέσοδον σχόπτει᾿ μὴ στ Ἔπο- 
ΖΈρῃ αὐτὴς ον ζωϑα, αἰλδλ᾽ ὅτι Κυριορᾷυτῆς ὦκει. γίνη: ὅτω ὁ δοτίοι, ζᾳ ϑαυμάσια - 

Θεού διωυήσῃ ΠΩ πὸμντοςυτῦτο γὃ δξ Ὅ Ὁ ἢ ψαλμὸς λέγφω ὡξ! τε φιλοχρήματοι 

σφόδρα τύτῳ φ,διατοίῳ. δωύαχαι.- οἱ πλωτὸς »ὺ τὸ τόχϑες μιεδαμαψίῶ, (ἰωαλλάγ- 

ματα, Οὐϊδαφά, ὦ ων φὰν. Ὁ. 9. γηχαφ,ιμαὶς ἀρῶ, μας οἱ οἰκών, κέρδη, κἀπηλείῳρ, 
διηγεύρδμος καὶ . φροονίζων . παύεται. που" ἣ ο ϑησαυρϑς τῷ ἂν εστου, ἐκζχα ἡ ἡ 

καρδία, αὐτν, ζαύτα φθένξεται, ζυύτι μεραμψᾷ: ὁ ὁ χαλει περ ὦ οἰκότω ΑΝ διατι- " 

χὰ ῥ μεριμιναδσινμάτω καὶ ἡ ζ τὰ ὃ ᾧ δεασότυ μεξίμνα ἢ ἐπέταξε “αἰ γυςα θδέπω ἤγυκαι, 

μέλλει δέ. δζὰ δὴ τούτο φἰ ραν, τὴ τῆς πολ λιορρχίας ἀχίνης ὠπαλλαγύταμτέσορς ὠδια- 
τοίξειν τοῖς διηγῆμίσσι, ζω χᾳ9᾽ ἐκαῖς Ἦν ἡμέφϑῳ γνόρϑμα λαυμάσια τού Θεού ϑινγϑύμι- 

νον, ζὰ ἰδία, ὐῳ κου, (α, ἜἜΞΠς πὸμΐζ, κ ν ζῳᾳ Εἰς ὧνα ἐκᾳφον. γέμα γὺ ΟΝ τῷ βίῳ 

τοὐταν΄ ἫΜ σγιηγημοίτων" "ἡ ὁ ὅϑεν ἂν " ἀρξν, λαιμασρήτερον ΜΗ ῶ αὐδνίμιο αἰαίρύ 9 

αἰ τε πὸ τοῦ ἐρανοῦ, αὐ τε δἰὸ τὴς γῆς δ τε ὡἰσπὸ τῷ ἀέρος, ἀπε Ὡἰτὸ τὐἰτὸ δΜ' λόγοι ἀν 

Ὡπϑ ἀσερμματων,ς αν ἰοὰ φυδ" οὐ ἀ παλαιὰς ϑέλης δνυηγήσοιοϑει δωρεώς, ὰ Αἱ 

“3 ἡ νέμευ, δ ἴῳ ἐν τω νόμῳ, αν ἃ οὐ τῇ χάλι, ἰῷ κῷὶ τ Ὁ οτεῦϑεν οἰσοδουμίτ ὦ 

δυ, δ ὦ ἐν αὐτῳ! τῳ ϑαναίτω᾽ μυρία ἐυρης πελϑίγη ᾿ζῦτα ϑυηγημιαίτων. πόσις δὼ ἀπῖδι 

ον ἐν δ ἴα αὐοίας, ᾿ς σοιῦτα ἐχονζαι. διηγείαϑε, δὲ ὧν τὸ ἡδονὴ κὶ ο χέρδος κα Ὁ ὠφέλεά ̓  
τὴς υ: Ὁ» τῳδβοροὺ οὐρῷ ( Ἄργεσμιον ὀῥαφύρειν, αἰδὶ πλεονεξίας καὶ ι ἀρπαγῆς διηγ9"- 

Αϑνον: τῷ Εἰ βύλει Χο δύω ἀφώπερ κῦθα τῆς γ αἰσαλεθώμρδυ, τὸ μεγέθους ἐπι, 

τῆς λεσειου, ΩΣ γούσιως, τῆς Φύσρως, ὠδίνων Ἢ διηνεκ ὅν, Δ μνημάτων τῶι δ 

αὐτὰς τῶν σἰοικίλων οἱ αιφόρων, τ απερμιοίτων, Ὦ βοτανν, τῶ Φυταὶ, δ αἴλίων, ἢ 

Δ: εἰ ϑόγων, η’ ἢ αὐ Ὀχδείσων. Ὄὐσὸ τϑτων παλιν τέμωμϑυ τῳ! λόγῳ ἐκοίφου δοδρο δαζ- ὧν 

μαντίο ΩΝ ὦ ύψο;, τέων Δωδίαν, τ τ καρπὸν, Το χαιοϑν, Ὁ ̓Α{ κρέα, ζὰ ἄλλα πϑβ- 

σα, αὐτῦὴς Τῆς μ τίου κρίρπιμον ̓ ᾿ ἀκαρπον. σεν Ὁ αὐτὴς ; ἀγγρησον, Ω ὟΝ 

ἡ μϑρ σίδηρον, ἡ ὃ ὃ χαλκὸν, 8 χευσίον, ἡ δὲ ἀργυρϑν ἐὠεἴκεν᾽ ἡ δὲ ἀρωώρφιτα, ἢ δέφαρ- 
μὰϑ 



᾿πἷ 
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μα ἡ ποικίλοι καὶ πὸρ οϑωτα, τί οὐ τις Εἴποι Μ᾽ ύδϑατωι τίω χρείαν, ποτίμων 

ῷ ἀλμωυρών;τῶν ὁρῶ) τέων γρ᾽σιν, ἢ ποικίλων εδδμαρων τοὶ μέταλλα, ζια πηγαῖς ζῳὶ οὐ 

ἀν ὰ δύδρα  ασϑ3; ὀρόφυς ἔχε τήδεια ἡ οἰκοδὸμιάε, ζω τὰ πόμτοι τῆς ἐρήμου 
γαρπῦς. αὕτη ἡ ζαία, ἡ δηοία πόρτα τρέφει. Τἰ αὖ τίς Εἴποι ζιὶ λίμνας, τὰς πή- 

᾿ γάφ, ὧν ποτα ες ; καιϑούπερ Ὑ» αἱ τεκϑύσοι »(αϊκες, “τῇ γ γοϊλονίιος παρἯχέσ- 

σαι τοῖς ὠκλρνοις πϑρέχουτι ᾧοφίω᾽ ὅτω δὰ ὦ ἢ γ5], το] ποις ᾧ Ὡδαἢ εἰσοις ὥασερ ̓ ά- 

οἱ ὀχϊεύνσα (ἄν ποτα μὸς ἢ ζις πηγαὶς, πολλίω αϑρέχει τίω “ϑρδείαν. Φλλ᾽ {πὶ 
ιδὲ ἡμβγωαιδίν, ὦ παχῆῖον δεῖ ασοὺς τίω ϑηλίι ἐλϑεῖν᾽ ον ζυῦϑα 3, αὖ τὴ ὥν' μα- 

φοιᾷ ὀκϊείνει πὸμτογο Θιπὸ ὑψηλοῦ χαταςφ ἐρϑυσα. ἔχει ἢ ἐτέφαν γγοῆσιν ἡ ἔρημος. ἢ 
1 γδῤασρος ἘΠ σώματος ὑγίειαν Ἐχιτηδειοτέοᾳ, καθαρώτερον παρέγϑυσαι ἀὐαπνᾷν ῷ 

ἀέρα, ἡ τίω οἰκϑυνδῥέω ἀφ᾽ ὑψηλού πάσοιν αὐξεσκοπεῖν, ὸ τῇ ἐρημίᾳ ἐμιφιλοσυφῷν, 
ΧΩ ἣν ῷ βίῳ φροντίδω, ὀλίγον ὐαπγῷν. ἡ αὐτις Εἴποι «ὧν ὀρν!ϑεις ὧν ῳδιχκοιξ, 

Ἡ ὡλωσίμων ζώων τίωυ αἱ φγωγάώ ἔχει ἑτέραν χρείαν ἡ ἐρήμος. πολλάκις Ὁ 
λὐτὶ τειχῶν ζαῖς χώρριις γέλϑνε, πσεϑεὺο; ἐχουσον αὐατεταμένα ὄρη, ὁ Φαίροιήας, ᾧ 

πχρημνοις. τί δ 0 τίς Εἴποι ζᾳ βοτάνας ζὰς ἐν αὑταὶς “οζονλύας, σώμασι κομνόσι πολ- 

λίω Εἰσφερθύσας τίω λειταργίομ Εἰ ἐρήμων αὶ ὀραΐν Τοστωτη ἡ χρεία, τοστωύτη 
ἡΜ]αγαϑών ἡ γρηγία ̓ Εἰ κσδός τίω "Σηρόσι μον ἔλϑοις, ἢ ὕω) πεδία, εὐνόησον πὸ- 

σας ὄψει ζις πυγαὶς τῶν διηγημοίτων. καϑούπερ " ὧν ᾧ σώματι τῳ ἡμετέρῳ, ταὶ μδῤ 
ὅβινόςα, τὰ 5 γδῦσφι, πὲὶ ὃ σαίρχεφ᾽ ὅτω ᾧ εὑ τῇ γῆ, τὰ ἅ ὁρη, τὰ ὃ φαίρᾳήξες, τὰ δὲ λιο 

ΟΝ χωρία, ̓ πόϑζᾳ δὲ ζῦτα χούπμα τί λέγω τίω γδιῦ, τοσῦτον φοιγεῖον ; ἑνὸς δὲγε 

δῦ μόνα Εἰ βυλνϑείης Εἰπεν ὦ οδίμα, τίου χρείων, ῷ καρπὸν, τὰ φύ)λα, ᾧ χφ-- 

ον, τὸ ἀλλα πϑώτο, πολὺ ὄψει Ὁ διήγημα... Εἰ τῶν ὁρων τίω ϑέσιν, Εἰ τὰ ἀλλα ἀ-. 
πόρτα, Εἰ ᾧῷ δ, ϑρόπον αὐτὸν ἐπέλϑοις τῶ λόγω, ") πίω οἰ ϑ'πλασιν εἰντῦῖ πῷ σω- 

᾿ μαπρ᾽ μυρία, πάλιν καγζιῦϑα πελοΐγη θύρϑις ϑιηγημαίτων. πύτοις τοίνεω γδζᾳ- 
15 τρίξωμδμ᾽ εἰγνδῦϑεν ἡμῖν ἔξαι ἡδονὴ μεγίφη,οντεῦθεν κέρδος, ἰγτϑῦϑεν φιλοσοφία. δ 9 

ἡ τῦτο δυλῶν ἐπήγαγέν᾽ 52 Εὐφρανϑησομαι ὦ αἰγαλλιάσομφι «ὧν σφί, 
ἄλλος, Καὶ γαυρλαίσω. Ψαλώ τῶν ογνόματί συ, ὕψιςε. 
Αλλος, ἄσω Ὁ ὀγομιαί συ. Οὐ μικρὸν τῦτο Φιλοσοφίας εἶδος, ὃ δἰφραίνεοϑω, ἐχὶ τῷ 

Θιῷ. ογὰ ὑχὶ τῷ Θεῷ ὡ,φεαινόμϑμος, ὡς χΟᾺ , πᾶσοειν ἐκᾷξαίλλει βιωτικὴν ἡδονζω, 
10 δε ὄφιν, θὐφροινιϑήσο μαι εἰν σοί; τοιούτόν, φυσιν, ἔχων δεαούτίου " τϑτο μοι ἡδυνὴ, τϑ. 
τὸ μοι ἀγαλλίασις. Εἴτις οἷδε ζω τίων Ὁ ἡδονίω, ὡς Εἰδέναι χοῦ, ἑτέροις ἡδόγὴς ζύκ 

αἰαϑανεται. τϑτο Νν ἡδογὴ κυρίως ὡς γε ἄλλα πόρτα, ὀνόματα μόνον δὴν ἡδόνῆς. 
τὶ ῷ δὐνϑέριπον Μετάρσιον ἐργαίΐζετα ̓ αὕτη τὸ σώματος ἀπαλλαίῆει τ " 
αὐτὴ τθς φραγὸν τὔ]εροι᾿ ἁυτη Μ' βιωτικδίν ὑψηλότερον ποιφ᾽ αὕτη κοιχίας ἀπαλ- 

ἡ λῴῆει, ἡ μάλα Εἰκότως. Εἰ ὙᾺΡ̓ ὧὡ σώμαΐζο, λάμῶξα φιλφιώῶτες, σ εἰὲν ἐσται- 
αδαύνονται ἥν ον τω δίῳ, δλλ᾽ ἐνὸς μόνε Εἰσὶ, τῆς ἐρωνῦβης ὀψοως "ὁ Θεὸν φιλών,κα- 
“ως Φιλῷ δὲ!, ἦμος αἰαϑήσεται λοιπὸν ἢ γρηφοῦ ΝΜ εἰν τῷ βίῳ τϑτῳ,! λυπηροὅ, σγοῖε-- 

ω δλλ ἔξαι παγτῶν αἰγώτερϑς, αἰϑοίναζα, τρυφών " ἐπεὶ ᾧ ὁ φιλούνϑμος τοιούτος. 
ΘΚ οὺ τὰ ἀλλα φιλοιῶτες, ζυχέως αὶ ἄκοντες Εἰς λήϑίω μεταξαλλοντει, Ὥσολ- 

4 λυμδνω; δ Φιλουνϑῥων χὐ μιαφφιινουϑίων" ζὥέ Ἀ ὁ ἐρως, ἀἰπτάρος, ἀτελεύτητος, ὁ ΤΣ ἡδονὴν 
μὶ δ ἃ ᾿ “ ὮΝ ΩΝ 

μενα ἔγων, ᾧ ζω κερδὸς πλέον ᾧ τϑτω πᾶλιν ψυχαγωγῶν ᾧῷ φιλϑιιῶτα, ὃ μηδὲ- 
! ν᾿ « “ “" 2 ι 

τῶ τε καταλυίαλαι. μαλώ ᾧ ὀνόμκφετί συγύψιτε. τουῦϑ μαίλιςα Φιλϑιοωτος ἔνος .Κ ὟΣ» 
“-“-ς, ιἦ : Ι! ᾽ ᾽ . 5 ς--"ν ᾿ Ἵν 

Θ ἐρώγτες, εἰς δὲ φιλουνϑύσς ἀσμαντο ἀϑὸυσι᾿ καὶ μεὴ ὁρῶσιν κείνους, [σ᾽ τῆς ῳ- 
δὸς 
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δὴς ἑαυ(δν αὐοκ μιυϑοιῶται. ὅτω δὲ ὁ τυ φήτης ποιᾷ. ἐπεὶ Τ᾿ Θεὸν ἰδεῖν αὶ δγωά. 
τὸν, ἀσμώτα ποιᾷ εἰς αὑτον, ὝΥΡῚ Υ̓Μ ῳδὼν αὐτὠ(γίνονϑμος, ᾧὶ (δ) πόθον αγατῆων, ἡ 
αὐτὸν δὺκϑν ὁρᾶν. μάλλον ὃ δ αν ἄδειν ὦ ὑμανφν, εἰς πτῦϑον αγαϊαει πολλύς. ὡασερ ̓ὺ 

(ὦ φιλοῦντος, ἐγκώμια, “Μ᾽ φιλυνϑμων λέρρυσι, ᾧὶ ταὶ ὀνόματα αὐ νι δ αὐξιφέρφυσιν 
ὅτω δὴ " ὧν, ψαλώ ῷ ὀνομκατί συ, ὕψιςε. ὀρρκ “τῶς ἑαυτὸν τς γῆς δεήρτησε, αὶ πυρὸς ἢ 

ἐκείνέω ἀνεκρέμιασιν ἑαυτὸν τίω ἐσίλν,ἀγαϑεὶς ἑαυτὸν ῷ Θεῴ, δ οὔ» (ἀωεῶς ὐδ 
Ω ὀγομμαι αἰδιςρέφει. Ἢ γὃ ὼ Φ»» τῷὸ φιλϑνηος ἔθος. 3. Ἐν τω ἀσιςραφη- 

να! (Ὁ ὡϑρὼ μῈ Εἰς τὸ ὀπίσω, αἰοϑενήσυσι ὁ “αὐἰπολϑιώται στὸ πσδϑσώπου ον.Ὁἢ) 

Αδλος, ΑἸατραπέντων ἐϑρων μὰ ὀπίσω, πσολσχϑι ἀγτῶν  αἰπολομϑῥων ὡκ πσρϑ- 
σώπ συ. ᾧ τούτο μάλιςα φιλθιῶῦτος 661, Ὁ (ας δϑερτεσίας λέγειν ὀζρὸ πϑωτές, καὶ ἐπ- το 

καλλωταζεβοϑτι ζωτως. ὑπό τε "ὃ φίλ(ξγυ τούτο γίνεται, χαὶ αὐτὸ πολιν ἀγαγῆει ἃ 

φίλξιν. οὐκ ἀν δὲ τίς αὐρῦδτοι ὁ νοηᾶν' ἐϑρους ογζφγω λέγων. ἰποςρέφοντα »ὰ» 
ὅτοι, ὁτὸμ ψυχίω “δμναίαν ἑυρωσι. χαϑούπερ Ν᾽) Εἰς «ἀασιδα, ἐμπεσὸν δόρυ, μαλακὴν 

ΚΑ ὅσαν δῴετέμνει᾽ σκληφοὶν ὃ αὶ ἀγτίτυπον σὴν ἐργάζεται, διλαὶ τὴς αἴχμὴς ἀγα. 
, ν 17:4, , 1 “ “ ! ᾿ «ἡ ᾧ ᾿ κα" 

καμφϑείσης ἐκ πιπῆει ὕτω δὴ καὶ ὅχ1 τὴς ψυχὸς (υμζανει. ἀν ὦ γὸ μαλακὴν θνη, " 
ὄζαϑύεται εἰς ὃ βαΐϑ)ος᾽ ἐαν ὶ σκληφφὴ καὶ ἰαυθϑτίραν» αὐτὸς τι ἀνρρακΊος ἄπεισι, χα 
Εἰς φὠπίω σγοὴν ξ ἰργαίσουτο δεινὸν ᾿ δύο γίνεται κέρδη, μάλλον 5 καὶ ποία, αὐτί 
τε γὺ συυὲν ἐόλανψω, δλλα ὰ ἰογυρϑτέρφιν ἐποίησιν᾽ αὐτὸς τε αἰαϑενέζερος οὐτεῦνν 

γέγ9ν6. σχϑστει ὃ πώς αγακηρυῆει τῷ Θεϑ τίρ ἰοοω. αἰ οϑενήσωσί, φυσι, ᾧ ἀἰπολοιώπω 
Ὁ πὸ ασδησώπου συ. πάλιν πσοόσωπον ἀἰχϑύων, μηδὲν (ᾧ ματικὸν ὑποπήθυσης, ἐγζω- 1 
ὃα δι τίω ονέρτειαν, τίω χιφανειαν ἀὐτεὶ δυλοῖ, τίω ἐυχολίδν αἰτεῖ τὴς ἰομοφ᾽ ὡς 
ὠλλαχοὺ φησιν Ο Ἐχιξλέπων ἔχ τίω γῆν, ἡ ποιαΐν αὐτίω τρέμειν. ὅτω δὲ αὶ οὐζαῦ- 

δα, ϑιρχεῖ γὸ μόνη ἡ ἐποτήεία υπολέσαι «ἄν πονηρφις. Εἰ ὃ αἰ γίων παρφυσίω ἀῶι- 
νῇ δαιμόνων ποιᾷ τίωὐ ἰαουὺ πολλῷ μάλλον Θιοῦ,Εἐή αἰςραπὴ φαινορϑῥη χαταπλήτο 
ἯΙ πϑὐρῷι, εὐνόησον τω δυωύαμιν τίω ἀγωλε, ρον ὠκείνω, “πῶς χαταπλήηα, πῶρ 

ἀὐἰπύλλυσι (θὲ; ἐγόμτίος. Εἶδες ὕμγων Εἶδος, Εἶδες δυξολογίας (ξὅπον, ἢ πῶς κἶδί 
τῆς διυνώμεως αἰστ σὴ!νγεῖται. ὶ μιικρὸν καντεῦϑεν πειδοῦει φιλοσοφίας δόγμα, τὼ 

Εἰπεῖν, ψΜαλώ ῷ ὀνόματί συ ὕει. οὖν τῷ ὡπεςραφίωῶα, (ὃ ἐϑρὼ μα Εἰς ζᾳ πιαι. 

ποῖον δὴ τοῦτο ; ὁτι ὃ μένον ἐν ταῖς ϑλίψασιν, αἰλλαὶ καὶ εν τως ἀνέσεσιν ἔνηφε. πολλοὶ μὲν 
Ν᾽ απο ν᾽ χακἥν ζαπεινούνϑμοι,ασουδοιὅτερ3: γίνονται ᾿ ἰασο ἢ Μ ἀγαθῶν, βαϑν- ἣ 

μότεροι ἢ χαιωύτερρι "δ αὐδὶ δ μ Ἰσδαίων πσοϑιων λέγφ' Οτὸν ὠπένιοινεν αὐιδν τ 

ὀξεζήτοιω αὐτὸν. αὐλλ᾽ όχ ὥπ ζιουτος᾿ αἰλλαὶ κα ο» ἐυημερως γήφει, Ὁ διεγήγερται 
ἊΡΨῃ, “ΠΝ “»ν . 2 ν αν 

μικρὸν Εἰ4 Φιλοσοφιδν ὃ που. 4 Οὖὗτι ἐποίησος τίωυ κρίσιν μιν αὶ τίω ὃι- 
χήν (μῦ. Αλλος, Ὑπερεδίκασαῖς μ᾽ Εἰχαϑισας ἐλῚ ϑρόνου ὑχρίνωνδι- 
καιοσεωδν. {4 Ἐπετίμησας ἔϑνεσι, ἡ) ἀπωώλον ὁαἰσεζης.  ΑΑλλος, Αἰ πωλεσα. 
Τούομα ἀὑτϑ έέλειψας Εἰς (ὃ αἰωνα, ἡὶ Εἰς (ὃ αἰώνα τῷ αἰωύγος. ὅρᾳ πα- 

λιν τίω φιλοσοφίδλν τοῦ ἀνδρὸς, πτῶς ζῴοι αὖ τὸς ἀμώνε.) ὥν ἐγϑρους , αἰλλὰ ῷ Θῳ 
ὐδαχωρῷ τὴς δίκης, Ὁ Ὥστοφο λικὸν τυρῶν᾽ Μη ἑαυζῶν: ἐκδικούντες. οἱ “0 5 μόνον ὅν 

ἰδ εἶν, ὀρ ὅτ καὶ ἀδίκως ζωωτα ἔπαγε εἰ ΜΗ Ν᾽ αδίκως ἔπαοαν,δκ ἀνό Θεὸς ἐπεξηλλι. 

ὀκάϑισας ἔχ εϑοϑνν ὀκρίνων δειχαιοσυύνζω. αν, 69» πιωτέρον φϑεγίε.), εϑοϑνον Ὧ τα 

δρὸμ λέγων. Φ5,0 κρίνων διχαμοσώνζω, Ὁ σύγνϑες ὦ Θεοῦ, Χ) δξαίρετν αὐτοὶ τὴς ϑσίας 

φησίν. Ἐχὶ "ἡ ὟΝ δ ϑούπων τῦτο οὐκ ἐςιν Εἰπεῖν. αὶ γὸ πλύτως κρίνσι μὰ 

σιωύξοιυ, κἀν μυρλάκις ὥσι δίκαιοι, ποτὲ ὡ ἀγνοία,, ποτὲ ὃ ραϑυμία. ἀγνοοιώε, δι 
. 14}: 



ι 
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30. ὁ ὃ Θεὸς τῷ τῶν αἰπόλύτων αἰπηλλαγμένος, ἡ ᾿ Εἰδὼς, καὶ Χ βυλόμϑυος ϑισίαν οχ- 

φέρει τί ἕηφω. ὁ ζω, ὀκάλισας Ὁχὴ ϑρόνν, ἐδικασαῖς ὅφην, ἐπεξὰ λϑες, ἢ ἡμουγας. 

ἐπετίμησας ἐ ἐϑνεσι, ̓  αἰπώλετο ὁ ἀσεζης. ὁρᾶς πῶς δ ὅπλων αὐτῷ δεῖ, αὶ μαχαΐ ί. 

οα6, ὃ ἐξων ᾧ βελών, δνλ᾽ δὼ ϑεσπυώτερον ὄκῴα Εἴρηται. ϑρχει ἊΣ Ὄμπτιμ᾽.- 

᾿ πατῳϊθεῦ, χ ἰπολέαϑαι τοὺς ̓»λαζειϑαι μέλλον, “γα ἢ μμαιδῃς αὐτῷ Ἑἰχωυ, 

ἀκνεγμ ἑξῆς. ὦ ὄνομα ἀὐτι ὀϊζύλει ἡὰς δίς τ " αἰαῖνα, καὶ υ Εἰςτ ν αἰαΐγα τῇ αἰωνγος. 
πο ῤβίζεις αἰ πωλέσας, ἀύξασάσα, ὅτως ἡ Ἰφανισες, ὡς καὶ τίω ἡμνημάωυ αὐδὍ πά- 

δαπολέοϑαι. 

4 Τῷ ἐλϑρου [ ὥξέλιπον αἱ ἂμ ῥομφαῖαι Εἰς τέλρρ. Αλλος, τὰ ἐ ἐρείπια, Οδὲ 

1ο ἐξρϊορ, ρων, Καὶ πόλεις ̓αϑείλερ. τί ὅφ! τῶτο; ὅτι ζι μηχαναῖς αἰὐτϑ! ὺ ζᾷς 'βε- 

λᾶς ὁμαλώσεε, φησιν, ἔρημον αὐτὸν ΟὟ οἱ οἰκείων ὅπλων ἐποίησοικ. τοιᾶτον ἣΣ ἢ ὀργὴ τῷ 

Θερ, πανᾳ ἀφλυίζειὶ Χ, Ὀἰπολλυσιν. ἢ ὑπερ ὕτερος ἐρμμηνθυτὸς διδασκει, νέρημα εἰ- 

πὸ ὅτ ὶ τὰς πόλεις αὐ μένον, διλλαὶ ἡ (ας ἐρήμοις ἡφανισα,ὴ πόλεις καιϑείλες. 
δ ὁ δίκαιος ἐπολέμει, ὅτω χατέραλλο ὥν εὐνδλυπίοις, δχ ὅπλοις αὶ δόρρισι χεγεη- 

ι ὟΝ ἀλλὰ τίω τὰ το ̓ Θεοδ ῥ ῥοπὴν ἔχων. δζῳ τϑτὸ χαὶ ὁ πόλεμος αὐτῳῇ λαιμι- 

ππελοχαὶ αἴξεφανις οἱ χαζαχρ τος ἡ γί.  Απώλεπ ὦ μνημόσυνον αὐτύ μέ 

ἤχου. Αλλος, Σιὼ ἀὐὗοις. Ο δ ΕΟρᾳίορ, ΕἸμ. Τί 581 μέ} κυ ὑχΒ} ἡ ̓πϑμωλεβρί- 

ὀν φησὶν, ἢ ὦ διωλύγοον μὑν χων. ἡ) τῷτο δὲ τὴς φ Θεοδ κηδεμονίας, ὧ μη ᾿ λονθα- 
υὐτως ζῦτω ποιήν᾿ ἡα 7: ἑτέρων συμφορρῖς ὼ ἔτορϑι γένωνται βελτίοις. τὸ  αὐξάφα,. 

10 γὲς δίχυ δηιλθι τῆς ὠπωλείας. Καὶ ὁ Κύομος Εἰς τ " αἰωῖνα, μῦμει . 

Αἶλλος, Καλεδήται, Τὸ ν᾿ κρϑη ῦ, πολλαη9 Ὧπ τιϑιμονίμν τὴ τῆς ὕσίας κεῖται ὡς 

χα! Ιερεμίας δυλθί λέγων, Συ χαγήρδμος Εἰς ὲ  ΛᾺ ̓  ὁ ρᾳίος ονζῦλα Ιησής 

φησι, (ἰμεχὸς στο λέγης ὁ πσεοφήτης, Ἐχὶ τὸ τὰς ἀπωλείας Ὁ δὐϑεϑπων, δεικρεᾷ 

ἀκ ὃ ατελϑύτητον τὴς σίας, ̓  ὅπ « Μ λὐϑεύπων γένος Ὀλίκηρνν" ἡ ἡ κείν 

᾿ς ἐσία, ὺ ἡ μεγαλωσεμώη αἀτελϑύτητος. αὖτ 2 ) ποιῇ τὸ ΤῸ Φόζον ἐπαιρ, ἥώ ἐχατέρωλεν 

ὦσιν αὑτὸν πφρέμοντερ᾽ "ἡ αἰ (ὴ μέγεδος αὐτοῦ πῆς δυξης,ὸ δζα Ὁ ἀτελὲς τῆς οἰκείας 
ϑσίας "καὶ ὡς αἰεὶ μδμοντα, καὶ ὡς ἀεὶ μεθ᾽ ̓λὐωρθολῆς κολαίζοντει. Εἰ ὃ χε τι ὦ Κ᾽ ὀμα.- 

γογάω Θἰπεῖν,υ τ Ῥαπτητίο. (ὰ ὥ»» ὅ91 καὶ λιωρῆσαρ ΕῚ ὃ ὅτω δεῖ γοᾷν ὡς ἔν.) 

μϑνον᾽ ὡς ὃ ΕἸ ϑρχῃῇε ἐποίησεν ὁ «θεὸς πὸν ϑἰρανὸν τίω γάῦ. (δὲ ̓ ηΐας ταῖς λέ-: 

30 ξεσιν᾽ ὡς τὸ, Ε᾿ λαῖφος Φιλίας, ᾧ πῶλος σῶν ϑφίτων. ὀμιλείτω σοι. τι ὁ πάλν "ἢ ἔξω σο! 

μὸῳ ψανάβηοντα, ὃ μηδεὶς δλότειος μεταλέτω σοί. Ω παλιν" Η πηγὴ συ τὸ ϑύδω- 

τ σϑι ἔζω Μόνῳ. πῶτο γὺ, ἂν τὸ ὁ χείμδνον γοησης, ἐ μὴ φύγης ἅ τὸ βῆμα, διώκῃς ὃ ἢ τὸ 

νη μα, ὁ πολλῆς αἰπὸρ,ϑερπίας 61, τὸ μηδὲ ὑδωτὸς ὧι μμετοι δομεαι. δλλ᾽ οὐ - 
γα αἴξ γωιυαμιὸς ὁ λθγϑς, ὡςκ αὑτῆς ̓ ὐτολαύειν μα σωφοϑσιωης" πηγάω καλώ; 

45 ὐτία καὶ Ὁ ἔλαφον, μι Κὰς ζω  χαιαιρόν τῆς ̓ ὯΝ (ὑμμησίας. ἀλλαχοῦ ἢ. δὲ! ζ κείμε- 

δαρῦχ,γ. αι 

Τα 
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κυ δέγεαῖ, Ρ ὦ δὲ αὐτῦ᾽ ὡς ἔχει τὸ, Καὶ καῦως 9 ον ϑψωσεῖ Μωυσῇ φ, ἐ νὰ ὅν Ὁ το ἴω, γ. δ᾽, 
. δὲ πιγεειν ὅτι ἔυετο ( ἐλιώεη γ0) ὁ ὃ δξ τὶ Εἰς τύπον Χειςού, ὅτω ἡὶ ἐγζῶς-. 
γα, ζῴκ αὖ τις αἰδῦτοι Εἰς ζω ᾿Ινϑαϊχα ὀκλαμξαγων ταὶ Εἰρνυϑια" ὠκώϑισας Ἐχὲ 

θρόνο 0 κρίνων ϑιχαιοσιωίω. ἐπετίμιησεικἔ ἐϑνεσί, αἰπεωλοτοῦ αἰστζῆς. τῷ 9 ἀϑρού δ. 
. 40 ἔλιπον αἱ ῥομφαῖαι Εἰς τέλος, ὁ πύλεις χαϑείλες. ἀπώλετο ζ μφημόσιουον αὐτύ μέ 

ἤγου. ἡ τε δ συμιῷοραι αὐτῶν δΜ' Μῷ Χρλφῦν ̓φαυρώστι ἡγτῶν »πυταηοῦ τὴ Τὴς οἰκαμϑίης 

κατάδηλος, αἡ τεπύλεις αὐτῶν χαϑηρέϑησεον, τϑ τε ἀζεθόλε ὀξέλιπε (αὶ μηχόνήμαι- 
πὸ τὴς τύ Χοιτοῦ κηδεμονίας αὶ πόρτα χαταλαθσης. ἀλλα ζωῦτα ζοις Φιλθμμα- 

ΟΠ γίοιῖ, τοτῃ, Σ. 044 ϑέσι 



ττοτο τς - -ΓΤ τ τ 

{εῖτ΄--Ξασν-- -ταν-------ς τις πττκασι ας πα Ξ ΞΞ --τ--- -.-- 

᾿ 

ἴδρϑξ. ,ζ. λα, 

αθώι, ια, 
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490 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΈΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
θέσι κατωλίποντες ἀρμόξειν, δὴν πσουχεινδμων ἐχὼ ἔβα. 

8 Ητοίμασεν οὐ» κρίσει τὸν, ϑρϑιον αὐτῷ. Αἴλλος, Ηϑρασιν Εἰς κρίσιν. 
Κα) αὐς κρινᾷ τίω οἰκυνϑμίωυ οὖν δικαιο(μωύη " κρινᾷ Ἀφοὺς εἰν ϑύγύτηπι, 
Εἶδες πῶς κῸ μικρὸν αὐγαΐγει τὸν λόγϑν ; ἴὴ δ᾽ "ὃ «θρόνο ἐμμγημόνθυσε, δείκιυσι πἢ 

᾿ϑρόνε τίω φύσιν, οἕκ “τὸ ξυ λων συϊκαειμδέζωυ, ἐδὲ τινος ὕλης, δὶ οὐἰπὸ διχαιοσιωης. ς 

οὖν τῇ διχαιοσιούη, φησὶν, ἵδρυται, κρινᾷ τέων οἰκουμϑμζωυ εν διχχιοσιωη, καὶ Τὰ χἴλώτα 

ἡὸ τὸ μέλλοντα πσοϑλναφωνή, ἡ δ) καϑύλυ κρίσις, ὑκᾷ τιταμίθυτα 5 ἐκ μέρρις, 
ὺ νζῦϑα. πολλαὶ γ} ἡ νιῶ ἔργα ἐργάζεται, ὦφε μυὴὶ τοὺς αὐαιοϑήτοις αἰχσρϑγίητα 
[ἢ νομίζειν ποὸὶ τω. Εὖ μὴ πόρτες εγζιῦϑο, τοὺς κεφϑβοις Ὡσπολαμοόμοσι, μὴ 

ϑαυμάσης. Ἐϊτοίμασε γῈ}  ἡμάφφιν οὖν ἡ μέλλει κρίνειν τίω οἰκϑυμδμέω " τὸ ἢ. χὰ, το 
φαδιον ἡ αἰγων ἢ παλαίσματα. Δ 9 δὴ τῦτο υἱπῤῴτες τὰ καὶ ἀξίαν πολομᾷ. 
γυσιν, δαὶ τοῖς τε χα τορϑούσιν ὑκᾧ τετα μίϑυται διαΐφοι, τοῖς τε χα τουπτίτήσσιν αἱ χολό- 

σεις ὐζωῦϑα ὃ ἀὐογν ̓ὶ μακροθυμία, ὧτε ὀχ μετϑμοίας “Σἰπονίψαιϑαι τὰ ἡρδοτη. 
υϑα. δολ οὐκ ἐκᾷῦτο. ἐπεὶ αὐδροφονος , ἕως ὦ δὼ Ἢ οὖν ταῖς ὁδοῖς, κύοιὲς ὯΙ 

μιετοιὀλέοϑαῳ, ἐ ἀἰπόιλαγέσαι »λάσεως᾽ ἐπειδδρ Ὁ αἰ ασὸ τίω ψῆφον ἔλϑοι ᾧ δικα. καὶ 

φϑύ, ξίφος καὶ δήμιος ὁ βάώρᾳιϑρα. ὅτω καὶ ἐγζιώϑω. ἕως ἅ αὐ ον τῳβίῳ τύτῳ ὦ. 
μδυ τῳ χλόντι, δυυνατὸν αἰ φφυπέν τίω τιμωοίαν μετα ληονϑμας ἐκᾷ ἢ ἀπελϑι- 
τες, ἀϑήνυτε; οἰμφξονϑμ, ἡτοίμφισε γ᾽ οὐ κρίσει τὸν͵ ϑρόγον ἀυτεῖ, Εἰ δέτις καὶ τὶ, ἡ- 
τοί μασιν, ὕτως ἐκλοίζοι ὡς Εἴρηται, ὕχ αἱ τήσεται. πϑρίᾳ γοΐρ “πϑρεσκϑυασμώμα, 

ἡ τὰ Ψ' κολάστων, ᾧ τὼ “Μ᾽ ζεφαγων, ἡ τὸ τὴς ψήφυ. σέο ἔς! μέλλησις, σε σὲ ρθε 
γος, Οὐδ βραδυτὴς οὐδὰ τω Θρῷ, στὸν (ὦ ζώγτες ὦ μὴ φϑοίνωσι τοὺς κοιμηϑενζ, 
ὡασερὸ Παῦλος λέγει, Οτι ἡμᾷς (Ὁ ζώντες (Ὁ αἰβελειπόμϑμοι Εἰς τίω χὐασίλυνῇ 
Κυρίν, κὶ μοὶ φϑασωϑμ τὸς κοιμῳϑενᾷς. κριῷ λαοὺς οὖν θυδύτητι. οδρᾳ σοφίὴν 
ποοοφύήτυ, πῶς λέγει πὰ πὔδοντα, πῶς τὰ μέλλοντα. τοὶ αὐλόντα ; ἐπεζίμησας ἔϑγεσι, 

᾿ὶ αἰ πώλετο ὁ αἰσεξύς᾽ τοὶ μέλλοντα, ἡτοίμασεν οὖν κρίσει “δ᾽͵ θρόνον ἐὐτον ᾧ αὐὸς χριο 15 
νῷ τίωὺ οἰκουνϑύζωυ εἰν διχαιοσιωῃ. ὅτο ὃ ποιῷ, ἥα ἐκείνοις ἀπιφοιῶτες, ἰπὸ ἡΜ,α- 
τῶν λοίξωσι τίου -ἀἰποδειξιν. 9 Καὶ ἐΐμετο Κύριος κατα φυγή τω πόύητι. 

Αδλος, Τῷ Ἐχιτοί τῳ. Αλλος, Τῷ τεϑλασμένῳ. Σεὠεχῶς ἑαυτὸν ἢ ποτα ὺ 
πων καλῴψῃ τι ὡ βασιλείοις ὧν. ὅτω αὶ δνλαχού ̓  Εγω ἡ πῆωγὸς Εἰαιὼ πί- 
γηφ. ἥδε! γὸ, ΗδῈ! σσιφώς, οτι ζε δι, ϑοϑέπινα χόρτα σκιᾶς αδρανέφερᾳι, ὁ ὅτ| συνῆν η- 10 
μν ὅτως οἰκεῖον ὡς ὀρετή " τὰ ἢ ἄλλα πϑύτα φύλλοις ἔοικεν ἔξωϑεν ασολσκειρδύοις. 
ὅτι )Ὰ}} ξὐρετὴ οἰκεῖον, δῆλον ον τεύθεν. ὅσ ἐδρ ἀπέλθωρμϑυ, ζωωτίωυ αὐδφεορμδι᾿ 
ὄχῴια δὲ οὔο ἔτι. σὐκοιω τὗτο ἡμῖν οἰκειότερον, τὰ ἢ ἀλλα πύῤῥωϑνν. ὥσπερ δ εἰ- 

κεῖον λέγομϑυ (Ὁ) πλησίον ἡμῖν ὄντα ̓ ὅτω δὴ ἡ ζω τίω Μ᾽ γγρημοίτων οἰκειοτέρανκα 
λούυϑμ, ἘΦ πλησίον δὴν ἡμδ εἰ, γία δὲ μοι ἰντύ καὶ τίωἡ θὐγνωμοσιωΐω, καὶ τίω 
φιλόσοφον ψυγέω. αὶ γοβὕπαοις ἔχων, ἢ φρατόπεδοι, ἡ μνοία ὅσοι, πόμζᾳ ὀχᾷα 
ἀφεὶς, τίω αἴωϑεν Ὡπιασῶται ῥοττίω, κὶ αὐτῷ τίωωὶ σωτηρίδν αὐωτίϑησιν. αὶ γ Εἰ" 
πεν, ἐϑετο μοι φρατόπεδου καζαφυγή μου, οὲ γθἡ ματα, δὲ τεΐγν ΦῊΝ ΤΩ Κί. 

ξιος χαταφυγὴ τῳ πένητι. αὐτός μέ, φησιν, εὖ ἀσφρόλεία, κοτέφησεν. δὲν γ5 Φ- 
τῆς ἴσον τῆς χαᾳταφυγῇς, ὦ εἰς ϑυολίας ᾧ ἀσφόληείας λϑθγ9ν. ζώ δὴ Ν ἀδγλαςχ 40 

Ἐχιδυλθύεοϑαι ἔνι, ταχέως ϑύρῷᾷν οἷν ἐνι ὶ δῇ ἐτοίμιν, δλαὶ ἢ “οὐνῳ ἡ τόπῳ ἔμυ- 
οίαις κωλύονται αἴδεςασεσι᾿ ζυυτίω "ὶ πλησίον ὅσαν δ οἴσκεις, μόνον ἐαὐ νῷ ἀχρι- 

(ρίας Ἰηπιξητήσης. Ἐτι ὙᾺ} λαλοιώῶτος σν ἐραῖ , ἰδὸὺ παίρειμι. ὦ» Θεὸς ὀρ 
μ 



Εἰς 499. Ὑψμ." τὰ τϑὶ 

εἰμὶ, ὸ Θεὸς “πόῤῥωθεν: ᾧὶ τοίνωωυ δέφηρμν ἡμῖν σὰ υὐποδομιίας, δνλα ῥοῦοι κα- 

ϑημδενς ζυτίω Ἰχιασάοϑα) τίω χαταφυ γ,, ἔνι. ὼ ποτὶ
 (ζ ὅξαιρᾷ Ἵ κοδιούων "“πο-- 

τὲ ἢ ἡ αὐεᾶν ποιᾷ λσιμικσρϑτέρρες, Ὁ τι νέρϑρον διιγατωτέρρες αὶ
 ἀμιφότεροι ὡ; 

χαρῴ τῳ πρθϑσύκοντί . «τὸν γῈ μετριάζωσιγ(ῷ Ὁνπολθίψοντες, ἀμφότερα δίδω
σιν. 

9 Εἰ ἢ μὴ στφύδρα. τοῦτο ἔχοιεν [2 κοιτορ)ώ κα, αἴ τύ ἐγδρΐφᾳται , ὡς ω τῇ πσῷ- 

ϑήνῃαρβαστέονυ, Εἰς ὐπόνοιλν αὑτοῖς ἐλθεῖν. ἵα ὃ μαϑὴς τί πολλάκις τοῦ Εἰς 

πίνοιδν: ρει "ὁ Εζοκίας ὁντεύλεν ἐπήρϑη, δυλ᾽ ὅμως Θϑτῖδ ὅτως σἱυτὸν ὐρέδεν᾽ 
δ ΚΑ δ τὴς νίκης ϑημεοίαἐπηρέν ἀντεν πἰου Ο, σνοιὸν, τίωὐ ἰπὴ τὴς αὐῤῥωτίας 

ἀπε δι ϑωσιν ἐπήγαγε. Βοηϑορ ο» ἀὐηείαι, ω ϑλίψισι -" 

1ος, ἐθίβίη,ο.ν δἰχσιοίαις εἰς χαιοϑννφησιν, ἐδηχαίρως. διπλῶ λέτει τίω) δύχαοίον, 

ἀὴιι  δβλαοικοιο., δεῖ δ ἀφὶατιμϑκί ένα. ἰνίτντιυῖ φιλξγηφίμῥ μήτι ὅ8,, ἐπ Θεοῦ μάλιρα ῥθξιασᾶται τίω ξοπύν. " τότι ῥαϑυμία ἀ- 
ρει, δ οἰχυσιρ' τότε ατουδαιότερϑι πόθ ζι ἱκετηρίας γινόμεθα. ἡ κριϑοΐπερ ᾿ 

ἐπ κι χορ, μϑητιτήδειος χαιθϑ9 ποὺς γεωργίδρ 9] τῆς γῆρ᾽ ὅτως ἡ ϑλίψις τοῖν ἔδημε- 
Ψ λμαρτῆς ἀυχῆς. ἀεἰ ΖΡ δεόβίθα αὐτῷ τὴς βοηλκίαρ, ") ΟΥ ἐυημέθλαις ογτες᾽ ποτε 

ἢ μάλιςα, ὁτὸμ εὐ ϑλίνασιν ωκᾶμ, (βονϑὺς. ὠνῷυλα Ν ἔτερϑν τ ἠγίξαπο᾽ ὅ7| δεῖ χαὶ 

ἡμᾶς ονερχϑίς τῇ. ὁ γὰ»" βονθαῖν, τω ἐργαζονϑβῳ βουϑεῖ. α ζίνιω ἡμᾶς αὐγαπτετόω.- 
χέναι δεῖ, αἰλλαὶ ἡ ἱκετησ δ Φέρειν, ἡἐλεημοσιώας, ἢ ἃ τὴ ἑαυ ἀἰπόρτα. ἐπεὶ καὶ 

σύμμωνχοι τοῖς πολεμοίσι βοηϑούσιν, ἐχὶ τοῖς αγαπετδ)ωκόσι χαὶ ργϑύσιν. Εἰ 

το ίιω βύλει τὴς τὖ Θεοῦ συμμαχίας ᾿ φύειν, 'πυτε (ᾳ δὰ σεαυτοῦ 

προδῷς. ὅτω καὶ ὁ Ἰως ἐξοηθεῖτο, ἑζως χαὶ παγκράτίαζων. ὅτω καὶ (Ὁ οἰπύτο. 
λοι οὐερ.9) ὄντες. 

10 Καὶ ἐλπισοίτωσαν ἔχὶ σὲ (ὦ) γυνώσχοντες ὧ δγομαί ὃν. 

ἄλλος, Καὶ πεποιϑήσυσιν, αὐτὶ τῇ, θα ῤῥήσουσι. Σιωυεχῶς τούτο ποιᾷ ὁ φρροφήτης, 
15 ὑπὸ ὄὕχος Εἰς αὐὐθαύνεσιν τρέπων (ζ) λθχθν, κοινὸς διδούσκαλος ὧν τῆξ οἰχουμδῥηόν 
χαὶ ῷ ϑηστσρϑν Εἰς ῶ μέσον πυϑοτιϑεὶς τῆς φιλοσοφίᾳς. καλαῖς Εἶπον ὦ 

γυώσωντες δ᾽ ὀνομαί σῳ. (ὦ) γὺ Εἰδῦτες σέ, φησι, αὶ τίω ἀγτίληψῳ ὅν, ὃ τίω συμμα.- 
χίδμ, ἱχανζω ἀΐγκυροιν ἐγρυσι τίω ἐλπίδα, τίου ἐχὶ σὺ, ἰχθμζμ συ, ι (δ, ὑ πύρονν 

ἀῤῥαγὴ δ τίωὐ λύσιν μόνον ἐπαγίελλόνϑμον “ἽΨ' δεν, αλλ᾿ συ πὰ πὰ 9 Πδ᾽ ταῖς δεηρ!φ 20-- 

30 μνζαϑαι συγηωφϑιώτα. ὃ ΣΡ ΤΡ δὰ πίνων ἀπηλλαγυϑίος, ἢ τῆς ἄγωϑῳ ἐλπί- 

δὸς ἑαυτῇμ᾽ χδτῶν, τ μόνον ζαχίςιν ἐξαίγεται τί ἀπαλλαγῶυ “ν δεινων, αἰλλ' θα) ἐν 
αἴης τοῖς δεινοῖς λορυθέται ν οὐρῇ ἐλπίδι τὴς αὐγκύρις ὀκείνης βοηϑούρϑμος. 

ὅτῷ γϑιω ἡ (Ὁ τξεῖς παιδὲς 'ὶ μόνον αὐτηλλαοντο τὴς καυμινα, αλλ Οσεῖδ ὧν τῇ χαρεί-- 

“: αἰᾳτοίξοντες ἐθορυξοιοῦτο. ἤδεισταν : τίω ΜΝ τῷ Θεοῦ. συμμαχίδν δζῳ τι Τ- 

35 Ὁ ἕτερός Φησι᾿ ᾧ πεποι,ϑήσουσιν, δ ὐτὶ τού, ϑαρῥησουσι, “φλλῷ "»» μείζων τῆς Φλὴς 

τῆς ἀπῃ ὙἿΜ ϑορύζων καὶ ἀσφαίλεια κὶ οἰπὸ τὴς ἐλπίδος τὴς εἰς (4) Θεὸν, Οἱ  γδρϑμ- 
ϑοϑπινα, ἡ ὃ ϑεία ἀἴμαχος. Ὁ, εἶπεν, ὅτι ἐλμετο βονϑὸς, δὴ ἐΐμετο χατωφυγή, 
δείκρυσι ἡ) πῶς τ. “πώς δξζυ γίνεται ; ὁτὸμ υδῥωμδρ διδινεκῶς εἰς αὑτὸ ἐλπίζοντες. εἰ 

, ὃ μὴ ἔυλέως λύει Κα δεινα;, ᾧ τούτο κἰπὺ τὴς σὴς γίνεται δυκιμῆς. ὥασερ γδὴὴ διωνα- 
40 μδυος μη αῷῴιαι ἐπελϑεῖν, ἀφίησιν, ἧᾳ φεβῥότερϑν ἐργάξηται ἔϑτω ὦ δια ψϑμος ἐκ 

“ὐϑϑοιμίων λόσαι, μέλλει ὲ αγαζαὐλλέται ἥὐξδιν, Ἐχιτείνων συ τίω ἐυτονίαῦ, χαὶ τί 

ἐλπίδα γυμναζων,κὶὶ τίωΣ ἀσοϑς αὖτ φίίδεσιν ασουδοιοτέρον ποιών. ὁ ὅτε αἰεὶ ϑλίο 

(ροϑαι συγχωρᾷ, ἵνα υὴ φιποκο ἀμὴν ὅτε αἰεὶ αγίς.,3α!, ἵγα μῆ αγωπίσωμϑμ. 

ΟΒεγίοιᾶ, τοῦ, τὸ 44» στ 
το. “Ὡς - 

140. κγικγ» 

Ης. λθ, β. 

Ἑβρ ει, 



Σηρ. 6, ἔς α, 

τοι ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 
(τι οὐκ ἐγχατέλιπες ἄν" ὠκζητοιουζᾳς σε, Κυρμε. 
Αἴὐλλος Ου »Ὅ ἐγκατέλιπες. Οντωὺ ἕτερος Φησί, Εμολέψατε Εἰς Ὄρχαιας 

νοας, ᾧ ἴδετε, τίς ἤλπισεν δ) Κυφλον,ὺ κριτησέκυΐϑη ; ἡ τίς ἐπεχᾳ λέσαωτο αὐτὸν, χαὶ 
ἐγκατέλιπεν αὑτὸν ; ἢ “πώς ζητεῖται ὁ Θεός, φησιν, ὁ πϑυταχοῦ ὧν; ασπουδῃ ᾧ πο. 
ϑυμίᾳ,ὁ ἀπαλλαγῇ “Ψ βιωτικϑίν. πολλαὶ "ὃ οὖν χερσὶ ᾧ αὐ ὁφϑοιλ μῶν ἔχοντες Οὐκ ς 
ἴσμεν, ἰλλαὶ «ὐδιερηϑ ῖθα ξητοιῶτες πολλάκις ὦ κατόγοϑυ,ὁτὸμ πσοϑς ἕτερον κἡ ὅζ- 
γοία τετζαμ μένη ἡ. πῶς ὅζιυ ὅ81 ζυντεῖν Θεὸν; ὅτὰν οκᾷ τέων ὀζρένοιομ ((μωτείνωμϑψῳ͵ {, 
τὸμ ΦΩ βιωτικδ ἀπαλλαγώμϑμ. ὠ γὺ ὁ ξηνμ , πόψτα ἐκξαλὼν τὴς ἄυχ, αρὲς 
ὠκῷο Ὁ ζυτούμϑμον ὀρχέται. καὶ ἐχ ἀπλώς ζητεῖν χολ, δλλὰ χαὶ ὀκζητεῖν, ὁ ὀχζη- 
τῶν, Οὐδ αὐτὸς ζητεῖ μόνον, λλω ὦ ὀτέρρις λαρίδανει βουϑοις, ὧφε δρᾷν ζυτους το 
μϑμονιδλ ἐχὶ νϑρ δ“) βιωτικδὰν πολλαΐκις ξηπήσανγ ὅχ ξυρορϑμ" ἔχ Ὁ πγθυμα- 
φικδίυ, οὐκ ἐγιτῦτο, δυλὰ αγαΐγκη πάσω (() ζυτοιῶτα ἐυρεῖν. αὐ )δ  δξέλθωμν δον 
Ἐχιζητῆσαι, Οὐκ ἀφίησιν ἡμᾶς πολλαὶ κόπίεοϑαι ὁ Θεὸς, δζρῥ τῶτο λέγοις Πάρ ὸ 
ζητῶν θλοίσκει. “Ν 

ιχ Ψαΐλατε τω] Κυρίῳ τω] κουτοικϑιωτί ἐν Σιών. Αδλλος, ΤΩ και ϑημλύῳ. κς 

Αναήείλατε ἐν τοῖς ὀϑνεσι ζᾳ ἐχιτηδοῦ ματὰ αὐτί. 
Αλλος, Εγζῖς λαοῖς μὴ χϑνήματα εὐτν, Τί λέγεις; Οὖς ϑρανὸς ϑρόιος ᾧ ἡ γὴ 

αὐ πυποδίον, 8 οὖν τῇ χειοὶ ζαὰ πέροιτα τῆς γῆς, ὅτος εἰν Σιων οἰκεῖ ναί, οἴκησιν γὰ 
εὐζϑα, ἐδ αἰϑοκλείεοϑαι λέν ( αὐπέρφντος ΡΨ αὐτύη μεγαλωσιων) ὠλλὼ τίω 

οἰκειότητο τίου πνο)ς (ὺ ἵζπον, ὁ Ὁ οἰκείας ἔχειν πρὸς αὐτὸν, δζρὶ ὃ «ἄν. ἔνδαίμς δ(ᾳ το 
τὴς συγχαταξαίστως ζωτης ποδὸς αὑτὸν ἐχιασώοϑαι. ἐπεὶ ἢ οἰκία δὲ τὸ λέγιἢ 

ἐφ᾽ ἡῦϑν; δζρ Ὁ οἰκείως ἡμᾶς ἔχειν σσδϑς αὐτίωυ. ἢ ἐν ἡμῖν 3 οἰκεῖν λέγε,  αϑκ- 

ἀθυϑιος ὑφ᾽ ἡμδῶ, δλλ᾽ οἰκείως ασοϑς ἡμᾶς ἔχων. Σιων 5 Χ' αὐαγωγέωυ κἡὶ ὠκκλυσίῳ 

Ἑῤ,ιἐ κγκῷ λέγε. ᾿πὐδοσεληλύϑωτε δ θρει Σιων, κα) ὠκκλησία προφτοτόκων, αὶ Εἰκότως ὑρρ 

τιν», 8.6. 

Ρο, 4. ἵ,, 

Μ..:95...γγ. 

Ἡχις Α. 

ω͵ Τιμβι. 

ἡ ὀκκλησία, ἐξ ὦ βέξζαμον,ἢ πάγιον, καὶ ἄστιςον. καθούττερ δ ὃρ9ς σαλδῦσαι ἐδυ- 13 

νατὸν, ἕτως Οὐ τῷ Θεού 3" ἐκκλησίαν. ὀμαείλατε ον τοῖς ἔϑι σι τοὶ ἐχιτηδούμα- 
χα αὐτί. κήρυχας δὴ βέλεται δὴ δερτεσιων τῷ Θεοῦ, ᾿ μηδέποτε αὐτύ χατακρύπ]εν 

ζῳ δ εργισίας. καὶ τῦτο πϑντωχοῦ ζυτῴ, δζρότε (ὧν λέχϑνζαι,, δχοό τε «ὅν' αἰχούονζὺ 
γορὺ τύτοις κέρδος, κακείνοις, ἐαν ασολσέχωσιν. 

ιν πὸ ὀκζητῶν ζῳ ἀμματὰ αν» κε ν ἡαϑη. Ἑϊδπςῷ Ὠχιτεδούμαπι Ὁ 

“ποῖα, λέγ. (ας θϑερτεσίας. εἰγζωῦϑοι καὶ μέγα Ἢ αἰνίῆεται δδγμα" ὅτι Οὗ ἐςι Φόιος 
αἰτιμωρητὶ Ολκιένϑμος, δλλ᾽ ἐκδικεῖται πόϑτως. δὰ ἐν τῇ Γενέσει Μωύσης ὃ εἰκρυσι, 

λέγων "Τὸ αἷμα υμδ) ὠκζουτήσω. τῶτο τῆς ἀἰπείρε προνοίας δεῖγμα, τὴς ὀχτιτα- 
εϑης αὐτοϊκηδεμονίας. Εἰ 5 μιὰ κὶ πόδως ὀκζητῷ, μη ϑωυμάζξῃς. δίδωσι γδὰ ( 
οἱ μδοτανυσι μετανοίας αἰφορμέω. Οὐκ ἐπελοίϑετο τῆς κραυγῆς Ψ πενήτων. 1 

Οὐοᾳ πάλιν δι πόνζος δὐδυκιυοιώζαᾳς. ὑχ ἀπλως λέγη τυὺς πθηΐζῷς " διλ ἐ- 
κείνους τοῦς γῆωηοὺς τῶν πγϑύματι,καϑως ὁ Χοιςὺς φησιν. Οὐτοιγδν μάλιςα ἀκ} 

δύγρμϑμοι, (Ὁ (πενοὶ τῆ καρδία, ᾧ (ἀωτετειμμένοι. δύο 3. ογζωϑα (ἰϑισι, ὑδ- 
χίω, ἡ ζαπεινοφροσωύνν. Επὶ ἦνα Ν᾽ Ἐχιςλένψω, φησιν, δλλ' ἡ ἔχι ( πινὸ, χῃ 

ἡσυχίον, ἡ) τέ μοντοί μια τοιᾷ λθχϑες; ὁ πϑυταχῷ ὄχημα θύχις θυρίσκεται ζουπειοφᾳ9- 40 
(ἰωη ἐπις γὸ Κύριος τοῖς (μυτετειμμέγοις τὴ καρδία. ὡφε φλεγιμοίῆς δεῖ μάλιτα ἀ- 
πηλλαςξιαι ᾧῷ θυγρμδυον. ὃ ᾧ ΓΙαόλος ζητᾷ, λέγων᾽ Χωρὶς ὀργὴς ἢ ἰοφλθγσμοι, 
χαλώς Θἤπε,τῆς κραυγῆς “ἿΜ πενήτων, ιραυ γάω λέγων τίω ὀζμ)οριν τὴς δι ϑνοίαον 

. Τ 
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δ Κίον τῆς φωνῆς. τ Εἰπῷ, ον ἐπελοίθετο, ἐδηλωσιν ὅτι (ἀωεχῶς ἐκαΐλοιω ἐ. 
κᾷιοι, σἕκ ἐκ πϑδλοιμίων ἐτύγχανον. φἰ τοίνιω ὅφὴν, λέγει μὴ γομίσητε οὐ, ἐπελοὶ- 

φοτο ὁ Θεὸς, καὶ ὅζρα τῦτο ςύκ ἐπεξῆλῆς, ἡ »ὺ αὐτῷ ἰδιον ὦ τὰ Τιαότα ζυτῷ, ὦ μη- 
δες τ ραικαλϑιώτος Ι ὁτὸμ ἢ αὐ ραχαλώσι, αὶ ζω πεινοὶ ὡ τ δακοιλοιῶτες ὠπιπολ- 

ς λῷ πλέον. 13 Ἐλέησόν με, Κύρλε, ἴδε Ὁ ζωπείνωσίν μὺ εἰκ ῬΨΜ' ἐϑρων μα 

14 Οὐψών με ἐκ πυλῶν τῷ ϑανώτυ, πως δὼ ἐϊξαιζείλω παίσας ζὰς ἀνέσεις σὺ εἰν 

ζιἰς πύλαις τῆς δυγαΐδος Σ ων. Αλλος, Ταὶς ὑμνήσεις σῳ. Αἴλλος, Τ  ς ἐπαί- 

᾿ γοῖς σῷ, ὥρᾳ αὐτὸν διηνεκῶς τὴ δύχη πσοόσηλωρϑδρον. "ἡ Ν᾽ σ᾽ παλλαγεὶς 09} δεινῶν, 

υονα σφαλεία. γενόμδμος, σύ. ὠφίφαται τῷ παλιν θύχεοϑαι, λέγων, ἐλέησον με, χαὶ 
10 τρ ΥΜ μελλόντων αὐτὸν “οὐ δαχοαλών. αἰεἰ ὍΝ δεόῦθα, τῆς τῷ Θεοῦ δϑνοίας" 

μάλιρα ὃ. οὖ τῇ Μὴ" κακδίν ἀπαλλαγή. ἔτερ96 γὸ 4.9. δέχεται πόλεριος τὸ πορϑτέρυ 
γαλεπώτερ9, τὰς βαϑυμίας, ὁ τῆς πονοίας "καὶ σφοδρότερον ὁ ὀζμίξολος πγᾷ, ὡςε 
μάλιςα μ᾽ τὸ ὑπαλλα γῆναι δ κανϑὺ, δεοθα τῆς ροπὴς ὀκείνης, ἦα, θύκόλως ζοις 

᾿ βθημερίας ἐγέγκωμδν. ἐπεὶ ὶ ̓πδαγοι ΟΜ Αἰγυτῆΐων ἀπαλλαγέντες, ἐν χαλεπῷ ἥστιν 
"9 πολέμῳ, τῇ διπονοία, ὃ τῇ ραϑυμίω. τότε χϑιῶ μάλιςα καὶ αἴπτέθοινον, μυἹ δυυνηϑέντες 

ςρατηγῆσιαι καλώς, ΘΝ. ))Ὲ ὅτε ασοὲς λαιμδογίδν, ὦτεωρὸς μικροψυχίδν ἔφησοιν Ἐξ5δ. ἐς. γ. 

ἡιναίως, δυλὰ τῶν Αἰγνηῆϊων αὶ παίϑη ἐζήλωσαν, ζοωῶτω, αὐτοις αἰπώλεσι. καὶ ὁ β. Βα. μαι θ 
Δαξὶ δ (χὶ τῷ Σαὺλ ὠπαλλαγεὶς ΔΜ δεινων,  Ὦ ἀΐλλων πολεμίων, ἐγ, ὀμέσεως ἀἰ. " 

Ι! Ι « ! δι“ " Ι , ! “ἰ αἰνΝ 
᾿ πέλθίυσε, γα λΕΊτώτΈρ ον αἰ σσέςη πολέμον, ᾧῷ τὴς ακϑλᾷςου δχηθυμίας, ὃς δὴ Ὁ) με:- 

20 ζώως αὐτὸν ὠκόλασε. 58]9 δὴ μάλιςα Ὀχωγχοὶ Φοξέϊαϑαι, ὅτὸμ ΨΜ δενων ἀἰπειλλα- 

γώμϑν. καϑούπερ ΣΡ ϑυϑλον δεδενϑμον ὕχ ὅτω Φοῦ θα, ὡς ἀφεθϑὲν ᾿ ὅτω δὲ καὶ τίω 

χαχίϑω ὕχ ὅτως ἐν ολίμψει δεδοικέναι “χολὴ ( τι Ὁ» δέδεται τῇ αϑυμία, κἡ Τοῖς ἀλ- 

λοις δεσμοῖς ) δλλαὶ κ᾽ τίω αὔεσιν Ὅτε “οὴ δεδοικέναι. δχρὲ δὴ ττο οψαι πολλάκις 
 (μϑνωορᾳγίας μείονα ἣν κανϑδὶν ἐργαζορϑμας δεν. ὅτω ἡ Εδεχίας μα ὦ ζῴπαι- διΒαοκια ζ, 
25. ἐμδηο ϑιπθλλυαϑαι!. δ} ἡ ζέ δλάχούῦ Φησιν᾽ Αἰγαϑὸν ΜΘ, δτί ἐτωπείνωσαίς μι. ὦ Ὑ ΝΟ μην θαι 

τέλεον ζητέ πάλιν μ( τίω ἀπαλλαγάυ,ᾧ ἢ δησι διχαίωμο, τῷ ἐλέοις, ὃ παϑεῖν χα.- 
χῶς, ἴδε γδγ τίω ταπείνωσίν με ἐκ δέ θρων μιν. καὶ ἕτερον πάλιν ὁ ὑψῶν με ἐκ 
Ἡιπυλών τῷ ϑαιατε. ἡ ΝΣ πος Τ᾿ ασϑόςα τίου ἢ κηδεμόνα χαταφϑύγω, ὁ «εἴμοι 6. 
χέξρι "δέχονται. Εἶδες αὑτὸν εἰν τῇ αἰτήσει ΤἿΜ μελλόντων ἐυχάρλειν τῶ ἥ πλελο 

λοϑυγτῶν γινόνϑμον, ᾧ ϑισλέ λέχθντα δὐεργεσίϑμ κν Ὑ Εἶπεν, ἀπαλλαίῆων με των 

πυλῶν τῷ ϑανατο, ΔΛ, ὁ ὑψῶν με. Καὶ ΣΡ μέλρα τῷ λόσαι ζὰ δεινὰ Ἰςατο ἡ δύεργε- 

σία τα Θεού, λα ὦ ϑοω μαιφοις ἐποίει, ἡ ἐχηδυξους, ἡ λαμιασδλτέρϑυς, τ ὑψηλοις, 

ᾧ οὐκ Εἶπεν, ἐκ, τῆς πύλης, δνλ᾿ ἐκ τοὺ πυλών, ὃ πολὺ ' κυδουύων δυλών. πως 
ἐμ ὀξαγείλω παΐσωως (ας ἀἰνέσεις σῳ εἰν τὴς πύλαις τὴς ουγαΐξος Σιών ὃ ποιῷ Οῖς ἀλ- 
35 λοὶς ϑρίνησε, τῷτο τὸ αὑτὸς ποιᾷ. αὐαγζείλατο Ὁ, φησιν, εὖν τοῖς ἔθνεσι τὰ βΧττη- 

δάματα ἀυτῴ" τῷτο ἡ ἐγώ γιῶ ἐργαξομϑι ̓ ἡ Τέκ ἐργάζομαι ἀπλώς, ἐνὸς παρϑντος 

ἡ δύο χαὶ πριοῖν, ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ ϑεαΐτρῳ. 
ΟἿ Αγαλλιάσομαι Ἐχὶ πω σωτηρίῳ σν. ἴούπ μοι ϑρέδυμα, ὦ δ σὗ τῆς ᾿ 

, σαι ῥ πον, ὃ οχρὶ σῦ σωτηρίας ᾿ξἰπολαιύσοι. ὅτω δὴ ὁ ἡμεῖς μι πλύτως σωϑίοζαι ζη. 
ἐοτίσωμϑιν, μυὴ "πύτως ἐπαλλαγάδω, ΝΜ δειναῖν πουτὶ ἴζόττῳ, δλαὶ τὶ Θεόν. τούτο 
λέγω δ (διὸ ἐπαοιδοῦς γρωμϑρες οὖν τῶς νόσοις, ἑτέροις μαήλνείας ὨὩπιζητοιωζας 
Εἰς τὐδαμωϑίλν τὴς αἰρῥωςίας. τούτο Ὁ» χὶ σωϑέωναι ὅδην, δννν Φιπτολέαϑαι ἡ .»» 

μεγίπι σωτηφία,, ὃ δζρᾳ τῷ Θεού σωϑίεζαι. Ενεπαίγησο) ἐϑνη ὑρ  αϑθορζ,ὴ | 
ΟΒιεγίοϊζιἴοπλι.. Ὁ 442. ἐποίησαν. β 

».} ---- 
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ἐποίησα. ὀ Αδλος, Εδατῆϊιϑησαν. Δ, φφϑοροὶν τίω κακίδν λέει, φεοὴν τὸ ὕτω 
οἰ αφϑείρει, ὡς κακίω. Ουυδὲν )» αἰοϑενέφερον τῷ πονηρ9ὅ ̓ τοῖς οἰκείοις ὀγγλοις ἀλί. 

σκέται. ὥασερ ὁσίδηρος «ἰπυῦ τῷ ἰού, αὶ Ὁ ἔριον οἰ πὺ τῷ σωτός᾽ ὅτω ") ὁ πονηρὸς οἰ ασὶ 
τῆς χακίας. ὡςι καὶ ασϑὸ τὴς αρ ρα τοὐ Θεοῦ φιμωρίας, αὐντὴ κα κακία 4) ἐργατίω . 
πειτεῖ δίκην. Ὁ, 2.5} πολλαὶ «ἰδὲ τὴς ἀγὼ σγίκης ϑιελέξϑη ὁ αἰξὲ τῆς τῷ Θρῦ ὡς 
πῆς, αὕτη ἢ αὶ τὶ πύδοις ἔπεισιν, δλλαὶ μέλλοι πολλάχις καὶ ἀγαξαίλλεται, χαὶ τούτοιν 
πολλοιυς βαϑυμοτέρϑυς ποιᾷ᾽ δείκνυσιν ᾿τὶ θύραις τίωὺ ἡμμωρφίθρ ὥσαν, καὶ ζωτίω ἃ 
“πονηρϑὲς τι πσονϑμειν. κουϑούττερ ὁ Παῦλός Φησι᾿ Καὶ τίω αἰντιμιαϑιδι,ζωὼ ἔδει τῆς 
πλαΐης αὐ ὙΨ, εἰν ἑαυτοῖς δ'πολαμθλύοντες. χα) ὅρα πῶς κυρίως κέγρηται ταῖς λέ- 

ἕξεσι. ὐοπαγη,φησί" τουτές!χατακρ οὗτος χα τεοέγη, ἀφέυκτος αἰτοῦ γεφρνεν ἔχιζν.1ο 

λή, ᾧ πάλν, 16 Εν παγίδι ζωυτν, ἡὶ ἔκρυψαν, (Ὠωωελήφ,8η ὁ ποιὸ αἰνῇ, 

Δεσμοῖς αἰλύτοις, φησίν (ζ) πονηροὶ αἰθεπείρονται. ζωυτα Ἐπὶ ΝΜ  ἰποςέλωνὶ Ὧη 
ὙΜΊΣ δαίων τέγϑνεν. ὅτε γᾺ τοῖς αἰποτύλοις ἐπολέμοιωυ, ἐκείνοις ζ σοὲν ἐολατν" 

ἑαυ:ϑν ὃ μυρίοις αὐδεέξαλον χακοῖς, πόλεως, καὶ ἐλθυϑερίας, καὶ ΦΙΜ ἀὔλλων αἰπλύτων 

ἐχπίπηοντες. ἡ ὥ κήρυγμα, ἠυξαγετο, ὧ ἢ Ἐχιξζυλθύοντες κατελύοντο. χαὶ ῶὼ ὥνις 

πρῴς παίδας ἐμίξαλόντες Εἰς τίω Βαξυλωνίαν καί μινον,ι τυ’ αὐτῆς παλιν ἑαίλωσαγ 

δ δὴ καὶ ξλὶ τὸ Διλυιὴλ γίλϑνον. δυλ᾽ ἐχὶ (ὦ τῷ Δανιὴλ Εἰκότως γέγονεν (ὠὐδὶ ἡ ὡ- 
τον ὠέξαλον) ἔχὶ 5 Ὁ τοιών παίδωνφτι δήποτε, τῷ βασιλέως αἰ μδίοτόντος, ὦ “:᾿: 

τῆς καμίνου ἐξῶτες ὅτοι κϑλαίζονταμθτι ἐῷ καταφλέήϑεντες ὅτοι ἤσοιν τῷ Ἐχιτώγ- 

ματι τῷ τυρϑώνθ αἰ πνροτήσοιντες,ἡ τῇ (ϑέκόνι τὴ γουσῃ πσοϑσκιουήσοιντες. οὖν παγί- τὸ 
δι, ἐκρυψαν. Οἵα πῶς ἔδειξεν αὐ δ τίω χαᾳτηχοϑίων. ζὴδν ὙῈΡ αἰαωυϑης ζω τῇ γυό- 
υϑμον, Δ[9' “ὺ κρυτήγουσι, καὶ λανθανοιν πειραύνται. 17 Γινωσχέται 

Κύριος κρίμνιτα ποιοῖ. Αλλος, ἐγνώνϑη κρίμα ποιήσας. τετές!, κολάζω, 
ἐκδικϑυ, ἐπεξιών. ΕἾδες ὅτερον εἶδος ἐνεργεσίας ὠὐστὸ κολφίστως ; ὃ γὸ δὲ μόνν ὧν 
χολαζορϑῥοις αυνυδοιοτέροιυς ποιεῖ, δλλα ὼ Ὁ ἀντυϑεογγωσίας ὀκλέάμπεν πο δασκᾷν- 4 

αἰδει(δὴ λθχϑν. καὶ ἴδοι τις ἀν μᾶλλον αὐτὸν ἐντεῦθεν ὨὨπφρέφοντω εἶν: αὐ, οϑποις 
στε ,ϑωὼ κο Ὅ κρημνῶν Εἴασιν οὐνεηϑηναι τίω ἀτίλίζω, τότε μείλιςα ὄξεπλαγησαν 

ἢ ὧν τῇ παλαιὰ ὧὡ Ισδαῦοι, ὅτε ἀπύντεινεν αὐτὰς, τότε ὀξεζητοιων εὐτὸν. ᾿ Ν.- 

ποτὰ τ ε (Ἰωεχῶς ποιεῖ μάλλον» στ! αἱ βυύλε) βιαιότερον, ὠλλαὶ αὶ σδοωρετίχω- 
τερον ζᾳ τὴς Ὥρετῆς κατορούεϑι, ᾧ μᾶλλον δϑεργετεμδμας ἢ κολοιζονϑρμοῖς. αὶ πῦ- 70 
σῳ, Φησὶ βέλτιον αγαύγκη ἐὴ ἀγαϑὸν," ασδϑαιρέσιι κακὸν ; σέ ἐσιν αἰγαϑὸν τὴ αἰαῖ. 

κῃ, ὁ ἃ δὲ τῷ δεσμῷ γινόνϑμος καλός, οὐκ ἔξαι ἀεἴποτε κα λθς,δλλα τὴς ἀνα γκχε 
ἀπαλλαγεὶς ἐπθμήξει τροϑς τίω κακίδν ὁ ἢ πειδαιγωχϑύμϑμος ὧςε πτοραιρέσει) μέ- 

οϑαι καλθς, μόμϑμος, πάγιος μϑμει. Εν τοῖς ἔρηϑις “ἢ χειρών αὐτοὶ (μμελν-. 
4.8. ὁ αἱ μαρτωλός. οὐὖἷν χειροῖν ᾧ Θοοδ εἶπεν, λα ἦν χειροῖν τὸ αἰμδϑτι- 1; 
λοδ, Εἶδες πῶς ποικίλλει) λόχον, ᾧ τίω ἀύωθεν φέρων “ιμωοίδν,ὁ τίω ἰπὲ ὁ κα. 
χίας ἐπα γων δίκην; πῶς τέων ἀγωϑεν Φιμωρίαν ; γνώσκεται Κύριός, φησι,κρίματα ποὶ- 

εἶν. πῶς τίω τε πὸ τῆς κακίας δίκην; ογεπάγησαν ἔϑνη εν δ ᾳ φθορᾷ. ἐποίησαν. σἱ 
πάλιν τί Σιστὸ τῆς πονηφίαρ᾽ οὖν τοῖς ἔρχϑις Μὴ χειρῶν τῷ (ωελήφϑη δ αἰμδότωλος. 

θτο γ μόνω τίω αβᾳ τῷ Θεού λέγει μισ ιν, Τ τ, μέλλει πολλαζις καὶ βραδύ. 9 

γει "αὖτε μόνδευ τί “ἀἰτὺ τὴς καχίας, γ᾽ πολλοὶ ζωτῃ " ἀμφιλογωρούσιν "ἀλλ ἐ- 

κατέρωϑεν αἰστραλίξεται () λόυον. δ5 φησιν,οἰν τοῖς ἔργϑις Ὦ χειροῖν αὐτο (υεληφϑν, 
ἄλλος, Ταρσών αἰντα, μιὴ Οίνιω γόμίζε ὁτέρῳ κατασκθυάζειν μη λλρναθεα τ 

ὀχικυλθο. 

᾿.} 
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γλιξυλδϑης. σιαυτῷ γὸ πλέκεις (αὶ δγβῶνα. 
ΩΝ" ϑωΜαλμα. Αἰλλος; Φϑ0)}} εἰ, Αἶχλος, Μελῴδεηκκὰ αεἰ. Ο 

ἢ ΕἙραίος ἢ Εγίχωι σέλ. 18 Αποςραφήτωσαν ὦ αἰ δὰ πολοὶ εἰς τ δίων, πὸμ- 

τατὰ ἐϑνυζᾳ Ὠχιλανθεοόνϑμα τῷ Θεού. ἄλλος, Αὐαςρέψουτ. παΐλιν τοῖς αὖ - 

αἷς ἔχτωδῥει, δεικψες οτι ἡ καικία, τίω κόλασιν ἔχει συγκεκληρομδμίωυ,ὶ ἡ αἰσέζεια ϑ9α- 

γατον ἄικτει, κα ἡ αἰ μδοτία χῳδιιες. 19 ὅτι σύν Εἰς τέλος Ἐχιλησθήσεται 

ὁἼωχός, αὶ αἰ πσομονη Μ στενήταν Οὐκ ὀσπολεῖται Εἰς τέλρς, 
Αἴλλος ἐρμιζιυτης Φησιν᾽ Οὐ ΝΣ Εἰςτελος ἡ πσοϑσδοκία ρων Ὠχιληιϑή- 

σιτα!.χοιλαῖς Εἶπεν, Εἰς τέλος᾽ δεικγεᾷ οτί Οὔκ αἰεὶ ἀγεσίν τις γι ζητεῖ, ποὺ Ν δὲι- 

ΝΔὶ 

. ΓΝ ε φυ 2 ΝΥ. ΠΝΕ γν 3 ᾿ 

10 ϑήσεται (ᾧ τὴς κἰ πσομονῆς, Εἰαεὶ ἄνεσις μέλλοι ἘΠ) ; ὁ ἢ λέγει, αϑτὸ ἐς!᾽ δίκην δώ-- 

σουτι (ὦ) πονηροὶ, ὁ ζὰ' ἔσχατα στεισονται. ὃ ἊΨ, αἰγέξοτωι ὁ Θεὸς δ, πϑυτὸς (8 ἀἰδι.- 

χϑυμδμος οὖ ἔχιζαλαῖς εἰ ιεὐντόῦϑεν ἡ τύτυς πολοοιμυϑείτωι, καχείνας φοίς, καὶ τῷ 

Θεοῦ δεύψυσι τίω φιλαν,ϑι6 9 πίδμ᾿ ὅτί ἡ ἡ μέλλησις τοὺς (ὦ δυχιμιφτέρρες ἐργάζεται, 
τος ες μοτϑμοιαν ἕλχει. ὅρα σταιλιν τὸς στέγηζως δὐδοκιμουνζακ᾽ πονᾷς εχ αἱπλαῖς, 

ι ὡλὰ τὸς (μωτετοιμμόες τὴ καρδία. τοι γῈ Ρ μοίλιςα εἰσι καὶ πσοὶς χἰασομονζο 
Ἰχιπήδωοι. μάλλον ὃ ἀλληλάᾷ συνγκοιτασκϑυάζει ζχῦτα, ἡ ζω πεινοφροσιρη τίω ὑ- 

πυμονίω, ἡ «ἰασο μονὴ τίαὐ ζαπτεινοφροσιωΐζν. Εἰ δὲ τις Εἴποι, ἡ πῶς πενία, ἡ ᾳ- 
πενοφροσιούη; ἐκεῖνο ἐρφόμϑμ᾽ ὃτι αὕτη Ἐχιτηδειοτέρᾳ, ασδϑς φρετίω. ὁ Ν 

πλουῊΜ λύει, καὶ ϑορυξείται᾽ ὁ ὃ πόης πόρτα ῥαδίως Φέρει, καϑυύ τ ἐν παλαίςρα 
1ο τῇ ποία πολλαίκις γυμψαζόμϑμος. “ οἱ τῶῶτο αὶ ὁ Χολφὸς ἔλεήμ, (ἿἩ δύσκολον μ(Τ' 
πλούτυ Εἰς τίω βασιλείλν ἐλϑεῖν. ἐ{ ὅ6ν, οέκ ὄ΄σολεῖται Εἰς τέλος; σϑοδ ποτέ, φη.-- 
σιν, δλλαὶ πόρτως δπολύμαται (δ οἰκεῖον χαρπὸν. ὅπερ ἐχὶ “ῥ᾽ βιωτικδΐν οὐκ ἔνι, δλλ᾽ 
ὀχπί τ ᾳ τῷ τέλους πολλαίχις, ΟΥμ' πόνων οἰπολωλότων. καὶ γὸ καὶ γεωρηθς ἀγαμῦῥει, ὦ 
ἐμπορθς ᾿ πολλακις ἢ ἰασὸ τῆς ΜΜἪιαέρων ἀνωμαλίας ἀἰλιφυτεροι τῷ καρστϑ 

15 δ] πόνων ὠκπίτηουσιν. (γα ἢ Θεῦ εκ ἔγι τοῦτο ἀλλα αναύγιωη πόρτως Ὡτολθύσοι 

τῷ τέλοις. μιαρὸν ὃ το Εἰς πὐοδαμυϑίας λόλρν, δ ϑαῤρεῖν «εἰ αὐξὸ Τ πέλοις. 
10. ΑἸαΐξηϑι Κύρμε, μὴ κρ ται ϑαϑὼ ὀυιϑοσπος. Αὐλλος,Μᾷ εϑρώσωυέοϑω. 

Κριϑητώσον ἔϑνη εγωπιόν συ. Αὐλλος, Καὶ κτ' πσοϑσωπὸν σα. ΕἸπὼν τίω 

καχίδν πίω κατέχουσοων ὧν πλείους δ ϑοφπων, ν διηγησοίμϑιος τίω πονηρίαν, 

ΠΟ ἀρπαγοῖς, τοὺς στλεονεξίας, ζοις αὐδροφονίας, οὐ δακαλᾷ Φ Θεὸ τῷ δ ἢ αἰδικυ- 

μδμων βοηϑείας. τοιαῦτοι "Ὁ ἢ αγίων ὰ αὐλαΐγχνα, μι τὸ ἑαυΐβ μεραμνάν μόνον, δννν 
ὥσπερ δὲ μιᾶς οἰκίας, οἰκυμδμης,ἢ σώματος ἐνὸς, ὦ ὃ αἰδρώπων πλήθους, ὅτω πῦρ αι-- 

"αλῷ Τ' Θεὸν, αγαφηϑι Κύριε, μὴ κραταιθαϑω ἀὐθρωπος.(ι δὲ ὅ61ν,αἰναφιϑι Κυφλε;ἐπέξ-: 
ὕϑέ φησι βοή ϑησον,κόλαυον ὧν αἰδικοιωμ.ὺ χαλώς τοῖς ὀγόμιασι γυμνοῖς ἐγοήσοι,», 

1} ἐμτων, ἀγαΐφηϑι, ὁ μὴ κρᾳ τα οϑὼ αὐδρωπος' ὥξε ϑδυλώσαι,στι ὁδυτελὴής,ὁ Ὥστ γης)ὁ τέ- 

Φρᾳ ἡ αοοδὺς. κριϑϑήτωσαιν ἔθνη ἐνωπτιὸν σῳ.τί 561 τ ; δότωσοιν δέκζιν, Φησὶ Ἔα μδ- 

πημάτων" γεγόνασι τῇ μφκροϑυμίᾳ βελτίας᾽ αἰπαίτησον ϑυϑιώας )ῥὦ" τετολιημδμων. 

21 Κατάςησον, Κύρμε, νομοϑέτέου αὐζις. γνώτωσαν ἔϑγη, ὅτ αὐ,ϑρφποί Εἶσι. 

, Διάψαλμα. Αἴλλος, Αεί. τί 81, και τάφησον νομοϑύτίω ας ; ἐπεί, φησι,κα- 
4 λύπερ Ο» ἀδῥγομία, πόρτα πυροῆσσι, μὴ ϑάλοντες διδὸγαὶ δίκίω, ἐπέξελϑε,ὐ ἡ νέοϑω 
ἀζς ἡτιμωρλα ὀὐτὶ " νομοϑεσίας. τὗτο ἡ ἕτερος δυιλών, Εἶπε, Κατείφησον, Κύεμε, 
Φίδημᾳ αὐζος. ὁρρ, πῶς ὃ κόλασιν αὐτῶν Ἐχιζητεῖ, δλλαὶ γεϑεσίδν, δίϑρθωσιν, χαὶ ὦ 
᾿ ! “" " δε  »ΜΦ-" ει 7 Ὁ ὐΖηο Δ 

Μι Ὡ αιόος ζῇν. ἐςαι! γὺ ἡτίμωθλα, ἀΐζις, Φησιν, ὀμτὶ νομο)εσίας 17. ὐδζις υ 

Μόνον, 

Μαγθ. 8, ὃ; 



δ᾽ 

οί ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂ΑΛ 
μόνον, δυλαὶ ᾧ ἑτέροις. ᾧ ἥα μαΐϑης ὅσον Ὁ κέρδος, αὶ πῶς κριταφίλλει νόσημα, αἴκνε 
τῷ ἑξῆς. γνώτωσοιν ἔθνη, φησὶν, ὅτι δῤ,ϑοφ»ποί Εἶσιν. ὃ ἢ λέγει τον ἔς! πολλοὶ καὶ δ» 
 ἰσολωλέκασιν, ἐπελαίθον)» τῆς φύσεως, Εἰς μὸμίαν ἐϊξώχειλαν, ἠγνόησαν ἑαυτύς κὶ 
καλῶς ασρ᾽σέϑηκε, Ὁ ἀεὶ ἵνα δυιλωώσε, ὅτι Οὐκ εἰν ταῖς δυασρριγίαις μόνον, δλλα καὶ ὦν 
γαὶς δυημέρλως. ἀλλὰ Ὁ» αὐ κολοέσγις ἀὐφυς γιῶ, ἔγντες ᾧ Φόζον ἀκμαζοντα, ΝΣ 

μνήμζυ Μιυοωμ(εξζηκότων δεγών, καν Εἰς ϑὐημεοίθμ ἔλθωσιν, Ε ἔσονται τίω ἑαυᾳ 

φύσιν. ὁρᾷς πῶς αἰ αὐ ποιῴται τίου δέησιν, ὼ τίω μιανίλν ἀξιοῖ δορϑωϑέωώα,. τὶ 
ΡΝ ἑαυςδν ἀγνοῷν, ἐσώτης μϑνίας, χαὶ φρενίτιδὸς χαλεπώτερον. πᾷ Ὑ» ὁμανγ- 
κῆς γόσημι, τὸ ὃ διεφϑαρμϑμὴης πυοϑαιρέσεως. 

25. ἵνα τί Κύριε, αφέφηχας μακρόϑεν, ιπῇορᾷς ον ϑύχαιολαις, ἐν ϑλίψασι; κα 
Ταύζᾳ φυσι ὃ πσφοφήτης, ἐκ ἀσϑόσωπὸ ἢ ϑλιζουϑῥων τὐραχαλών αὶ διεόμϑνος, 

οὐκ ἐγκαλαν᾽ μὴ ϑβοιτο. ἐπεὶ ἢ πολλοὶ δὝὦ ϑλιζξουϑύων αἰ ποῦ τὴς ὀδυυέης προ πῇ 
“σοοσήκογτοφ χα 90 ἀξιοῦσι “βυμέεαϑαι τίω κρίσιν᾽ χαϑαπερ (Ὁ τεμνόνδιμοι, μηδέπω 

τελείας ϑνονϑῥης τῆς τομῆς, χρμφιχαλούσι (ὃ ἰαΐζϑν δἰποζῆσαι Ὁ χεῖρα ᾿ Ἰχιολαίη 
ῃὴ χῶθαν αἰτοιιῦτες, τῶ ἢ μή φέρειν (9 ὀδιώας, τῷτο παίορντες. χα πολλάχις χρϑς τς 

τὰς ἰαίξοις βοωΐσιν, ἐβϑα σοεζνισοίς με, αἰπτώλεσοίς με, αὐζλές με᾿ ἀλλ᾽ οὐκ έςι ζῶταδοὦ 
οἰ ονοίας βήματα, αἰλλαὶ τῆς ὀδυυύης. ὅτω δὲ πολλοὶ χφὶ γ᾽ μιαρο ύχων οὖν τῆς ϑλί. 

σι λέρρυσι, τους τόνοις ε φέροντες. ὸ ὁ Σοφονίας ὃ τοιούτον τίνα ματουχειράζει λή- 

γ»ν. δλλα ζωῦτα οὐ τῇ παλᾳιῶ, ὅτε σύμμετρα ζωώ ζᾷ σκαμμιατα᾿ τῆς 5 ὡντῇ χαρῇ 
πόῤῥω τοιύτα φιλοσοφίας. 23 Εὐτῳ αἰπβηφανδύεοϑαι (ὃ ἀσιζὰ, ἐμπυοί. 
ζεται ὁ ὕω »γς. συλλαμεξλϑονται ο» αἰ αθυλίοις, οἷς αἱ αλογίζονται. 

Αἴλλος, Συυλληφ,ϑήτωσειν. λ4. τι ἐπαρήται οαρμδοτωλὸς ἐν πῶς ὕλιϑυ- 

μίαις τῆς ψυχὲς αὐτν, αὶ ὁ αἰϑικϑῇν εὐγθυλοτεῖται. ᾿ς Παρώξωυνε(Ὦ Κύριον. 
αἰ νϑδοτωλός. ἱκέτυ οὔμα αἰδελεὶς ἑαυτού, ὁ  ὩΡ τὴν ἀϑικυρῦμων τρδακα- 
λών, λέφυ παδη πὸ συμζόμτα, ᾧπερ αἰοϑενείας δεν δρ,ϑ6  πίνης ᾿ ὅτι (09 Τὰς 4 

κολάσεως χαὶ τὴς μωρίας ὀδεωυ ται ὁ αἰδικόνϑμος, φέρων τω ἀὐημεφίαν Ὧ' ποννρϑ. 

αἱ μικρα» ἢ καὶ τῷ ἡγιφοία. Εἶτα αἰξιοῖ δυωῶαι αὑςᾶν: δίκζω, ἢ ἀὐΐζοις κὐβιτοαστίωαι 

(ἐ Ἰλιξυλοῖς αὐ ὔῶ' καὶ λέγη κακίας Εἶδος αἰφόρητον. ποῖον δὴ τῶτο; ὅτι ἐπαμῴταν 
αἰμδτωλὸς ὧν ταῖς Ἐλχιθυμείαις τῆς υ ἧς αὐτῷ, ἐφ᾽ οἷς ἐγκαλυτόεοϑαι ἔδει, ἐφ᾽ οἷν, 

Φησιν, αἰογουύεοϑαι, αὐ τύτων κω μαξετω, ἐπανέτω. “πῶς δ᾽ δῦ μον» τύτο ἰα )ο 

σις λοιπὸν, στὰμ ἐπουνὴ }} κοικία καὶ Νὴ ὁνιωῦ τῷτο γίνε ).ὁ δεῖνα θαυ μωζε.) ὡς δινα- 
φηφ᾽ ὁ δεῖνα, ὡς ἐξϑρου αἰμειονόνϑμος" ὁ δείνω ὡς φοϑνιμος, δὴν ζῷ πόμτων ( ωνγαγύ 
οτε Ὡυτολέσει αὐτ', λέγρυσων δὗρεν ἑαυ τον᾽ ἕτεροι ἄλλα Φασι.ὶ ἀδεὶς αἷδὶ πγϑυματι 

λόγϑς ἀὐζίς. ἐδωμοῦ ἀὐτυραγμων ἐπαιρνήτωι ταχέως, συν πενίας ἐραιφής᾽ δΛλ᾽ ὁ γρη- 

ματιφής, ὁ χφττηλθς, ὁ κόλαξ, ὁ δουλοῳρέπεις «αρομδμων αἰ ϑκϑνίας Ὶ Οὐδ ἡ 

γϑησίμ. ζωώτα εϑρώυᾷ ὁ προφήτης, ὃτι ὕτως ἐχρύτησεν ἡ κακία,, ὡς ὦ ἐγκαλ- 

λωπίξεαϑαι, ἡ γϑρρησίαζειϑαι, ἡ ὦ δὴ χαλ ἐπώτερϑν, δὰ Οὐκ αἰογουνέται. Οὐνδ μόνον 

αὐτὸς ἑαυτὸν ἐστουν4 Ἐχὶ τοῖς γνονϑβοις, δλλὰ αὶ ἑτέρφις ἔχει ἦν, ἐπριρέζας. Ὃἰ ζωτις 
σλνοιτ᾽ δ χεῖοϑν τῆς μϑμίας; “πἰρωξιωε ῷ Κύριον ὁ ἀμδοτωλός. ἄὔνλος δὲ φησι, 

Οὐ εἰνέσαις ποδοοίνομος κι τίω ὀχιϑυμίδλιυ τὴς ἀυχος αἷτον, καὶ πσλιεονέκτης Δ λογήστι, (9 

πϑεώξιωε( Κύριον στὸν νψωϑθῇ οϑυμὸς αὐτῶν Οῴο ὀκζητεῖ, Αἴλλος, Οἴλιύμννσι 
Ἐχὴπυϑῳ ψυχὸὴς αἰστι, ἢ πλεονέκτης ἐυλογήσοις, διέσυρε Κύριον. ἀσεθης κ μετιὼν 

εἰσμιὰν λυμοῦ αἰστψὶθὶ μυὴ ὀκζιτήσψ. Οἱ δὲ ἐδδυμήκοντα, ΠΙαρωξειυε ΦΚας 
᾿ τωλϑέ 
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τὸ Δός. Κατὰ ὃ πλῦλος τῆς ὀργῆς αὐτο οὐκ ὀκζητήσει, 

Ἕϊε πο ̓ασελῆλϑο ( τῆς κοιχίας ; ΐ τἰ λέγω, Φησίν, ὅτ! ὧν "πῆ ες λυπεῖ; ; αὐν-- 

τ Θεὸ “'λοξιώει κὴ ΧΡ ζο ὁ πλὴ»9 Ῥὸ ὀργῆς εἰὐτι, υκ ὀκξητήσει, λέγη, Θεύν. Αλ- 

δος: ὃ αὐἰξὶ' τῷ ἀσεξούς αὔτο δείκγυσιν ὃ, λέγων, τ μετεωφισμοῦ ἰντι τατε, τῆς α- 

ς πονοίας, τὴς αἰλαζονεία!. ΕἿδι μαφψίας Ἐλίτασιν, ὸ Δ αφλοροίν; σρεὸς τοις ὁμοφύ- 

λοις δϑὴν ὠϑρὸς ἡ) πολέμμεος,τῆς Ξρετὴς ἠλ Ἀϑτειωμδιος, τὴς κακίας ἐρᾳιφῆς ὶ ἐπειρέ-: 

Τῆὴφ. Ὁ ̓καλώς ἐτεξος εἰπε οἵκ ἐς! Θεὸς πασοης οὐνοίαις εἰντε" ϑυλαΥ,τι οἵκ ἐχ- 

ζητεῖ [φ Θεὸν: οτί σχϑτοις ἐμπέπλοαι, δ τί οὐκ ἔχει ὥ Φοζον ὠκείγυ ΤΣ ὀφϑαλ.-- 

ἔμ᾽ δ λ᾽ ὥασερ ἡ λήμω σχϑτοι ; τίν κρζω, ὅτως ἡ πονηθλα, τίω οὐ ϑὐνοιλυ,α Κν' κρημ.- 

τὸ γαῖ φέρει. 26 Οὐκ ς! Θεὸς ὐγώπιον ἀὐτα, ἄλλος, Δί ὅλων ΨΜ ὠϑθυ- 

μημοίτων ἀὐτϑ. Βεξηλριῶται αἱ ὁδὶ αὐτῷ ἐν πὸρτὶ χαιρῷ. 
27 Αντδμαιρται ᾷ κρίματα συ, στὸ  αευσώπε αὐτί. 
Αλλος,Η] ῥται ἡ κρίσις σε. Εἶδες τῆς καικίας τὸν ΧαρπῸν: ; σξώνυται αὐτο ὼς 

“τῇ ὀφισται Φ Δ. λογισμοί αἰχμαίλωτος δἴδυται Τὴ ἢ ποινεΐᾳ ὥασερ ̓ »ὸ ο πε- 

1{ πηρωμϑῴος Εἰς βώρᾳ, βϑρα, “πίτηει (μωεχῶφ᾽ ὅτω δ ιΦ αὐτὸς, Ὧΐ-. τύ ὁ Θεούτι νι} φόξον 

οἵκ ἔχει τί ̓Τλόφλωλ δ, ὁδὶ πϑρυτὸς ον κακίᾳ αἰ ατοίζει ἐχ ὀχέγιν Γχ ὧν Φρετῇ, 
γώ ὃ ον κακία, δλ αἰ ον κακίᾳ, ὦ στὰ τῆς γθένης μέβλψηται, Α. πὴ τὴς αϑηϑσης 

γφίσεως, σστᾷὰ Τὴν ἐυθιών  δολ᾽ ὦ ὥασερ χαληο ὥπϑμτα τα τὰ βύνϑήματοι ὁκ- 

ω μυ αιπερ “πΆοῖον ὀμερμιαιον ποιηθ 9,5 ὠκδίδοται πνεύμασι ᾧ κύ χυρϑδι αἴγίοις, 

20 οὐδῖνορ ὀγτος τὸ ὦ παιιδουγωγριμντος ἀυτυὶ τίω ὀζννοιὰμ. Εἶδε τὸν πογηρϑν ὧν αὐτῇ τῇ 
χα" ία, τίω δίκζιυ αὑανέχονται τ ἡ ̓γοῤὕπαιυ ἀγαληωτυ, τἱ Ἀ σπλοίᾳ λϑερματίςου, Ν 

ἣ αὐ ϑοῤιου πεπη ρωρδὺν χαλεηωτερονδολα τύτων ἀπόῥτων αϑλιώτερρς ὁ κας 

κία ζῷ, δ ὐπὸ τῷ ὁ φοζν τῷ 5 εοδ φως σξέσας, καὶ αἰχμάλωτος, ὠκϑυϑείς. 

Πηΐτον γΜε ἐϑραν ἐστ χαταιχυραεύσει. 28 Εἶπε ᾿ ω καρδία, αὐτϑ" 

3: ἐμὴ ἀχλδηώ πὸ’ ἡμεάς Εἰς ϑνεαὶ δὲ κακοῦ. ἄλλος, Πλύΐζα τοιὶ 
θροῦς ἃ αὐτϑ ὀκφυσά, λέγων Φ καυρδιαν αὐτϑ αὶ ἰ αἰδετέαρ, σομφι Εἰς δμεαν 

᾿ πἡρεαὶ. ΠῚ ἔτ ἔσομαι ὦ καχώσει. Ἐΐδὲς τίω ̓ δἰσπύνοιθν; Εἶδες τίω ̓ἀφατο ἐπω- 

λιιαν; Εἶδε ΤῸΧ ζ' μικροὶ αὐνξλνὀμδνοῥλ εὐϑρον Ὁ ; ἐἰδὲς ζὶ μεν τοῖς ἀγοήτοις μα- 

χβεια, τῆς πολλὺς ἀθλιότητος γέμοντα, ᾧ πὼς καχαδύεται: ; ἐπαυρήται ο ΩΨ ΤοΙό ἐαἰμῦν- 

39 τὐμαρῃ βυλογεῖται ω» τᾶς «δικίαμ. φρεζτον βαρ ,ϑρον τοτορὸ κόρον ὀαπαλλλίσαι 

Τμὴ τρ»σέχοντα. δ|9 δὴ μάλλον (ὗν αἷτι ὠρδίημς κα αὶ δἰορθουνϑμους Ὀἰπυδόχεοϑαι γ6ὴ 
ἐροιυίᾳς ἢ ἐπὶ ̓ ὀλέφϑρῳ; κολακθύονα ἘΠ ὍΝ βλάχας ὅτοι ἀἰοφθεῆμοι 

ἡςμείζοιω οὐοῶσι κακιλμνισϑοίπερ αὶ ἡ το αἰ εϑρτωλὸὴ ἐμεφυσησιιντες, ἐπται- 

δτοίξυσαιν Εἰςαϊοιλυ. δ ἡ Παῦλος Κορινθίοις τῶτο αὐτὸ λέγῃ Ἐχὶ Ὧν πορνδύσοιντι 

55. Καὶ ὑμεὶς πεφυσιωρϑμοι ἐ ἐφε " ὦ υἰχὶ μάλλον ἐπενδήσατε. πολλαὶ τὸν ἀμαρτόμοτα 

πενλείν ογκ ἐπομῷ ὃ δεῖ. Εἴδες διεςρα, “αὐ χακίαν, ὅ7| μι μόγονα Ως ἐγχαιλάται, 

δ λα ᾧ ϑυφημεῖται, ον ̓πῦ)εν πὸ τῆξο, κεἴως αὐοίαρὰ ἣν ὁ ἐπαίνων ἐπέτεινε τω πο- 
νηοί; ἐπελθῖϑοτ: τῷ Φοῦν τῷ ̓ Θεού, ἣῪ «ριμαΐτων αὐ", ἐὐντεδϑο, ΒΊΟΣ ἢ τῆς 
οἰκείας Φύσεως. ὁγὸ ἣΜ κριμκούτων ϑχιλαν)αι γύνϑμος τῷ Θεοῦ, αὶ “ἡ ἑαυτοῦ ν ἀγνοᾷ 

ὰὼ τολῃρούῳ, ὁ θέν )ϑιώ οἷα, λογίζ αι. εἰ Ὁ μή ̓συλθυϑὼ Εἰς λυεαλὰ ὦ γμεόι, σοίϑῃ 

ἀνὰ, ΠΗ τίζφυτης λὐοητοτερον τὴ ὀζρνοίας, ἀγϑερπον ὄντα, κα ἔχίκηρον, αὶ τοῖς 
φρνσκαίδρὶς συμπεπλεγμδμον ποραγμασι εἰαις μεταιρολφιφ αἰσσοκείμϑμον,τοι- 

οὖτα Φαντάξεοϑαι ; πόαν ὃ ἢςτϑτο γύσται ; (ὦ τὴς ἀγοίας. στὸν γδρὶ αἰγόητος ἀνὴρ 
“σπολ- 

αΚορ. ε, β, 
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πολλὶς δ'πολαύῃ ἐὐημερίας, ἢ ΟΜ ϑραὖν κρατῇ, ἢ ἐπτουρνη), ὶ ϑαυμαζηται, πλώτων 
αἰϑλιώτερος γίνεται. ᾧ γὸ μὰ ἀσϑόσδοκαν μεταξολζω, το ζᾷς ἐυημερίας σωφρρως 
Φέρει" Εἰςτεδυσημερὸν ἐμπεσὼν, ὠγύμψατος καὶ ἰμδιέτητος ὠν,ταρφ(ἢε}) ὁθορυ( 
δ δὰ ὁ1ω ὅτως δυλὰ καὶ οὐ τῇ ἐνημερία, καθ᾽ ἐκάφην ἡμέραν δυσημαρίαν 'ὩΝ 

89 ̓  ἔλεπι ̓Φύζος ΝᾺ ἐφοξυμώυ,ἠλϑὲ μι, καὶ Υ ἐδεδοίκειν, (ἡουεύτησέ μοι. ὕἁπεέις 
ρζευθυσου, ὅτ ἡσύχασα, ὅτε ἀνεπτωσσαμιζωυ, ηλϑᾳ δὲ μοι ὀῤγῆ. 89 χαὶ ἕτερος ἔλεγε᾽ 

Μνήεϑητι καιο96 λιμού, εἰν χαιρῷ πλησμονῆς᾽ τηωχείας χαὶ εἰὐγδείας οὖν ἡμέρα, πλύτυ, 
δὶ ΟἿ καϑώπαξ αἰαφϑαρείς,ν (ᾳ ἀν,ϑεύπυα ᾿ἐχισκέτηεται, δνν, ἀκίνητα αὑτῷ 

4ῃ γομμίζει δύρᾳ τὴς ἐυπυραγίας᾽ ὅπερ ἐσαέτης αγοίας καὶ Δ. αφλορας αἰασύϑασις, χα 
ὀξωλείας ὅφὴν ἀφορμή. μὴ δὴ μααίείξεδὸ “πλουτοιώτοις, ὥν ἐβδρὼ αἴδιγι. ιὸ 

γονϑιίοις, τοῖς ἐπαρυμϑμυς ἐχὶ τύτοις. μεγαλα »ὺ ζωῶτα βαρκιϑρα χα! κρημνοὶ τοῖς 

5 πσοϑσέχουσι, τσοϑς αὐτὸν κοιταβῥίπηονζα, τὴς αἀσερείας 1" πυϑυϑμα, 

29 Οὐωρᾶς τὸ σόμα αὐτο γέμει καὶ πικρίας ἡ δόλν᾽ «ἰπσὸ τίω γλάΐασων αὐτῷ 

κόπος ᾧ πύνος. Αλλος, Ανωφελές. 30 ΕὙκαϑηται οὐέδρα μ πλῃ 

σίων εν δἰπικρύφοις τῷ Φὀιποκτεναι ἀθῶον. Αἴλλος, Εγεδρθύων τοῦδ οὶ Οὶς αὐλάς.ς ὼ 
31. Οἱ ὀφθωλμοὶ αὐτῷ Εἰς τὸν πένητα ισοσλέπουσιν " εὐγεδρϑύει ἀπυκρύφῳ ὡς 

λέων οὖν τῇ μόμδρα ἰντυ,, Αὐλος, Ὡς ἐν τω ὐξιφραγματι ἀυτν 
35. Εἰεδρθύει τῷ ἁρπσοι τῆωγν, ἀρπασαι τῆωνχὸν ἐν τῳ ἑλκῦσοι αὐτόν. 

ἄλλος, Εν ἐλκυσμῷ αὐτί, 33 Ἐν τῇ παγίδι αἰστϑ' ζαπεινώσει αὐτόνε. 

Αλλος, Εν τῇ σαγήνῃ. Κύμψει καὶ πεσεῖται εν ᾧ᾽ αὐτὸν χατακυρμόζσο πῶ τὸ 
“πενήτων. Αλλος, Ο ϑλαιϑεὶς καμιφιϑήσεται Ἐλτπεσόντος" αὑτῷ μ(' δ ἰομραν χὼ 

ὐτυ Οἷς αἰαϑενέσιν. δὲς Νὴ) ϑηρίον αὑτὸν “ἡνόμϑμον : κοιϑυίσπερ ΟΡ ϑηδίον αἰσσυ)ρά- 

Φωνὸ πσοδοφήτης, ὅτω αἰδὶ αὐτύ ϑζελέτετω, «ἄν δόλους, ζὰς οὐέδρας, ζρκ Ὠἠπθε λὲς 
ἐκποριπγάζων. 4 τύτυ ἡροντ᾽ ἐν αἰϑλιώτερον, τί ἢ πενέχερον, ὅτὸν “Ψ" τ πέρπο 
δέηται χρημάτων »τθτον δὰ (Εἰπέ μοὶ) πλούσιον Φήσονϑυ ; θκοιὼ ᾧ πὸ κλέπηϊωγαι 14 

τὸν Οιγωρύχον. ὠπιαγή, φυσι. ᾳ "δ Εἰὺ μὴ δἰορυῆει δικαφήρλῳ (ἱ ΝΥ Εἰ μὴ 
γυκῖος ἔπεισιν, δλλα χΤ δόλυ, χατασζεννις ὃ φως τῷ διχαίζοντος: τι γὰρ Εἰμήχα- 

ϑευδόντων, ΔΛ ἐγφηηϑοϑτων ἀπόύτων; (δ 75} ἰτακῴτερος. ἐπεὶ ἢὶ τῶν λῃςώντις 
μεθ᾽ ἡμέραι κλέπ]ονζα μᾶλλον κολοζ σιν νόμωι. ΟἾδες πεγίϑν ̓ ΕἾὰς ὠμότητα' 

πενίαν, ὅτι τῶν τῷ. πέγητος ἔ)ϑυμ᾽ ὠμότητα, οτι σποδ τῇ συμιφορᾷ ἔχικλώται" ΔΛ ,0 

" ἐλέᾷν δῖ ὦ δ͵ορϑούοϑαι πενίδν, ζωτίω Ἐχιτοίζει. δλλ᾽ ὅμως οὐκ αἰτιμαρητω 

Ὅτ  σολότα ᾿ ἵνα ὼ τῇ Θεοῦ ὃ ϑυμὴ 'χόμον φαίνηται, κὴ τῶν πενήτων ἣ κὐ αομονί, 

τῦτυ ὦ αἰδίθρθωτον, ἡ τῆς τῷ Θεοῦ μακροθυμίας ἡ ὀϑψεξικαικία ὀζᾳ τῶτ ΟΝ π'- 

δαφἡ δίκη ἕπεται, τῦ Θεοῦ δίῳ τὴς μοκροϑυμίας χα λοιῶῦτος αὖ τὸν Εἰς μεταίνοιαν δλλ᾿ 
στὸν μηδὲν “στὸ τῆς μακροϑυμίας καρδλρη, τε αὑτὸν υἰπὲ τῆς τιμωρίας γυϑετᾷ, ὅ- 
τοι ἢ γὰ  αδικηϑέντες, συυϊὲν ἐθλοίξησαν ᾿ δΔλλὰ χαὶ βελτίες ἐγένοντο λσιμαρ- 
περι διπὸ τῆς ϑλίναως. ὁ Θεὸς τίωὐ μακροϑυμίον τίω ἑαυν ἐπεδείξατο, ἀναλ- 
μϑμος κα αγὲξικακύσας, μ᾽ ὃ τῆς μοικρολυμίας ᾧ τίω ἰαεω, καὶ ὃ β ἰπορον᾽ δτιὑτὸν 

ἑαυ ἡ διωατώτερες, αὖτε αὐτο αὐἰδεγίνεται. (ὗν ἢ ἀἰδιόρϑωτος μείνας, τίω ἐλώτίω ϑ 
δίδωσι δίκην. δ μιοιρὸς Ὁ (ΚΤ σωῷ ρονισμὸς τοῖς θὐημερούσι. μὴ τοίνμωυ, ὁτὸν χράτηίσις 
Χ} ἐδρων, πόρτα, σοι δ ὠρίας φέρηται, ϑείρρει ων ον πονηρλα" δλλαὶ τότε μαν! 

διδι9ι. αὶ »ὃ αὔξεται ζῳ τῆς Ἰτογηδλας, αὐαιρεῖταιί σοι ζῷ πῆς Ὁ πολθγίας, ὀκκίηϊετα ει 
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Απολεῖοϑε θϑγη ὧκ τῆς γῆφι αὐτί. 41 Τω δλιϑυμίαν ἢ πενήτων Εἴσικυ. 

σας, Κύριε τίω ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐ πορ)σέας ὦ ὡς σῳ. 
Αλλος, Τίω ἀέϑλασυ τῆς κρρδίας αὐτο ἡ Ἰκροάσουτο Ὁ ϑςσυ. Αὐλοι,Ετεμμιάνιᾳ 

κριρδίαρ αὐτῶν ααολσέ χν ὥςφσψ. 4» Κοίαι ὀρφανῷ ἃ (απενῷ, ἵνα μὴ φῷ- 

οδοὴ ἔπι τϑὸ μεγαλαυχεῖν λύϑενπος, ἔχὶ τῆς γῆ. Αδλλος, Κοῖναι ὁ ὀρφανῷ χαὶ α 

τιϑλασμένῳ. Ὁάς ᾧῷ πξλφητίυ Τ' τ πλείοα λθοον ὑπ Ὁ ΝΜ ποννρών ὑπημελείας 
ποιόμδνον ;τότων "9 μιαίλισα, ὦ καχῶς παρ. ᾧ ἃ ἸᾺ )δ} ἀδιουρδύῳ, ῴυματω 

ἢ ζημία" ῷ ὁνφεὶ Ὡς ἑλαΐτων ὀγίνδωυος, Ἷ "ὃ εἰὺ Ὁ μη ̓αἰαϑαίνονται δα αἰρβωρίας ἔλα 
Εἰσίν; Ἰλίτασις τῷ» Δἀὐαιαϑησιας ᾿ ξ ΠΝ ἦτο μάλιςα ανῶν χεὶ ἐλεᾷ ΤΉΝ ἀπ- 

λοις Δ ϑνοίας. ἐπεὶ ᾧ ῴᾳ παιδία τ  »ϑὺ φοξερων ονεῆνα “ποιοιοῦται λόλϑν, αγλὰ ι 

πυρὰ πολλάκι ἐπαφιάσι ζὰ 4 χίδας ̓ αεσωπεῖα 3 ὀζύέχενα δεδίῆοται ὦ πέμυσι ὁ. 

ρώτα, τύτοις ἐοίκασιν ὦ πλεονεκΊαι, πενίαν ἅ  δεδίότες, τὰ Οὐκ ἔςι Φοζερϑν, ἀλ- 

λα ἊΝ ἀσφαλείας αἰ πυύθεσις᾿ πλούτον 3 ὃ ἀἶδικον νὰ ω πλεονεξίαν ΓΙ ἐ πολλοῦ ποιδμδμο, 

ὃ πυρὸς ὅ81 πϑμτὸς φοζερώτερον. πϑωυταχοῦ ζὰ ἡ ἱ πλεονεξία χακῶν, ζαύτίω πί. 
γιοω ὀχ πϑρτὸς ὠκχοϑηναι αἰ θκκαλᾷ ὁ ὃ προφήτης, ἀπειλῶν, φοξῶν, Θεὸν Ὡδα- ι: 

καλῶν ἐχὶ τίω κόλᾳσιν ὀϑαςηναι τῆς τοιαύτης ειὐδγγησίας. δ ᾧ ἐπογή λέγωνγ᾽ ῆθ.. 

᾿ λφϑε θϑνη ὡκ τῆς γῆς αὐτῷ, πόνωλε, ϑρίδυ ἀὐτοις ἀπειλῶν, ὦ ἀξιῶν γονοῖ, βοβδοὶ 
ἔκδικον ἿΜ αδορυμδίων, ὡς: ὁ τύτυς ἀὐαπνόσαι, κῤκείνοις σωφφρϑνιαϑῆναι. μηδὲς 

τοίνω διωκότω χοημδίτων αὐἰξιασίθν. πολλὰ "οντοῦϑνν τοῖς μὴ πορϑσέχυσι κι.) χα- 
χα Ὁ πόνοια, βᾳϑυμία, φϑύνος, κενοδοξία, κα ἡ ἕτερα πολλῷ πλείονα, τῦύτων. Δλλ ὕα το 

ἰπαλλαγῆτο, τίω ἐβίζαν ὀκκόψατε. ΜΗ εδυύόσος "ὃ αὐτῆς, βλαφαει ἴα πονρᾳ 

βλαφήματα. δὲ τῦτο ἡ φωῦτα Εἴρηται" οὐκ ἥα ἀκούωμδμ μόνον, δλλ ἥ δα υ ὁ δἰορ)ω. 
αἴθα, ἡ πολλωὸ τίω “Ῥρετίωυ εὐ Χοιςᾧ Ἰησῷ Ὠβιξωώβθα" ᾧ ᾧ κἡ δυξα κἱτὸ κόψτος 
Εἰς τους αἰούνας Μ᾽ αἰώνων. Αἰμώωυ, 

" 
4.8.ς-- ΛΔ ΝΕΙΣ ΤῸ ΤΈΛΟΣ ΤῺ ΔΑΒΙΔ. ΑΛΛΟΣ, ἘΠΙΝΙ- 

( 

Δα. Ὑ.. ΚΗ: 

κίος τω Δαξίφ, Αὐλος, Τῷ νικ ποιῷ. 

Κ' Πὶ το Κυείῳ πύποῤαι, πώς ἐρξτε τ ἡυχῃ ΜΒ, μετανασεύγί, 

πὶ τὰ δρῆ ὡς φρθθίον. Αὐλλος, α Αἰασατοὶ Εἰφίαγ» ὡς » 

φρϑϑιον. Αλλος, Μεταικινού. {ν» Οὐ ἰδοὺ ὦ ( ἀἰὗνε- 

λοὶ οὐέτεινθν ὕζω "ἡ ἡτοίμασαν βέλη Εἰς φυρέκαη Φ χατατι- 
ξώσαι ὦ ὡ σχϑτομεην τὰς ἐυϑεῖς τῇ καρδία. Αἴλλος, Ὡς 

ἴω ἊΣ ὦ ὀφῳ. Οἵ ὦ σὺ καπῆρτίσυ,ὠζ) καϑείλον, 

Αλλος, ΟἿ ὼ “σμοὶ κατελυϑησαν. Αλλορ, ὅτι αἱ Ιδιδασκαλίαι (ἀωτειζι: , 

ται. Μεγάλη τὴς Ὠὴ τὸν Κύσμ ἐλπίδος ἡ δια μις, φοφύειον ἀἰχείρωτο,τ τῖχρρά ἀ- 

Αἄχον, συμμαχία αὐχαπουγώνισορ, λιμέω ἐυδὲιος, πύργϑε αἰχριταμμαιχϑῆος, δυυύαμιρα, ἀ- 

μϑ89 ὃς ον ἀπορῶν ἐυράσκύσω πόρϑν. ὁ ωω ἄοπλοι ἢ ὠπλισμόων γωνάι, 

χες ὀὐδρωὶ ν αἰξεούμοντο, ἡ παῖδες ἥν πὸὼὶ πολεμικοὶ μεμελέτηκότων ἰαωφότεροι μζ' 
“πολλῆς Δὐυκολίας ἀϑεφόνησαν. Ὁ ὺ τί λειυ μισὸ Εἰ πολεμίων ἐφράτησοιν, ὁπουπὶ ἱῳ 

αὖ Οὗ κὸ κῦμα τὐδαφϑρονοο ; ζὰ γὰ φοιλεῖα, τίω οἰκείλυ αἰγνοήσαιγται φύσιν, αι 

χφύτιμωον ὀκείνοις μιατεξαλλοντο' ὺ ὺ τοὶ ϑηοία οὐκ ἔτι ϑηοία ζωὴ σϑοδὲ ἡ χαάμεινος χάμι- 
109. Ἧ ̓ γὺ Εἰς τὸ Θεὸν ἐλπὶς πόρτα μεταῤῥυθμίζει

. ὀδόντες τεϑηγμμέγοιρν᾽ ἸΝ 



- Φ ΝΕ 
Εἰς ὃ ὔμμ " (οϊ 

ὁιον φενὸν, Φύσεως αἰγολότης, ᾧ λιμὸς ὁπλίζων πίω φύσιν, δμφορ)μα υϑαωμού, ᾧ διανεικγ: 
φμάτα Τ σώματος σιλησίον Ὁ κυφοφήτυ λα Εἰς ΤΣ Θεὼ ἐλπὶς χαλκοῦ πϑρτὸρ 

ἰαυρτέρι, Εἰς αὰ φίματα ἐμπεσούσα,, Εἰς τὐπίσω ζιῦτω ὀμεῖλκε. ζωῦτα δ αὶ ὅ- 

πς φιλοσοφών,ἔλετε τοὸς (ἦν κελϑέονζις αὑτῷ φύειν αὶ δραπετεύειν, ὸ ισο τῆς 

4 ὕπων ἀσφαλείας τίου σωτηφίδν ἑαυτῶ πορίζειϑαι "τὶ ᾧ Κυρίῳ πέποιθα," πώς 

ἐρᾷτε τὴ ψυχῇ μαδ; δ λέγεις; ᾧ τῆς οἰκυρῦμης δεαούτίω ἔχω συμμιαρν᾽ τὸν πϑρτα- 
ἮΝ ἢ ἢ ᾿ ᾿ “Ι΄: .Ν ἢ 

χού θύκόλως ἐργαζόμϑμον πτλιύται, ὧκ ζγον φρατηρριώῶτα ἔχω καὶ παρισαιρδμον΄ ᾧ τατδὲς 
αἰωὶ ἀἰοικητὸν με πέμπεις, ν τὸ τὴς ἐρημίας μοι (ωκπις τίω αἰδχραίλειὸν } μὴ ὃ 

μείζων ἡ τὴς ἐρημίας βοήϑηια τῷ πόύτα διωνανϑρὺ μετ᾽ ἐνκολίας,, “ἰ με ῷ ὠπλισ-. ἴωβμθ4, 

10 υϑδίύον ἰοωραῦς, καϑαπερ γυμνὸν ἡ ἀοηλον δραπετεύειν πὐδασκθυαάζεις, ἡ μεταγαΐςην 

δὴ κελεύεις ; Εἶτα (ὃ ( ςρατόπεδον ἔχοντα, ὼὸ τείχεσι πεφρφιγιένον ἢ ὄγτλοις, Οὔκ 
ἂν ὀκέλθυσας καταφυχίν Ἐχὶ δ ἔρημον, δλλώ καταγέλαφος ἐμ ἐφανης ζωῦτα συμ.- 

(υλεύων᾽ (ὃ ὃ ἔγρντα Τ' τῆς οἰκουμδῥης δεασότίου μεθ᾿ ἑαυ ὄξορίξεις ἡ φυγαδυῦεις, 
Ν ͵ ΜΝ ι « Ι , ] η Η ᾿ ὁ μοταναΐτην ποιῴς, ζρᾳ τὸν τοῦδ ΟΜ αἰ μδοτωλοῖν πόλεμον: μ᾽ )}} ΜΕ ἰρηνδῥων, 

"καὶ τῦτο ἕτερον διχαίω μαι "τῷ με φεύγειν. ὅτὸν δ καὶ ὁ Θεὸς βοιϑῇ, αἱ μδοτωλοὶ ὦ 
πολεωριῶτες, πῶς Ὁ τίου" ἐσαὐτίω ὀφλισκαγει αἰαουύζωυ ὁ συμ λεύων ἦΜ' ὀρνίθων μι- 
μαϑαι ὦ ψοφοδεές; Οὐκ οὐννοεῖς ὦ αὐτί οὐ οατα ἡ νϑμόν μοι φρατόπεδὸν, πῶς αἰροίχ- 

μις ἰντελέφερον; Εὖ )5} ὁ τῷ βασιλέως ἐχ,ϑρ8ς τῦ ὕχιτείν, ὅτε ἐὼν παιοφιγένηται, 
ϑησφαλώςς ΦΥ ἡ δέδοικε, ἡ πφέμει᾽ πολλῷ μάλλον ὁ τῷ ΜΓ ὅλων Θεο, ὅπου γὸ ἐῳ 

20 ἀφίκηται, πθνίας ἔχει πολεμίυς, ὼ αὐτίω “ἐ κὶίσιν. καϑαίων» "Ὁ ὧδν φίλοις ἀὐτν 

ὑζᾳ στιλαία καὶ τὸ ϑηρία δέδοικε, καὶ πᾶσα ἡ ΚἸίσις αἰδεῖται" ϑτω τὸν ἐϑρὸν ὁ πολέμωον, Ζοφιοαχθ, 
,,.δὰ δ} μ᾿ ! Ι " γ 4Δ ν ἡ “νΑΙ .) ων 
ὑτὰ ὀναίϑητα πολεμεῖ αὶ δζρννει, δ τοι τῦτο ἄν ἄ,ορὺ ἡ τῷ ἐδαφυς αν, 
διειργαάσειντο τεῷ ϑηρέφ᾽ ἡ ὦ πῦρ χουτηγαίλωσιν. λα ὦξα καὶ φαρέτρον ε- 

χόυσι, να εσκδυασμένα, ἀὐζῖς ἁπόμτα. Ἡτοίμασαν δ αὑτά, φησιν, Εἰςιφα- 
14 ρέτοδυ. Αλλ᾽ σευ μία τύτων ἰογὺς, συ νϊὶ ἐντεῦθεν δεδιη θα. συνὶὰ ) Εὐ 

πιώ ὀκλελυμῦμον Εἶδον τόξον ἔχοντα, ἔδεισα δὺ. ἀφ ὀφέλος ὅπλων, ἰοίύος οὐκ ἅ.- 

σης; αὶ (ρίγιωυ “δ εδ ἐγζρύϑα, τὴς ΚΝ Θεού ἐυνοίας αἰπούσης. αἰλλαὶ δῦλυς βαναῆυσι, 
ᾧ οὐκ δξ ἐυϑείας παδϑσέρχονται. “Δ οὶ ὅτο μάλιςα αὑτανχαταγελοί, ὅτι εἰν σχϑτο-: 

μήνη βώλλυσιν. ΟΥ̓ δὲν γὸ αἰοϑινέφερον αἱ Ῥὸς Ἐχιξαλεύογδος. νὶ δέπαι τοῖς ἑτέρων ὃ- 
φο πλοις αλώναι, δολ' «ἰ απὸ τῆς οἰκείας ει χειρὸς, ὁ τω ἑαυ αἰϑεπέπετω δύλφ. 
» τη δέω λμοιτ᾽ δὼ αἰαϑενέφορον, στὸμ κ᾽ ασὸ οἰκείων μμιηχανημιαίτων αἰρῆται ; μα 5 τύ. 

τῶν ὅ8] καὶ ἕτερον Εἰ πεῖν᾽ ὅτι ϑχ αἰ εδοτωλοὶ μόνον (2 «ἰανὸ Θεοδ' βουνϑουμϑύους ΠΟ - 
δόλου πολεμούσιν " ΔΛᾺ ὅτι χαὶ τσδϑς τὶς ὀὐθυϑιώύους, Τὐσὲν αὐτουῤ ἠδικηκύζᾳς ὃν 
ὡς ἐτυχεῦ ἡ Τ᾿» αὑτοις αοϑενεῖς ἐργαΐζεται. κρθα περ ὙὉΡ̓ (Ὁ πὐοϑς κέντρα λα], 

ϑδζωτες, ἐχῴα Δ συν ἐθλοαν, ζυς ἢ ἑαυ δῬ" πόδας ἡμαξαν᾽ ὅτῳ δὲ καὶ ὅτι. κί 
ἣ τότων, καὶ ἑτέρᾳι ἥις αἰτίω κατα λύσσα, αὐΐ τίω ἰχεωὶ τῷ πολέμε ὅ81.ποία δὴ αὕτη; 

3 ὅπ ὡ σὺ κατηρτίσω, ἀδςί, φησι, χα ϑεῖλον. - 
Οὐδ λεγή δε ἔξι. σοὶ πολόμούσι ὶ μαίγρνῖλ, δ νόμον συ αὶ Οὐ ἐανοϑεεἐγματεὶ ον χα- 

Μαιρριώτες. ὁ γὺ τὰ (α πσδοςαίγμαζα καϑελῷ χιχφρούσι,ο ζωῦτα χατηρ ισμένα, ἡ 
Ὁ ἦτ φησιν, ἢ ὅτι ἡ οὐθαύαται τῦ νόμιν Εἰσί. καὶ αὕτη δὲν μικροὶ αἰϑενεία φᾷς ανοϑε- 

δ Ὁ τὸὶ (ᾧ μὴ φυλοίξαντας, ὕτως Εἰς πόλεμον ἰέναι. ΟΡ στθτο καὶ ἐυθέσι πο 
λεμούσι͵ καὶ δύλοις ῥαπῆσσο, ἴζεὴ Ῥ σῶν οὐκ ἀκύυσι προοςὰγμαίτων. διηγησεί- 
ῥϑιος τοίνιου αἰθὶ τῆς αἱ ϑενείας ἢ πολέμίων,ούκ ἀπὸ τϑτων, αἰφ ὧν ἔτερϑι, θη, ἀφ᾽ ὧν 

Ὁεγίοί, τοπλ, 1.0 Ἑες αὑτῷ 

ΧΙ 



ἃ. 
- 

. 
ἔοι ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΈΕΙ͂Α 
αυτω ωρέπον ἐὠὐ(ε "Ὁ Εἶπειγοήματα Οἕκ ἔχουσιν, σξοϊὲ φρούρλα, ὐοὲ συμμώχως, 
ουὐοϊὲ πόλεις, δ᾽ ὅτί πολέμιον ἐισὶν ἀΐστειρϑι, Δα πόμτα ζιῦτα τἴδαδρα μοὶ ὶὶ ὅ- 
πῆύσοις ὡς ὑδὲν ὑγτα,ὺ ἐιπτων ὃτι ποὐῬανομοί εἰσιν, ὅτι πολεμϑσι τοῖς ἐδὲν ἡδηχηκόσιν, γι χοὶ 

Φ Θεού, καϑαιρϑόσι) λέγη λουτὸν καὶ Ὁ δικαίων πο ροίταῖέν, καντεύνεν δεικφιᾷ ὃ 
ὠχείνων ἐυχείι ὠτον. ὅτω καὶ ἡμεῖς τὸν ἰδυθϑν τὸ τὸν αἰ οϑενὴ δοκιμιώζωμϑρ ᾿ ὁ αὶ μὴ ἀφ᾽ ς 
ὧν (Ὁ κατατέλαςοι ΨΜ' δ, ϑούίπων φοθοιοῦται, ὧκ τύτων μάλλον φοξωώμεϑε,, 4 ἊΝ 

Φασι; δεινὸς 61) πογηρός ὅθι, χϑημοώτων ὄγκον αἰδιξέοληται ἡὶ διυυακείαν. δὶ ὅτο μα. 

λιςα αὖὖ κατατω ζωῦτα ΚῚ ἐδ ααϑενείας ὅθ 1ν. ΩῚ οἶδεν ἐχτουλευειν, φησί" παλιν 
ὅτερον εἶδὺς μοι λέγης αοϑενείας. Ὧἰ δξώυ οτί πολλοὶ αἰδεγίον τοιοῦτοι ἔντες ; (γῆ, σὺ 

χαλώς πυκλεύειν οὐκ οἴδευς γῆν ἡ σὺ αὐ Μ αὐ δ παγχρατιάζεις, ἀφ᾽ ὦ ἐ. το 
κεῖνοι γένονται αἰοϑενέφεροι, αὐδὲ δόξης ὃ διυναςείας. φθῦγε τῷ αἰ γῶνος τέων εἰ πυύϑεσιν, 
ὦ ἐπρωϑενβάλλεςδν ἐχιόνζς, Ἰβπεικείᾳ (ὃ ἀλαζώα, πενία (ὃ πλεονέκτίω, ἐγ. 

κρουτείᾳ (δ αἰκόλαφον, φιλος οϑσιιύῃ (δ) φϑονερθν᾽ ἡ ὅτως αὐ διῇ οὗξιἐσν ῥαδίως, 
δ λ, ὅπερ ἔφθζυ Εἰπὼν, δινγησοίμδνος τίω αἰϑέγειαν μ᾽ λῤτιδίκων, δρφ. πὼς αὶ τὸ 
διχαίν λέγει τίωὐ πϑνοπλίαν. ἐπάγει Ὁ» Ι Ἶ 

ΟἷΚὶ δίκαιος τί ἐποίησε ι Τυτίςιν᾽ ὠκείνων ὅτω αὐοατωήομδῥων, ζυτεῖς πὸ- 
9εν ὠπὰ ἴσατο ὁ δίχαιος ΚΣ ἀκαα᾽ 4. Κύριος ον ναῷ αἰγίῳ ἀντ " κύριος ἐγ ἐρᾳ- 
νῷ ὁ, ,ϑρϑνος αὐτῷ. Εἶδες πῶς ( (μυτόμως τίω συμμαχίαν αὐτῷ διηγήσωτο ; τ 
ἐποίησιν ἐρωτῶς ; ὅχὶ (ὃ) Θεὸν κατέφυγε (ὃ εὐ τω ὑρανῷ, (ὃ πόμταηθ αϑλώτα, καὶ 
τόξα ἔτεινεν, σγ εἰ φανρέτῴαν ἡτοίμαζε, καϑούπερ ὠκῴνος, σϑοδὲ οὖν σχοτομδυύῃ ηὔλε- τ 
τάξατο᾽ δυλαὶ πόρτα ζώτα ἀφεὶς, τίω Εἰς (ὺ Θεὼ ἐλπίδω πᾶσιν ἐπετείχισε, (ἢ) 
Ουὐνδγὸς τύτων δεόρδμον, δἰ χαιρών, αὶ τόπων, ἐχ Ἄὁπλων, αὶ χρημάτων, ᾿Δλανθίματ 

οἀπϑύτοω ὀῤύοντω. Εἶδες συμμαχίαν ἀμανὺ τε, Ἀβ χολον,ὼ ραδίδρ; 

᾿ς Οἱ ὀφθαλμοὶ αὐντῇῷ Εἰς τὸν πένητα ῬλχιΟλέπουσι, (ὶ βλέφαρα αὐτῷ ἐξετάζει 
(ὗν δὸς δΨ δ, ϑεοϑπων. 6 Κύριος ἐξετάζει (ὃ δίκαιον ὸ τὸν ἀσεξη,9 5 ἀγα- 1 
πῶν Ὁ ἀδικίδλυ, μισεῖ τίωὐ ἑαυ υ Αἴλλος, Τὰ βλέφαροι ἀυτο δοχιμαζα, 

Αδλλος, Κύρμος δίκαιος δξεταφής. Αἴλλος, Δίκαιον δυκιμάζει αὶ ἀσεθυ,ὸ ἀγαπών- 

σα ὠδικοι ἐμίσησιν ἡ ψυχὴ αὐτῷ. Αλλος, Ο᾽ αἰγαπῶν ἀδικίδμ,, μισεῖ τὐμὶ ἑαυῷ ψυ- 
ἕω. Εἶδες σύμμαχον γϑδεσκθυασμένον, δοηϑὸν θὐτρεπισμέγον, πϑυταχοῦ αἰ όνα, 
πόμτα ὁροδγζᾳ, πλύτα ()λέποντα, τῦτο ἔρον ἔγντω μάλιφα, καὶ μηδεὶς ὁ πὐρανκα-"ο 
λών ἥ, ποϑϑνοίν, κήδεοϑιι, κωλύει αἰδικοιωζς,ξοηϑεῖν αἰδικυμϑμοις,τοῖς (Κ δ ποδιδὸναι 

(ὲ «μοιζαὰς Μ κατορθω μοίτων, τοῖς ὃ τιθέναι ζια τικοείας αἰμδοτημάτων; οὐδ 

ὅδ αἰγνοᾷ. (Ὁ »βὀφθοωλμοὶ αὐτῷ Ὠχιδλέπουσι τίω οἰκυρμϑέἑω. ςῴκ Ὠχίςατα ὃ 
μόνον, 'ϑνχώ ᾧ βούλεται «ὑζοὶ δ, ϑρθοιῶ. δ[κ ἡ ἕτερος το αὐ' διλων Εἶπε, δίχα. 
Εἰ γ) δίχαιος, Οὐκ ὀμέξοτωι ζωῦτα ἁπλαῖς αἰδεοράν γνόμϑμα. τἰποςρέφετω ὧν 
πονηρϑις, ἐπαιρᾷ ςἦν' διχκαίσς. Εἶτα ὅπερ εν τῳ ποδϑτίρῳ ψαλμῷ ἔλεγε, δεκοιξ δῆ μὰ 
ὦ αὐτή καὶ κακία ἱχανὴ" αὐςἂσ λὐλγοῦσαι, ὅτ ὐ ζω θβδιλών ἐπήγαγε" ὁ ἢ ἀγα- ῖ 

πῶν τίου ἀἰδικίλν μισεῖ τίω ἑαυΐν ψυχέω, πολέμιον Ὁ τῇ υχὴ πονηθλα, ἐξδρόνα, 

ὀλέ ϑριον᾽ ὦφε  ἸπσοἊ τῆς κολοίσεως, δίκίωυ δίδωσιν ὁ πονηρός. Εἶδες πῶς δ᾽ ἀγώτεν 
“τλύτοϑον δεύμυσι (δὴ οὐγδμτίσμϑῥας, στὸμ  τοιούτον ἔχη σύμμαχον, ὦ ὠκῴνοι ὑθαν 
ΝΜ οἰκείων ὕπιλων αἱλίσκωνται, δὲ ὧν φροίἥονται," οἱ τούτων δαττλνώμϑροι, ἑαυτος 
βλούωήοντες. Εἶδες τῆς συμμαχίας τίω θὐκολίᾳῳμ. υ ν δὲῖ βαδίσει! που, ᾧδια- 

ἐμ 'ν, σστῖϊ γρήμαΐᾳ ὀύῤγαῖσμαι, τ Θεοῦ πϑλυτα χού πόρώτος, ᾧ πόύτα ὁραίντο. ! 
7 ἔπι 



μδπῃ 

Εἰς (Ὁ ι. Ῥάμ: ὅον 

7 Ἐἰ πιῤρέξει γλὴ αἰ μϑοτωλοιῤ παγίδας. πῦρ ἡ ϑεῖον  πνώῦμα καταιγίδος, ἡ με- 

εἰς τὸ ποτηοίν αὐ τῆν. 8 τι δίκαιος Κύρμος, κὶ δικαιοσιωας ἡγαίπησεν, "θ)90 ὁ. 

τς Εἶδε ζὴ πρόσωπον αὐτῷ, 

Αἴνλος, Ὑ σει δὶ πρὔθανόμας αἴκϑῥαχας. Λίλλος, Ἑ υϑύτηζας σψυται ὃ πτδέσωπον 

αὐδῇ, τῶτίς!, μ᾽ δικαίων, ἢ αὐτῷ, τῷ Θεού. Εἰπὼν τίωὐ ἰπὸ τῆς κακίας δίκδωυ, 

ὩΝ ωτις πολλοὶ καταφ φϑνούσι, λοιπὸν κωτασείει τέων “Μ πονν
ραν ΑἹ δἱνοιαν σὲ 

τῆς ἀῤω)ε φερρμδης συληγῆς, ἐμφαιτκῶς τῳ λ
όγῳ χξώμδιος, αὶ δζρ φοζερῶν ὁγ0.- 

μάτων ατφϑἸών. πῦρ γὸ ἡ θεῖον,  νεύμα χαταιγίδος, χαὶ αἰ,ϑραζας ἀδοῖς λύωϑεν 

λέτιδεοϑαι " τῇ μεῖκιφορᾷ, δ λέξεων, Ὁ ἀφυκῖον τῆς τιμωρίας, ὃ δαψιλὲς τὴς κθ- 
ἰολάσεως, δ ξυχορον Ὁ πληγῆς, ὦ δωιυπϑμητικὸν 

ὩῬ φῆσαι βυλόμδιος. τί φϑινὴ μεοίε! 

τϑηζδις κλ 696, Φυοι, ὅτὸ κμα ᾽ τούτῳ ὡνδιωτοίψοιιν, εὖ τούζις δαπϑμηϑή- 

σύντα εἶτα ὁ ἡ αἡτία" “1 ὁ πλύτα ἐφορῶν, οἕκ αὐέξε:) ζωτα αἰτιμωρητὶ αἰδαδρα. 

μέν. ὁπερ ἀ ὅϑεοος πσροφήτης φησί ̓ Καϑαρός Ν. ὀφθαλ μὸς ὄν μὴ ὁρ ἂν πο
νὴ δρὰ, καὶ 

Ἰαιδλέπεν Ὠγτ πόνοις αὶ διυνήσῃ᾽ ὅτο ᾧ ὦ αὐίνησι λέγων " ὅτι δίκαιος Κύειορ, καὶ 

-Ὡ᾿ 

ἧς διχαιοσιώας ἠγάπησε, ττο τῷ Θεοῦ μάλιςα ἐϊζαίρετον δὲποδέξαοϑαι ζὼ δίκαιαι, τίω 
ἀρϑοτηταν ἡ) ΟὔΧ δὲ αγάοροιτο Εἰς τέλος δ ἑτέρως γινομδμων. «σ' δὺ τούτο ρχόμε-: 

γος τῷ ψάγμοῦ ἔλιολν᾿ Ἐχὶ τα. Κυρίῳ πέποιίϑιι, ππῶς ἐρᾷτε τῇ ψυχὴ μν, μετὸμαςεύκ 
Ὡχ ( θρη ὡς φρουλῖογ" ὦ ὶ 7» ὦ τοῖς βιωτικοῖς πεποίϑύτες, δοθὲν ἀΐμεινον τῷ ςρα- 
ϑιυ αἰ (κεῖνται, ὃ τῇ ἐρημίᾳ ϑαρῤῥοιωῶ, δὐχείρωτον ὦπασι γίνεται. τοιούτος ὁ γρή- 

ἀρ μασιν ἐλπίζων. καϑεύχερ ὁ φρουϑὸς καὶ “ὑπο παιδίων αλίσκοται, χαὶ ἰξοί,, χαὶ πα- 
γίδὸς, ὁ μυοίοις ἑτέρφις᾽ ὅτω καὶ ὁ πλουδ, καὶ αἰ πϑρίκείων ᾧ «ἰ χυὸ πολεμίων" ἡ ἐ- 

κεήν μάλλον ἔχιστραλέςερον ζη,πολλους ἔχων (ὅν ὶ ξθλογζᾳ κα ποϑϑ ὀκείνων, πογηροὶς 
Ἰχϑυμίας" ἡὶ μετὸμαίφης ὅθν, ἀεὶ μζν ΔΜ καιρῶν ἰξαίμδνος, ὦ δημίων ὀργοὶς δεδοικαὺρ, 
χα βασιλέως ϑυμὸν, ἢ κϑλοίκων Ἐ)ιξυλοίῳ, αὶ Φίλων δῦλοις. ὁ πολεμίων ξχιςαντον, 

ἢν μᾶλλον πϑώτων τρέμει, ἡὶ Εὐρίωης ὅσης, ὑφορόται (ἂν Ὀχτόθλοις. "ὃ ἔχει πλοῦ. 
ῳ ι 9 ! ι »λ ;  Σ 1 ; ᾿ 4 

το μονῆμον ὶ ἀγα φ αἰρέτον. δου πού» ἀεὶ πέτεται καὶ μφτδμιςα ἐρήμους διωκὼν χαὶ 

(ἀφ ὅρη, ἐν σχοτομάεύῃ δζμγων, ἡὶ παχὺ σχὅτος οὖν μεσημκςφίᾳ μέσῃ ἔχων, καὶ δύλοις 
ῥαπίων. δλλ᾽ ἐχ ὁ δίχαιος τοις, Αἱ ὁ ΝΜ δικαίων ὁδοὶ, ὁμοίως φωτὶ λοίμιπουσιν. ὅτε τιρνμδυὼ 
Σὰ Ἰχιζυλύψειν αἰφϑιῶται, ὅτε αἰδικεῖν, δλλ᾽ ανειμδμίωυ ψυμω ἔχουσιν. ὅτοι ὃ αἰεὶ 

(0 δόλους ῥαϊτήοντες, αἱοἰ τὸν σχύτῳ ἡ φόδῳ Εἰσὶ, χαϑούπερ (Ὁ ληςαὶ ἡ (ΟΟιωρυγικαὶ 
ὦ μοιχοί δὼ ἡμέρα σχϑτος ὁρῶσι, τῆς ψυχὴς αὐοὮ «ἱ ασὸ δέους βαλλονϑῥης. πῶς 

δ αὐ Δ σσκεδουοϑείη Ὁ σχότος ξη»; Εἰ πόρτων τύτων ἑαυξδλρατετήσεις, ὀχκρεμα- 
«ϑείης τὴς ἐλπίδος τῷ Θεοῦ, κἀν μυφλαίχις αὐζδοτωλὸς ἧς. Ἐμφλέψατε γ Δ» , φησιν, “2 ειν.8,8 

, Εἰρ ϑιρχαίας γπμεαὶς,  ἰδετε, τις ἤλφτισον ὅΧ1 Κύρρον, καὶ καυτηοκουύϑη, σύκ Θἶπε,δὲ- 
“τος ᾿ δρλα;, τίς: καὶ αἱ μοτωλός, φγσι, ὃ δ γχω ματὸν χῷτο ἔςιν, ὅτι αἱμδιοτωλοὶ 
ὥωτις ἐγμϑνοι τῆς ἀγκύρᾳς, πᾶσίν Εἰσινιρἰχείρωτοι. τούτο δ μάλιςα αἱ σϑέσεως 
τῆς πϑῆς (ὃ Θεον, τὸν τοσίβις κακοῖς βεδαρηρμϑμος, ϑαῤῥήσῃς αὐτστῃ φιλαν,969.. 

πίᾳ, ὥασερ γ Ὀπτχαταίρφιτος ὁ ἐλπίζων ἔχη ἀν, ϑέόφπον, ὅτῳ μαχάφιος ὁ ἐλπίζων 
Ὠχι Θεόν. πότων ζοίνιω ἰπεςήσας σάυτον, ζωΐτης ἔχου τῆς ἀγκύλας. ᾧ ὰ» ἐφὸ- 

40 ρῳ πό τα ὑ Θεὸς, ἡ κολνει (ἡ ογίχαια, ᾧ ἐἰκρίνει μόνον, διὰ καὶ Εἰς ἐρχϑν ἐξάγει. δὶ 
τοῦτο Εἰπὼν αἰντυ εἶθ ὶ τῆς διχαιοσιωΐης, ἔδειξε καὶ τίω “ιμωοδυ, ὄζοι τῷ πυρϑς, δοὲ 
τὴς χαταιγίδος ᾿ κα τούτο ἢ ποιζ, κηδόμϑμος ὠκείνων,ὶ ὀζοὺ τῆς χο λασεωδσωφ ρονεξέροις 
ποιζ. “πόρμτων δέχ. ἐνοκεν πατρϑσίωδῳ «τῳ ἢ διζωυεχῶς »ϑῥωϑμ ποϑϑς αὑτῷν ὁρώντες. 

Οβιεγίοιῖ, τοι, σ. Βες «͵ ὅτω 



ἐς! 

Βόρκᾶ, 

Γοσ. 

ἀ Κι. ἐν, 

ας Κομ4λγι 

ὅο4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἘἙΡΜΗΉΝΕΙΑ 
ὅτω ἡ ἡ παῦτων ἐλττευξόαθα Ὦ αἰγαγῶν ἐν Χεις ῷ ̓ ποῦ ᾧ Κυρίῳ ἡ  φὴ δίξα 

εἰς (ν᾽ αἰωγας Ὕῥ αἰώνων. Αμέώ.᾿ 

Φάμια, ΕΙΣ ΤῸ ΤΈΛΟΣ ὙΠῈΡ ΤῊΣ ΟΓΔΟΗ͂Σ, «Αλ. 
λος, Τῷ νικποιῷ αὐ χὰ τὴς ὀγδόης. οἷ Εζραῖος, Ασὲμαίῃ, φηφῳ, ᾿ 
α Σώσώμε, Κύριε, ὁτὶ ὠκλέλριπεν ὅσιος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀ. 
πὸ ἮΝ ἡαΐν δ λδοούπων. Αἴλλος, ὅτι ἐστερβϑησαν πιςοὶ υἱπὶ ἐ- 

ὧν ἀν,ϑούπων. ΠῚ Ά ες 
ΠῚ 

Φ) δ Ύυχολον ἐδ τὐρετὸ «οὶ ϑυσκατόρθωτον χαὶ καθ' ἑαυτό" μάλμιν 
ἤρ. κα ἢ, ὑτὸν ἐν ασανει Μ᾽ ἀγαϑών αὐγθρών ὁ ἐργαζόρϑυμς ἡ, 

ΔΩ Α, χαθαπερ γὸ Φέρει μ᾽ ὁδοιπορία, πόνον, πολλῷ ἢ πλέον ὑτὴμ μί. 
, γος ὁ ὀφοιπόρϑο "ρὺ μιϑ!δένα Τ᾽ κοινωγοιώτα “ὃ ὁδονχρίας ἔχη ὅτω 

δὲ ἡ εὐ ζωῶϑα. συοὴ ΚΡ μόιρθν ἀδελφον κϑινωνία ἐδ. 
3: κλῆσιφ. 9 καὶ Παῦλός φησι Κατϑμοοιῶτες ἑαυτοιὶ Εἰς ιῳ 

παροξυσμὸν αἱ γαίης ἢ καλῶν ἔργων. δ δὴ τῦτο, μώλιςα τὸς παλριος μακαρίζῳ 

ἀξιον, εἰχ ὁτί κατώρθωσαν “δηρετέωυ, αἰλλ᾽ ὅτι ὃ «ὑχιμῇ πολλοῦ τὴς ὍΦροτης οτος, χαὶ 
Ὥ κατορϑοιώτων ἐδαμῶ φωνομδέων. τῶτο ,ϑεὼ καὶ ἡ »θαφὴ αἰννῆομδϑη ἔλεε ᾿ Νώὲ 
ϑίχαιος, τέλειος εἰν τῇ ἡνεᾷ αὐταὶ ἧτο Αἰδοακαμμ ϑαυμαζομδρ, χρη» δ Λώτ, 
χα δ Μωυσέα, “τ καϑούτξν εἰν βαϑείᾳ νυκιὶ αἰφέρες ἐφαίνοῃρο, ὶ μετα ξὰ ὃ αἰκανθωὶ Ξ 
μόδα ὁ ὦ μυρίοις λύκις ρόξατω, Ὁ ἐνλυ]ίλν πᾶσιν ὁδεύοντες οδὸνρὺ με ὀζεκοτηόμοοι, 
Εἰ5)»» (χὶ πλήϑοις αὐτὰ τῦτο δυσχολίαν φέρει, ὦ πολλών τίω εἰ)λμαίλυ πονμδέων, 

ὃ μόνος ἀπευτίας Ξὶ πλήθους βα δὲ ὡν, πολλαὶ ες μϑβει ποραγμάτα᾽ ἡ Εἰ ὠνναυ. 

πιλίᾳ ἢ χαλεπὸν, τῷ ρῥοϑίυ τίωὐ ογνδυτίαν ξβεοομϑμου, τδὐς τί ογνλυτίδν ὃ πλοῖο 
ἰϑιούεν᾽ πολλῷ μάλλον Τχὶ τῆς “Οιρετῆς. ὀζρὶ δὴ τῶτο ἢ ὁ δίχαιος ἅτος, ὧτε δὴ μένει 
εὧτὴς ἐπειλημμένος, πότων πίω οὐόμτίαν βαδιζόντων, ἸΩτὶ τίω τῦ Θεού ϑδήνιαι 
καταφεύγᾳ, λέγων" σῶσον με, ύφια. Ουοδν δίχυ ἀλλο, ἢ τῶτο εἰντεῦθαν δηλοῖ᾽ τὴς ἀ- 

γωϑὲν μοι χϑια χει, τὴς ῥοπῆς τῆς ἐκ ὟΨ ὐἰοανών, τῆς συμμαχίας ὀχείνης. δὼ 

εὐλντίλν πῶσιν ὁδούύων ὁδὸν, πολλὰς δέομαι τὴς πδϑνοίας. καὶ οὔκ Εἶπε, σῶσόν μεκτι 
“γέχονεν ὅσιος, δλλ᾽ ὅτι ὠκλέδλιπτν ὅσιος᾽ δεικψυὶ ὅτι κὶ (Ὁ) ὅγτες φἰπύλοντο, ΤΥ, ἐπε 
χϑ ἕτησεν κὶ χακία, καὶ αἰθεολμετο ἡ νόσος. ζούτο ἡ Πα ύλος φοθέτωι λέγων" Οὐκ οἰδα- 
τε ὅτι μικρῷ ζύμη ὅδ δ φύραμα ζυμοῖ , ἢ πάλη" Φϑείφφυσιν ἤ9η χρηςὰ ὁμιλίαι 

! 9!» ᾿ «Ὁ ' «νι ἢ ᾿ καχαί. δἰ ἔβην, ὠλιγωδησαν αἱ αἰ λήθειαι [πολλαὶ Ν᾿ αἱ αἰλήϑειαι. } χαϑώπερ ὕλὶ τῶι 
ὠμξξ, ὁ ῬΜώλλων Εἰδώνῷ εϑῥ ἔφδιν αἀἰληδη,ζα ὃ ψευδ, ᾧ ἐς πορφύρᾳ ὦληϑι, 

Ὁ πουφύρα ψευδή, αὶ Τα κρόου, δὲ λίδων, αὶ Θὴ τρωμαίτων, κὶ ἐπὶ ἐτίμων» 
τοιύτων᾽ ὕτω δὲ καὶ ἐχὶ Δ) προ ῦμ, ἀληήλεια γρὸ ὀγτὼς θγγψαύδοφ ἢ Ὁ μὴ ον. ἐπὶ 

δωυ ζώτα διέςρᾳτγῆο ἡ ἡμάύρωτο, ὦ τίωω αἰ πσύφασιν δ λέσανπι ἐΐξ ἑαυτῶν, δ)λυ- 

πο δ, ϑούπων φυγαδυυϑὼτα᾽ δ τῦτο Οὐκ Εἶπε μέδγον, ὅτι ὠλιγώϊϑησαν αἱ ἀλί- 

94ιαι, δλλ,, Ὀστὸ πρὶν “ων ἢ; αἱ, ϑοϑέπων, πποοσέϑηχε, τῶῦτο αὑτὸ δηλωσαι βυλόμδνο. 
σκόπει δέ᾽ ἔς! κόσμος ἰληϑὴς, ἐξὶ ἢ ψευδεῖς, Τἰς δξζυ καὶ ἀἰληϑὴς κόσμος :ὁ αὐδὲ ἡν- 49 

χά" ρα ψευδής εὐ εὐθλ σῶμα. ἔξιπλούτος ἀληϑὲς, ἐπὶ ᾧ ψυυρς, ψευδὴς ὁ πῶ 
“χεημάτων᾽ ἀληϑής ὁ Ν᾽ κατορθωμαίτων. ἕξιν δὐφρφσιωη, ἡ Δ ψευδὴς," Ὁ ἀληθη 
ὁ κολη, ᾧ διωυαφεῖαρ, καὶ δύξαι. ᾿δ. (ὦ πλείους τῶν ἐν, ϑοϑέπων τίω ἀλήλειδν τὸν 

το 



Εἰς ῴδια. Ψάγα; όου 

πὸ ἀφέντες, ῳᾳ “{εὐδὰ δεώκϑυσιν. ὥασερ ν δεῖν δ ϑουπϑράληϑὴς κα ψευδνσ᾽ ἄλη- 

φὶς ( ὁξών ἃ «νεργῶν, ψευδὴς 5 ὁ γῃγραμμένος᾽ ὅτω δὴ καὶ ὑχ δ ρον ἰδεῖν. Ι 
ὕ» Ματαια ἐ λάλησεν ἐχαφὸς πθὸς Π πλησίον αὐτο" χείλη δόλια, ἐν καρδία ἡ ἐν καρ-: 

πα ἐλώλησι κακαί. Αλλος, Εν θρμρϑία ἀλλῃ καὶ ὥλλῃ λαλιβ' Δύοκανκίας λέ 
[ ς ὠωϑεᾷ » ὅτι μάτωα ἐλδίλησοιν, ἡ ὅτί κσεός ᾧῷ πλησίον" ἢ ΟΣ “ευδὰ μάταια Φη- 

σιἷ ΣΝ χαλεπώ τοϑρν,, ὁτί πϑύτερ ἦσαι διεφδαφρδύοι. 8,9 οὐκ Εἶπεν, ὁ 

δεῖνα, ἡ ὁ δείνᾳ, δων ἐκασό. Οσὲ "ὃ (ὦ ὡπλεῖς Ἑημπολαιος ἡ κϑιψία, ὀιλαὶ κουτωϑεν, 

ἡ αὐτὸ καρδίας. ον καὶ δία καὶ ἐν χαρδίᾳ᾽ σαὴν ἕτερος ἐρμῳνθυτὴς, ἐν καρδία ἀλλ ὦ 
ὄλλη,Εἶπε,διδεύσκων ὁτὶ πολλρὶ διπλόον αὐ] ὦν καρδία. φῦτὸ πολεωίων πόϑτων πι- ἢ 

Ἰὸ χρότεφν. ὼ δὴ »» Εἰἶσι [ φοξεροὶ καὶ] ϑδιλοι, θεν ὦ ἐωφυύλακ]οι γίνονται" ὅτοι ἢ 6- 

τέρϑὶ πφήσωπεῖον -ατοϑ αλλόμδμροι͵ αὶ ἔτεφϑν ὀγτες, δυστρώρφτοι Οις ξηπξελάονϑμοις ; 

χαϑίςανται, Μ (αι ξίφη κρυτῆωντων ἐντες πολλῷ χαλεπώτερρι. 
3. Εξολοθμύσει Κύριος πόρτα ζὰ χείλη ζῳ δύλια, ἢ γλαΐοσαν μεγαλοῤῥήμωνα. 
4 ἴοις Εἰπονᾷςε τίω γλώωτω ΜῊΝ μεγαλιωυούωϑυ. Αἴλλος, Διωαςεύ- 

τ σομδμ. ταὶ γείλη ἡ δ" Ὁ ἡμῶν 66]. Αδλυος, Σιω ἡμῶν παρες!. 
Τίς ἡμδν) Κύριος ὅδην; Αὐλος, ΤῊς κυφλθύσει ἡμδὴ", Εἶδες κηδεμονίλν αγίδϑ.-- 

φήτο, πῶς αἰ αὑτῶν δύχεται :᾿ δ Νκατ'᾽ αὐτῶν 51 Ὁ Εὐρημϑρον, ̓ δν ΩΡ «ὑ.. 

τῶν. αὶ δ " Εἶπον αὐτῶν ἐὐπολέοϑαι, ᾽διλα τίωὺ κακίας ἀφουιαϑέδῆ.ν γδ, ᾧ- 
σι, ὄξολο, ϑρόσει Κύριος ανεβυ, ἰλλὰ (αὶ χείλη τὰ δόλια. ἡ ποίλν, ἐχὶ τίωυ ἐσίδῳ, 

1 ἀπ α τίων γλωῆλυ, τίω ἀἰπόνοιδν, τὸν δόλον ἀϑαιρείδῆναι ἀξιοῖ, Τὶ αὐ χύρηφανίαν ἐκ- 
χόπῆνα!. κωμῳδῶν Ἀ «τῶν τίω ὀροιόμ' φησιζὰ χείλη ἡ 5 ἡ θι. ἀρ ὃς 
χύριθς 581; μοινοῤῥμων κα κοραφρϑνων ρήματα, δζρὶ δὲ τῦτο ὁ [Πα ὐλος α'πενλν τί. 

ας ἀΐίς φϑλεγόμϑμος ΥΤΝ ᾿ἐφὲ ἑαυτων, τιμῆς ἠγϑοφόϑητε ̓ ἡχελόυει ἐΑῆπ Κη. αὶ 
τς δϑεαυτοῖς ζήν. Οὐ σαί ὅ81 ζῷ χείλη, φησὶν λλδὶ τῷ δεασύτο. αὖντὸς γὸ ἐποίησεν αὖν-- Ῥωμ΄8. ζ κα 

τὸν 15 τὰ, αὑτὸς κοαυτεσκθϑασεν, αὐτὸς ζωϊω ὐὐέπγδυσεν. αλλά σὺ φγεις θη νυ "πόντως δχο- βορ. ον, 

μδυ τα δμέτεραᾳ ἐπεὶ καὶ χοήκατο ἐγ ϑμ,δτέρων αἰρκῤαϑεμῥνι γζῶ μιαϑού. 
ἔβα, ἑτέρων ἡμῖν δεδωκότων. ὅτῳ δὰ χα! σοι ζῶτα ἐμίαϑωσιν ὁ Θεὺς, ἐχ ἵα ἐχόρϑθοις 

φέρης, ἀλλ᾽ να, απέρ ματα Εἰς ὦ “θήσιμον μιηαραλής᾽ ἐχ να, “δσιύνοιὴν, εἐχ ἵνα δὴ-- 
λον, δὴ ϑα [ᾳπεινοφρφσιωίω,᾽ ζήγώ βυφηωίδν, Ω ἵγα αἰγαπην ποιήσῃς δὲ αυτδῆ « 

(ο βλαζαγειν᾿ ᾧ ὀφθαλ μους ἔδωκεν; δῆ, αἰκόλαςα δλέπῃς, ᾿δη ἵνα σωφρϑφσιώη αὑ-- 
ὧν καλλωπίζης ᾿ὸ χεῖρρις, εἰῖνᾳ, ὀγλυίήης, δ ἵν, ἐλεῆς. πῶς ὃ ὦ λέγεις, ὁ ἃ " 

χείλη δ δ ἡμῖν ὅθιν, στὸμ τὴ ερδότίας αὐτὰ ποιῇς δούλφι, τόμ ϑγὴς πορνείας, δ. 
τὸν “ἧς αἰκαβαιρσίας ;αἰς ἡδικὀοιϑείδαιν, ὦ αἰαθολικοῦ ῥήματος, ὦ ψυχὰς δαιμο- π 

γωδους, ὁρᾶς, αὐ ϑοφπε,τέῳ κΚἸ σι χασοι ὀϑανηρυῆοσανβ δεασότα τίω ἰφεων, τῶν . ᾿ 
15 σύφίαν, τίω κηδεμονίαν, τίωὐ πσϑϑνοιάν" ὃ σωμαὶ συ,τίου ἢυ ; ζωΐω, ᾳ ὁρώμε- ἢ 

γα, ζίαόρατω, Ὁ Ἃ καὶ Δέγεις, τίς ἡ μῦν" κυσιὸς 01 τ ϑτο μόρίας, ζὐτ δα: " ἢ 

πληξίας, τϑτο διεφθαρ: ἡ ης ψυχᾶς. δ ὅτοζᾳ μυρία χαχά. Ζολ᾽ ὅτοι (᾽ λέγουσι, : | ] 
φημ κύρλος ζδιν ; εὔλοι ὦ (δ (ὦ δεαυύτίων ὁμολογϑύσι, ( ὃ αἰθὴ τὴς κρίσνως 

᾿ ἀϑαιορόσι λόγϑν ἡ τῆς γολσίσεως, βυακχεας χαραζος μεχαλίω ὠγού μοι κόλασιν κα 

40 βυλθιῆροι τῶ! μὴ μεράνϑαϑτι »κένψης ποϑα μυϑεῖο νι, ἑαυτοις, λονθαίημσὶ δχοὺ τὴς α- 

φυζίας ζωτης Θἰςὸ βαίραθρον ἑαυτοῖς τὴς ἀπωλείας ἐμξαίλλοντεφ" δ] χαλᾶϊ 

.ν μεμμηαζ, γεέννης, ἢ 2] ̓ φλέγεοϑαι αὐθά γεἕννης. πολὺ "ὃ ῶ γρλπμοννῆΕ λϑηῶν τύ- ἣ 

ΤΩ]. ὕτω δῴπλαῆε τω 4ψυ γίω. ω Ἐ (γυὴ δ απλώς ἡπείλή ῥαύτίω ὁΘεὸρ 

Οδεγίοιϊ, τοτῖ, 1. Ἐες 3 ὺ , 

αν. 

- 

᾿ 

- 



Διβορ, Χγ. 

ν. «ἃ 

4. 

Ἰ ΐ 

-π- ---σ.- 

ΥῚ 

ὅοό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΎΥ ΕἙΡΜΉΝΕΙΑ 
ἡ οὐτεύϑεν ἤδὴ δήλζωυ ἐποίησεν, δον ἵγα “τῳ φόθῳ ποιήσῃ βελτίους, ἄχ ζούτ ὸ 64. 
αἰξολος πλύτα ποιφ πραγματευεῖ), ὀΐξξαίρειν αὑτὰς τῳ μνημέωυ βουλόμψϑμος. μὴ 
ζῤιω ἐκξαλλε τίω μγήμζωυ, μηδὲ λέπ᾽ τἰ λυπῶ ἐμαυτὸν πὐδλκαιοϑν: ΟΝ και- 

οὐν λυπῇ; ἐκῷο ὅ8),τρηδκὶ χαιοϑν ἀλγεῖν, ὅτὸν εἰν τῇ γδέννη ἀλγης. τῷ Ἀυπείαϑαι 
χαιο9ς οὗτος, Οὔκ. κεῖνος. χαν ξ το δείκνυσιν ὁ πλούσιοφ" ὁ Ἐχὶ Λαζαρε, ὧν μυρία , 

λυπηϑαὶς σδ εὲν ὠνησιν., (Εἰ ὃ ἐυκαιρωφῆλγησεν, Οἕὰ δῤ ἐπαϑεν,δ εξ ἔπαϑῳ. 
ᾧ ἕνεκω τῆς ταλουτωρίας ἥμρπωχον, ὁ "οὗ ζεναγιαῦ ΝΜ σρενήτων, νεῷ αγαςήσομαι, 

λέγει Κύριος. 6 «Θήσομαι ἐν σωτιφίῳ, τϑ᾿ ῥησιαΐσομμι οὖν ἀὐτῳ. 
Αὔλλος, τάξω σωτήδιοαβκφανές. Μαΐϑε πόσιν τηράζαι πενοφροσιωης κα ἰογς, Ν 

“πενήτων ἡ διώαμις (πενήτων λέγω , ΜΡ τίῳ δζνοιδν᾽ φιουτετοιμμένων) τϑ χαχώς τὸ 

παοαιν ὕξ᾽ν ἡ αὐιληψιφ: (νοὶ ̓  βίον ον ζωσϑου φασιν, σϑτνὶ “οἰοετίωυ, ἀλλα ὃ πάλαι 
κακῶς, φησι, τῦτο αὐφησι (0) Θεὸν,ὁ ὠκκαιλείτοωι ποδὸς πιμωρίϑυ καὶ ἀϊμιμυαν, τοῦ. 

τοῦ 21 Ὁ αἰδικούνϑμον Φέρερ ϑυναίως᾽ Ὧσαυτη “μ᾽ ἐπηρεαζομδῥων αρθαὶ τῷ Θεῶ καὶ 
πσϑϑνοια. αὐτὶ μογίγης (ἀωνηϑρίας ἡ ((ὑμφοροἱ νὰ ῷ παϑν καχῶς γινονϑῥη. μεγά. 
λη τῷ φεναγμμοῦ ἡ ἰορὺς, τέωὐ ἀγωϑεν χα λοῦσοι ῥογτήν. φοξηήϑητε ὅσοι τὸς πόας ἀδιοις 
καῦτε, ἔχετε διώαμω ὑμεῖς, πλοῦτον, χα χρήματα, χρὶ δὲεκοιςῶν ξωυοιδν ; αλλ ̓ .- 

“ρυσιν ὁκέῖνοι πάντων ἰονοϑτερον ὅπλον, τὰς φεναγμμοις καὶ τες, ϑιζώυς, χαὶ αὐτὸ ὃ 
αἶἰδικείαϑτι, ὡῆερ τίου ἐκ ἰμύρανων Ἐχιασαται συμμαχίθν. τοῦτο Ὁ ὅπλον οἰκίας 
ὀϑορύῆει, τού» εμελίνς κατέσκαψε, τη» πύλεις αὐεῖλε, τϑη» ὁλόκληρα ἔϑγη κατι- 

πόντίσε᾽ τινα γμμοις ἀδεχουμϑύων αὐ, ϑο πων λέγω. αἰδεῖπαι τίω δὐγγωμο(ωϊω αὖ-- 10 

Μ οΘεὸς, ὅτὸν κακῶς πάορντες μηδὲν πονηρθν ἐκ φέρωσι ῥῆμα, φεγάζωα ὃ μόνο, 
ὁ ὠὐσποδύρωντω ζὰ οἰκεῖα χαχαὶ. τί δὲ 81, ϑήσομαι οὐ σωτηθλῳ, “ΞΡ ῥισιαΐσομαι ον αὑ- 
τῷ; μ᾽ πϑέρησίας, Φησὶν, αὐ“ Μ πολ φήσομαι φῇμρως αὶ δήλως, ὦζε πϑμᾷς μαϑεῖν. 

᾿ πότε ὃ φλνερώς σώζει »ἔςινότε φανερώς, αλλᾷ λαθρα. σὲ Ν δεῖται τῆς αρὰ 

αὐ, ϑούπων δόξης. νιυυὶ Ὁ Τ), Εἰκὸς ζω πτὺς ἐγϑροιὶ τὰς αὐ δὝΨ' ἐπεμίαίνειν, ονάλλε. 15 
«ϑτι, ὁνει δίξειν ἐὐοῖς, ὡς σύν ἔχουσι Θεὸν᾽ ὡςε κακχείνες σωφοφνιαϑίωαι; ἃ ἡ, 
βελτίοις, τῇ πείρᾳ μιαϑυνζμ τῷ δεασύτῳ τίω συβιμαχίαν, Φανερώς “ποιήσομαι τίῳ 

Αῷρρ αὐνὖὃὍπησωτηφρίδν, φησί. «7 Τα λόγια Κυρίν, λόγεώ αἰγναί᾽ “διογύθιον 
γῆπυρωμδύον,δοκίμψμον τῇ γῇ . Καὶ ποία αὐτὴ αἰκϑλϑυϑια “δὲς ᾳῳᾳᾷ εἰρηνϑβα ,)πολ- | 

"λῆς ὁ (ἀωεχῆς. μὴ γὸ δὴ νομίσητε ζωῦτα, φησίν, ἐπλαῖς εἰρηα, μηδὲ ἀπειλίω 
ἐδ ηιαβεῆω: καθαραὶ αὐτῷ 61 ταὶ ρήματα, ἀπήῤλαγμένα ψευδὲες. ὡασερ γορθά- 

ν νοϑζο πεπυρώμϑμος, Οὐ δὲν αἰλλότομον ἔχει ἡ νο9δὴ» ϑτωνὺ τῷ Θεοῦ ρήματα, περ 

"αὖ Επη, πυύγτως ὠκίζοαι δεῖ, δ,9 φυσι" Φργύθλον πεπύρωγϑρον, δοκίμιον τῇ Ὑ. 

ἱῦμος, [επυρωρϑρον, χωρϑεὦ τῇ γη.Ο ὃ Ἑώραιος αὐτὶ τού, γωρφιωῦ τὴ γ",Βααλίν λᾷ- 
ὡς Εἶπε, “ουτές!, ῶ χωνθυόυϑμον , ὦ ῥέον ων τῇ γῇ. Κεκαθαρισμένον ἐπί. 4 

“ φλασίως. ΒΪδες πῶς δείκψυσι Ὁ αἰψευδὲς, Ὁ αἱ ἤϑευον, τὴ Εἰνόνι τῆς ὕλης. ὡ- 

ατὶρ γὸ ὀκεῖνο ὃ χωϊέυϑεν, τὸ πυρωθὲν, ὃ πολλαύίκις τοὐπῥηταϑον, αἰλλόποιόν ἔβην ἀλλο- 
ποίας ὕλης, ὠρμκαϑορυϑύον μ᾽ ἀἰχριζείας  ϑτως καὶ ϑ'σιέφασις τοῦ Θεοῦ. ! 

8 Συ, Κύρμειφυλάξεις ἡμᾶς Ὁ Αἰ στηρήσεις ἡμᾶς Ὥστ τῆς “γνεάς ζωυτυς, καὶ 

Εἰς (ὃ αἰώνια. Αἰλλος, Φυλοίξεις αὐτῶς, Αἴλλος, Φυλαξεις αὑτά, ω 4 9 

ρίσεις ἡμῶς πὸ τὴς ἡνεάς ζαυτης,ὁ Εἰς αἰώγα. Αἰλλος, Αμαᾳ τῇ ὅμεα τὴ αἰωνία. 
.«» - ΑἹ ! 

9 Κύκλῳ οι αὐυτδῴς τπἰξδιπατουσι. Αἴἶλλος ΓΠΙεραπατήσασιν. Αλλο Κυχλῷ 

εἰσιν ἐμιαἰθληιιτήσουσι. Κατὰ τὸ ὕψος συ ἐπολυώρησας «ὧν υἱὸς δν.9 05": 
“πῶ 



Τὶς ᾧ Ια. Ῥμμ. όο7 

πων. ἄλλος, Οτὸμ ὑψωϑθαίσιν (ᾧ ὡ τελεῖς μη ψαὶ ξ ανϑεΐπων. Ἑτερρ, Κα- 

πὶ πύψο; δλωνιπμμένοι τοῖν υοἷς ἫΜ αὐ ϑοῴπων, Ο Εὐραίος, Χαρμ, ζολώ, Φησι ̓ 

μὴ λεῤ άϑαμ. Συ Κύριε φυλαίξειρημας ἡ οἱ ᾳτηρήσεις ἡμᾶς. Ορα (ἐρυεχῶη, μάλ- ᾿ λον ἢ διευεχῶς θπτ ᾧζ Θεὸν κατα φόύγρντου, κακει)ω ζιποιώτα τίω (ὡμμαχίὰν. Χὴ 

ς δ: πήμαλκῆς ἡ βουλεια, σξυῆ ὀχρεκοπηουδμη χξϑῳ. δυθῆνος ἦμ ἀνιϑιεσεπτῖνων δεομια- 
δα, φηπ᾿ σῳ γὸ ὁ Φυλῴ ἴων Ει διμοεκως. τ δὲ δφικύκλῳ Ω ασιξεῖς ξίπατουσι; 

τ Ζ τος ἐοδομήκοτα,ϑτω λεκτέον τι κῷ κυχλιώσωσιν (ᾧ ἀσεζᾳ συεῖν “πεισοιι6-- 

θκ, "Ὁ φυλοίηει: ἡμαφ Ὁ μετεωείζεις οὐδοξυς Πρ. κι ἢ ᾧ ἕτερον ἐρμόυνδυ- 

τω τοῦτο ῥητέον, Οτπ ὦ ἀσιξῴς ὀξωιϑησδ),στὸμ ὥν ἀὐτελᾷ ὧν δ Ὧν ανϑρ»- 

10 πῶὼν ὑψωσης. “τυτέσιν, οτὸμ ἡλᾶς ὧν νομεζονδμος τῇ θυκουτοιφ ρϑνήτοις, (ὖν: τέτα- 

πενωρμδίάς δόξα σις, ντοφήσεις αὐζῶν, ᾧ ΔΙ αχρούσῃ. 288 ὕ91," κι τὸ ὑψος σου αὐτὶ 
ποῦ, ὁμοίους σὰ ὅποίηισοις, ὡς αἷγιϑοϑτίῳ διωνατὸν τῇ δμοιον. ΠΠολ σωφϑῳ "» ἀγνϑ ο- Τυν αι. 

πον γατ' Εἰκόγα, φησὶν, ἡ μετέρφιν, Ὁ χαθ᾽ ὁμοίωσιν. ΣΝ )» ὅφην αὑτὸς ον ϑοκνῳ, τῦυ- 

τ ἡμεῖς Γλὶ τῆς γῆς ὁ ὥσπερ σε εὶς ἀὐϊψὶ ὀψώτερ»ς ἄϊω, ὅτως συξλὶς τὶ τῆς γὴς Ὁ 
ις ζώου τότο κτ' ρετίω ὁμοῖος. Γἠεοϑέ, φησιν, ὁμοῖοι! τῷ παΐζος υμδιν" τὰ ὧν ϑ69ι-- Ματθιαμε, 

γοῖς, ᾧ τῷ ὀγόμιατος ἢ ἡμῖν μοτέδωκεν" Εγω Εἶπα, )κοί ἐξέ, Φησι, ἡ ἡοἱ ὑψίτου παὴν- Φὴνα.. 

τίς, ") πάλ ' Τέθειχάσε Θεὸν 'αραὼ . ") δημαρονν ᾿ ἢ ἐποίησε ̓ ὼ μάτων καὶ α,.- Ἐξιδζα, 

σωμάτων. ἢ νεῶ  τίω κῆισιν ὁἹΜωύσης μᾳταξαίλλει " γε ὃ ἐτερϑι ἐτερα" ἡμῖν ἢ ῥ-- «Κητο, 
πίταξε ναὸν ἀὐυτῳ κτίζων ἡμιὰς αὐτοις. κἀν ζοίνιεν ἀδομιαβγῆς ϑρρινὸν, δλλαὶ δομευρτεῖς 

το γαὸν Θεού, ἐπεὶ καὶ ἰρανὸς σχρὶ τῦηο λαμιασοὸς, 2 4, Θεὸν ἔχει κατοικεύτα οὐ αὐτῳ" 
μάλλον ὃ ΟΥ̓ΚῚ Χοαφοδν ἡμεῖς. Σιωήγειρε γι, Φηνι, ὁ (μμωεχάλισιν μας ὡ δυξιᾷ Ἐρτ.ς. 

ὦ τοῖς ϑρανοῖς᾽ καὶ μείζονα, ἐδωχε ποιεῖν ὧν αὑτὸς ἐποίησε. ἴα γὼ σημεδῳ, φησιν, ὦ ἐγω 1Φ. ἐδ, 
ποιωΐ, καικεῖγος ποιήσει, ὦ μείξονα τἄτων ποιήσει. ὁ Ἐχὶ τῆς παλαιᾶς, ὁ ἀρ Ἐ ϑείλᾳσ-. ξξοδιιδικα. 
σαν μετέξζα λεν᾽ ὁ ὃ (ὃ) Ἴλιον ἐχαλύν "ὁ ὃ τίω σελίωϊω μϑῥειν ὠκέλδυσιν " ὁ 8) παλιν Ἰασ.ιβ, 

15 Εἰρέαυδδι ζμ ἀκτίνας αἰπεφρεφεν ᾿ΟΚ παῖδες ἐν τὴ καμίγῳ τῷ ξοιγείν δ οὐνέργειαν ὐρήρησαι 

ἐπέδοσαν, ἡ μαινομδμη ἡ φλὸξ ἐσίγα, ὦ δεδενϑβη ἐσύφαζεν. οἰδειρὺ ϑησία, ἰδώσν, Θε. δ σων, 

ὃ φίλοις" καὺ λιμὸς αγαγχαίζη, φιλοσυφώτεροι γίνεται. αἰδείοϑωσον (ὦ) γαφργυδρηι 
ίω ἐγκρώτειλν ἫΜ ϑηξχων "λέοντες Ε::δὸν ᾧῷ Δλιιήλ, ὲ ἐφιλοσδφησαν᾽ ἡμεῖς ᾧ 

ὑγτϑ Θεοῦ βλέποντες ἐργέυϑμον «ποϑμᾶς, ὁ φιλοσοφ νϑμ.Εἥλοντο ἐκῴνα ἐζαφλα- 
30 βίωαι λιμῶ, αὶ μή ἁψασϑαι τϑ σώματος τῷ αγίν ἢ ι Υ ὁράντες γυμνὸν ΧΧριφὸν Ματῆ, κειλε, 

πϑερχορϑμον καὶ λιμῶ τηκόνϑρον, Θεὲ ζᾳ «ἰδ ,ῆα' πτοοϊξλθθα, δολ᾿ ἐν πδεασίαι ζαϊ- 
τες, αὐδιοραΐ δ τὸς α) ἰως. γῆ παλιν ἑτέρω Θεϑ φίλῳ Ὄσαῦτα κα ϑδννεΎκα δῶρᾳ Ἰοδ αβ, κα 

οκχ ΤΜ οἰκείων κάλπτων, Ὁ σειύπέου Φοροίν, ὁσην Οεϊέπτώπυτε ἐμιασθϑοϑν. καὶ ΤΙ ϑιιωμα,-- 

ζες, Οἠ ἀεὶ αἰδέσιμοι σειν, ὁπουγῷ καὶ ζὰ ἱμάτια αὐ δἶν,ᾳκαὶ αἱ σκιαὶ δοιίμοσῖν ἦστιν Φο.-- πρήξι μα 
3 ξερᾳὶ, ἢ ϑαναίτῳ, ὦ γοσιμκαιτινῷ ἀλγίελοι ἡδεάθησουν αν, οσ ποις, ἡ ἐτίμησε ϑ' ᾶὩρ.-- Ὁ. ὟΝ 

(λῇς, πῶς »ὺ Οὔ: ἔμελλον, τς ὁ δεασύτης αὐ Ὁ ἐτί ματὸ εἰν τὴ παλαιά, μεν τῇ χρι- νἀ κβ, ἰα. 
νὴ τοῦτο ἔτη ἰδὲμ. Ὁ] οἰ τϑη. πι΄ Κατα Ὁ ὕψος σιν ἐπολυώρησοις τες ὑοις ᾧ αν, 4.4... ἔξοδον δ. 

᾿ ΄ ᾿ “ » ἡ ε ᾿ ! » πων. οὐνοήσαντες Τρίγεευ τὸ μέγεϑος ὃ “μῆς, ἀξίαν οὐ δοίοωμδ Ὁ υτῆβ ζαύτης ἀμοι- ἔργον ὶ ΠῚ) “ ",) 3 «.ν ! Ι ΥΎἊ 
Οὐ ἵνα μὲ Φ ἡιμας αὐροολὴ, ἐφόδιον ἡμῖν ἐμφροίας Ἄϑητα. “γυὺ18. 
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4οξ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

ψάμ, ἢ. ΕΙΣ ΤῸ ΤΈΛΟΣ, ΨΑΛΜΟΣ ΤΩ ΔΑΒΙΔ': ΑΔ: 
δος, Ἐπινίκιος ᾧῳδὴ τῷ Δαξίδ, 1 ως πότε, Κύριε, ἐχτλήσῃ μα ΕἸς 
“τέλος; Αλλος, Εἰκλὀυϑαύνη μα τέλεον. Αἴλλος, Εἰς γίχος. 
Ἑῶως πότε ποςρέφεις ὦ χυρέσωπὲν συ ἐπὶ ἐμοῦ Αἴλλος, Κρ. 
ἡῆεις. » ως ἦνος ϑήσομαι βελοὶς εν ψυχῇ ΑΙ; ἄδο ς᾽ 

Ἰαξωγνώμας. Οἴδεώας ὦν καρδίᾳ μια ἡμέραις [ ἢ γυκῖος]. 
ἄλλος, Μέρϊμνγορν ον τῇ οἱ ονοία μόλχαϑ ἡμέρφιν. 

“9 Ο: Υ μικρὸν ττο αἰγαβὸν, ὃ λαμἝλύειν αἰυϑησιν τὴς τῷ. Θεούλί. 
ἊΝ ΔΑ, θης, 'ληήϑίωυ Ὁ μη ποδὸς Εἰνβνόμιζε » διολὰ τίω ἐγχᾳ.- ι 

τάλειψι. πολλοὶ οριωῦ 192» παϑόύτις, συνὲ αὐτὸ αἴ» ἰσασιν, 
" συυϊ ὀδύρονται ὧδέ ὃ ὁ μακοίρλος, ἐυ μόνον φὺυτὸ ἥδει, ἀλ.- 

δὴν λοὶ χαὶ ᾧ) χέϑον ὀμελογίζεν». δ »»», ἕως πότε, δεικγωῦτές 

ἄγονος, ΔΑ ΤΩ μακρὸν ντω ( γόνον. δζρα τῶ χρὶ ὀδύρεται, χαὶ αϑρίωᾷ, 
σὺ δὲ μοι σκόπει πὼς ὀδουμοῦ βιωτικοὖ 'ἄνος ἔγοκεν ἀλγεῖ, ἐχ αἰπὺ “ολμάτων, τῇ 

ἰχ αἰπὺ δύξης, δλλ᾽ αὐαϑῇ τῆς θλγοίας ἢ. πϑμταχοῦ, καὶ πόθεν, φησὶν, ἔγνω δι τξῃ 
ἐπελαϑονν αὐτο ὁ Θεός; ἐπ ἤδει ᾧ πότε ἐμέμνητο, ἃ σαφωῖς ἡπίςα"» 4 (ὲ λήϑη 
3 μνήμη. υ κοιϑούπερ ὡ "πολλοὶ ἊΜ δ, ϑούπων ὁτὸμ πλϑτώσιν, στρ βυδὺκιμϑσι 

τὰ τοῖς αὐ, ϑοθύποις, ὑτὸν εὐζις καὶ βὃν πόρτα φέρηται, ὁτὸν δῷ ζϑρών χρᾳτῶσι, 

τότε γομίξυσι ψρμάνῆοϑειι ἀὐ δῇ 1' Θεον᾿ ὄχ τθτο ὅτε, πότο αὐγὴν Ὠγιλανϑονε.ἡ, ἴπα- τὸ 
σι. (Ὁ γῈ χῇς μνήμης Ὁ σημεῖον φύκ Ε ἰδότες, στὴ ὃ τῆς ληδις Ὀχίφωται. Εἱ 
9 τὰ τῆς φιλίας σύμζολαι σέκ ϑπχέςανται, συν τὰ τὴς ἐϑρας ινώσκθσι. πολλόν 

, ἙΟΡΜ ζῳτα ἐγντων Ἐχιλανθοίνεται ὁ Θεὸς, ἡ μῴλιςω τότων᾽ δ ἢ οὖν τοῖς νὰν. 

“ἰοις ὄντων μέμψηται πολλαζκις. μνήμδιυ "γδὺ αὐ εν ὅτω ποιᾷ χρο κ᾽ Θεῷ, ὡς ὃ ἀγα. ὦ 
σύν τί ποιῴν, Ὁ νήφειν, ἐ ἡγνρέναι, ὦ ρετῆς Ἐχιμδηφοϑαι" ὥασερ ὅδ λήϑέω σσεῖν ἡ 

ἕτερον, ὡς ὃ οὖν αἰμδοτίαις 4) ὁ πλεονεξίαις ᾧ αἱρπανγοῆς. αὶ σὺ τοίνωυ, ἀἰγαπητὶ, ὅ- 
τὸν ἐγσυμφοραῖς ἧς, μὴ λέτε, οἷι ἐπελάθετο μι ὁ Θεός δλλ᾽ στὸν οἰν αἰρδίτίαις ἡ, 
ὁ πϑύτα σοι χτ' βαμῶ φέρηται. ἀν γᾺ τῷτο ἧς Εἰδὼς, τωχέωφ'  στοφήσῃ ΤὟΜΦ πονηρῶν 
πυραγμάτων. ἕως πότε »' ποςρέφεις Ὁ προλσῆμτον συ αἰπ᾿ ἐμοῦ ; τῦτο θηπτεταμδμ 
λήϑη. ἀσὸ γὉ ΝΜ, ϑοσπίνων ορημαύτων τῷ Θεοῦ ζς οὐγεργοίας δείκψυσι, ἢ τίω γ0 

ὀργάω αὐτῷ καὶ τίω κόλασιν γψωζηοίζω. Ὡτοςρέφει ὃ πάλιν ὁ Θεὸς Ὁ πυφόσωπιι 

εἰστι,, στὸν γαξια πανρ α΄ ἤωμδν ΝΜ ἐχιτωγιώτων “Μ᾽ ἀὐτϑ, τὸν ) ἐκτεύηπ, 
φησι, ζῃξ Ὑϑῖρρό υμδῇ, ϑποςρέψω ἄν ὀφθωλ μοις μὰ ἀφ᾽ ὑμδυ εἶτα ἡ αἰτία: αἱ 

ι » “δε « ' ᾿ » ͵ ν . ΜΕ 
» μι υμδ, ματος πλϑρεις. λα ᾧ τον παλιν ̓ηδεμον!ας πολλὴ, ἐ "5 ᾿δδρ 

χατάλειις, Ὁ ἢ Ὡς ΡΟφὴ τὸ κυθόσωσσ, ποιᾷ ὃ τῦτο, "νά, στφοδροτερον ὑμας ὄχι ἡ 

αστέσηται. ὀστεὶ ἢ ἐραζὴς μαψικὸς () ἐρώμϑμον αἰ χυβορωνταω αἰφίητι ᾧ ἐγ κα λημπα- 
νει, Οὖνς, ἀριδαίλλων αὑτὸν τὴς Ὡ, ανοίας, δλλαὶ ,τφρένψδω αὑτὸν βιυλόμϑνος, ἐ ἑαυτώ 

(μωαψωι. Εὐπὼν ὃ τίω -“Σπτοςροφίω, λέγ ᾧ ἢ λυϑίω, καὶ ῷ οἷξ «τῆς αὑτῳ “τό !σ - 

πνόμδνα. τίνα δὲ ζωτά ὅβιν; ὦ ἐπαγά, λέγων " ἕως τίνος ϑήσομαι βαλοὶς οὐ ψυχῇ 
Μ"; ὥασερ ΣΡ ὁ γα λινῦμος ὄξελθων πϑυταηοὗ “πλόναται, ν ὁπτϑ φωτὸς ΩΣ ἡ 

ρϑεὶς πολλοῖς παρϑστῆαιει  ὅτω δὲ ἡ ὁ Εἰς λυϑίω ἐμιπεσων τῷ Θεοῦ, φροντίσι, χῃ 

μεράμγαις,  ὀδεωύαις ἐκ δίδοται διϊινεκῶς. ὦ μικρὸν ὃ ᾧ ττο Εἰς τὸ τὸν Θεὸν ἴω 

φρέψαι ασοϑς ἑαυτὸν, ὃ μεριμγῶν, ὃ φουντίξεν, ᾧ τήκεοϑαι, ὃ ὀδιυνάεϑαι, τ ἵχῃ 
πρὶ 



: Εἰς (Ὁ) μια. γάρ. { ο) 

πος ὃ αὐτϑ τὴ Τὴς ὐπογροφῆς. ὁ ᾧ Παῦλος ΚΚοσ θίοις γθείφων, κίϑὶ ἑαρή ψ φνει' Και ἐΚυΆ, Ι 

τς 21) ὁ ὀὐφεαίνωι με, Ε: ἰ μὴ ὁ  λυπούνῦμος ὄξ ἐμοῦ : 9 μιρρὸν “δ τ, α;απητὲ, ᾿ 

χέρδοό, ζ  αἰαϑαίνεαϑαι τῆς ὭΟΓΟΦΡΟΦὴς τῷ Θεοῦ͵ τὸ ἀλγεῖν, τὸ ὀδιρνάοϑαι. ὑτω Ὁ} ᾿ 

τὸ ταχέως “εϑςἡμᾶς Ἰλιφρόψοδν. 
4 Ἐξως πῦτε ὑψώλησεται ὁ “ ἐϑρὸ μῶ ἐπ᾽ ἐμὲ ; Ἰχίδλενοι, Εἰσαίκευσόν μι, Νύφιο ι 

ὁ Θεύς μιϑ. 4. Φωτισον τοις ὀφϑαλμους μα, μϑ! ποτε αἰπογώσω Οἧς 9 α- 
πὶ. (Ἴασερ ἀὐτεγορδέου τῷὸ Θεοῦ ῳ θ᾿ ἡμδν ες ὀντοῦ, ζ λυποιῶτα ἐκποδὼν ὡς: | 

πὸμπι Ὁ γό᾽ οὕτως Ὀὐπυφαντος Ὡ Ὡιλαθομδῥου, Φ ψυχὴ χ .ἱ ϑιχόγῆεται, καὶ ἡ καρδίαις ὁδυ-- β 

Ι 

ὩΣ 

γάται, ᾿ λυποιώώτες, ἐπεβέραμμασι, κ . πόρτα χρημνοὶ Ν σχϑ πολι. συγχωρεῖται 3 

'οζωτα συμιφερϑντῶς, ὧτε δζηῥ΄ πόμτων δαικνομδίοις τους ῥαθυμοτέρας ἀουδοι τρν 
ἐπόμελϑεῖν, δ) ἐξέπεσον. Παιδα, σει ὙᾺ σέ, Φησιν, ἡ οὐπορασία συ, καὶ ἡ κακία “ τρμβ,, 
ἐλέγξει σε. ὡςε ὦ ἡ ̓ἐγκατάλειψας υ ϑΘοδ προνοίας Εἶδος ἔν. ὅτὸμ ̓ὃ “κατα νοών 

ὯΣ ὑκηδύνϑμος καταφρϑνῦται, ἀφίησι" μορὸν ὑὀγκαταλιμιπόῥει, ἵνα, τότε τὴς ῥαϑυμί-: | 

γηόπ. ας ὀκέληϑείσης, αυουδαιότερφι (ὦ) ὀλίγωρρι γένωνται" "ἢ νίπει πον 
ις ' 

ψῶμ. μα. ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΒΠΙΠΟΘΕΙ Η ἘΛΑΦΟΣ ἘΠῚ ᾿ 
ΓΝ πηγάς δι ὑδατων᾽ Καὶ ἄγος χαίδαν. 0 ἡ ψαλμὸς Εἰς βίον 

Εἰσινεϑεὶς μότ' δὺς ψαλλεται, καὶ αἷδὸ τὴ; τῷ Θεοῦ μφκροθυμίας, ] 

4 Μὲς δὴ ἡμᾶς ἐθαυμάξετε ασοϑίξωυ, ὅτε πὸ ϑο Μελλασεδὲκ 

ὀχινήσα ϑμ λόγϑν, πὶ. τῳ; μήκει! ΜῈ ἰρνμδϑωνὲ ἐγὼ ἢ ὑμᾶς ἐ- ᾿ 

λαύμαζον Ὠπ τὴ τῇ τῆς ἀκροάσεως πολυμίᾳ τε χα (ἀωέσει,καὶ 

ὅτ μιακροτέρῳ Ῥ λθγϑυ πρελίετου, μίδοι τελϑές παρηκολθυ- ἢ 

ἌΝ, ϑσατε ἡμίν' χα! τοι γεου μακρὸς, ζω ὁ λόγος μόνον, δια κὶ ἡ δυσ- ' 
᾿ Ρ «ν χέρειδω εἶχε πολλίωυ. ΔΛ οὔτο ὦ ΠΩ οὐ "8 ᾿ δυσκολία, ̓  

ὑμετέραν ἤλεγξε πελθυμίδν. φέρ. δϊωυ,υ μὴν ἡ ἀμοιζίω Ὡπυδῶ, Ὡρῶν ὠκείνυ αὖ ταν, σοὺς 

φεκέραν στοὺς ὑμῶςς τήμερον ποιησαίνϑμος πίω δρίλεξν. συν "ἂρ ὕχιπι; ἐῳ ἀεὶ δὰ 
τί) δζμνοιδν “ΟΜ αχροατῶν (α{αῤῥλγυται δ) ζχίως) ὦ στί χαλᾶν αεὶὺ Δύιῥαι. 

ὺὴ ἡ οὐγτεύλεν Φρλετίρα ἢν Ὁ παλῃ. δ 9 ποικίλλει, 2,65 ᾿ Ὁ πῆς διδὸ, σκώλίας δος ν ἵ β 

' 

ἱ 

19 γι ὦ πϑμηγυφικωτίρων,ν, γεῶῦ Ἀ  ἀἰγωνισικωτέρων ἀτεοϑαι ϑγα γ. ὦὥασερ δέχ τε 6. Ν 

λέν, δ ΡΨ λύκων Ἰὄχιόγτων τῇ ποίμνῃ, τίω σύεμγία ἀφέντες, πω σφφονδὸνζωυ Μέτα-- 

χιειζεοῖ, χο' ὅτω γιοῦ δὴ παρελθουσῶν Με θορτῶν Ὁ Ἰνδαϊκῶν, (Ὁ λύκων ἀπύμτων ᾿ 

Εἰσὶ λαλεπώτεροι, τίω σφουδόνίευ ποίλιν ἀφώντες, Ἐχὶ τίω σύφιγία ἐπυυίωμϑμ᾽ ̓  Ι 

ὧν ὦ ἀγωνιςμεωντέρας ὀματειύσοιντες λϑηχϑές, ἐπέρων φμών σαφετέρων ἀψοίθα, Ἔχι- ἡ 

᾿ λαραν αὐτίω πὸ Δα(ζὶδ μετοιχαιειξ όμδμοι, »ὺ ὸ πίω αὐτακοίω Εἰς μέσον ἀλεντες, ζω ἐὡ εν 

ἀπόντες τὑασεψαλαρδι τή τύμερρν. φἰς δίζωυ δεν ὴ αἷσ ἀχοή: ; ν 
ι ον (πον Ἐχιποϑκὶ ἡἐλαφος ἐχὶ ζι πηγάς ἣν ὑδούτων, ὅτως ἐπιποθεῖ Π ἐ ψυχή. ᾿ 

μῃ τῶρϑς σὲ Θεός, Μώγλοϑ 4) αὐαγχαμον Εἰπεὶ «τεϑτον, νος ἕνεκέν ὁ ψαλ-. ! 

μς Εἰς βίὼ Ε ἰσενηνοαι ἡ ̓ ἡμέτερον, ὁ μετ ̓ δὴ μιόλιροι αὕτη καὶ τσϑοφητεία λέ- Ἑ 

ῳ ἽΜπαι. τἶνος δξζω ἕνεκεν λέγεται μεετ' ῳᾧδὰς, χϑυσον, πολλοὺς κὰ αννϑούπων κατιδον Ι 

ὁΘεὺς ἡ βᾳϑυμοτέρες ὄζας, κ αὶ πρὸς τίω ὮΝ πνθυματικϑ ὀβάγεωσιν δ ρος ἔνι, 
νῷ ὁκόθεν εἰ ὅχ ἡδέως αἰ ποομδῥονζαε χάματον ̓πολενύτερον ποιήσοι Τ᾿ πόνον βυλό- 

μόνος, καὶ τῷ καιμώτα τίω αἰ οϑησιν αὐἰπρυτεμέοϑαι, μελῳδίαν ὀνέμιξε τὴ τὴ πευφντείᾳ, Ϊ 
ἵγα. 



[4 

διὸ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΉΝΕΙΑ 

ἥα τω βυθμῷ τῷ μίλυς ψυχα γωσρύμϑμοι πϑλύτες, κζτ' πολλῆς τὴς πσφλϑυμίας ὧδ 
ἱερφις ὀϑασέμιπωσι αὐτῶ ὕμψοις. Οὐδὲν γὃ, Οὐϑὲν ὅτως ὀμίςησι υγώ, ὼ τῆ οοι, χ 

: πῆς γὴς ἀπαλλώῆι,, ὶ Δ τῷ σώματος ὕὀπέλύει δεσμοῦ, καὶ φιλοσοφ ᾧ, ποιῷ, αὶ πλύτων 
καταγιλάν ἢ βιωτικϑΐν, ὡς μέλος συμφωνίας, ᾧ ῥυθμῷ ϑυγκείωϑρμον ϑείον ἄσμα, ὕτω 

»ε 24. .,,[| .] .ι»" 9 .«ι]} , ιν ἡ ( ᾿ 
ηϑέυ ἡμδϑ) νυ Φυσις Ἰγζς ζῳ ἀσματὰ χα, χε μέλη ἡδέως ἔχει χαὶ οἰκείως, ὡς χα) πὶ ς 
«ἰασομάξζια πεδία κλαυθμυριζόνϑμα χαὶ δυδαραίνοντου, ὅτω χρτοκει μέζεοϑαι. 

αἱ γρεῶ αἰτϑαι ἐν ζαῖς ὠγχάλαις αὑτὰ βαςαΐζουσαι, πολλάκις ἀπιούσαί τῇ χα ἐ. 
πϑμιούσοι,, χα! ἵνα ἀΐῳῖς κατεσταἴδουσαι ἀσματα πα διχαὶ, ὅτως αὐτῶν ζαβλί. 
Φαρκ χαταχϑιμίζυσι. δ᾽ τοῦ!» χαὶ ὀδοιπόρ9ι πολλάκις Χο μεσημιξολλν ἐλαιωίοντις 
νἰποζύγια, ἄδοντες τοῦ» ποιῶσι, τίω: ἐκ τὸς ὁδοιπορίας ζαλαιπωρίαν ταῖς φδαὶς ἐ- ιὸ 

κείναις αρήροιμυϑουνϑμοι, ὧχ ὁδοιπόροι Ὁ μόνον, δλλα ὸ γηπῦνοι ληνοξατοιωτες͵ Κὶ τξυ- 
γώντες, αὶ ἀμπέλυς δορᾳαπεύοντες, ὦ ἀὔλο ὁτιοιῶ ἐῤγαξονϑροι,πολλαχις ἀδὸυσι" χα 
γαῦτωι κωπηλφτοιώτες, τη9 ποιοῦσιν. ἤδη ὃ ἡ γώ αἴκες ἱφευρυοῦσαι ἡ τῇ χερκίδι δ 
ξήμονας συγχεχυνϑῥυς αἰ ακρίνασαι, πολλάκις ὦ ὦ χαϑ᾽ ἑκυτέω ἐκ ψεν, πολλάκις 
ἃ (υμιφώνως ἁπασαι, μίαν ἀνα μελῳδίλν ἀδουσι. “ποιοῦσι Ὁ) τοὺ Ὁ ἡὶ γωνάκες, χαὶ τς 

ὁδοιπύφοι, καὶ γηπόνοι, ναῦται, τωβσματι (Ὁ) ἐκ “ἔργων πόνον τρῦδα μι γήσαιϑαι 
ασϑυδεντες, ὡς τὴς ψυχῆς, Εἰ μέλοις αἰκϑύσει: ὼ (δὰ τρβᾶον ἀπόμτα εἰογκεῖν δωναμ- 

νης ἴᾳ ὀχληροὶ αὶ Ἐχίπονα.. ἐπεὶ δξζω οἰκείως ἡμῖν πσοὲς τοῦτο ἔχει ὉΧΈ δὸς τῆς τί. 
“μωρὴ ψυχϑ᾽ να μεὴ Ἡδρνιχοὶ ἄσματα (ὦ δαίμονες Εἰ ἰσαίχοντες ἄπτλυτα ἀναπέπωπ, 
τοὺς ψαλμοις ἐπετείγισιν ὁ Θεός, ὧξε ὁμοῦ ἃ ἡδενέὺ ὃ ποράγμα ἡ ὠφέλει), 
Ὡσὸ ὦ γ0 ΤΜ ἔξωϑῳν ἀσματάϊ, β λοίζη, ὁ ὁλε ρος, ὃ πολλὰ αὐ Εἰσαιρϑείη δινώ 
γὃ ἀσελτίφερρι αὶ αρ'Βανοκοτεροι ἣν αἰσματων τύτων Οἷς τῆς ψυχῆς μέρεσι ἐγξνόμιο 
γα, αἰοϑενεφίφαν αυτίω Ἂ μαλακωτέραν ποιοῦσιν) στο ὃ ὙΜ Μψαλκῶν τῶν πγώμᾳ- 

τικδίν, πολὺ δ᾽ Ὁ χέρδος, πολλὴ ἢ ἡ ὠφέλεια, πολιᾷ 5, ὁ αἰγιασμὸς, ὶ ποίσης φιλισοο 
φίας τ᾿ πρύϑεσις Ἅϑοιτ᾽ δ, ΚΝ βημάτων πἰὼ ψυχίω ὠκκαϑαιοόντων, σῷ τε ἀγίου " 

πνϑύματος τῇ ζα Τιαῦτα “ψαλλούσῃ (αχίως ἐφιώ)αμϑρυ ψυχῇ. ὅτι "ὃ (Ὁ κ«ζ' συί. 

στως ψαίλλοντες τέω τῷ πνθύματος καλούσι χάριν, ἄκουσον τί φησιν ὁ ΠΠαῦλος᾽ Μὴ 

μεϑύσκεοϑε οἴῳ, εἰν ᾧ ὅξῃ ἀσωτία, δλλα πληρφύοϑε εἰγανθύματι. ἐπήγαγε δα] ῷ 

(πον τῆς πληρώσεως, ἀδὸντες αὶ ψαίλλοντες οὖν τώ φ καρδίαις υ δῇ" τῳ Κυοίῳ. ὅθι, 
οὖν ταῖς καρδίαις ὑμδὰι (ᾧ ((ωέσιώς, φησιν᾽ ἵνα μη ὃ φόμα (αὶ λαλὴ (ῷ ρήματα, "7 
ὄζρνοια ἢ ἔξω δζωτε ἰῇ ἡπθυτουχοῦῦ πλϑνωρδμη, δλλ᾽ ἴα αἰκούῃ ἡ υχ τὴς γλώδις ἡ 

᾿ να «4λᾳ]) ! «ἴα αἱ» 1 ᾿Ν ! [χῇ. 
καθευύπερ ἔνθου ἐκ βορξορ9ς, 45,691 τρέχουσιν᾽ ἐνϑου ὃ ἀρωμίατα ν ϑυμία ματω, μελί- 

ταὶ κατασκηνοί σιν ὅτως 9. ζσματο πορνι9., δαίμονες Ὠζπσωρϑύον} ἐθα5 δ 
πνθυματίκα," Ὁ πγϑύματος ἐφί τα) χαίεις, ἡ ὃ σύ μα ἡ Ἔ ψυχίω «γιαζα. ᾧυτ 
λέγω μχ ἵνα ἐγτευνῆτε μόνον, 'δνα ἵνα αὶ παῖδαις καὶ γυνάχας τὰ ζοιαῦτα διϑούσκίε ἄσμα- 
τὰ ἀδὲν,ὐκ οὖν ἱφοῖς μένον, ϑϑὲ εν τοῖς ὠλλοιὶς ἐργϑις,αλλα μάλιςα ἐν παπίζη. ' Ί 

δ ὡς ἴα πολλὰ εἰν συμποσίοις ὁ δζρύξολος ἐφεδρόψει, (Δ ϑην,ὺ ἀδυφαγίὸν ἔχον τ 
συμμαηροῦσαν, αὶ γέλωτα τακτὸν, χαὶ ψυχέω ανωμϑῥίω, μαΐλιςα τότε δὲ ναὶ : 
πραπίζης, ὁ «(Θ᾿ τρώπεζαν Ἐχιτειχίζειν αὐτῷ τίωυ ἀπὸ Μ᾿ ψαλ δ ἀσφάλειὰμ, 9 
ΧοΝη τ᾿ τὺς γμωκὸς ἡ “ΨΜ παίδων ὠναςαγζᾳς ὡἰπὸ τῷ συμιποσία, ὧν ἱερνν ἀδυνὴ 

Ἷ Μούξιπικο ὕμνυς ᾧ Θεῷ Εἰ γὸ ὁ Παῦλος μείςγας ἔχων ἀφορήτος ζχικειρδμας, καὶ ξύλῳ σόν’ 

Ἐρ,...2. 

͵ «“ ,.,! 

ἢ διδελϑμος, ὶ δεσμεωτήρλον οἰκϑῖν, εἶν μέσῃ νυκτὶ (στε μάλιςα γλυκὺς ὁ ὕπγορ ἐφίφαπα 
ἩΝΝ “ “ ἵ ς Ν ᾿ “ 2 "Ὁ. 

᾿ πᾶσι) (Ὁ τῷ Σίλα διετέλει (ὃ Θεὸν ὑμνών,κὶ ὅτε υἱπὸ τῷ τόπου,ότε ̓ αι τὸ Ὡ 



Εἰς φὸ μα. Ῥάμ; έι.. 
ὐτε ὐπὸ της φροϑιτίδος, ὅτε πὸ τῆς τὸ φφωνίϑος τῷ ὕπνυ, ὀτε ὐπὸ τῆς ἀλγν δνος δ 

πων ὀκείων,δτε ἀλλολεν θδουμόλεν δια ίκαεϑη χαϑυφῴναν ὃ μελῳδίας πολλῷ μᾶλ- 
29) ἡμᾶς βὐφρριινονϑμα φ) χαὶ ῬῇΜ Ἕἀἰγαϑῶν ὐπρλ

αύονζς τῷ Θεϑ, θβοι τισίας ὑ Μγους 

ἀϊαπέμπειν αὑταῖ γοῦ, ἵνα κἀν τί Ἄρηται ρὐοκὶ τῆς μέϑης καὶ τῆς ἀδηφαγίας ὠτοπον 
εἰς 

 αἰμὐ ψυχίιὼ τέωιὶ ἡμετέρου, τῆς ψαλμῳδίας ἐπεισελθούσης, οὐ ποπεηδήσῃ πόρτοι ὀκέι- 
γα τὸ ἀπα ἢ πονηρ9' Ομιλϑὺ μιατου" καὶ χαϑούπερ πολλοὶ δ} στλιυ τοιω των τίωυ απσογίϊὸν 

βαλσαάμου πλήσαντες ὅτω (ᾳς τραπέζας Σιτομοίοσουσιν, ἵνα. Εἰ τις εἰπὸ παν 

ἐπυματαν “ύηται κηλὶς, αὐδασυρέσει καϑαροὺ δείξῃ πίω τραύπεζαν " ἕυτω 
δὲ ἀ ἡμεῖς ποιαΐυϑμ, αὐτὶ βαλσαίμνυ Ὁ σύμα ἐμισελήσειντες μελῳδίας πγθυμιοαοκῆς ἡ

 
(δ εἴ τις ἐδμοτο κηλὶς δἰπὸ τὴς ἀδηφαγίας εἰν τῇ ψυχῇ, οἱ 9 τῆς μελῳδίας οἰποσμήξω- 

μὴν ὀκοίνης, ὁ λέγω μϑυ χϑινῇ φαῖγτες᾿ Εὐφρφᾳνας ἡμᾶς, Κύρμε, ὧν 
τω ποιή μαιτί συ, 

ὦ τοῖς ἔργϑις Μ᾽ χειρῶν σα αἰγαλλῃρσὺ μῖθα. καὶ δ)
" μΩΤ' “" γα λμῳδῆλυ ποτονσνεῖεϑα, 

ἠα μῶν δ ψυχῆς καὶ τίω οἰκίαν αὑτέω ἀγιαξωμϑι. ὥπερ) (ὦ μίμες, ἐ ὀργισαὶ,ὶ 
! ᾿ πόρνας γωναῖχας Εἰς (αὶ συμιπόσια Ε ἰσοΐγϑντες, δαίμονας (ὃ δϑέθολον ἐκφκαλού. 

Ψ,, κα. δι 

"5 σι, ὦ μινθίων πολέμων (ὁ αὐτῶν ἐμπιπλώσιν οἰκίας (ἐνταῦϑεν γϑιι ζηλοτυπία! κα. 

μοιγῖαι κ᾿ πορυαι ὁ (ᾧ μνεία δειναὶ ὅτως 2) ῷ Δαζιδιχαλοιώτες μ᾿ τῆς κιϑοί-. 

ἐς, ἐνδὸν ᾧ Χραφον δὶ αὐτο καλούσν. ὁπν ἢ ὁ Χοιφῦς, δαί μὼν “ϑ} συϑὶὶς ἐπεισελ-- 

ϑεῖν, μάλλον ὃ αὐϑακύναι τολμυήσείε ποτο᾿ Εἰρινη αὶ ἀγάπη καὶ πθύτα ὥασερ οκ 
πηγῶν ἥξει ᾳ ἀγαϑα. ἐχέινοι ποιούσι για τίω οἰκίδυ αὐτῶν ̓ σύ ποίνσον ἐκ χλησί- 

1ο λυ Ὁ δωμοίτιόν σφ. ἔνθ γὸ ψαλμὸς, ὶ θυ χὴ, ἡὶ ἀσοϑφητων χορεία, ὶ ὀχρίνοια “Ψ «... 
δόντων θεοφιλής, σύκ αὖ ἢις αἱμμάρτοι τίω ((μὠοδὸν ζωτίω “ποϑϑσειπτων ἐκκλησίδν. 

και μὴ Εἰδῇς τίοὐ δυωύαμων «Υ͂ ῥημάτων, αὐτὸ τέως Ὁ σόμα παίδυύσον (οὶ ῥήμοτα 
λέγειν. ἀγιαξεἢ) ΝᾺ ᾧ δχρὰ ῥημάταν ἡ γλάϊῆα, στὸμ ΜΙ ασοϑϑυμίας ζω τα λέγη- 

Τα. ἑαὶ Εἰς ζιυτίω ἑαυςἦν' χαταςήσωμδμ τίω συγήϑειδν, συεῖὶ ἑκόντες, συσὶὲ βαϑυ- 

18 μυμῶτες ποτε Ζρο9ησὺ αθα, τέων καλέω ζοὠτίω λειτϑργίαν, τῷ ἐϑτες ἡ ὠχονζοικ ἡμὰς 
ὀναγχαζξοντος χαθ' ἐκαφην ἡμέρνιν τέωὐ καλίω ζωτίων Ἐχιτελῷν λατφείδν. Ὀχὴ τὴς 
μελῳδίας ζωύτης, κἀν γεγηφφικώς δὶς ἡ, καν νέος, κἀν δασύφωνος, καὺ ῥυϑμού πὸρ- 
τὸς ἀπειρϑς, συν ἔγκλημα τ, ζω »ὰ» ζητούνϑμον ὠζῦϑα, ψυχν γήφϑσοι, δὲε-- 

' γιπρμϑύη ὀζρένοια, καρδία κατανενυγμένη, λογισμὸς ἐρῥωνϑμος, ((μωυειδὺς ὠκκεχαθαρ-- 
γομδμον, ἐλ" ζωὠτίω ἐχωμεἰσέλϑθης Εἰς (ὦ ὧγιον τῷ Θεοῦ ΧΟΘΘΝ, τ αὐτὸν δεωνήσῃ 
{ὅναι (ὃ Δαξίμλ, εὐνταύθα καὶ χϑεία κιϑουύρας, σ᾽ εἰ νθύρων τεταΐϑμων, εἶτε σεληκΊρε χαὶ 
τέχνης, οὐδὲ ὀργαίνων φμώγ᾽ δλ ἐδὼ ϑόλης,σὺ σαυτὸν ἐργάσῃ γιϑεύραν, γΕΧρ ὡσακζα μέ 

λη τῆς (φρκός, καὶ πολλέῳ ῷ σώματι πσοϑς τίωὐ ψυχζω ποιήσας τίωυ συμφωνίαν. στὸν 

ΟΡ μὴ θπϑυμῇ κτ' τῷ πγθύματος ἡ σαὶρξ, δυλ᾿ Εἴμ τοῖς Ὀπιτάγμασι τοῖς ἐκείνου, 
3ὰ Εἰςπέραις ἀγῃ ζωτίω φχὶ τιωὼ Φίφην θαυ μαςὴν ὁδὸν, ὅτως ἐργάσῃ μελῳδίον 
σνϑυματικῖν γρεία τέχφης ογζωϑα χθόνῳ μακρῷ κατορϑουμϑμης,ὀνλα ασοϑωρέσε- 
ἐς δι λυναίας μόγογ,ᾧ " δεϊξω ἴθα ἡνέμπειοίαν ἐν βραχείᾳ χφιεϑ ροπῇ. ,γοεία ζ. 
πον, αὶ χρεία γεόνου, ὥλα καὶ ἐν πϑρτὶ ὥστ, αὶ ἐὖν πϑμτὶ χφιρῷ ψαλλειν ἔξες! κτὶ δ,- ψ"λγα. 

ΤΑ, ιζ, 

ν 

ΩἋ ᾽ ) "ν ᾿ ,» 4 |Π 2 3 3 ει "αν, καν γδ) 6 ον αϑρά βαδίζῃς, κἀν εν ὁδοὶς ἧς, καὺ φίλοις (μωεθρθύῃς, ἔξες! διε-- Δ ΚΧλκΙα. 
ἰδαειδ λ β 40 Ι Λ΄ Ὁ} Ὅν .-“ [7] 4Ἦ( - ΦἸΜῸΌΌ 3,2!| ν - ψνλἽνν δ 

Ἀ μαι Τ᾿ ψυχίω Ν ἐξες! σγωγτα βοαν. στῶ Χγ)0 ΜΜμωυσης ἐξόα, ὦ ο Θεὸς Ἡκουσε. καὺ Ἐξοδι, 4δ.64. 

χείεστέχψης ἡς, οἷν ἐργασηρίῳ χαδήνϑμος ᾧ ἐργαζονϑμος, δυυΐη «ψάλλειν, καν φρατιώ-: 

τηρ ἡ ον διχαφηρίῳ πσδοσεδρόνων, δυυνήσῃ Ὁ αὐτὸ τδηο ποιῴν. ἔξες! χωρὶς Φωνὴς 

ψώλω, τὴς δἰ σνοίας ἔγδὸν ἠχούσης. τ γὙῈ αἰ, ϑεῴποις “ψάλλονϑν,, δνλα Θεῷ τῳ" 
δια ϑῥῳ 



βοδικρ. 

βξη τος. 

Ὑλ ἔθα, 

Ἐθμιαικο, κε. 

Μετϑ κα, 
ῶὃ κερικε.λε, 

δι ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΈΙΑ 

διυναμδρῳ ἢ χαρδίας αἰχούσαι, καὶ Εἷς ζρὶ ὀἰσπορρητα πὴς αἰ σνόίαι ἡ Ε ἰσελϑεῦ, ὸ 
ζωτα ἸΠαύλος εὐγδεικγύνϑμος βοα, λέγων , Αὐτὸ ὃ ἦν μκαι οντυΐχανει ΠΝ “δ 

φιναγμοῖς αἰλφλήτοις. ὁ ἢ ἐρειωών Ός καρδίας, οἶδε τί τὸ φρϑνημα τῷ πνθύματος ἴῃ 
κτὶ Θεὸν τυβιόμοι αἷῷ αγίων. τῦτο ἢ ἔλολμ,ούν Κ᾽ τὸ πνϑῦμα ἐφϑαξο δι 

ΩΦ ὦ πγϑυματικοὶ ἀγδρές, ὧὡ ὺὶ ;σοίσματω τῷ πνϑίματος ἔγντις , ἍΡ τῶν ἢ 

“πλησίον δύγϑμδροι, αὶ (ιὈὶἰκετηθίας ἀναφέροντες, (Τ᾿ χατὸμύξεως καὶ ξεναγ δὲ εὔηὶ. 
ποίου. τϑὴ ἡ ἡμεῖς ποιωϊμδμ,ὼ καὶϑ' ἐκοίφην ἡμέραν ὠτυγχόμωμδϑρ ῷ Θεῷ δζέτι 

ψαλ δὰ ᾧ δϑχῶν. ῥα ὃ μα τὰ βήματα μόνον τποϑσφέρω ϑν, δλλι “ἢ δυυίαμι εὐν 
Εἰδωμὰν δΨ ῥίσεων ̓ φέρε , τὸ σαξλοίμιιον αὐτὸ τῷ ψαλμοῦ Εἰς μέσον ἀγαϊγωμδν 

ᾷ δζχυ 651 Ὁ κσϑϑοί μον; ον Ὅπον ὄχτο γέλαφος ὕὴπ ζε πηγας δἷν ὑδάτων ἀτωρξ 

ἐδιπολεὶ ἡ ψυχή μου ασξ9- σί,ο Θρος. ζιδτον ἿΜ ἐρώντων ὃ εἶος, μὴ κατέχει σιγῇ Δ 

ἔρωτα, δνλ᾽ Εἰς ἄν πλησίον ὠκφέρειν, ὁ λέγειν οΤΊ Φλλουσι. ϑερμόν γῶν ἕν τοδάγμα 

τῆς αἰγαίπης ἡ φύσις, κὶ σιγῇ φίγειν αὐτίωυ σέκ ἐὼ ἀγέχοιτο ἡ ψυχ. ἰατροὶ Πῶς. 
λος ὄλογε Κορινθίοις φιλών" Τὸ φύμᾳ ἡ δι ἀνέῳγο ποὺς ὑμάς, Κορύνθιοι᾽ τῆς, 
φέγειν ὁ σιγῇ χατέχειν τέων αἰγαπτην αὶ δυύα και, δλλα ὀζρὶ πϑωτὸς ὑμᾶς, ἡ πόρτα. 1 
“οὐ, ἡ ἐχὶ τὴς οἱ ϑροίας, χα! δπὶ τὴς γλώῆης αὐδεφέρω. δυτω ὶ ὁ μακοίρλος (ὅτ φι- 

λών( Θεὸν, κὶ χαιόνϑμος ἐν τῳ φιλῷ, «ἕκ ὀὐέχεται σιγῷν, δλλα ποτε δὲ φησὴ: 

ἡ ἔπ ἔδηπεν νλαφιν ϑ απογάρ ἢ, ὑπο, ἔστορ λητοδκῖ ὑμχίμν οὶ 
σέ, ὁ Θεόν ποτὶ 0 Θεὸς, ο Θεός μόνα σὲ ὀρϑρίζω. ἐδέψησέ σεὴ ψχ μιδη ὡς γὴ 
ἄΐξατος χαὶ ἀγυδρος ἢ ἔρημος. ὁυτῶ γὸ ὅτορος “ἦΜ' ἐρμιέιυδυβ Εἶπεν. ἐλ ῆ᾽ γὺ λόγῳ πα-ϑὸ 
φαφῆσαι (ἢ) ἔρωτω Οὐ ἰοζύει, «ὐξεέρχεται ζδμ' κἰπνοδειγμα, ἵνα, καὶ ὑυτω ὃ φίλον, 
ἡμῶν ονδείξηται, ἢ χϑινωνοις ποιήσῃ τῷ ἔρωτος. παι θα ζοίνωω αὐτῶ; ἡ μωγωμν. 
τως ὀρῶν. καὶ μιὴ μοι λεγέτω {5 καὶ πὼς δέώδαμαι φιλεῖν Δ’ Θεὸν, ὃν ὁυ βλέπω; ᾧ »» 

πολλοις ὀυχ ὁραύγτες φιλοῦμδμ, οἷον τοις ον Φἰποδημία, φίλους ὀγζᾳς ἡμῖν, ἢ παῖϑας οὶ 
πατέροις, ἢ συγίενᾷς τὸ οἰκείους" καὶ συν γίνεται κώλυμα ὧν τῷ μὴ ὁρᾷν, δυλ᾽ αὐπδὲ τς 
το μάλιςα ἐκκαίει τὸ φίλον, αὔξει (Ὁ) πόθον. ϑχρὺ τῶ ὁ αὐἰδὲ Ἱμωυσέως λέγον 
ὁ Παῦλος, ὅτι χρτουλίπων ϑησορϑις, ὁ πλοῦτον, χαὶ βασιλείας κὐθεφαύειὸν ἡ τω 
ἀλλῶω ὧπασειν λαμιασοϑτήτοω τίου ἐν Αἰγῴτῳ,ἵλετο τ ΟΜ Ίνδαίων κακουχύ. 
«ϑαὶ εἶτα τίω αἰήίαν ἡμῶς δϑιδοίσκων,δτι δ ζωῦτω πόρτα ἐποίει δχρὶ () Θεὸν, τὐϑσ- 
ἔϑηχε ᾿ ᾧ Ὁ» αἰόρᾳτον ὡς ὁρῶν ὀκώρτίρει. ὀυχ ὁρᾶς Φιφεὸὺ, δ ὁράς ἴα δεμι- ῃ 

ϑργήματα, ὁρᾷς αὐτο (ῃ ἔργα, ἀρανὸνὸ γώ, ὶ ϑαλφῆλν. ὁ ὃ φιλον, κανέρην 
ἴδῃ τῷ φιλουνϑμει, καὶ εἰ ασόδη μια, καὶ ἱματιον, κἀν ὁτιοκῶ ἕτερϑν, 2. 4. ϑερμφ ται, 
ἐχ ὁρὰς ᾧ Θεὼν,δνλ᾽ ὁρᾶς τυ «ἦν; οἰκέζᾳς, «ἦν φίλοις, ὧν αἰγίοις αὐϑρας λέγω ἢ 

πϑὲρησίομ ἔγρνίας. δεοοἰττάυσον ὠκείνους νωωῦ, ἡ ἐξεις τῷ πόνου φἴδᾳ μυϑίαν νὶ τίω τις 
χούσαν. ἡ γὸ ἐπ᾿ αν,ϑεοζπων, εἐχὲ (ἤν" φίλοις κ μδίν μόνον, αἰλλάί καὶ (ἄσ ὐ᾿ ὀχέειν} 
φιλουμδνυς φιλᾷῷ Εἰωθα ϑμ. κάλ Εἰπν τίς ΤΜ ἐρωμϑύων ἫῇὝῬἭ ἡμωτέρων, ὅτι (Ὁ δύνα 

φιλαΐ, κἀν ὠκᾷὸς ὦ παθῃ γρηςον, ἐγὼ τῆς ϑϑεργεσίας ὡἰ'πολαύειν νομίζω᾽ πόρταπι- 
οὐωϑν "ἡ ποραγματευο ᾶθα, ̓ ὥασερ αὐτὸν ᾧ ἐρώμϑινον ὁρείντες, ὅτω πάσαν «ἶϑὶ ὀκᾷ 

γον Ὠ)τιδιίξαοϑαι ασουδέν). ἐξες! τούτο ἡὶ Ἰθεὶ τῷ Χοιτοδχατορθῶσαι νι. Εἰπεν,η. 
σ᾽ πόνῷς φιλώ᾽" κἀν ὅτοί τί παίϑωσιν ἀγαϑὸν, ὡς αὑτὸς ὡἰπολελανκῶς, ὑυτῶς ὑπ. φῳ 

δίδωμι τίω ἀμοιξίω, πόρτα ποιήσωμϑυ ἰῷ τὴς Εἰς ἀὐζις ϑεροιπείας᾽ μαλλ} 
πόμτα ζᾳ ὀγτοι χεγωσωμϑμ Εἰς ὐδθις, πιςεύοντες δοὶ τῦτων ᾧ Θεὸν πέφειν. στ )} 

΄ο Ν 

Ματῦ,κολι, αὐτὸς τρέφύται τύτων τρεφονθῥων, ἀκουσον τῷ Χελτού ι φησι. Πενώντά με “ 

- 



Εἰς δ μα. Ψόμ. ότ, 

πὶ, φησι, ὶ ἐδρέψατε᾽ δνψῶντα, ἡ ἐποτίσατο᾽ γυμψὸν ᾧ α΄'ϑεζάλετε᾽ ἡ πολλας ἐ- 
δώχεν ἡμῖν ἀφορμάς τῷ τὐοικιυϑεῖϑαι ᾧ πῦϑον Τ᾿ ἡμέτερον. ἄλλως δι ὦ ἔρωτα Τ' 

“δ ἡμῖν τοία ζωῦτο ποιῷ Εὐωθεν᾽ ἡ θυμορφία σώματος, ἢ δυεργάρίας μέγεϑες, Ἔ) 
φιλᾷοϑα! τορα τότ. τύτων γδγὴ ἐκάφον, αὑτὸ χαθ᾽ ἑαυτὸ δουυαῆαὶ ἐμιποιῆσο Φίλ-- 

, (ἡμῖν. κῶν γᾺ μηδὲν ὦνϑμ 80 παϑόντες αὐ δ τινος, ἀἰκούωμϑῳ ὃ) μόνον ὅ1 φιλαν ἡ- 
μᾶς διατιλφ ἐπανών ἡμᾶς ϑαυμάζων, βύγέως αὑτῷ συγχολλω ἔβα, ὁ φέρχϑινϑμ ὡς 

β)ργίτίω. ἔχὲ ΘΑθεοῦ ὃ εἐχὲ ἥδηο μόνον, λα τρία ζεῦτα ὅ81ν ἰδεῖν (Δ᾽ ὑπϑρξολῆς 4. 

σαύτης, ὅσης συυὴ λθλϑς φῆσαι διιυήσετω. ᾧ ρώτον, Ὁ καλλος τῆς μανικοίας 

᾿ ὀχείνης ἡ ἀκηροίτα φύσεως ὅτι αἰμηγαγον πώς 561 καὶ ἀ μουχον, λύτο ὑπβοξανον λϑῖον, 
"οὐ πάσαν ὀκφεύνον ϑζμνοιδν. καλὸς ὃ ὁτὰμ αἶἰχϑύσῃς, μυῃδὲν σωματικὸν τ πσοι]θώ- 

σῃφ, αγαπητὲ, διλν αἰσωματὸν τίνα, δόξαν, ὸ μεζαλοωρέπειθν ἀφρριςον. ζω τίωω 
»ϑιδιόχφαμνων ὁπροφητηδθλ(φ᾽ Καὶ τὰ σεροιφὶμ Εὐςφήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ, ἡ ταῖς Ἠσ᾿ε. ὦ, 

(ἃ διοὶ τῆερυξι και τειδελυτῆον τὸ πσοόσωπον, ἢ, 2 δυσὶ χατεκαίλυτῆον ἦν πόδας, ταὶς ἢ 
δυσὶν ἐπέτοντο, αὶ ἐ κέχρ α)9ν᾽ ὧγιος, ἀγεος,ἀγεος᾽ Ὥστ Ὁ ὀκπλήξεως, πὸ ὦ ϑυυύματος, 

15 ἐπὶ τῆς θχωρεπείας ἐκείνης, δὀστὸ τὴς μεγαλϑοωρεπείας, δἰπὸ τῆς δυξης. καὶ ποΐλιν ὁ 

Δαξὶδι κα τλ νοήσεις αὑτὸ Ὁ καἰλλὸς τὴς μαχαοίας ὀκείνης φύσιως, ἔλεγε Περάξω-- ψὰ μλ δα 
σαι τίου ῥομφαίαν συ ὁχὶ (Ὁ μιηϑϑν συ, δυωνατέ ᾿ τῇ ὠρφιότητ σῳ τῷ καύλλεισυ. 

ἐ τϑ καὶ ὁἸμιωύσης ἐπεθύμει πολλάχις ἰδὲῖν αὐτὸν, τω φίλτρῳ τεωϑεὶς τύτῳ, ἢ ὁ Ἐξνδιλγυγ. " 
δόξης ἐρών ὀκείνης. δ κἱ πϑ» ὁ Φίλιπαος ἔλῶτε "Δεῖξον ἡμῖν (ὃ πατέρᾳ, Φρκᾷ 10, διν,ο 

40 ἡμῖν. μῶλλον Ὁ ὅσα ἐν Εὐπωυϑρ, συοϊὰ μιφιρὸν, μᾶλλον ἢ σϑε ἀμυδρὸν τί ἴχνος τῆς 

βλωρεπείας ὠκείνης ποϑαφῆσαι διιυησύμεϑω. διλαὶ ζοὶ θ)ερτεσίας βούλεικαταλέξω-: 

μδντδλλ᾿ δδὲ ζωΐζᾳ λόηϑς πὐδαφῆσαι δυνήσεται. ὅζρ τῶι ὁ Παῦλος ἔλεγε Χαΐρις βΚορθ.ν. 
το Κυρίῳ, ζχὶ τῇ αὐεκδινγήτῳ αἰὐτῦ᾽ δωρεά : ὁ πάλιν᾽ Αἱ ὀφθαλμὸς οὐκ Εἶδε, καὶ κα Κρ. β.6, 

᾿ ὅς Οὐκ ἤχουσε, ὁ δχὶ καυρδίλν ἀν, ϑρώπου Οἕκ αἰγέφη, ὦ ἡτοίμασεν" ὁ Θεὸς τοῖς αγα- 
ἐς πῶσιν αὑτὸν. πάλιν Ω βα)ος πλούτυ ᾧ σοφίας γνώσεως Θεούδ, ὡς ὀμεξεροιωώητα τω μα λγ. 
(κρίματα ἐὐιν ᾧ ὀμεξιχνίανοι αἱ ὁδοὶ ἀὐτύ, διλλαὶ ὃ φίλζξον, ὃ αἰϑὶ ἡμᾶς ἐπε-- 
δείξα,», ποῖος αἰ δα φήσει λόλρς; ἔτο γ»ριώ ὀκπληβόμϑμος ὁ ωαϑγης ἐλολμ᾿ Οντω Ν᾽ ἵφ, γεῖςι 

ἠγάπησεν ὁ Θεὸς (1) κόσμον, τί ῷ ἐῶν αὐτῷ τὸν μονολμὴ ἔδωκεν. ἘΠ βούλει ᾧ «- 

χϑύσαι ἀὐτο δὴν ῥημάτων, ἡ τὸν πύθον ματα, ἀκεσον τί Φησι δζη δ υφηφήτα ᾿ Μηἐ- Ἡσιμθ, "᾿, 

10 πιλήσεται γη Ἢ ἐλεῆσαι ζᾳ ἔκγονα τῆς χιλίας αὐτῆς; Εἰ δὲ ᾧ ἐχιράθομο ζωῦτα 

γωὴ δλλ᾽ ἐγὼ ὑκ Ἐχιλήσομαι συ. ὃ καθυύπερ νὴ ἐλευ, νν (πον ἔχιποϑεῖ ν ἐλαι-- 

Φος ἔπ ((ἐ πηγαὶς Ἢ ὑδείτων,ὅτως ἔχιποϑεῖν Μυχε μωρὸς σὲ ὁ (γός ὅτω καὶ ὁ Χολςίς 

Φησυ, Οὐ ὄπιν Ἐχισιώγει ὄόνις ζὰ ἐαΐν νοοσία ὑπὸ ζω γ]έρυγας, ὅπως ἤϑέλησοω ὅχτ-.- Μιτθ, κγιλξ. 

| συγάγατεν ζᾳ τίκνα ὑμδυϊκ θκ ἡϑολήσουτε ἢ παλιν Καϑας οἰκ]είρει πατὲρ υους γῳκΊει- ψΝ ζογ. 
35 βηστ Κύριος ὧν φοδυμϑύους αὐτέν ̓ ὴ πάλιν . ὅπ χν ῶ ὕψος τῷ ὀρανοί σον γ»ς, ἐ- ΓΝ ρβιια, 

ψάταίωσι Κύριος ζω ἐλέος εὐτῷ ἐχὶ ὥν φοξιρυϑῥύοις αὐτὸν. ἢ χαθα ὁ δοφύήτης 

αὐαυδεγ κα ζητεῖ, να () πόθον δχτδείξητωι (Ὁ) ἑαυτ᾽ ὅτω ἡ ὁ Θεὸς «ἰπυδιίγμασί 
τίσι χέγουται, ἵνα ἡμῖν δηλωώσῃ τοὺ ἐρώτοι, δ, αὐθὶ τὴς ἡμετέροις σωτηρίας ἔχει. ἡ ὁ 

| ποφήτης ἔλαφον Εἶπε δυψώσαν, ᾧ γἀῦ ὀκκεκαυρμδῥίω" ὁ ἡ Θεός, ὀρνίθων αἰδένε- 

40 οῇοις φιλοτοργίθμ, καὶ πατέρων κηδεμονίδν, καὶ ὕψος εἰρρινού Σἰπὸ τῆς γὺς, θ᾽ αυλια [γφί.- 
ἂν μητέρων ᾿ Ούκ Κγγ39 τοσῶτον φιλῴ μόνον, ὅσον μήτηρ παῖδε, δυλ᾿ ὅπ, τύτων Ὁ ὃ-: 

ῥῶν ᾧ ἢ χαρόνων ὁ Μ  πσοδειγμῖδ οὐκ ἔς! πον ἡμῖν ἔτερᾳ μείζονα, φιλίας τικμή- 
Ειώ, ἐπεὶ ὁτι Βὶ τοσῶτεν φιλᾷ μόνον ἡμῶς,ὅσον πω δία μήτηρ Φιλϑτθρχθς, λα πολλῷ 

Οβεγίοιζ,ἴομη, ΒΡῈ πλέον, 

-Σ π 



' 6:4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

ἢ Ησιμῆ, πλέον, ἀχουσον ἥ φησιν ̓ Εἰδ ὲ θπειλοίλοιο γωυὴ ἣν ὠκ ϑνῶν αὐτῆς, δυλ᾽ ἐγὼ οἷχ 

.« ἐλτλησομαι ὅν. τῶν δ, λέγε δεικρες ΟτΙ πάσης φυσικῆς Φιλοφοργίας ϑερμότερρς ᾿ 

αὐδί ἡμὰς πόλος αὐτιὶ ὅ81. ζῦτα δὰ πόλύτα συλλέγων λὐῥηογψίξζα πτϑϑς ἑαυτὸν, χῳ 

Ὸ ϑερμὸν αἰα ψᾷς τὸν ἔρωτα, αὶ λριυαῃραν ' ὀργαίζη τω φλύγα. ἐπεὶ δῶ ζᾳῳ φιλίαι 6. 
Ὠπήδν ΝΜ αὐ ϑούπων ἐδ ὅπως ὥκχαίοιν Εὐωθεν,ὡς ὃ μεμγῆεϑαι ((μωεχῶς δ αἰ., “ἢ 
ἐρτησιαΐν ὧν αἶπελαύσαμϑρ᾽ ᾧ ἔχ τῷ Θεοῦ τῷ» ποιαίωϑυ. λύὐλγογισω ῖθα, γ β ὅσα δὶ 
“μά; ἐποίησεν ᾿ αὑτὸν τὸν ὀυρρινὸν, 1 γώ, τὶ ϑάλοαῆαν, τὸν ἀέρα, ὰ ξ΄’ τῇ γὴ φυτὰ, ᾧ 

δδϑη ζᾷ ποικίλα, τὰ κἸζωύη, τὰ ἐρπεπὶ, τὰ τὖν τῇ θα λαίῆη, πὰ εἰν αΐοι, τὰ ἄζρα πὶ ὦ 
ὀυρᾳανῷ, τὸν ἅλιον, τίωὐ σελζωύμιυ, τὰ ὁρώμϑμα ἑπλώς ὥπόμτα , Ὁ αςράπας, τῷ 

ὡρῶν τίω ϑύταϊξίαν, ἡμέρας χαὶ νυκῖος τίω οἰαδοχίω, Τὶ ὁτησίοις “δ γπάς. ψοιν 
ᾳῃ, Ι , ! -᾿- ἜΝ -Ξ-Ξ "! 
χίω ονέπγθυσε, λόγϑν ἐπθράσευτο, ὌΟΧῊ τετίμηκε μεγίφῃ ᾿ ἀγέλοις ἀσπίςελε, 
“ροφήζα ἔπεμψαν, ὑφορϑν ᾧῷ ον αὐτο τ μον δμῆν ὁ μετ᾽ ὠκφια πάλη, ὁ τιν 

χαλὲ καὶ δ ἑαυ κα δζρῳ τῷ μονολμοῦς παιδὸς, ἴα, σὺ σω ἣς. ἃ υπαύετω Παί. 

βκηνα, λος μέλοι τὴς σήμερϑν λέγων᾽ Ὑπὲρ Χοιφού ὠρεσξ θήονϑυ,ως ' Θεοῦ ὐδακαλοιῶ. 
τος δὶ υμδϑίυν; χατωλλαγητε ῷ Θεῷ. καὶ οὐδ εν ζωϑϑα ἔφη" δλλα αὶ τὸ τῆς Φύσιως τῆς ις 

Ἐρια. κα, τὴς λαξὼν ἀπαρχέω, Εκαϑισεν [ δύω] χι πρα ω πάσης αἴρχης, ὦ ὀϊζασίας, ἡ διωώ. 

μεως, ἡ πὸ ντὸς ὀνόματος ὀγομσιζουϑβα αὶ μόνον οὖν τῳ αἰαύνι τύτω, διλλαὶ κα ὧν ᾧ μέλ. 
' Ὑλο μι βι.  λργτι, αἰληϑῶς ϑύχαιρϑν νιῶ Εἰπεῖν᾽ Τίς λαλήσει ζὰὶ διωναςείας Ὁ Κυοίν, ἀκουγαὶ 

Ὑλ μι}, πρμήσει πείσεις ζιὶ αγνέσεις ἀντί; κακοῖο πόλιν Τί αἰταποδώσω ᾧῷ Κυοίῳ αἴθὲπὸμ. 
των,ὧν ὀῤτασπτέδωκέ μοι» τί γι ζζωτης ἴσον “δμοιτ᾽ δὺ τὴς Φιμώῆς, Ὑτὸμ ἡ ἀπαρχὴ τοῦ τὸ 
ὅρμους ἡ δ᾽ Ἔ Ὀσοῶτω πορϑσκεκρυκότος, Ἐ ἡτιμωμϑύν, οὖν ὑψοι τοσύτῳ καϑέζηται, ἡ 

Ὀσοαύτης Ὡπολαυύῃ πμῆς: μὴ ζῳ κοιναὶ, ἢ μόνον θὐερτεσίας, διλλαὶ τὰς ἰδίας αἰάλε- 
“ε΄ οἷον, Εἴποτο συκοφόμτία αἰϑεπεσωΐ, αἀἰπηλλαγης τῆς κατηγϑοίας᾽ Εἴποτ άω, 

εἰᾳ ὐ μεσονυκΊίῳ λῃςαῖς αὐξετυχων,διέφυτες ἐκείνων ὼς χιξυλοίς᾽ Εἴποτ ὥωμίὰν 

ἐπενεηθεῖσοιν ἐπεδυύσω᾿ Εἰ νοσήματι πἴδεπεσων χαλεπῷ, οὐδ α μυϑίας ἔτυχας. πὸβ- 
ζᾳ λὐάώλεγε ζὰ οὐδ οὶ πασοίν συ τω ξωζω γινόμδμα, θθεργυτήματα τῇ Θεοῦ, πόῤτως 
πολλὰ (τα δθύρήσεις, ἴα πάσαν τίω ζωϊω μόνον, δλλαὶ ᾧ ἐὸν ἡμέρᾳ μιᾷ, κῃ 
Εἰ ἐξύλετο Θεὸς πάσας ὡς καθ᾽ ἐκοίτηνἡμέραν διερτισίας ἡμᾶς ἐυορτετεῖ, αἰγγοοιω- 
τῶν ἡμδμ αὶ σῴκ Εἰδότων, Εἰς μέσον ἀϑέαι, 9δ᾽ δὺ “ιριϑμιήσοι αὐτεὶς ἐδιωυήδημδν, 
πέσοι δοιίμονες κ' (ὃ αἰέξρα φέρονται τῶτον » πόσει ἐναντίαι διωάμεις: Εἰ τήνω 3 

᾿ μένον ἐπέτρεψαν αὑταῖς τέων ὄψιν Ὁ ἑαυ μ᾽ δεῖξαι κ᾽ φοξοραν ὠκείνίω καὶ ὠτερπῆ, οἷν 
ἐὺ δξέγηνϑμ »σθκον διεφϑαρηρϑυ, ζώτα δὴ πόρτα ὁϑαλογιζόνϑροι, κα (ᾳ αμδοτί. 

ματα ἑαυτῶν, ὅσωι ἑκόντες, ὅσα αἰγνοομῦτες σφαλλόζθωί αὶ Ν᾿ καὶ τῶτο ὃ μικρὸν Εἰ 
δ εργεσίας λόγϑν, Ὁ μυὴ καθ᾽ ἐκότεν ἡμέραν ἐπεξιέναι “ὁ Θεὸν τοῖς πλημμελημασι πὶ 
ἡμετέρϑις ) δυωυησῦ θα, φιλᾷν 4 Θεόν." στὸν γ" ὠὐνονσῃς ὅσα καθ ἐκούτον ἀμδον 
τάνεις τίω ἡμέραν, ὅσοι καθ᾽ ὀκούτην θϑερτετῇ τίω ἡμέραν, ὅσης ἐἰπολαύεις μακροϑυμίαι, 
ὅσης αὐέσεως, ὶ ὅτι, Εἰ καθ᾽ ἐκούτην ὁ Θεὸς ἐπτεξήοι, συ εδὲ βερυχοὼ δ ἔζησα γεϑοι 

ὙΜ|48.)» ( κῸ πυδοφήτίω λέγοντα ̓ Εδἂὄω αὐομίας τ Ῥατηρήσῃς Κύριε, Κύριε τίς ΩΝ 

φύσεται 1) αὐτῷ χάος ΕἸἰσνρὼὺ σϑενεὶ δυοαρανὰς ΝΜ πυφλασιπήόντων, ΔΛ ὀψμ 
καὶ μυρία παίϑης δεινα;, σεἴδπτω τω ἀξίλν ἔδωχας ϑίκδωυ. ᾧὶ ὅτω ἔμδυος ποιῷ 

. λιώ τὸν πῦλον ὀῤανψεις ὁ διωνήσῃ χτ Τ᾽ ἀσροφήτίω λέγειν ὃν ϑπον Ἐλτπολείἡ 6λ: 
φος Ἐχὶ ζιὶ πηγαῖς Ὁ ὑδυύτον, ὅτως Ὠγχιποϑεῖ ἢ “ἡ μὰ πσοϑς σὲ, Θεύς. ἀξιοδὲ “ 

ξεταίσαι, ἰ δύποτο τῇτο ὃ ζῶον Εἰς μέσον παρήγαγε. διψαλέον πώς 81 ἡ ἐλαθη, 



Ἑϊς φὃ μα. Ψάμ. δ1τ 

καὶ δα τότο (μυεχῶς τρέχει ἔχι (ις πηγαὶς ὑδώτων. διψαλόον ὃ Ὑδ οἰπὸ τε τὴς 
φυστως, πο τὸ τῷ «ὄν ὀφεῖς κατεοϑι εἰν, ἡ τοῖς ὠκείνων τρέφεαϑαι σώμασι. ποίγεωυ καὶ 

σὺ ποίησον τῷτο᾽ Τ᾿ νοητὸν ὅφιν καταφαγε᾽ ἐδεύφισον Ἐ' αἰ μδοτίανκἢ διυνήσν δὲν ἂν τὸν ᾿ 

ᾧ Θεοῦ πόλον. γα ϑούπερ ΡΣ Ων πονηρϑν ((ἰωειδὸς ῥυπαρϑις ἡμᾶς ἐργάζεται, χαὶ Εἰς - | 

ς ἀαπύγεωσν ἐμθαλλει" ὅτως ὁ ἐδωφίσωμδν ἡμδ τες αἰ μὗοτίας, ἐν ὠκκαϑαρωμϑν ᾿ ' 

πονηράλυ, διινησύμβα, Ἢ ̓σολέψαι καδὸς τν πνθυματικὸν “πὐϑον ἡ μ᾽ πολλῆς “Ὁ 89- ' 

βυμίας χαλῷ τὸν Θεὸν, αὶ Ὁ φίλίξον ὀψαήειν στφροϑρύτερον. νὰ μινὴ ὄχζρ᾽ βημιαύτων μόνον, η 
δλλα καὶ δὲ αὐτῶν “ἿΨν ἔργων ζωτίω ψάλλε δ πακοίω ἃ γὃ δια ὅτο οἷν ψαλμες 
ἡμῖν ἧσεν ὁ μοικαίλος ὠκῴνος, μάλλον ὃ ἡὶ ἢ πνθύματος χαίφας, ἐχ ἥώ (αὶ ρήματα λέ- 

τὴς τογωμὸνμ μόνον, δ ἵνα, αὶ δζρβ Ὁ ἔργων αὐκἄν' ἐμιμίετῶμϑν, μι τοίνεωυ νομίσρες διαὶ ὅτο ο)- 
 δάπόω να ᾳ ΡΥ μίάτο εἴπῃς μόνον, δλᾺ ἵνα, ὅταν ὑποψαλλης, συν ϑύχας {ἢ γοησῃς 
δ ,ἰ πὐαχϑίω οτὸμ γὸ Εἴπης τῶν (ξό πον ἔχιποϑει ἡ ἔλαφος ἔχὶ πηγαὶς δ ὑδε- 

τῶν, ὅτως ἔχιποϑει! ἡ ψυχὴ μου πσϑϑς σέ, ὁ Θεύς" (μέλου τω] Θεῴ, γραμματεῖον ξ- 

γκαψας χωρὶς χάρτα νὰ μέλανος, δζρ τῆς φωνῆς ὡμολόγησας πϑύτων αὑτὸν μάλλον 
τς φιλῷ, ᾧ φυϑὲν αὐτι πὐδοκρίνειν, χα έοϑια τῷ αὖθ αὑτὸν ἔρωτ. ἐὺ ζήνιω ἐΐξελϑων ἵἴ- 

δὴς γιωώκα δὺμορφὸν τινα χαὶ αἰκόλφφον, δελεάζυσαν σεὴ αὐϑϑς τὸν ἔρωτα καλούῷ, 

Εἰπὲ ἀσοὸς αὐτίω᾽ αὶ διυδαμαὶ σοι αἀἰκολουϑῆσαι, (μωϑυκας ἐθόμάω ποὺς τὸν Θεὸν, 
παρϑιτων “Μαδιλφών, Μ' ἱερέων, “ν᾽ διδαισκαίλων ὡμολόγησα. ἡ αὑσοοθμέν 

λ|9, τῆς τσ αχρῆς ὅτως αντὸν Φιλῷ,, δ) ὅ9πον ἔχιποθεῖ ἡ ἔλαφος ὕχὶ ζις πηγαὶς Ὁ 
1ο υδουτῶν, δέδοιχφι το φιθζοναι ζαμξ (ὠϑνκας. ὠὐκνον λοιπὸν μϑιετῶ τὸν ἔρωτω. ἐδω ἰδῃς 
Ὥργύολον κείωϑρμον ἐχὶ τῆς αὐχϑοϑιο, ἢ ἱμώτια, χουσα, ἐτέρρυς συζοιωζε,οἰκόζᾳς ἔχον. 

ζ ἴπανες χρυσοχα λίνους, μηδὲν πάϑης «ἰπσὸ τῆς Φὸντασίας τὐκείνης, ἀλλα πώλιν 
ἐπαδὲ σάντω, ὁ Εἰπὲ πσοϑς τίω ψυχέω τω (ω' “οϑ μιαροῦ «πε άλαμϑμ, 
ἡ πον ἔχιποϑεῖ ἡ ἔλαφος δχὶ (ας πηγάς ὦ ὑδάτων, ὅτως ἔχτποϑεῖ ἡ ψυχή μου 

| ἐς ποὺς σὲ, ὁ Θεὸς᾿ αὶ φκειωσοὶ ἴθα ὃ γράμμα, ἡ ἡ μδιμ' αὐτὸ ἐποιήσα μϑρμ τῇ. μηδὲν 
διυ φιλώμϑυ «Ψ βιωτικϑὼ τύτων, ἥα ἀχρατος ἡμῖνὸ ἔρως ὠκεῖνος μείνη, αὶ μὴ οαδό. 

μδνος αἰοϑενέφερος “λρηται. (ὅτ ὁ πλούτος ἀπθτα πλούτον, πόρτα ϑησουρϑν, παῷ 
ὑυδονίμησιν, πᾶσον δόξαν, πᾶσαν αἰξκφ μεῖδυ ἡμῶν χαείσαιϑαι δυωωήσεται. τούτον 

χα τέγωμϑρ, ἡ) συοϊέγὸς ἑτέρϑυ δευσύκῖθα. Εἰ ΡΝ ὧ τὸν αἰογρὸν ἔρωτα τούτον φιλθιῶ- ; 

ἐὼν 109π͵η’ κύρης τὐδιχαιόνϑμοι πολλαχις " αἰμόρφα Φνὸς, ἢ πατέρων αἰτειλοιούτων, ᾿) φί- | 

λων ἀνειδιζ ὀντων, Ζ ἑτέρων πολλών «αἰ ϑθαλλώτων, Οὐ οὲ ἔχ:ςρέφονται αλλ καϑϑς ἐ- ἢ 

χείνζυ Εἰσὶ τεταρδροι, ἡ οἰκίας χαταφφρονούσι,ἡ πατρῴσ κλιή φυγὴ ϑύξης, ὶ θὐδυκιυυΐ- 
σεως, ἡ φίλων χυ"Βαινέστις ὑπερφρώσι, μιεγαϊλέω νομίζοντες ἔχειν τ θα μυϑιὰν τύτων 

ἀπόῤτων, δὼ θὐδυκικιῷσι ΟΝ τῇ ἐρωμϑέῃ μόνον, κῶν (ὠτελής ἡκαν ἀτιμος, κῶν ἡτισοιὼ ᾿ 
45 ἐχείνη ᾿ (ὦ τὸν Θεὸν φιλοιῶτες ὡς χοῇ, πότε αἰϑήσονται “ἥν αὐ, πίνων "ΔΜ λαμυ- ᾿ 

-ρών, ἡ λυπηρῶν ) Οὐδὲ ὀψονται μδν δἶχυ ς φόυτασίας τῷ “πϑρόντος βίσ, πσδϑς ἐ- Ι 

χεῖνον τετοαμϑιοι τὸν ἔρωτα, δλλαὶ παίσης (ἃ κατα γελοίσυσι τὴς δὐημεοίας, πασης "ὶ 
«αϑερόψονται δυασραγίας, καοϑσδεδενϑβοι ῷ πόϑῳ τῷ Θεοῦ͵ ᾧὺ σστῆὸν ὦλλο δρώντες, ᾿ 

Ο δλλ᾽ ὀκέγον μόνον, καὶ πϑυταηϑῦ αὐτὸν Φανταζόμϑμοι, ὼ πότων μακαθλωτέρους ἑαυ- 
49 ὧν “ἢ νομίζοντες. καὺ τ πενίᾳ, καὶ ὦ ἀτιμία, καὶ οὖν δεσμοῖς, καὶ ἐν θλίψει, κἀν 

ὦ πίς ἐσχάτοις ὦσι κακοῖς, ἢ; βασιλέυνόγτων αὐ Μ᾽ ὠμεινον ἡγήσονται δζρικεῖα νι ον πά-- 
σιν οἷς α᾽ πασχωσι, ἑαυ μαφήν ἴνα πὐδαμυϑίδν ἔχοντες, ὧ Δα. τὸν ποϑούμϑινον ζωτα } 
παραῃ. δζῳ τον χαὶ ΠΠαὐλος, Εὖ κϑιϑημεθλνοῖς θπχναΐτοις ὧν, ῳ δεσμωτηρίοις,» γαυα.- βΚοριΘΑγὶ ' 

Οβεγίοιζ, τοπι. τ. Ἐξὲν γίοις, 
} 
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616 ΧΙΓΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΔΛ 

γίοις, οὖν ἐρημίαις, ον μα ςιξιν, εἰν μιν σίας ἑτέραις κολαίσισιν ἔχαιρε, χα ἠγάλλετο, «αἱ 
ἐσκίρτα, ὦ ἐκαυχάτο. ᾿ γεν δὰ ἔλεὴν ̓  ὅτί ̓  μόνον ἢ ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης “τῷ Θεού 

δλλα ᾧ χαυχώ θα εἰν ταῖς ϑλίψεσι" νι 5. πελιν, Οτι χοήρω ογζοῖς παϑήμασι, ᾧ α᾿. 
τὸναπλυρώ ζᾳ ὑςερήματα “Ψ' ϑλίψεων Κ Χοιφοδ τῇ σαρχί μια ἡ χαοιν ὃ ὩράΓ. 
μὰ χαλά, ὁμολογῶν ὅτω χαὶ λέγων ̓ (π "ἡμῖν ὥτως ἐχαριοϑη στὸ τῷ Χοιςο 4 ἐμόοας, ν. 

ὦ Εἰς αὐτὸν πιςεύειν, λα ἐδ τἷρ αὐυτῦ παν ζοιαύτίων χα] ἡμεῖς αυουδα ξωμῦμ "Ω 

νώμῶυν ὄχεν, χα! Αϑ' ἡδονῆς ἀπόντα Ἰοἰσονϑυ ᾳ ποϑαυ ώλογτα λυλγηρᾳ, διωυησό. »,ἦν , 

εἴϑα ὃ φέρειν, αὐ τὸν Θεὸν Φιλήσωμδϑυ ὡς ὁ προφήτης ἐφίλησεν. εἰ γὸ δὴ μένον χπὲ πῇ; 
αὐ ἀκοῆς ζεύτης ὅθ]ν ἰδὲὴ ἀυτύ ὃ φιλίξον, δλλα χαὶ εἰπὸ “Μ ἐξὶς ῥημάτων. Εἰπὼ 
2}, ὃν ὅϑπον ὕχεποϑεῖ ἡ ἐλοιφος ἔχὶ ζιὶ πηγαὶς “ῥ ὑδωώτων, ἅτως Ὠχχιπυθεῖ κα ψυχίτο 
μιν πσϑϑς σὲ,ὁ Θεὸς, ὀπή γαγε 5 Ἐδίψασεν ἡ ψυχή μιν πρϑς τὸν Θεὸν τὸν ἰαι- 
69», τὸν ζώντα πότε ἥξω χαὶ ὁφ,ϑέσομϑι ᾧ αυροσώπῳ τοὐ Θεού, 

Καϊοίκ Εἶπε ἐφίλησεν καὶ ψυχν μὲν δ Θεὸν τὸν δώντα, συ, ἠγάπησιν ἡψυχήμῃ 
τὸν Θεὸν ξώντα λα ἢ δύϑεσιν οὐδείξηται, δίψος ὠκάλεσε ὦ φίλον, αμᾳὐ. 

πρα ἡμῶν δηλών, Ὁ,τε αἰ σκαες τῆς ἀγάπης, ᾧ Ὁ διηνεκὲς ἃ ἔρωτος. καϑείπτρ γὺ (ὃ ιν’ 
διεψώντες, Οὐκ ὧν μιᾳ τῦτο ποίορυσιν ἡμέρῳ ἢ δύο χαὶ τίσιν, δλλὰ δζρ πϑρμτὸς ρί, 
ὃ φύσεως Ἐχὶ τῦτο ἀὐχϑύσης᾽ ὅτω δὴ ὁ μακαίρλος ὠκῴνος, ἡὶ πϑρτις (ὦ) ἄγοι, οὐκ ἡ 
μἰὰ μόνον ἡμέρᾳ, οὖν καιτουύξει ἐγλμοντο, καϑοίπερ πολλοὶ ἢ αὐ, ϑιοόνπων, Ο θὲ οὖν δυσὶ κα 
τοισὶ (τῦτο γ)5}} ἐδὲν γαυ μαφὺν ) δλλα διηνεκῶς ὶ καθ᾽ ἐχάφην ἡμέρριν ἐραύντες διετί. 
λφωυ, τὸ ἀγαπτίω ὀπέτεινον. ὅπερ δίωυ ἢ ὅτος ἐμιφαινων ἐλεγεν ἐδίψεσιν Μυχ μα 1ο 
ποῦς ) Θεὸ ἰχυρϑν, τ ζώνγτα ̓ὁμοῦῖ αὶ τίων αἰτίδν ϑάλων Εἰπεῖν, ὶ δείξω βευλό-. 
αϑρος πτῶς ὁὺ ἄις τὸν Θεὸν φιλήσεια. ὄζρῳ γὸ ΔΜ ἑξης τῦτο ἐδήλωσεν, Εἰπων᾽ δηἐ- 
δίψυσεν ἡ ψυχϑ μιν ἀγοῦς (δ Θεὸν, ἡ ἐπαλ λα γων, “ ζῶντοι " μονονουχὶ φρδαινω, καὶ ἐμ-. 
(οὐν πᾶσι τοῖς ποῦς ζᾳ βιωτιχᾳ πράγματα χεχννόσι ὦ οὐδὲ σώματα μαίνεοϑε ,ηἡ 

σωμάτων ἐρᾶτε, ( δύξης Ἰχιϑυμεῖτο ; τί τρυφῆς ἐφίραϑς ; συ οὴν τύτων αϑύει κὸ ζῇ ϑι- ὃ 
νεχῶς, δλλα αἰ αὐῥᾷ ὁ παρέρχεται, ἢ σκιῶς ὅθην " ἐδωμινότερα, ὶ ὀνείρων ἀπατηλέ- Ἀὐμηα 
τιρρ, ἢ δ ΠΝ: ὀύθήων βθυφϑαρ ρα. πῶς Ὁ» οἕχ βυφϑαρτότερᾳ, ΟΥ̓ μα 

τῆς παρϑύσης ἡμᾶς καταλιμπόμοντα ὅ ωῦς,ζο 5 (ἢ ασο9 τῶν εἰγζζιϑω χαταλυόμϑμα; 

ἄπισος αὐτῶν ἡ ΚΊῆσις, αἰδέξαιος αὶ Φπόλαυσις, ὀξύρῥροπος ἡ μετωζολή, ὉΧῈ Ὁ Θεοί, 
συ εἰὸντυύύτων ἐξ, διλαὶ ζπὺ μϑῥει διηνεκῶς ὅτε δλοίωσιν,ἶτε (ζογτίω ἦνα δεγόμδνορ. 19 
ἀφέντες τοίνιωυ (αὶ πρόσκαιρα ὶ ἐφήμερρι, Τ' αἰώνιον ἢ διηνεκῦ φιλώμδμ. αὶ ὙᾺ Κθ!ν 
ἐκῴᾷνον φιλοιώτα κριταιαουυ ϑέωζαι ποτε Οὐκ ςιν ἐκπεσεῖν (Οὐχ ἐςιν ἔρημον ΣΥΝ, 

Ῥ φιλουμδνα. χρήματα ὀφιλωδ," τὴς τελθυτὴς ἐπελϑούσος͵, ἢ καὶ τρξ3 τὴς τελέ,- 
τῆς, γυμνούται δὴ] ποϑουμϑγων. ») δύξης τίς ἐρωΐν ὃ παρούσης, ὦ αὐτὸ πᾶϑαι πολλά- 

κις. ὦ Φ ἢ σωμάτων ἢ καλλος,πολὺ Μ᾽ Εἰρηνθῥων χατασζένυτωι ει τον. χαὶ πὸβ- 

τὰ ἀπλώς τὰ βιωτιχῷ παρόσκαιεφι,κϑὶ ἐφήμεροι,χα; Ὡρὶν ἡ προ λμέοϑαι κὁὶ φλυῦναι, 
θύλέως ὑποπηδᾷ, ὁ 5. δῇἢ΄ὗέθπνευματικδὶν ἔρως, ζριυυδντίον ἀπὸμ᾽ ἀκμάζει ϑιπέχώρ, 

κὶ αἰϑεῖ, γήμας Οὐκ οἷδεν, ἰὶ παλαιότητα δ ἔχεται, οὶ μεταξολῇ τίνι ὦ (πῇ αὶ δηλίᾳ 
τῇ τῷ μέλλοντός ὅφην εἰ πυ’διθιωος' ὡλὰ ᾧ εὐζωῦϑε ἔν χεκίημϑμοις ὠφελά ἀᾧ «ἶδι- 

(ώλλϑι πλύτοθεν, αὶ ἐπελϑυγίζᾷς οὐγτεύθεν ούοο ἀφίησιν, δννναὶ συναποδυμεῖ ἢ συμμέ- 4 

θίςαται “τύτοις, ἢ δι Φωξήρων αὐ λαμησδοτίρας αὐςῶν: Φ᾿συφανει χτ' τίω γα! 

ἐκείνζυ. ὧπερ δώ Εἰδὼς ἡ ὁ μεΐκαολος Δαζὶδι, φιλών διοτέλει, χα τὸ ἔρωτα ον 

ἡνείχετο κρυτέχειν ἔγδὸν, δυλαὶ πόμτὶ ὥοπτῳ δεῖξαι τοῖς αἰκούσσιν ἠπείγετο ὃ πυροτῇ 
ΕἸσ0} 



Εἰς (ὃ μαι Ψψάμ; 6:7 

θγδὸν αὐτὸν ν(μωμέχον. Εἰπω γ᾽ ἐδίψησεν ἡ ἢ ἐν ΜΒ , ποὺς δὶ Θεὸ φ ἰρωρὸν, τὸ τὸν 

ζώντα, ἐπήγατε" πῦτε ἵξω ᾧ ὀφιϑησομοι τῶ πσρσώπῳ ζ Θεοῦ, Ὁ ὁξᾳ καιόρόμον ἢ ὁ μ- 

ϑόοϑπον, ὟΣ ἐμιπιράμϑιον. Εἰδὼς γὰ ὁτί ἐντεῦθεν ἀπελθὼν αὐτὸν ὄψιται, συσὲ 
πίω ὀμαξολίω ἀύανϑὲ εἰ 8δὲ γῈ} τπι πίω . αὐαύβλσιν, ΚΣ Ὡὐποσολικῶν ἡμῖν ο)- βΚοβ, 

ς ζώϊα δείκγυσι φρϑνημίι. ναὶ "δ ᾧ ὀκῴος ἐφενέν Ἐχὶ τὴ τῇ μελλήσει τῆς οντεύθην ὦ. 

ποδυμίας" ὺ τ Ὁ αὐτὸ ὅτ Ὁ ἔππιο:. δ τῦτο ἐλεγε᾽ πύτε ἥξω κι ̓ὀφ ϑησο και τῳ 

ππξόσωπτῳ ̓  ̓Θοο, ᾧ Εἰ ἰδιώτης τις ὦ, Ὁ, "ζω πεινὸς, αὶ Ὀ οὖν πενία δωών, μέ μέγα, Ζ ἡ 

ὑπ, ὃ τῆς παρόσης χατοιφρϑνησοι ζωης" πλίω ὧν ἅτω μέγα καϑαίπερ με, ὡ βασι- 

λέα ογταᾷ υ!σαύτες ̓ὐτολθιύονται τρυφῆς ͵ Ὁσαύτης μετέχοντο, δόξη, ν΄ γίνᾳς ὀύγρη- 

το μδύογ ἕυολας, χα] πολλῶν χρατήσονται πολέμων! λαμσον ὄντα καὶ ᾿Ἰίδοξον πϑυ- 

πιχοῦ, πϑώτων νϑὺ χαταγελάν τύότων, χαὶ σρλούτου,γ αὶ δύξης, καὶ πρυφὴς αἰπαΐσης, 

χεχῃνέναι ἢ χσδἧς ζα μέλλοντα  γοδ» μεγαλϑηύχου Ὡινὸς 81 αἰ ϑυοίαρ' τούτο φιδο-. 

σίου ψοχ , χα τὸν όφανιον ἐρωμθῥηρ ἐρωτου. τούτον δὴ χαὶ Ὑμεῖς μὶμησώμεϑοι, 
χα μη ) λιυμαίσωμϑῳ (ᾷῷ παρόντα , ἥα ϑαυμάσωνϑυ μμέλλοντου “μάλλον δέϑαι- 

Ἴ ἀέομν ᾳᾳᾷ βεέλλονται. ἥώ μή ̓λαιυμαίσωμϑυ πϑρώτα. ἐαϑρ)Ὁ» διζινεκὼς ταῖς 

αἰρὶὸ ὀκείνων οὐνοίαις ὐδχᾳτοίδωμδν, καὶ τίω βασιλείαν ἿΜ ὀνραναδν, τίω αἰθοινασί.- 

ἂν, τίω ἰώ τίω ἀτελψστῆτον, τέω μετ ̓ἀγΐ λὼν ρείδρ, πω μῷ Χριφοῦ. ὀζατοι- 

(μω, τίω αἰκήρατον δόξλρς οκείνζωυ, τω πείσης ὀδγυύης ἀπηλλαγμένων ζωίω αγαδλο- 

γισώμθα πυθὸς ἕαυτοις, . ὁτὶ δαχρυα,ὺ ὀγέίϑυ,, λοιδροίαι 9είγατος, ὑ αἀϑυμία,ὐ πύ- 
ἐὀνδρρὸ γῆοαθ, ὀνοσος, αἰβῥωτία, κα πενία,, ἡ συκοφαντία, ὼ μία, ὦ αἰεδρτία, ἢ 

᾿μπιγνώσις ,, χαὶ κόλφσις » ἴδ ̓ μψεία , ΚΑ ̓ Εἰ π ὅτερονκῇν ̓ᾧ παρϑντοῖ βίον α) 

λυπηρϑν"ὰ αἰηδὲς, ζώτα ἀἰπόμτα οπεέλήλρται" δντεισενάενεκται ἃ ὃ ᾽ ἀὐτὶ τῦτων Ε,- 

ἡμώ, ἀγάπη, λαοὶ, δόξα, φιιω, λαμιασεύτης Οἷα, ὦ ἀπερ δ Οὐ λόγϑς ἴϑατῖ- 
τμαδώνσαν Οὸ δὲν ἡμᾶς ΥΜ Ἕ παρϑντῶν αἱρήσεται, δλλα ἡμεῖς δμωνήδβα λέν λέπιν 
ΧΩ σαξοφητίων κῦτΕ ἡξωὺ ἡ ἀφ ϑησοριαι των δελσώπῳ τῷ Θεοῦ, καὶ "Ὁ ὅτω 

3 ὅτε Εἰς ἀηοοιαν πὸ τὸ ᾧ βίπ Ἄσμιφϑῶν, ἅτε Εἷς αϑυμίαν "ἰπὸ στὸ λυπη- 

μῶν ἐμπεσουκίθω. ν᾽ Φγυνος, ὃ κενοδοξία, οὐκ ἄλλο τ ἩἈζοιύτων ἡ ἡμᾶς αἱρήσει ποτέ. μὴ 

ζμιω απλωώς ζούϑα Εἰσίωμϑμ, μηδὲ (ὲ ὑπακοαῖς ἀφοσιόμϑμοι λέγω μϑμ, δλλ 

᾿ὀ βακτηρίας αὐζαι λαξόντες ὀξέλθωμϑι. χε: ἢ ἐκαι φὴς “99 πολλίω ἡμῖν λές 
ἴα φιλοσοφίδμ, χα Οἷς ϑύγμά δίϑρ)γὼ γώσου αὶ Εἰς βίον ὠφελῆσαι ζὠμέγιχα" κα Λῷ 

ἀχριςείας ὠρύτην ὅὄ ιέρθυνησωρϑῳ ῥὴ βησιν, με »αἴλϑα καρπωσόμίθα, αἰγαϑοί. ω δὴ πιίδυ, 

ὅπα ἀοολίου, ἅτε ὁκ γηείδῳ ογζῦλα δὲῖ Γαοξαλέϑαι. και ΧΩ πύη ἧς, χα] Ὁ Υ̓ 

πενίαν Ὑπρρὴς βιζλίων," βιλίῳ ἃ Ἢ ἔχης, ὁλῆς ἢ μὴ ἀπολαύησ' (ώ παχρας μόν 
τὺ) γρυτύρῆσι μοι Μ ψφαλ δέ, ὡς ὐὐζιϑ οὐσσοψαλλεις, ὐχι ἀπαξ,ὐ δὶς, δὶ τὶς, 

3 δλὰ σ᾽ πολλάκις, ᾧ μεγαίλξω ἀπελθὼν ̓λήδῃ αὐ δαμωθίδν.ὃ ὁ. γϑιὼ [ ̓κὐ “οἀχοὴ 

αὑτὴ πόσον ἡμίν ἀνέῳξε γισαισρϑν. ᾧ μή μοὶ λεγέτω τίς, 67| καϑὶ τὸ Τῆς ἐρμέωυείας Οἵν 
ἤϑεν αἱ αὐτῆς τίο δυωαμυοὲ Χ) "ὸ ζ,.; τῆς ἐρμέωυείας, ἐν πϑρμηὶ χαγρῷ ὃ ῷ ὁπώσοιων υ βυ- 

ληνδύῳ ππρϑσέχεν ϑυσιωυοαῆοςὴΝ λυσσακρη, Εἰ Ν᾽ μόνον ἐπαίδδυσας σοΐυτον λέγει, ἢ 

δ νξύπον Ἐχιποϑεῖη ἔλαφος Ἐχὶ ῶ: πηγάς νη ἢ ὑδούτων, ὅτως Ἐχτπυϑτι ἡ ἐψύν μου «ρὸς 

40 σὲ ϑΘεύς᾽ ἐδίψησεν ἢ ̓ψυχν μα τεὸς τὸ Θεὸν τὸν ἰλθφῦν, τὸ ζώπα" πότε ἡξω . ὀφϑής 

ἑωδ ᾧ τξρσύπτῳ τὸ σ Θεοῦ, καὶ Ὄ πολ τῆς ἐρμδιυείας Ἴρχει σοὶ πᾶσαν οὐνθείνωι φιλο. 
σιφίαν. οὐκ αὐτὴ ὃ μόνον, διλὼ ᾧ ἑ ἐκατι αὐ πσακοὴ τὸν αὑτὸν ἡμῖν παρέξεται πλούτον, 
Ὁ ὌΥ ἐλ Οἴπῃς πάλιν᾽ Μάκαδμος αγὴῤ ὀφοξόμϑμος  Κύδλον, διυνηθῃς Εἶδα φδρκζαὶ 

τέ Ομιγίοῦ, [ΟΏ}. ὁ ΕΠ 3 ποτὶ 



όιτ8 ΧΡΥΞΣΟΣΎΨΤΟΜΟΥ ΕΡΜΙΙΝΕΙ͂Α 

“πύτε ἐδθινὺ 0 λέγηε᾽ . ἐἕ πλεΐουτα,υ ΠῚ ἀρῃν τουραὶ Τ' δυμορφονἐτ τ ῥώμην χεκτημδρον,ς .Ὁ 

οἰκίας ἔχονται λσιαηδα οὐ οὖ διυυαριίαμε ὃ οτα γα Τ' ὧν βασιλεία τρεφόμενον, εκ ἀλ. 
λον ἔδενα, ΔΛᾺ 51 οὐ ϑυλαζεία, τ τ ον φιλοσιφίᾳ, ἐ ε οΥ φίίῳ Θοδ οὐτὰ ζηλώσει, ̓  

μόνον Δ 9 ζ μέλλοντα, δλλα αὶ ὶὶ δὶ αὑτὰζᾳ παρόντα. » ὁ γϑ ὃ οὐζθα, οὗ! ἐκείω 
δυνατώτερος. ξςι ἰγὸ δὴ νόσος Ὦππςῃ: ποτε, ὁ ὦ τίω αἰλφυργίδαι ἔ ἔχων) δὲν οἰπὸ ἣν ὃ.- 

ρυφόρωνί ὦ τῇ τῆς πολλὴς φάυτασίαᾷ Εἰς κἰοαμυδιὰ ὠφελ 4ται τῆς ἀβῥωρίας' ἀλλα ἣ 

οἰκείων, Ρ πατέρων, Ἢ πόρτων παρόντων, ἡ υσῶν ἱ ἱματίων Ἐπικειμδῥωνπεὶ Χὴ ἰχῦτχει- 

μϑέων, ὥσπερ ὧν καμίνῳ κεῖται χαιόρϑνος. 65 εἰν δὐλαζεία ζω καὶ ᾿ τ Θεὸν Φορέμδμο, 

1 ἐπαΐος, Οὐκ οἰκέτῃ, Οζι ἀλλν ᾧμος “ ὀντος,αἰναδλέψας αἰ δ ϑδανονς υ πολλάκι, 

ἀλλὰ δὶς Ὗ τοὶς στὰ σειν τίω γιοί μένον ὠκείνζω ἐσβεσι τῷτο κα! ῳ ταῖς κὐξδιςασεσι χα! Ιὸ 

οὖ τοῖς αδοκήτοις πτσι (υυμιξννον ἰδὸ! τίς δῤ΄ τὸς ζ ω πλούτῳ ὼ αὐξιφανεία, δου. 

βαρῆνοις" «ἄν εὖ ϑ)λαξεία καὶ ὁ φιλοσοφία, ἀταρφγως ὠπόμτα φέρονζι. χὰ πο 

τύτων ὃ , πλύτων κὰν μηδὲν συμιπέσῃ δεινον,στλείονος [ ς μωειδὸν ἢ!  φοζυρϑμε Ὁ Θιὼ 

ὼὸ ὁ χαλειρωτέρας ἡδὺγὴς γέ ΡῈ σλυτοιῦτος ωχ. ὠκεῖνος ἃ ἅ δ, εἰ. δ ἔξω)ον σο- 

λαύᾳφ' φῇς, Το λιμῷ ζώντων αὖ αἰχταΐτων χαλεπεύτερον διρικείσεται, τὸ οἱ οἰχεῖ δ, ἑαυπὴ ις ἱμ, 

ἀϑαμιμνήσκων κοινὴ πονηρῷ ἡ συξών (ὑμωειδότι εδὰ ὥνξ ὃ κἀν ὃ ὀμαίχαίας ὌπΟΡῊ φοφῆς, 

Τ πάσης Ὡἰπολαυὼτων χρυφης ἐγυμότερφεῦ ἔφα, ἐλπίσι “ρυηςοῆς ((ωυτρεφόθμοι κα άι 

αἰμοιξας Ἢ οἰκείων χαιτορθω μαίτων καθ᾽ ἑ ἐκούτιν πξλσδυκδ τίω ἡμέραν. χὰ γα μὴ 
μαχρὸ ν ποιῶν τὸν λόγον δόξω παρονοχλῷ, τοῖς φιλοπονωτέροις κουτοι λιπτῶν ἐκαφν οχ- 

λέγειν αἰ ποιαχϑζω, καὶ τἰω εἰγαποκειμδύζωυ αὐτὴ ἢ διιύαμινν διερειενά εϑει, ον ζιῦϑα κα- 10 

ζωλύσω τὸν λόγϑν᾽ ἐκέγα χρλοᾳινέσας υ μϑῇι) τὴ αἰ γαίπη, μυὴ ἰπλῶς ογζοωῦϑαι Εἰ σῤὰι 
ΡΝ ὥασερ εδρογαοίζα Ως ψαανας λαμιρλύονζαε, ὀχρτηρεῖν, καὶ ) μελετάν οἴχοι 

δηηνεχῶσ, καὶ “σοὺς φίλοις, χα! τσϑϑς γιυάχαε' ̓ ὦπόμτα τα λέγεν᾽ καὺ ταὶς 

διενοχλῇ, κα πτλυμία Ὁ σναφῇ, καὺ λυμός, κῶν ἀλλο ὁτίοιο ὅτερον παῖς, ἀλοβ Ὁ 

ζῳν, αὐταὶς “ ἐπ᾿άδεν (ἰωεγρε ἵνα; χαὶ ᾿ κτ' τὸν παρϑντα βίον γαλήνης “πολλῆς δ ηρ- 5 ΜΝ 

λαύωμϑρ, ΧΗ ̓ Εἰς τω μέλλυσαν ᾿ξωὸ μα αἰωνίων αγαϑῶν Ὀλχιτύχωμεν, ἡαοίικὶ 

φιλανϑερπίᾳ ᾧ Κυρίᾳ ἠδ! ἴησῦ Χεινού, δὶ ἃ χα) «ἴθ᾽ ὃ τω πατοὶ ἡ δῦξα, ἁμᾳ τῷ 
αἰγίῳ πνεύματι, Εἰς (ὧν αἰῶνας Τῇ αἰώνων. Αμέω, 

Ὁ. 

Ψάψι. μγ. ΤΩ ΝΙΚΟΠΟΤΊΩ, ΤΟΙΣ ΥἹΟΙ͂Σ ΚΟΡΕ. Ο ΘΕ. ῃ 
ὃς, οὖν τοῖς ὠσίν ἡμδ ἠκούσαιμϑμ, ὁ οἱ πατέρες ημδμ αὐηγΐε εἰλαῖν ἡμῶν ἔργ 
ὃ ̓Εἰργάσω ον ταῖς ἡμεέφρις, αὐνὖἶ, οὐ ἡμέραις Χο χαλαις. Αλλος ἐρμη- 
νϑυτής φησιν, ΕἾ ἡμέραις ταῖς ὡρίν. Αἰλλος, Τ'αἰς Φρχηϑεν. 

ὅ Οὐ ψαλμὸν τῦτον λέγ ἄ' ὥο περφήτης, λέγ οὖκ ὁκ τῷ: Ἴ 
ὦ σώπου οἰκεία, δλλ ἐκ σσοϑσώπα ἿΜῬ Μακχᾳίζαιων,ζῷ ἐν κεῖ. 

γῳ τῳ  γρόνῳ ἐσόνϑμα ϑινγϑύμϑμος ᾧ πσεγδναφωνοῦ. " ζμέπι κὸν 
Ν᾽ ὧὡ πσϑοφήται᾽ ἀπὸνᾷ αἰξιπεέρυσι (ὧν γόδοι," τύφπα- . 

ρελϑένζαις, ὃν; παρϑνῷ, τὸς μέλλονζς. ἥϊνες ὃ ῥι ὦ Μαν- 

χαζαγοι, χαὶ τί στεπονϑαισι, ἡ τ κατώρθωστιν, ἀϑαγκϑθον ποϑθ. 49 

τιν Εἰπεῖν, ὡςε ἡ τὴς αἰ πυνϑέστως ζὰ λεγόμδια “δυέοϑαι σαφέξερᾳι. ὅτοι γϑνέπελ- 
«Μακκαβ. 4. ϑῦντος Αντιόχου Ὁ Τ λεγονδύα Ἐχιφανούς, καὶ πϑύτοι Αἰ αφλείραντος, πολλοιςτε ὅπ 

βιασανϑῥου τίωυ πολιτείλῳ ὀἰξορχήσοαοϑειι τέων παρ ψαν, διέμεινὸν Τυῤεν ἶσα ἔπει 
θαῦμα! 
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ἀαϑενειὸιν αὶ ὁ ται Ἐδεμρμ ον Ὁ τὸν ξεμρϑει, ὦ Δ 9.λέγ9, ' γλβόμοίως αἢ 

} ὁ φρονήμιᾳ 
“ 

αὐτῷ 

Ι 
Ὁ Α 

' ἢ ΄. συσὲ 

1 ᾿ «- 

ἣ 6 συμμαχοιώτος (ὃν συφρατιωζας, χλήσεως μέξ9 νόνϑρος. ὅθε δὸ ἫΝ 

19 Ὡπεδων, ἕω ποιξται ππξέος ν Ὁ τότοαῆδμνλστων μέρϑεν υζ ἡ δείζια' αὖ 

»» 

Ν 

, 

᾽ν» 

ὑσυμῦνλ οις μανν ὃ πα μμένος, ΡΟΝ Θϑνο μασιν γίω, -" νϑους ἕω α-- 

νι“ Εν 
νι» οῖς 

 ,ἤ 

, 
ς 

, ᾿ 

τις οκ , 
9 Οφηοῖς τέτρ «μᾳ αὖ 

' “πονοὺς 279 τσοι τοίγίον 

ἰἴχυσεν ὁ λόγος ατεϑο ὀκῴροις ἐμφαις 
φό τοὺς 

σοι 

Α ον ἔλεος ΟΡ ὩΣ ἐτιβαἰϑείςερν κα Κα τω νίκίω. μελάνσα, 

πὐαξλωνε τς. πϑῃ δ β τὸ αχρλϑυλιὴν ζοτοι Ὁχὶ ὃ Θεὸν βίγψαι υϑρυ,αἱσρλιαῖς, 

20 οὐ ἔσωσεν αὐ τ᾿ λὐ, ϑροπίνζυ 'δὸις ὅθ], Ὁ πὸ ; Εἰπεν,ἠκούσεια ς᾽ αἶφφι 

ΝΝν δι, τοὺς κΚ εκ ὠτοῦτε 
"αἰ οὐκ ». Φ φ ματ ,Π 

γάκ ὠμ, οἰζ, πὴ τοῖς Ω, ὑ γίκζωυ. ἕω ρει Τίς αἰκϑύει 
ζω το δεν 

Π αὶ αὐτὶ, τίς ν ὃς» ἐλπίδὸς τω , 
ἑτέρῳ μθρΩ ᾿ ϑοΐπω 

ὗς 

" Τῆσοι Τῆς ὅγν ; ὑσαμϑμ ; ποίῳ σὰ οὐνὴ ἐδορ νον γαλων Φνων ἊΝ 

φρ ἌΝ ἡμίλι ΉΧ9 
ἰοίηο. 

“᾿“ Δ 
μι 

Ι κδος).- 

ἡ «δῆ, λογία, (ᾳ κα: Εἰὖσι μεν σς ὀδγρα ἀξ τῶν ̓ τὴς ονεργείας ᾷὶ 

ἦδ ("" αξαπολϑγις . 
ὡς τοὺς γι ὑχὶ (της ὃ τῦρι αὐζῳ 

“ 
διηγῶνται, ΝΜ σιν; 

! 
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λϑίωτες 
! 

οτὸμ ἡγὰ 
ἕω διήγη κινι» κόρνωι. 

Ι! φο κα 
ἰκζω " ποι-- 

κων ποιώνται τ' ᾿6ώσιν ἀκήκοθν δι, μαρτύρᾳς κα “ϑηκέωυ ποι 

ὼ πῷ κῳ ὁ τω, Φαΐίσκοντες τὸ ' Εἰω)ευμὸμ, ὑτῶν τέων τῦ9 ἡς “χερσίν 

᾿ 

δ» ποιῷ 
᾿ ΟΜ ὠτω 

, μϑι,ταῖς χέ 

ἀσιν ἀξία τω, 2 ὡν Ὁ αὐτὸ »Ἁ ατίω, 
ῇ στὸν λέγω 

ὶ ἡμϑι!} 

᾿"ὸ δαὶ ΝΜ ἀνὰ ͵ δθὴ τὸν αἴἰκρο ) ποιούμϑμ,ως ὃ . ἢ 7τυλ μοὶ μι 

ΤΟΝ, θηλα, ) 
ἰων τοΐμω δ ῶ αὐτὲ ποι μμηννῶϑ συ (ὦ ἐφ9 ΟΝ 

ἣν 
2.) ᾿ 

φουμϑρ 
ἜΥΥ γ 

ἢ 
,» εἐὠροιί οι 

᾽ 
ν" τίν δῷ '. 

γινὴ 4 αμάλησεις. ΠΩΣ φϑωλρδ: Ὁ Χο Ἄϑι ̓ ὀλεγϑν᾽ Α “ μΐων καντθυ)κ 
τίω" 

ἔωϑαι᾿ ἐπεὶ ον 
ἡ (Ὁ Ὡτοτο ἢ αὐτοῖν οὐκ ασδ9 

ἡδι “ἰμσφσαρῖν, ἀν ὅδ 5 τ 
σἱ αὶ χέρες ὐμδβγόψι 

»»-«“ ἷΝ ςος 

α ἴων. α. α, 



ὅλο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΥΜΗΝΕΙ͂Α 

τί Ὀσαῦτω καὶ τηλιχαύτα παθόντες δειναὶ δζρὰ τὸν Θεὸν, πατοίδος ὐκπεσίντις ἐς 
λάυϑεοίας, κυδευύοις αἰξεπετή)ωκότες, ὠλλοι ὃ ᾧ φυγαίδες μμόρϑροι, καὶ (ὰ ὀρηκὶ 
᾽ , ω] Ν Ν 
ἐρημίας διώκϑντες, συ σὴν π᾿ ϑύτων φασὶ τέως, οτι ὦ ὡ ὦ ἐπαΐγομδυ δ σὲ βογ,ϑησον ἡμῖν 
Ν ν᾽ ὡς ἐρημοι ΟὟ διχαιολογιων τύτων, ἡὶ Οέκ ἔοντες ἐξ οἰκείων κατορθώ μιούτων ηϑέρν- 
σίδω, ὅτως Εἷς ζῷ τοῖς πσδϑηιοις ὑπηῤγμδύα Ὡρὰ ἀ Θεοῦ καιτοιφεύγρυσι, δ "Ὰ 
ν᾿ 2. γ “δὲ ΙΗ) "» ᾿ συϑὶὲ "» 2 ( ᾽ ᾿ 2 ἣλ τιὺς οὐκ ἐηρνζῳς πα Ἐρησίλν ζῳυτο ποιᾷν, δα μαφον συυδὲν, τὴς αὐαΐγκης αὐτὲς Εἰς, 

τὸ ἑλκούσης ὦ ὃ ὀκείνεις τος διαδρὰς μεγαίλᾳ φϑεγξάαϑοι τἰπὸ δ ἑαυ κα- 
τορϑωμάτων, μὴ τὸ τύτων ἀξιοιω ζωϑαι, αὐλλ᾽ στὸ τῆς Τὶ Θεοί Φιλαν, ϑοφπίας, 
“- ͵ γ,.ϑΜ ως ») “» μ ! ᾿ »ν..) 
ἧς (ὦ ποατιρὲς ἀπάλαυσαν, Τ τὸ ἐς! ΤῊ ς πολλὴφ ζοαπεινοφ ρφσιοης αὐτὴὍ σημεῖο. 

μικρϑρ ἢ καντόῦϑῳν ἑαυτοῖς τσολϑυμέας χατωσκθυαζυσιν εἰ ταύϑεσιν. ϑρκεῖγὸ ἔθει 
1 χαὶ ἢ πσρόσηχϑοία, μόνη μυθίος κατωλύσαι πολόμας. 

Οἱ, πατέρες ἡκίδι διηγήσοιντο ἡμῶν. Αἰκούσουτε ὅσοι “δ)Ψ" παίδων ἀμελᾷτε δέ. 
μευτέρων, ὅσοι αἱ αθολιχὰ μϑιηίσματα ἀδογᾷς «αἰϑιορῶτε, ΛΡΜ Ὁ ϑείων διηγημῖχ" μι. 

λοιωζεις. Δλλ᾿ ἐχ ὅτοι τοιούτοι, δνλλα διζινεκῶς εἰν τοῖς διηγή μασι “δι τῷ Θεού ΚΑΤΌρ-: 
ϑωμῶν (ἢ βίον αὐήλισχον, ὃ ϑυστλλοιωῦ ἐποίοιωυ Ὁ κέρδος. οἵ τε) 8) παϑέντες, οὐ μϑή- τῇ 
μι Μ θὐεργέσιων ὄντες, βεληίοις ἐγίγνοντο " οἵχε ἐκείνων ἔκορνοι, ᾿ μικρὰν σεογνωσί-. 

ας αἰ ασύϑησιν ὧκ Μ διηγημῶν ἐλϑμῥανγον ἀϑτων,ὸ πσϑϑς Ὄιρέτῆς ζαλον οὐγήλϑν» βι- 

Θλί "ὸ “ὦ ἀὐρῖς σύματα “μ᾽ γελυνηκότων, αὶ πάσοι οφολὴ ἡ πᾶσα αἰστοιοι ζω- 

τα Εἶχε (αὶ διηγήματα,ὧν σὐοθδγ τερπνότερον,αἶτε κερδουλεώτερον ἰ. Εἰ γὺ ἁπλοῖ 
διηγήματω πραγ μῶν καὶ μῦϑοι αὶ πλάσματω ψυχαγωγεῖν Εἰώθασι πολλάχις (δ το 
ἀχροαζος, πολλῷ μᾶλλον ζωῶτα. ζαῦτω πολλίωὸ ἐδείκψυ τίου ϑυεργεσίδυ, τίω δυυία. 
μὰν, τίω φίαν, τίωὐ κηδεμωονίανρὶ μ᾽ τῆς ἡδιονὴς ανίςτι (δ) αἰκροατίωὼ καὶ απουδαι(. 
τερον ὁποίοι. ΩΦ Σ “ὐρόντες τοῖς γυνορμϑίοις ὸ δαὶ οὐ δαλαόντες αἰχϑὴ παρέδωκῥμ, αἱ 

ζω ἡ ἀκοὴ τὴς ὁήλως ὁμοίως προὲς πίςιν ἴση. “ἿΨ Ν᾿ παρϑντῶν ἡ ϑεωμϑμων ὃχ ὅήον 

δόμα 

"ἰα 

Ἐχίςευον (ὦ) μη παρόντες ὸ )εωμϑροι.ν μικρὸν ἢ ἀὐθῖς καὶ τούτο Εἰς πίςιν ἀλεμμα ἰωώ τ 

ἰδωμδν ὃ 4 διηγήσαντο, ἢ Εἰ αἰ ασυθέσεως " ὁμοίως μέμγζωτω. ἡ γὸ (ὃ μέλλονπί., γμαὶ 
γος δείοϑει τῆς αὐτήσιως Ὀχιτυγχόύειν, ὧν τῆς ἐτέρφις δυϑείσης χοαίρατος ὅμοια, αἹτίῖν 

ἡ, 88 λέγω, ζοιούτον ὕ81ν.ἢ αἰτεῖ τις ἡμιὰς οἰκέτης δωρελύ᾽ αὐ δείξη καὶ ἕτερον Εἶλη., "ὦν 
Φότα τίω αὑτίω, μέγιςον ϑιχφίωμα πόλαςῳ ποθ αλλύται, πλίω ἐὸμ μὴ τῇ Δ[9- 

φ᾿ Ρ ᾷ ἴ6 πραάδειγμα βλάπηη)). δζεφοραν ἢ λέγω πχφόσώπου," ποράγματς
 ἐαν ἄν 

Μετϑινχρ, ὡκ ἢ γραφ ων, λέγω, ποιῆσαι σουφές. ἡ ΧΧόυόμαία, ὯΝ ἤκουσεν, Οὐνκἐςιχαλθι λαδῷ 

 ἀρτὼ ἢ τέκνων, ὁ διῦγαι τοῖς κυγαρζοις, φησί" γαὶ Κύρλε᾽ καὶ δ ζ κυνάρια ἐοϑίαι ὁ 
“Κορ. β,, δ ψυχίων τῆς τραπέζης κυρίων αὐδῶ. ᾧ Παύλος[ πάλι] γράφων ἐλεΐν᾽ ΕἰΚ 

2 »“», [ ς .ἉΜ » .ς- κα ᾽ -“ Ν Ι! 
ἀλλοι τὴς ἐϊωσίας ὑμδβν) μετέχουσι, πολλῳ μαλλονημίεις ᾿ ον μεῖζον ζω διχρῶ- 

φιλημζ. μϑιϑπὸ τὴς τοῦ ασφόσώπου ὀζρῷιορϑὲο ποιαΐν. ἢ πεώλιν Φιλήμονι γράφων ἔλελν" Οτ 

“ὁ ὁΕὐληφὼς ἡ Οιούτος, οἷος ὁ αἰδ', ἡ Ὁ αἰτύνϑμον ὅμοιον, ἔφηκε Ὁ χἰ ασδδειγμα᾿ δ) 
ὠκῴνος (ὦ δίχαιος καὶ λαῴν, Ὁ ἐκ ἔτι, μείξονος χρεία ὃ χρηρακλήσεως ὀμαγχαρονὴ ὸ 

“τὶ απλαΐχνα, ἢ; αἰγίων δῥαπέπαυται “ σ' σῦ, ἀδελφε., δὲ α πολλζω εἰν Χοις’ ῷ ἴ- 

ῥυσίαν ἔχων ἔχιταίοσεν σοι Ὁ ἀνῆκον, ΟΥ̓ τἰοὺ ἀγαίστην μῶλλον χρροχκαλώ. ογζωυλι 

ὧκ τῇ ἴσου ὃ οἰδάδεγμα. τὰν γ)δ ορώτος ἢ τίς Εἰληφώς, ὡασερ δινὼ τῶ δντιρῳ 
ϑύραν λμοίγφυσιν, δ καὶ ὁμοῖος ὁ μέλλων αἡτεῖν, ἢ τοὶ αὐτοὶ αἰτοίη. υὶ μόνον ὃ ὧκ Με τέροις 
δεδουϑρων, ἀλλὰ ἡ ὧν ἢ ἡμῖν ἀὐζις ἤδη αἰπο αρξδώτον ἢ οὐ άκλησις πολλάκις ἰ- 

φιμηπαδιγ, ογυροὶ ,Υ ̓ϑὺ Παῦλος ἐποίοι Φιλιπτπησίοις γράφων ἡ λέγων᾽ Οπῷ ὦ θεοῖν 
ἡ! 



τον 

Εἰς (ῷ μυ Ῥόγα. άτι 

νέοι αὶ πα δὲς ἐς Ὁ χρείαν μοιέπέμιψατε. ἐιρ' τοὶ τ πολλοὶ πολλοῖς διδόντες ἴς- 
ὄπ παρεγγνώσι μὴ ἄξειπειν ἑτέοϑις, να, μι ἡ εἰς Τ᾽ ἕνα, ἡνουϑῥη χείεις πολλοῖς ἐπεγείρη 

( δεδωχότι ὧν αἰτοιζομ, ᾧ Ζσερ εκ ἔγρντος καταφυγεῖν εἰς ἡμὦώ λϑομχώρησιν ὕ δόντος ἀ- 

παῖ, ἐμὴ χα) ἐτερϑις δοίη. ΟἿ ὀἀύγρωποι ὦ Εἰκότως, ὧτε ἐκ ᾧ δὶδιοναι γενό νϑροι πε-- 

; νέτερ»ι,τούτο χελόυουσι. ὁ ἢ Θεὸς τοὐναντίον, ὃ ὀϑακηρυῆα ὐ βοά χὰ ἐτέρφις δὶ) ὀνϑμώ, 

εἰς αὶ ἐτέρρις αἴ ᾳοαῖν σόόφασιν τῷ πάλιν αὐτῶι αἰτήσοι. τῷ γλδ διδόναι, μεί-. 
ζων ὁ πλούτος αὐτὸ διίκψυται. δ [9 καὶ . ἸΠαὐλος φησιν Ο πλουτῶν Εἰς πα ᾧ ἔλι 
πλίζςε ὧν Ἰχικαλουρδμοις αὐτόν. Εἶδες χα νζοῦ ἦνα φυσιν πλούτια" ζω τίωυ καὶ (υ 

μιμού τίω φιλοτιμίδν. ὁτὸμ δ ἀγαλωσῃς τὸν διιοκείνϑμον σρλλούτον, τότε μᾶλλον 

το αὐτὴν αὐξήσεις. αν ὃ και τορυξης, τὸῦτε μᾶλλον ἡλοίῆωσοις. ᾧ ὦ λα μαςον, Εἰ Ὠχ τῶν 
πνϑυματικϑῖν τούτο (ὑμθαίνει, σπουγε ὁ ἘΧῚ ἢ: (φρχικδζν γούδηο γίνεται τ ἡ 75} αὐ φειδὲ.- 

μδυός τις (Ὁ) σῖτον οἶχϑι κείωϑμον μὴ δουπθμήσῃ, μηδὲ Εἰς ζιά “ἐρούρας ὀκξαίλη, τῷ 
ζύματί σκωλήκων αὑτὸν πα ρέδωχεν αὐ ὃ σχϑρΊΤίσῃ, πλείονα τὸν αἰμητον ἐργαίξεται. 

ἀἰκούσουτε ὅσοι “σδὲς τίωω ἐλεημοσιώζω ἐξε" σκληροί᾽ αἰκούσατε 2) τὸν στλῦτον ὑμὴν 

ι ἐλαηοιώτες τῇ φυλφκη" αἰκούσαιτε Ὧ) τῶν ὄνον πλυτοιώτων δ οδν ἀϊμεννον ὀχακεί- 

υϑιοι.ὀγείρφιτος "» ἐδὼ αἰ μένον παρόντα. ΧΩ ὥασερ Φ. καιθ᾽ ὕπγες Φόυτα ζόμε- 

Ν γοίματα ἔχειν, κἀν τῶν ζα μιείων μωντω των βασιλικδΐν κύριοι, παύτων Εἰσὶ 

᾿ποέξερϑι δμομϑνης ἡμέξας᾽ ὕτω ᾧ Ἐχὶ τῷ βίν τῷ παρόντος. ὁ μηδὲν αἰπείγεν ἐκεῖ 
διωυηϑεὶς, πϑύτων ἔξαι πενέφεοϑο, καὺ ζῷ πόρτων ἡ κεκτη όμος. ὄναρ ὙΣ ἐπλϑέτησε 

ο μῶν. Εἰ Ὀίμω βέλει μοι δεῖξαι (ὃ θὕπορον, τότε μοι δεῖξον, στὴν ἡμέρφι ρητει, ὅτὸμ 
Εἰς τί πατείδα αἰπέλδωϑν ὠκείνξω. νιῶ ἃ Οὐκ ἀνέξομαι (ὃ πλϑσιον δἰ αγοώ- 
σχεῖν αὶ () πώντα. ὶ γ)5 ὅ6ιν αλήλεια ποραΎμ ΤΣ, δλλ'᾽ νομῶν χαοὶς χαὶ θυφημία, 
μᾶλλον χαϑοί τἣρ γδ ὥν' τυφλους πολυσλέπονζας καιλούσιν (ὦ) πολλοὶ δλλ᾽ Οὐκ ἀἰ- 
χϑλουϑο! τῶ ὀνόματι ὃ πορλγμα, δλλ᾿ θηοι μαλιςα Εἰἶσιν (ὦ) μὴ ὁρώντες᾽ ὅτω δὲ ὼ 
Ὁ ὙΨΜ' πλπσίων ὀνομια αἰξιφέρεοϑαι ονζωῦϑα φημι ὝΨ" συν ἐκφκεκτηνδῥων. στὸμ 

δ᾽ οὐ ζυῦϑα, πλντῇ, τότε μείλιςα οἶδα ὅτι πένης ὅδήγ. Εἰ Ὁ» μή σφόδρα, πένης ζω, 
πριν, (κὸν σφόδρα, ἐπλούτει. ὥασερ ἢ (ὃ) πήρϑν, Εἰ μὴ χαϑύλου " τετύφλωτο, οὐκ αὐ 

αὑτὸν πολυξλέποντω ὠκαίλεσαν᾽ ὅτω δὴν» ονζῦϑω λογιςέον. δ ιποϑέμϑμοι ζοίγεω ἢ ὁγο-- 

μάτων τίιυ ἀπατίων, δλύτιλοίξωμδν “Ψ πτραγ μῶν τίω αἰλύϑειὸν. ὶ )ὺ εἰν ὀνόμασι 
οΐᾳ ράγματα ἐφηχεν, ̓ δν αἱ [.}} Ὡραυ μῶν φύσεις ζᾳ ὀνόματα κτ τίω οἰκείαν ὑπύ.-- 

ζασιν πλαιῆουσιν. ὁ δεῖνα, πλϑσιος χαλῴπα, αλλ Ορο ἐς!. χαὶ πῶς Οὐχ ἔς!ν, «τὴν πο-- 

λις μδῥ ἄργυρος, πολὺ ἢ “χευσίον, ἡ λίθοι ἥΐμιοι, ᾧ ἱμαίια, χρυσᾶ , ὁ Ὁ ἀλλα παΐτο 

, αἰδεῤρέη: δ τί Ἢ χρυσίον, σοὶ ἱμάτια, συοὲ γεύματα, δα, ἐλεημοζμεη ποιφ σπλύ- 

σιν. ζχῦτα ᾽» ρρτος, ζῦτα ξύλα ἡ καλοθίμ. ἐπεὶ “ποίων ἱμιατίων, Ε-ἰπέ μοι,ττε- 

γ5 Εἰδολὴ τότε τὸν γυμνὸν ἐξῶτα Ὁπτὶ τῷ φοξερού βήματος ὀκείνε αἰδεζαλῷ, δυυνήσεν); 
ὅπερ Παῦλος δεδοικὼς ἔλελν᾿ Εἴπερ ᾧ ὠνδυσαμδιοι, ἐ γυμνοὶ θύρείξησὺ ἄβα. ποία β.Κερ, γι 

λϑίματα Τ κινδιιυθύονται δξελέοσν, δυουήσετοι; ποιοὶ οἰκέ μαςίξομϑμῳ πραγ νεοῖ, 

; δλασύτη; ποῖαι οἰκίαι; ποῖοι λίθοι πολύτι μοι; ποῖα βαλᾳνᾷα Τ' ῥύπον διποσμάξαι δὺ- 
Ἰήσεται τὸν ἐκ Τὴ αἱ μδοτημάτων ; μόλρα ἴννος ἑαυζῶσ' ἀπατάῶτε; μέγθι τίνος ὁ δζμολέ- 

40 πετε ἣμ ραν μῶν τίου ἀληήθειὸν, ὼν, σχὶ ζα ὀνείρατα χεχήνατε, ἐγίις ᾧ Ἐχὲ ϑυ-. 
θχις τῆς κρίσεως ϑσης "δὰ ἔχ ζῷ ποροκείμϑμα ἐπϑνίωμϑμ. 

γν 4 « ε« Ὁ} ξ 2 ϑ “ε ᾿ 

ἥἌ" Οὐ πατέρες ἡ μδί" " διονγήσοιντο ἡμῖν ἔρχον,θ “ῃ« Οὐ Εἰργαάσω εἰν ταῖς ἡμέραις αντών. 
Ἐξεςι Ὁ ἡμ(ἢν τῷτο Εἰπεῖν κτ' αὐαγωγάὼ ὯΝ ῥητόν. Εἰ "δ ὼ ἐκείνοις ὧ πατέρες 

διηγήσοιντο, 

Ρο. “48, 

---ττ.--- τ᾿, 

--- “παν -ὦὦν --- 

πιμ- 



ΕΦ.Α.-ς. 
ω «τ, 

Ἐρ.βις, 

ψὰ ρλη, δι 

4: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕἙΡΜΗΝΈΕΙΑ 

διηγήσαντο, λα ὧν ἡμῖν ἡ τὰ ἡ Θεοό λβεις ἔδωχε αἰ 5. τῆς δχιφοιτήσεως ω πνόΐμᾳ- 

τὸς μαϑείνζᾳ ἐκείνων. “πῶς ὃ αὐ τίς κτ ̓λϑαγωγά αὐτὰ ἰ ὀκλαΐξοι; Εἰς τὰ τὺς χανῆς 

γάθλτος ἕλκων κατορθώμιατω ᾿ δ] ασϑλετ τον εἰρφινὸν δὐϊευίρθημδῳ, ὃ ὁτί βασιλείας ἡξι- 

ὠνϑηρϑμ, “τι Θεὸς αὐ ϑενπος γήγϑνοὃ μεσότοιγον τί ὕ φρρι μοῦ λύσας. δλλ᾽ ἴωμϑυ πα. 
λυ Ἐχὶ τίωυ ἱ ἱφορλαν᾽ ἔρ᾽ϑν ὃ  Εἰργάσω οὖν ταὶς ἡμέραις αὐ, ; 

Ε᾿ ἡμέραις Ὥρχαιαις. ,υΠ ριοδ τινος διηγήματος μέμνηται, ᾧ τὐργαὶα ᾿ 
φλγε κατορλώμιατου. ἡ τίνος ἕνεκεν αὶ νέν τινὸς μμέμψηται, σε ατυσφώτι Φησί} 

ὅτι χοροὶ (Ζ δ ϑεΐποις Εἰκότως ἣν προσφάτων ποιόμεθα τίω διήγησιν, Ν ὐπὸ 
ἀϑω, αὐςἕν Ὄππιασωμέῖει, ἃ ὧτε τῆς μνήμης αὐζις ἀξαεϑενιίσοις ᾿ ΚΣ ἢ Θεῷ, ᾧ 

πόρτω γνωςα ὁμοίως ᾧ ζᾳ παλαιὰ αὶ τὰ νέα ([δοὺ ΝΣ ν, φησι,σὺ ἔγνως πόρτα τὰ ξ« το 
᾿ φάτω, κάκ δα α) σχοδν Δἰαφόρει, δὼ τε παλφιίον τίς, δν' τε γέον Εἰπη διήγημα! 

Αεδμ. 'δικγ. 

ΕἼ..7..7, 

Ἰησις 6. 

ἴνζο “κι. 

μόνον οἰκεῖον αἰσφυκευδώῳ ἔξω. ποῖον ὀΐέυ διηγημθι ΞΈχρίον βύλεται λέγε, 4- 

χουσωμϑμ. 2} χείρ συ ἐϑγή ἀξωλόθρῥυσε, ἢ ἢ χατεφύτθυσας αὐτὸς" ἐχά. 

κωσας λαοὺς, ὃ ὀξέοαες αὑτὰς. Αδᾳ ἐ ἐπέγνωτε ποῖον λέει πόλεμον, ποίὰν νίκίω, 
ποῖον ὥσπαιον, ἡ ἡ τῆς ἡμδὰδ ἐτι δείαο σειφίευείας ; οἶμαι ( πολλοιφ δὴ μευ. ιξ 

χένα τὸ  λόχλόνϑρον, μι ἢ (ὧν  ὐγνοοιιζᾳς αἀγωγχαηον ὦ τὰ ἡ τον ἡμδν ἡσοϑοϑτίναι ποί- 

ων δὼ (υ παίων μέμνηται, ποίων χατορθωμζν, μων Αἰγυτῆῳ, ῬΨΦοὐν τῇ ἐρήμῳ, δ 
ον τῇ γῇ τῆς ὁπαείελίας, μάλλον ὃ ζω ὧν τῇ ἢ ἐπαγίελίᾳ. ᾿ χὰ ὡ Γ Αἰγυσῆω 

ἤξελϑύντες ὅτι καὶ Ὁ τῆς Πρ ραισίνης ἐ ἐπέτυχον, δ ὡπόμτες ἔπεσον οὖν τὴ ἔρημῳ. στῇ 

γϑιὦ υ (ὦ δ ἐκείνων τιλϑέντες, κα ὦ τὰ ἐρήμῳ παφέντες Εἰσμεῷ ἐς ΠΑμαμίνω, ὅκ1ο 
ἐδέησεν ἀδοις ὁσλων, δυνν ὐἰοροοὶ ζω πόλεις Εἷλον ἃ δἰ αθλύτες τὸν ἰορδϑμίω, 

τίω φερ τίω ἀύθῖς ἀπϑωτήσασαν πόλιν τίω Τεοιλθ ̓ χαθοῦν χρρθϑοντερ μάλλον ἢ 
πολ ἐμοιεώτες, χατέωϑεγκϑμ. 'κεκοσμημϑμοι ὙῈΡ̓ ὑπλοις,ὐχ ὡς ὧν μαΐχαι, δ Δλ ὡὠφὼ 
πορνγύρει καὶ Χὴ χρρθίᾳ ἀξήεσων, αὐτὶ χαλλωπισμοίῦ μάλλον," ἀἰὐσφόηείας τὰ ὅπλα αι. 

λδλϑυοι,ὺ (πὶ ἱεροὶς σολαὶς «ξικείϑιοι, δ πξϑνορυδύοις ἐ ἐηθντες τὸ  φρατοπίδου ὥἄδῃ 

Λϑίζῳᾳ, ὠκύκλοιω τὸ ταλορ. Ω ω ἰδεῖν ϑέαμα ϑαυ μαιφον " τἴθάδοξο, χιλιάδα. 

σαύζας φρατοπίδων ὧ παξειὶ Ὁ ῥυϑμῷ "βαιμόντων,οὐ ἡ συχίαι ἡ κύσμῳ πολλῷ,ωὡς ϑδενς 
γϑόντου,κ(ς αὶ αἱρμονίας κλίνης ἢ σαλπίγίων τὸ τὸ πὸρ ̓καιτορθομωύτων. αἰμμυέοϑω ὑθ ἡ 
“ερυθὅντες οὖν ὠκκλησία, ἐὶ δὲ ἐνῦτν σαλπτιήες ἢ ἐς ἤχουν τοσοεύτη ἡν υταξία" ἔλα αἱ αὐτὸ 

Θεὸς φλέγίεται, τίνος τϑύξονται συγνώμωης (Ὁ δχνὶ Ἐ οἰκείων Ἀρύξων ᾧ ὠκείναν ἀχολς γ 
αἰχρίξειδμ ὀκκρούοντες: ; δλλα τίνος ἐνεκέν, φησιν, Οζα ἐμφημόνβυσε ἣν ἐξ Αἰγύσῆω; ; 

ὯΝ πόμτες ἔπεσον, ΚΝ, δίκέιυ ἐδὸσαν. ζνος ἢ ἢ ἐνεχαν πϑίέτες αἰπώλοντο; ἢ μι- 
γάλα ἡμὗντο. ἐντεῦθεν Κ᾽ ἡ τερϑν φκονομεῖτο ̓ ὧν μέλλογζῳς τίω Π ὀγαμθίων ΤΩΣ 

λαμβαμειν, αἰϑηατοις ἐ ἿΨ ω Αἰγύπῆῳ καί, τῆς δεισιδοιμονίας, τῆς ἀσιδιίκια- 

πάσης, ὦ μιηδένα, διδεισκόλον ἔχεν τῆς τοστιύτης -ποινείας. ὅτω Ὁ καρῦκατάννρ Ἶ 
μὲ Αἰγυπῆϊων (Ἀωηλαία, ἅτως ἡ ἡῷ αὐλόντες, ὡς (ν᾽ πστῦτα ϑοιύματα μηδὲ ο τ 

ἐρήμῳ Ὀὐποτοίψαοϑαι καϑειροῖς τῇ τῆς πλαρις τὰ λείψανα. εἰδὲ Χλυλναβοις ἐλα- 

(ον διϑασκαλρις ἿΜ σπξοτέρων χαλεπωτέρες, ποῦ οἕκ ὁρ ̓ ὄξωχειλς τα τῆς ἐπίια 

ἀϊζῖς, ; δζῳ δὲ τῦτο κατάχο αὐςῶν ϑλὶ τῆς ἐρήμου ἥν το ϑινίῷς, ἑως Εἰς αἰδρώ ! 

λικίθν ἥλϑᾳ τὰ  ἔγίογα τα ἐκείνων. κ) ζυτα Οὔκ οἴκοϑεν φϑιη μϑμοι λέορμϑν, Δ 9 

Ὅπὸ ἣν γραφῶν Ὀὐποδεικνύοντερ. [9 γ)ὰ τὸ 5 Ἰεζεκιήλ τϑ ἀὐ' ὁ Θεὸς ὀειδιζειὰ αὐ. 
τοῖς, ὅτι Εἰς τίω εἰ ἔρημον αὐςὗν' «’ αἰγαγων, ἢ πολλώ ἀαληϑιὶς οὐκ ἠκύφ. ἀλλὰ ἦν 

ἔνεκαν ὁπλα αὐςῶν' αἰδικεῖοϑαι ὠκέλθυσε μέλλονζᾳις προσιέναι τὴ ἡ Ιεραχῶ; ϑαυματῖ- 
πρ! 



Εἰς (ὃ μγϑάμμ. 6.3 
τ Φϑ ΣΡ τ, Εἰ γωϑφὶς ὁπλὼν τοῦτο ἐπτοίοιυ, μάλιςα Α' δὼ κα χέ λθύη Ἢ «σοιῶν 

αἱ, ϑοφ πινον ὁ πτοϑσλοιλθλμον να συμμαχίαν αἱ ϑητέω! συγκατιων αὖ δἹΨ τὴ α'οὃς- 

μίᾳ τῦτο ποιζ Δ) ἡδυω χν ὅπλων αἰδιδολὴ ασολς τείχους κατοιξολέω;, 
(ὃ σωλ- 

πίϊων ἠχδν Εἰ  )ῈΡ πσεὸς δύ, ϑεύποις ὁ πόλεμος ἐῶ, Εἶχέ τίς θινὰ βοττίωὺ κὶ τοῖς 
φ ὅπλοιῖς λογίξεοϑαι ᾿Εἰ5 τείηθς ἔμϑηβ χαταπίωλειν, δ γος ἔνέχ

εν ὅπλα, αἰϑέκεινται κχ 

, ! : ω 
μ᾽ 

κλὶ τῷ Γεδεων ἢ πάλι, (ὦ) Εἰλημμένοι Ψ] μη Θἰλημμένων ἦσαν ἴσοι. πλώτες γ»» κα’ 5. ὅδ 

δῆλοι. τήνος δξζυ ἐνέκεν ζωῶτα γίνεται, ὡξε Εἰς πίςιν ἀὐζιὶ ἀτεεϑαι «ἤν ζωτα κελῶ- 

ομδένς. ἡ ὙΣΡ υχὴ σώ μαΐι (μωτραφσω, ᾧ σον αἰσώμιατον ἰδυύσοί ποτε, δ ἀσοϑς 

πὶ αἰοϑηταὶ κεχηνῆα, Ἔἰπὸ ἦμ ὁρωνϑμων Ἐχὴ τοὶ νοητὰ χειρρυγωγη ϑίοῦαι ἐδεῖτο. ὅν ὼ 
το τοῖς ατϑόφήται ς πὐϑ ἐ Θεού ὀζμλεγϑνδϑοις ἐζμετο γρεῖα ὁμ,865 πίνων μφνοϑίωαι με-- 

λών" ἐχ ἵνα τίω ἀκήρατον ὠκείγίωυ φύσιν Εἰς ἀραὶ οδήματα συμπτὰαΐσωσιν, δυλν ἵνα, 
πίω αἰάϑητοῖς (ζμωτφαῷ σον ψυχέω ὡκ ἢ δ, ϑοφπείωι τὸ αἰ αὐ,ϑόνπον πουδοῦύ- 
σωσι δόγματα ἐπτεὶ δέχυ ὦ ἡὶ ἐνέργεια τῷ Θεούδ γοητον τί ὅθιν᾽ να μεὴ αἰπιςήσωσιν (ὦ) τότε, 
εἰϑησί Ἧι  αἰάϑητον. Εἰ δ Εἶπεν, ὅτι εἰν ἐπ]α ἡμέραις καταςραφήσεται ἡ πόλις, ἡ-- 

ἢ «δι ᾿ ν᾿ Ν νι, , ΜΝ ἥ 
ιξ συχαζίντων υμδ καὶ μηδὲν ἐργαζομϑῥων, ἰσως ὧν πολλοὶ καὶ ἡπίφησουν ᾿ γιωυ! ἢ καϑωἧν 

αἰχυρξα, ϑρὸμ τινα τῇ αἰ σνοίᾳ τῇ αὐ, ϑοφ πίνῃ χὰ Ἰχιτάγματα ζωζ «,ανοτίϑησι. 

ἴα, μιἠ νομί κὸν δ ὦ λεοόμϑιον, ἱφξορίδν τιναὶ ὑμῖν παλαιαὺ πιτουνϑύζωυ δα μήνομίσητε φογασμιον εἰ 2» 
(Ὁ λόγον διηγήσαοϑαι βόλομαι!. ΝΝαιεμὸβ τις ζῶ Σύρος. πα! κ' ασὸ λέτογρας ἐ- 

λοις, ἡ αἰαμωνόνϑμος “τῳ παϑει, ὡς αἰ μεγίφων κιυνδυυυθύων, ἔβχεται Εἰς τω 
1 Πληαισνέευ δὲῖ δ ἔχττεμιεῖν ῷ λθγϑι) λύσν βυλόμϑμος θυρᾷν τῷ κακοῦ ΟΝ “τῷ 

προλφήτυ, ἐλ τοίνεεν, ἡ ποδὸς τῇ ϑύρᾳ τῷ ὀύδρὸς ας, ὁκάλει 4 ἰχδΞν  α κ 
εἰχσήχυσε ὦ, υ μά ὄξηλθῳν, ΔΛ αἰπέφειλε ασρὸς αὑτὸν, χελθίων βατηζεοϑὰι 
ὦ τω Ἰορδϑύῃ ποταμῶ. ὁ ἢ, Ὁ ὃ σε μα διοδᾳον πολὺ ᾧ αἰιϑητὸὶ ἔχον ἡ 
ἐχ ὑψηλῆς δώρβιον δ συίας, οὐκ ἐπείϑϑη᾽ δολα τί φησιν; ἐγὼ ἐλεγϑν, ὅτι ἐϊζελβ,. 

ὁς σεται, καὶ ἔχη ϑήσει ἀντ τέω χεῖφᾳ, κα Ἐχικαλέσεται {δ Θεὸν αὐτοὶ αὶ ἰὐποσυγαίξει τε 
λέπραν. ὁρῶς τίω ψυχίω, πῶς αἰαϑητῷ τίνος ἐδεήϑη ογήμιατος: Ὁ δ μενομιίσου τῷ 
ἰξ ὃ χυρήςαγμα Ὡἰρκεῖν, Βλλαὶ δευνϑίωῶαι χειξὸς, τὴς αἰεϑενείας (ὦ τῷ γεραπευ-- 
ομϑμου. πολλαὶ ὶ αὶ ἕτεραι εἰντούθεν ἡμῶν λυεῖ). δχρὺ το ἡὶ οΧοιφὸρν πὸνταχού λέο 

γῳ ἰώται,δρλαὶ αὶ τῇ χειοί. ᾧ γὰ }ὶ ἔξόηε τέω χεῖρ Εἰς ὃ σόμο ὶ Εἰςτίω γλώῆαν 
["» δ λαχού, ἅ, λόγώ μόνῳ, λαό Ἀϑελήματι μόνον πϑότα ποιών, «ἦν, αγοϑσιόνζῳς 

ἰάτο, τίνος δξζυ ἕνεκεν τῷτο ἐποίει; δχρὰ τίω αἰοϑύνθευ  ασϑϑσιόντων. καὶ ἵα μαϑης δι 

δροτίω ἀοϑένειον αν ηἶτο ἐγίνετο, ἄν μὴ δεολῶῥους ῬΨΜιτοιύτων ἐπήνει. Αμζὺ )ὺ 
λέγω ὑμῖν, φησιν, ὅτί ΟΥ̓ οἱ εἰν πω! Ἰσραὴλ Ἰοσοιύτίω πίειν θῦρον᾽ ἐπειδόπερ αὐζὸν ἐχ 
Εἵλχυσεν Εἰς τω οἰχίδιν ὁ ὀκατονταρηθς , ἄλλ᾽ ἔφησεν “δρχεῖν ἐσύ ὃ ασοός. 

3 ταγμα, Ἐλχὶ δζίυ τοῦ Ἐζεκίου Θο᾿οδὲν τοιούτον “ίνεται, ἀλλα πα όῤῥησιφ. μόνη, καὶ 
σγυδ αἱ ϑρφίπινον χϑλελαμῥαίετο. ΟΥΕῚ τοι τῶτο καὶ δχὶ τὸ τίω γωυνοχᾳ ζηλο.- 

τυπομώτος, παχύτερϑν τι ποράγμα ἐπετώῆρ». Εἰ δὲ βόλει κατὰ ὀμωγωγέω 

ὀκλαξῷ τϑτο( Πόύτα Ὁ» ζιυτα, φησι, τύποι (μωέξαμνον ὠχείνοις᾽ ὁ ἀφν ἢ πσοὲς 

ναλεσίλν ἡρδίυ; Εἰς ῥιὲ τὰ τέλη ὟΨ αἰώνων καυτίωτησιν) οὐνόει «ὅν' “δρίφους “ἿΨ διδα- 
4 σχάλων τὴς ἐκκλησίας, αὐτὶ στίλπιγίος ῷ λόγω χρωρῦβας, ἡ τα ἢ ογδντίων τείγι 

χαταξαλλογζας ἡ (ὅν: λαοις ὠστλισμϑῥους τὴ τῷ ἰησοῦ πϑρτευχία,. ὁ ἢ ΤΨ ἐπα ἡμε- 

μὰν πἰριθμὸς, ὃ σαίξξατον ἡμῖν αποοδιαλύοι. αὶ γδυ πσοϑνηϑυμδίως ἐδύϑησαν αἱ Ὀιαῦ- 
ταὶ τῇ νόμου ογτολαί. ὀζρὶ τούτο αἰθιὰ νϑρ Ὦ ϑυσιωῖν φησι" Τίς γὸ ἀξεζήτησε (αύτα ον 
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Χ54 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 
μὴ χειρῶν υμδν, πάλιν. Μὴ ϑύχα! κρέα ὡγια ἀφελούσι αἰ μδδοτίας συ; ᾧ πάλι» 

Μὴ σφαγια ᾧ ϑυσίας ποϑσηνέγχρτέ μοι οὖν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεοσωροίχογτανὺ πάλῃ ἵμ, 
ὦ μοι λίξανον ὧκ Σαξω Φέρεις ὁ κιννάμωμον οὐκ γὴς μακρόθεν ἡ παλιν Θυσίαν “ 

πσϑόσφοροῖν Οὐκ ἡϑέλησας. ᾧ πάλιν" Μὴ ὀλοχαυτώματα καὶ ϑυσίλυ γέλει ὁ Θεὸς, 
αἰπράκούειν αὐτοῦ, καὶ παάλιν᾿ Β ἡϑέλησοιςϑυσίάν, ἔδωκα ὁὺ. αὶ πάλιν᾽ Αἰχοὺ ἀγαϑὴς 
ἈΝ α λυσίϑμ. ὲ παλιν ζε ἑορίᾳ (άλλων, φησί ᾿ Μεμίσηκᾳ, ἀπώσμω (ς ἑορταῖς 

υμδῇι. ἀἰπεγησοι ὑπ’ ἐμοῦ ἦχον ῳδὼν συ, χαὶ ψαλιδᾷ! ὀργαίνων συ ων αἰκουσομα!᾿ ἡ, 
Ἡμέβὰυ μεγαλξωυ Οὔ ἀγέγθ (6. Χϑὶ γῆςει δι χρὴ Φργιὸν μμίσει! ἢ ψυχη ΜΚ. χα πάλη 

Οὐχ αὑτὴ ἡνηςεία, {ὦ ἐξελεξώμέιν. αὶ ὁ Ἰεζοιήλπαλι ἔλεγε" Δώσω ὑμῖν πγονο. 
πίγματα ἐχαλδὶ, τὺ οἷς αὶ ξυσεοὺς εν ἀύζῖς. ὅτω καὶ ὦ σείξζζατον εἐγζαύϑα λύεται. ἀλ- 
λοὶ δ οἰ λέγει, τίς ἐξεξήτησε ζαὗτα ἐκ ἣν χειρῶν ὑμδν; τῶτο ὑμῖν χαταλιμπλίω 
λύσει ᾿ δυυνήσεεϑι ὃ ζᾷ τοιαῦτα θύοάσκειν, αὐ ῥίον (χιδείξηοϑς χαϑαονν.εἰ δ᾽ ὙΚο- 

γήλιον δα βίον ἄφαςον ἐκάλεσεν Τὶ τίου των Ὡποῤρήτων γνῶσιν, καὶ ὁ ὀμονούγον δ ὃ 

αναγινώσκειν απουδαίως, ἐποίησε καὶ γνοΐναι ᾿ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς «ὃν: ἤδη τῆς πίςεως 
ὡ τυλαυύσαγζᾷς, δον ὀρθὸν Ἐχιδειξαμδῥυς, διδάξει τά σαι φέςεροι. ὥασερ "ὸ ὁ αἀἰκαλαρπς τς 

βίος ἐμποδίζει χσρϑς τίου τύ των γναΐσιν(κα θα τῷ ὁ Παύλός φησιν Οὐυκ ἡδεωνϑιωύ. 

μὲν λαλῆσαι ὡς πγϑυματικηῖς, ἡ Πέοις ἐν ὑμῖν εἰσι αὶ ζολογ ὁ Ἡσοΐας παλυτιώ. 

γα! τὰς ὁδοις ζχιθυμούσιν,ὡς λαὸς διχαιοσιωώζωυ πεποιηχωμ) ἅτως ὀχαϑαρός βίος ὁ- 

δηγεῖ ἃ ἡ ασουϑὴ κἡὶ πἰθὲ ὦ ξητεῖν᾽ Ζητεῖτε γδ 0, Φησι,ᾧ ϑύρήσετε. χα καὶ τ Ῥαῦολὴ ἢ 
ἡ τῷ τὰς ἀρτοὶς αἰτοιῶπτος το δ οὶ τῇ καϑευδύσαντος ἤδη Φίλϑυ, τη» δείκψυσι. δ τῦ- 
“"οκἡ ὁ Σοληκον, ἐγ) 4) πνϑυματικαὶ ἥτησε, καὶ εν ὑκ ἡτῆσεν ἔλαξεν. στὸν ὃ ἃ “γϑ,»- 

ει χῷ) πγθυματικὴ ατησις χα! βίος καϑαοϑς παρῇ, οὐνόησον πύση ἔςαι βυϑλιά 
ποὶς Ὁ λαξῷν. καίτοιγε ποοίδνί, ᾧ χαθ᾽ ἑαυτίω ἰοωσε μόνον Λέγω γῈΡ ὑμῖν, φη- 

σιν, Εἰ ἡ μὴ δχο Ὁ τὴ) αὐτϑ φίλον [μι] δώσει αὐτο, ὀχρί γε τέων ὀϑαδειαν ἀντϑωσιι 
τῳ, δλλ᾽ ἐπθμίωμϑμ Τὶ ὃ πσροκείνϑμον. ἔργϑν ὃ Εἰ ἰργαίσω εἰν ταῖς ἡμέφρις αὐ Δι ον ας 
ἡμέραις δρχαίαις. ἡ χείρ σου ἔϑγη ὀξωλϑιϑρόυσε, καὶ χατεφύτθυσοις αὐζιᾷ. ὅρᾳ. πῶς τῇ 
λέξει κυρίως χέγφηται. ἡΐ ΝΥΝ μέρα γκης αὶ ἡῆης ῷ σοράγματά, φησι, ἐφησμς π- 

τί, ὡ»λώ περαιτέρω πόρτα ασϑϑήει ̓ χα τοι “θ9 τῶτι οὐκ ἴσα τὰ τὴς πὸβαταζε. 

ὡς ζώ,. ὡ μϑρ "ὃ χατεῖχον, 2) ἢ ἐπήλυδες ἦσαν. δνλ᾿ ὅμως Ὀχαύτη γόλανον ἡ μέτα- 

(ολή, ὡς ὧν: μϑὺ πγοϑρρίζες αἸααπααϑέωαι, τὺς 3 ἡ μέοϑϑιι πολίζε καὶ οἰκήτορα. » 

Αἱ οἱ ὅτο ἐπ᾽ ὠκείνων μδύ' Φνσιν᾽ ἡ χείρ φυ ἔϑνη δξωλόβρέυσεν “(χ1 5 Μ Ινδοων, κάτι 
φύτευσα, νεῖρᾳ ἢ, τέωὶ δευύαμιν ἀν λέγει. Εἰ ὃ ὀκείνος ἔξωθεν ἐχτονζ, ὶ ὁ πόλι, 
Οὔκ οἰκίλω ἔχονζμμ, δχ σπου ὁρμιήσωτι ἡ κώσιν, ὅτω ζαχίως ἀπέδειξε ΔΜ ὀδὸν οἰκω- 
τῶν διωνατωτέρφυς, πολλῷ μιῶλλον ἡμᾶς δ! πατρῴων ὠκξεσληνϑρες εἰ αὐἰθιύψεται. τ 
δέ 8. δ, ἐφύτευστις ; ἔπηξας. δ δ πεφυτευμϑύον, μόνιμον ὁ πεπηγὸς γίνεται. ἄν» 

τ μυτέσησοιν, Εἰπέ μοι; Οὐκ αἰπήγθησαν Εἷς δλλοτοίυς ποις» ναὶ, ἀπήρβησαι" 
4“ ̓ ὦ τρὰ τίω αἰοϑέγειδν τῷ καταϑέντος, ᾿διαὶ ρα τίω χακχίδν ὝὌ φυτβυλότων. 

Εἰγδόμη ζ ἢ αὐτδἷὦ ἐγεπόδισεν, σὴν ἐν κώλυσε μεῖναι ἐχὶ τὴς οἰκείαρ. 

Εχώκωσας λαϑο, αὶ ὀξέξαλες ὠδῴυς. .. ΝΕ  ρῳ 

Τινὲς αὐδὲ δι Αἰγυτῆϊων τῦτο Φασι λέγεοϑαι ἐμοὶ " ϑυκεῖ ἢ αἰϑὲ τοῖν ἐθνών- 

το Εἰριοῖ. Χὴ Ν᾽ καχείνες φμμφοίλν αἰπήτησεν, ο ἐχατίρῳ τίω ἑαυ, δυώαμιν ὠδεικ- 

γύμϑρος, ἡ ὧν τῷ τοὺς πολεμίοις δραιρειν,ὺ ὧν τῶ τοις οἰκείας συγκροτῷ!. 

4 Οὐγϑ οὐ τῇ ῥομφαία αὐ δὴ ἐκροιοονόμησαν γάὼω, καὶ ὁ βρριχίων αὖτ 

ω 

ὧὖ οἱκ 

ἔσωση 

Χ ἐμᾳ 



Εἰς ὥ αν. Ψάμ. ό.4 

ἥφωσιναὐτῦς. Αλλος Οὐ δ ὧν τῇ μαχαίρᾳ αὐτῶν ὠρληρϑνόμησαν τίω γέ, ὑ- 
δεὸ βρφιχίων αὐτῶν ἔσωσεν αὐτύς. ς Αὐλ᾿ ἡ δυξζιώσυ ᾧ ὁ βορχίων σῦ καὶ ὁφω- 

πσμὸς τ ασδόσωπε συ. Αἴλλος, Τὸ φώς. Οτι ἠυδυκησες οἷν ἀὐδιοῖς. 

Καὶ μά ὡπλισμένοι πλϑτες κ φοίτοιω οὖν τοῖς πολέμοις. ὡπλισμένοι , ἐνν 

ς οἰκῶ ὅπλων ὦ ἔργον, αἰλλαὶ τῷ ςρατηχϑιῶτος Θεοΐ, ὁράς πὼς οὖ (άξει δύχος ὑφα-- 
μι τίω συμιθα λέω αὐ δ αινων τὸ πὸ ὁλὶ τὸν Θεὸν ῥίγει, πῶς ὃ τὸ ποηφάγμα κλιιρ9- 
τομίαν καιλῴ, δὴῇῥβ πατέρων, καὶ πάπαων,ὶ τῶν ἔχιπάπτων Ἶ κατεογηκοτων τίω γἀώ, 
ΟἿ ὧν ἑτέρῳ δευπόμηθώντων χαιρῷ! ὁτί τσϑϑς (ὦν; πωτέρας ἰώ κα ὑπύσασις, Δεύορ Ὁ», Γερ Ι8. αἴ, καὶ 

φησι, Εἰς τίω γἀυμὼ δὺ σοὶ δείξω, χα σοι δώσω τίω γάω, ἡ ᾧ ασίῥματί συ. Εἰ- κρ μμς 
τὸ πῷ ἢ δυξιδὼ ᾧ βραχίονα Τὴ, παχυτέρων ἐμψήοϑη λέξεων, ὅρᾳ πῶς ὀμαΐγή τὸν λόλϑν, 

πάλι ἐπαγων ὁ λέγων "χα ὁ φωτισμὸς τῷ ϑ)σωώπν συ, τυτίςιν ᾽ ἡ αὐτίληψις, ἡ 

πρόνοια. τὸ γδ βυληϑῆναι, τὸ χῦρέναι, ἤρκεσε μόνον ἀὐὔζοῖς, Ἔ ἦτα ᾧ ἡ αἰτίω. ὅτι 
ἠἀυδύκησας ἐν ἀδοῖς. τατέςιν, ὅτι ἠγαπησας αὐτῦς, ὅτι ἐξαλήϑης. ὡςι χαίελτος (ὦ, 

ὀχατοροωματωνζῷ πορόγματα, οὐδ δξ οἰκείας Φρετὴς ἐπέτυχον, αλλ ὧκ τῆς τῷ 

τς Θεοῦ φιλαν,ϑοφπίας. 6 Σὺ ΕἾ αὑτὸς ὁβασιλϑύς μοὶ ὁ Θεός μυ,ὁ ἐγτελλό- 
μδνος ζᾳς σωτηρίας Ἰακωδ. 

Αδλλος, Εὐτειλαι αὐθὶ τὴς σωτηρίας τῷ Ἰακώς Κ αὶ ποία αὕτη ἡ αἰκολουθ!α, . πολι 
λὴ ποϑς α Εἰρνμδῥα. ὃ δ. λέγη, τῦτο ἐςίν᾽ ἡμεῖς ὠκείνων ἔγξονοι ᾿ ἡ σὺ ὁ Θεὸς ὁ αὐ 

᾿ ἥἰρ, δὲ στε χαὶ νιῶ ὀκᾷνα ἐργασοίνϑμος. πόϑεν δῶ καὶ τοσαύτη μεταθολή εκ" γὸ δὲ ὠλο 
30 λ)ς  ὀκᾷος ὁ Θεὸς, ἄλλος ὃ σύ᾽ αλλα σὺ Εἴ. αὐτός. υἱδ' αὖ πάλιν σὺ ζ ΕἾὸὁ 

αὑτὸς, ἐγὼ ὃ ἀλλον ἔχτχραίφομαι Θεόν λα σύ Εἶο βασιλειῴ μὰ ἡ ὁ Θεός μου. 
Οκ ἀπεπηδυήσειμϑ συ τῆς δοχος,Οὐκ ἐπεγφαψα κθα τορος τίω ἕτερνν. ὁ ντελ- 
λόμδυος ζμὶ σωτηρίας ἰαχωξ, τατές!, ᾧ ὁ Θεὸς ὁ αὐτὸς, ἢ ἡ ἀγϑόγοια αὶ αὐτή. πῦϑεν 

᾿ δὼ ἡ μιταζολὴ δ ποραγμάτων, ἰδὲ ὅδ, ὁ ἐγτελλόμϑμος; ὁ κελεύων, ὁ ὐῷοχηἐλο 
35 λων σώξεοϑαι ᾧ Ιαχως. εοὐζαϑα πάλν τίω θὐκολίαν τῆς συμμαχίας παράτησι, 

αὶ τω ὀξζωσίαν τίω πολλίω. ἊΝ σγοὶ «πλώς Ἑ παϑϑοδα μέμνη), δ αὐτὶ διχαιω- 

ματος Ἐ πορετίω αὐτο πσδηδάλλεται, δυσωγτῆσοι τὸν Θεὸν βυλόμϑμος. 
" ΕἸσοὶ ὧν ἐϑροις ἡδύ χερατιούμδν. Καὶ σὺ ὁ αὐτός, φησι, ἡ κατ γοια 

, λαυτὴ, ᾧ ἡμεῖς σε ζχτγραφό θα, καὶ τοῖς ἀὐἶοῖς ὅπλοις κεχρηκῖθα. τη» γὰν ὅθῚν, οὖν σοὶ 
30 ὧν ἔϑροις ἡμδιἠκεραιτιούμϑν. Αἴλλος δέ φησι, Τοὺς ϑλίξονζς ἡμᾶς κερατιθμϑν. 

Καὶ ὧν τω νόματί σου ἐϊξαδινωσονϑμ τουὶ ἐπϑμιςα νϑβμους ἡμῶν. 
ἄλλος, Συμιπατησοδν. τί λέγω » Φησίν, οὖν σοΐ ἐϑοκῷ Ὁ ὀνομιαὶ συ χαλέσαι 

μόνον, ἡ πόρτοι λϑόσοι «ἴθ᾽ ὑπρζολης. οὐνὲ δ Εἶπε, κρᾳτήσομδν, ἡ αἰξιεσύ θα, 
ἐς δλλ ὀξοδινώσονϑμ. ἐδὲ ἡγησό ἴβα, αὐστιὸς ἘΕἾνα,, φησιν, συν φο(ηϑησέ θα, δλνν ὡς 
μακῃ, } σστῆν ὑγζᾳς διώξονδυ. ὅπερ δολεν ἕτερος ἑρμυνθυτὴς ἔλεγε, "Κατακρατήσορϑμ, 

Κα χρ τος γίκζω, χωρὶς αἰγωνίας οὐ ράταξι, τὼ χωεὶς φόζν μώχίω δεικψύς, 

8 Ο᾽ ΝᾺ Ἰχὶ τῳ ζξῳ μὰ ἐλπιω. Αλλος͵ Πέποιϑει. Καὶ ῥομᾷαια, 
Μδν σώσει μα. Καὶ ὄνος ἕνεκεν κέχρησαι πύτοις " τί ὃ καϑοντλίζῃ, ἢ τόξον χρὴ 
μαχαλφαν μετοιγειράξη ; ὅτι ἅτως ὀκέλιθυσεν ὁ Θεὸς ἡμδί, δζῳ δὲ τῦτο κόγϑημϑι μδὺ 

ὼ εις, Ὁ 5, πὸρ ἐπ᾿ αὐτὸν ῥίπηω. ὅτω πολεμεῖν τοῖς αἰαϑητοῖς ἀϑροῖς ἐπουδυύοντο, α'- 
το τῆς αὐωϑεν ῥοπῆς Φραῆόρϑμοι, ὅτω τοῖς νοήϊοῖς. ἡ σὺ τοίνωυ, τὸ ῷ Οόλῳποι 
λέμῃς, λέγε ̓  τοῖς ὁπλοις Μϑ ϑαῤρώ, τατέςιν, τῇ ἐμῇ ἰοαὶ, εδὲ ταῖς ἐμῆς δικαιοσύ- 

γα, ἀλλὼ τῷ ἐλέει τῷ Θεού. ἅτω ἡ Δαμιήλ ἔλεπν᾽ Οἷυκ ὦ γαὶς διχαιοσιιώαις ἡδίω δω.3. 

Ομ εγίο, ῖοΏ). ἴο Ξε; δ δ . Ἰχτρ- 

- -,., πιὰ οὖς. -- ρ- 
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Ἐχιῤρίπθονϑῳ ἡμεῖς (Ὁ) ἔλεον ἡ μδὲι᾽ ἐμιασοϑεϑὼ σν. 9 Ἐσωσας )Ὰ} ὑμὰς ἐκδ 
ολιξόντων ἡμάᾶφρὸ τοῖς μισοιώζῳς ἡμᾶς κατήσευυας. Αδλος, (τι ἔσωσας ἡ. 

μᾶς. τί δὲ λέτιν ζᾳ πκλαια φησι, πὶ Μ ασδλλϑνων ; ἡμεῖς ἀὐδζὶ πολλαὶ κι σὴς πῶ 4. 

νοίας ογέχυοᾳ ἔχονϑμ, ὁ ὥπαια. λάμπορα ἀπϑειθμεῖν,  υἱχας ἐπαλλήλοις χαίθα. 
μαρας ἡ αὐϑαδυξζους διυυα ὅϑα. δὶ γὸ τῶτο Εἶπε, κατήαεωας, ἐμιφαίνων δτιν 
ἀἰπλοῖς ἡμάς ἐξείλου, συυὶ ἁπλῶς ὀξηρπασες ἡμῶς, αλλά μ( τὴς αἰδρουύης δ 
Ἐσχιόντων ἡμῶν. 1ὸ Εὐῷ Θεῷ ἐπενεϑησύμαθα ὁλίω τζω ἡμέραν, τῷ 

ὡόματί συ ἐϊομολογησό ῖθα, Εἰς τὸν αἰωνα. Αδλος, Τὸν Θεὸν ὑμνούμϑυ κατὰ 
πᾶσαν ἡμέφον. τὰ ἅ νν τὴς γίκης, φησι,παρελήλυϑε, ᾳ ἢ γῆς δυησρατίας ἡμῖν μί- 

νοι, ὀλξω ὙΣ ᾿ ἡμέραν, πάσειν λέγ κι ζωζω. υ ὙΣ πεουόθα υμγοιεῶτες κα ἐγ- 19 

καλλωπιζοκϑμοΐ, συ ταὺς συμμαχίαις. τῶτο Ὁ» ἡμδ δῦξα, τῶτο χαύγημα, οὐ τῷ. 

τῷ αγϑϑς ὡπὸμζας Φιλοτιμούμεθο, ἐχ δι πόλη ἔχομϑν μεγαίλέξω αὶ ϑαυμαςήν, ν᾽ 
ὅτι τοσϑτοι ικῶϑμ, ἐδ ὅτι ῥώμη σώματος αὐξεγινόμεϑει" αἰλλ᾽ τι (Θεὸν ἔχομϑυ ἀλε- 
95, ἐν τύτῳ καυχώμεϑου, ἐχ ὅτὸμ βοηϑὴς ἡμὴν μόνον, αἰλλλρὶ ἡ στὸν ἐγκατοωλιμπάνις. 

γρτδ αϑτο δι ὅθην, δλζω τω ἡμέρϑυ, καθοπερ αὶ ΓΙαύδλός φησιν᾽ Ἐμοὶ ὃ μυὴ ὅροι καυο ας 
ζαϑαι, Εἰ μὴ ον τῳ αυρῷ τῷ Χοιοοδ, ἐὰν ὅθι, οίν ἔςιν ἑτέρφι δῦξα τοιαύτη. 

Ρ.δ ας, δ9 ἡ πάλιν ἔλετιν᾽ Οἷὖν μόνον ὃ, δλλα καὶ καυλώμϑμοι οὐ ᾧ Θεῷ. οὐδὸν» Κ ἴσον τόῖτν ᾿ καυχήματος. μυνδεὶς τοίνιυ Ἐχὶ πλϑύτῳ μεγαφρονείτω, μηδεὶς ὉΧΙ νι ΔΜ βιωη.- 

ἐκ κα, αλλ᾿ Ἐχὶ τύτῳ μόνον, ἐχὶ τῷ (Ὁ Θεὸν ἔχειν δεασότίωυ. τῷτο πυσης ἐλέυϑεοίας 

ὙΡῊΝ ἀἰανον, τη» ΟΜ οανών «ὑτῶν βέλτιον. Εἰ »Ὰ ὦ ἀκούειν τῷ δεῖνος ὰ Ὁ δεῖνος, καύ. τὸ 

μια πολλάκις ζώεγκα ἰδ δύ, ϑούποις ̓ οὐνόησογ ὃ αἰκούειν Ἔ Θεού, ἡλίκίω φέρι 

ΤΑ. εκ, δυζόν. [9 ὦ ὁ Παύλος δὠτὶ μαγοίλυ αξιώματος τόθοικε τῷτο, λέγων Οἱ" ἜΧοι- 

“οὐ τίω σαίρκα ἐξαύρωσων. Διαψαλμα. Αδλος, Αεί. ΟὉ) Εξραϊος τῶτ 
σὶλ λέγη. 11 Νιωὶ ὃ ἀπώσω κὶ κατήαωνας ἡμάς. 

Αἴλλος, Καίπερ ἀπώσω. Αλλος, Καίγεπωσω. Αλλος, Αλλαὶ πσοὺς τύτις ἀ- 1 

“πεξείλου. Καὶ οὐκ δξελθύσῃ ὁ Θεὸς οὖν ταῖς δυωμαἰμεσιν ἡμδ. 

Αλλλος, Καὶ ὶ ασϑϑέρχη οὖν τὸς φρατεύσεσιν ἡμδίμ, "Τ᾿ᾧ γὸ αἰ πωσμῷ αἰομουύη βύλέως 
ἕπεται ὺ ὃ πᾶσι πυδόκεο πο ἧς ὦ πασαη κακῶς. διωάμεις ὃ ογζωϑα ἴᾳ (γα- 
ὕπιδα αὐδκαλῳ, (Ὁ ἐν" αὐτῶς ἡ Ὁ βασιλέως διωώαμις᾽ ἢ τῦτοκαλώς δ Θῶς τὰ 
οἰκογομυήσαντοφ, ὥςτε σύγδεσμον τὴ τω ἀρηρντι ἡ τοῖς ϑῆρχομϑμοις. ὁ τε »ὺ βασιλεις δεῖ- 30 

“αὶ μα σύκων, ὼ ὅτοι ἢ ποϑοςατυ, ὁ δλλήλων οὖν είᾳ καϑεςήκασι πολλῇ. ὧξ 

Ὁ» μὴ ΕΘ, τινα ἀἰσπίνοιδν, μεγάλα πολλαΐχις γν μικρῶν δεν παρεσκχθ)ασειὸ 

Θεός. τη ὼ Ἐχὶ αὐ υίχων ἐποίησε. πολλάκις οί χίογα, σαλάνόνϑμον ψιφὶς 

αἰανοτεθεῖσα θφησε,ὼ μινολανγωγϑν γελοῖον μιοιρὸν πηδούλιον ἰϑεωύοι κὸ κινδυυύων ὠπαλ- 
λώῆει. “ἰ δέ 681, καίπερ α'πώσω ἡμάς:! ὅτι ὶ τοιαύταί, φυσι, παϑόντες, οὔκ αἰφιςώμε- " 
θυ σῳ, δοξολοχϑιωντες, ὑμνοιόῦτες, ἐν σοὶ καλλωπιζόνϑμοι. 1» Απερρύψαι 
ἡμᾶς Εἰς ζῳ ὀπίσω ρα ὧν ἐϑρους ἡρδῇν, ᾧ (Ὁ μισοιῶτες ἡμᾶς διήρπαζοι ῥαυτο. 

Αἴγλος, ἔταξας ἡμᾶς ἐλώύτυς πϑυτὸς ἐγαντίν. Οἵρᾳ πῶς ἐπαίρει (ἀ δεν ᾧ λίγ, 
ὼ ὀκτραγωδὰ τίω συμφοράν, δεκιψύς στ Εἰς αἰ εμδτωλοὶ σφόδρα, ἦσειν, ὁμως δίκίω 

ὌΝ δεδώκασιν ἱκανζωύ. τὔτο ἢ (ὦ παῖδες ἐκ αἴβιασίας ποιούσῃ εἰν τῇ καμίνῳ ὅπ ἀϑιντε 9 
σάνε, ᾧ λέγοντες Παρέδωχας ἡμᾶς Εἰς χέδας ἀϑρων ὀῤόκον, ᾧ ζγϑίςων ποτα, αὶ 

βασιλᾷ ἀδίκῳ αὶ πονηροτάτῳ τὐδῳ πᾶσαν τίω γάω. αὶ πάλιν᾽ Εσμικριωδυβὴν πα- 
Ὺ" πόμτα  ϑνη, αὶ ἐσμεν ζωπεινοὶ οὖν πάσῃ τῇ γῆ. τῦτο ὸ οὐ ζωῦϑο δυλοι, μιν)" 

υχ 
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νχ λέγων ̓ πόρτων γεγθιαμδῳ ὠτιμότερρι, 27 τῆς σὴς ἐγυμψώϑηρθῳ κπευνοίαρ. 
ἱ ἐἐωοὶ μέλθα τύτων ἐπὶ τὰ δειναὶ, ἀλλὰ αὶ "οἱ ανομυὴ ἐγερναμϑῳ τοῖς πολέμοις, χατ' 

Ἄνσίου ἡ ἡμᾶς Δ ἰανεμομθίοις τ ὅτὸ ὙὉ} 91 »διηρπαζον ἑ βαυτοῖς, τατέσιν,σνεϊνὸρ ὃ ὀγτος τῷ 

κωλύοντος. 13 ἔαχας ἡμᾶς ὡς Ὡρόξατα βρωσιως,ὼ ἐ εν τοῖς ἐἰϑγέσι διέασειραςἡ ἡμᾶς. 

ς Δῆλος, ΤΕ λίκμησοας ἡμᾶς, Τί ἔβην, ὡς πεόδατα βρώσεως: ;  δυεπεχειρήτοις, φυσὶ, 
ποιήσαι, ἀτελᾷ δείξας. ἐς! γϑὴ Ὁ (ἃ -ποϑζατα κτήσεως ́ζᾳᾳ σεὸς γϑν δὼ Ἐχιτήδιια" ζᾳ 

ἢ, δ.) ὧ γῆρας Ὁ ἄλϑνον, Εἰς βρύσιν μόνον 641 χείσιμα. οὸ ΟΝ λαλεπώτερον, δ 
Εἰς ϑϑνη διαιρενϑέεσαι, ὁ πόμτων ἀύζις βαρύτερον τῶ, ὃ μηδὲ (δ νὸ νόμον  διυύαοϑπαι 

Ἶ μῷ ̓αχριξείαρ᾽ φυλφῆειν ὀκῴφ, 'τῳ τὴ. τῆς πατρῴας ὠκπεπηωκέναι πολιτείας. ὦ ον Εἰ 

10 ἐγ ἐϑνος, δλλὰ πϑμταχού, φησι. αὶ ἀσδδς ἕν μόνον ἐσμὲν ἕτοιμοι, Ὁ παλαιν: κακώρ᾽ "«- 
ἐνϑο, μιαροῦ, ὃ ἢ, ἢ ᾿ αὐταίρειν χίεμοῦ σοὶ ἰούονϑμ. τοῦ» Ὁ ἡ τῶν αφϑθάτων εἰ εἰχῶν δηλοῖ. 

14 Απέδου ῷ λϑον σῷ ἀγθυ Ὥμης. Αλλος Φησὶν, Εν ὃχ ὑσαρξει. Αλ- 

οςς ἰλρς Οὐχ ὑσαρξόως. Καὶ ὐκ ζω πλῆθος οὖν τοῖς αἰλλαγμασιν ἡρδμ. 
ἄλλος ̓ Καὶ εἰ πολὶ ἐὸ ἐποίησας τίου Ὡμιάωυ ανἿμ. Σφόδρα ἀσαφὲς ῇ δοκεῖ 

ις δ ὑητον "ἀλλὰ σξ)σέχετε, ἵγα, μ᾽ ̓((ωέσιως ψρύλοτι, εἰ δὰ δὰυ Ὅ21 ῶ λελόνϑμον" ἃ 

βὑἐτελὲς αὐ δ κχὶ ᾿ ὀδαμωον αἰίρισιν, ὦ ὡς σϑήθενος χ ἀξίως. ὦ ὡς ϑυωγες καὶ Ὁ ὄὐκαταφρο- 

μριρ, φησὶν, ὅτως ἡμὰς ἴασαι. ἡ τοῦ Ὡ πὸ τὴς (μυνλείαρς φϑέγίε 7 τῆς αν,865.- 

πέρ. ἔγος "» ἡμῖν τὰ ἀὠτι μα αὶ θυτελη,ὶ ἀγου θιμῆς διδόναι ὦ ων ὃ πολι ἡμῖν ο ὁ Ἄθηϑ6, 

καν νυποδωμβα, πολλῆς Ὀἰποδιδὺ θα, ἀμῆς᾽ ὧν ὃ ἐπολις λό, " ἡμῶν (τα χα δῳ- 

ἡηδα 20 ρίαν , παρέ μϑι. τῶν, λϑίωυ οἰκετῶν τὸς αἰγνωμονας Ν ὡκ Δ' Γῆς ἡμισείας ὠμῆς ̓ 

ὦ" “ν λαθόντες αἰπέδοντο, εἰδ ὃ ἐλαίῆονος πὐβαρωρῆσαι ἢ ὑμμιῆς, δείκρυσι τίω 
" ἀπίλειὸν τῷ πικηρασκμδέου" ὃ μηδὲ" τιμὴς λαῷ, αἰὐλλ᾽ αὐϑὺ “μὰς , πιλ- 

λῴ μάλλον, τοῖν δὲ δώ Φησιν᾽ ὦσι δῤ Εἴ τις ἀν,ϑοφπος ἀγδ τιμῆς ὄχσαίη ἰ, τῶν 

ἐπύ κα ὅτώ Ὗ αὐτὸς ὡς αἰτίμους ἡμᾶς Εἰασοεκατεφρϑνησοις ἡμδᾷ σφύδγα. τού γϑεῶ 

λ4 ὑώτῇ ἐπαγώγης ἢ δυλϑι Εἰπων ὁ οὐκ ζὦ πλῆλος ὦ ὧν τοῖς ἀλλάγμασι ἡμϑῇ, τυτέρν, 
᾿ς ὦ τήωνῃ ἡμδν " Καὶὲ ἔτερθφ Φησιν, Ἐν τῇ "“ἄμησει ἡκδμ, »ουτές! τῇ πράσει ἡμδδμ, ἡ 
γα δ᾽ ἐμ) ἀλλαγμώ "διδόνϑμον. διδέα δ δ: ̓  οἰκότίω πολλάκι, ἡ λαιμθδύο- 

᾿ς μϑ ϑργύσιον ἡ χρυσίον. 15 Εθιυυὴ ἡμᾶς ὀνειδισμὸν ζοῖς γείτοσιν δά, μυκτηα 
εἰσμὼ καὶ χλθυάσμὸ τοῖς κύκλῳ ἡμδυ, ἄλλος, Πομιπὴν τοῖς κύκλῳ ἡρδν, 

9. κιό Εθουῦ ἡμὰς Εἰς αὐδαζολίως οὖν τοῖς ἔογεσι. 
Χαλεπὴ αὑτη “μωρία ὸ ἀφ " μάλιξα ὦ ΤΟΝ ῇΠ αἰσιξων ὀμιδίξεοϑαι, ὃ 

π ἐϑρων ζώτω πα λει, ζ. κύκλῳ αὐἰδικείοϑαι «ὄν ἐπερι(αίνονζως «ὐῖς, καὶ πϑρταχό- 
δλαιν αὖθις αἰξεερληοῖ, συ ΔΜ ὁγειδ ἱζόνταν. ᾷ δ ὅς: φὐῬαθολή; διήγημίφι, ὀνειδὸς, 
δ᾽ μιάρϑ! (ἦνες κ αὐαίόϑητοι ἦσαν (ὦ κύκλῳ, μόνο οὔκ ἐλεοιιώπερ λα; ὺ ὁ ὀνειδίξονγ-: 

᾿νμ ν τέ, δὲ ἡὶ μάλιςα, αὐτῶν ἐδῶκεν. ἐγνζυϑα, δὲ μοι ὧν" Αφαίας δοκεῖ λέγεν, ὧφ 
ὧκ πιτόνων ἀὐζς οἰκειώζᾳς. Κύησιν κεφαλῆς οὖν τοῖς λαοῖς, 

ἄλλος, Μετακίνημα. Ο: ὃ ᾿ Ἑὐραίος, ̓ "Μαλνούδ Φησιν, Η᾽ »(ν δξζυ λέγει, ὁτί μετεκί. 
νησας ἡμᾶς, ἢ αἰαὶ τού ον οδ᾽μ(ατος τῆς χγήσφως τὴς κεφαλῇ, τοῦ σφόδρα ἐφηδονϑμου 

τίω ὐλονίον οὐδείκευται. 17 ὕδλω τίω καὶ ἡμέρφων ἡ ̓ »πή μὰ κουτεναντίον 

“ομϑθοιν. Αλλος, Η αἰαρημεσιων μ. 
Καὶ ἡ αἰα οι τῷ αὐξησώπου μϑ ὠκάλυψέμε 18 Απὸ φωνῆς ὀγειδίδογτος καὶ 

χκτωλαλφιώτος, Αλλος, Καὶ βλασφημοιώτος. 
Απὸ πσξϑσώπου ἐηϑρού καὶ , ὠκϑδιώκοντος. Ταῦτω ΡΜ φιιφολών μᾶλλον αὖ. 

Ομεγίοίξ, [ΟΠ.1» Θρε» ἕὺ 

ῳὼ 



ΔΝ’ ΔΓ πιῶν μιστ' αὐ μ. [9 δὲ τῷ Διλυιὴλ ἀ δ) τριών παίδων λεγόντων, ἡρδοτομδι, ζωύο μέσα μδυ, 
γι. 

6:8 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
ὧν ἔδακν. Ὧ ̓ » ὁ «εἰ ὲ (μνεχῶς δϑημερίας εἰπέλαυον ἢ “ἦν πολεμίων ἐχ ο«'. 

τοῖο, ζῷ πόμτων τότε ζιϑοίγϑη φύματα πεσύντων αὐδῇ χαὶ αἰ πσοσκελιαϑέντων᾽ ὴὶ οὐ! 
ὀμάκυαι ἐνχον, λα διζουοκὴ ὠμωρίαν ὑπέμενον. 19 Ταῦτα πόρτα ἤλῆῳῃ ἐφ᾽ 

ἡμᾶς, ὁ ξέκ ἐπελαϑό ῖθα! συ, ὁ Οὐκ ἡἠδικήσουμϑμ εὐ δχραϑήκη συ. Αδλλος, Οὐδὲ 
παρελογισοί θα Ὁ (ωϑήκην συ. Αἰπ’ ἐγδρτίας τοῖς ἀλλοις, Φησὶν, ἡμεῖς ἠλϑθορϑῳ,ἐκᾷ. ς 
“ὧν ὡνγι" , Ἔα, τὶ, ἜΝ ᾽ 

γο! μζ γὺ τ πσϑ9 Μ᾽ δινὼν εἰσ ἐσκολίιϑησοιν ᾿ ἡμεῖς ὃ καὶ Μᾧ τὰ δειγώ εφήκα μδυ ὦ. 

πἰβέτρεπῆον τίωὐ γνώμιδιυ ἔχοντες. ζῳῦτα ὃ λέγουσιν, ἐνέλπτιδοωυς ποιοιῶτες (ἦν ἴα 

ὅτοι λέχϑυσιν, Οζρι ἠδικήσαμδν ον 2. ϑύχῃ συ, ἐπαίροντες ζοὶ φρονήματα δὲ συζρά- 
ΤΙ 4 ! ! ι 2} ι ͵ ᾽ 

τιωτῶν. Εἰ γὰ β  μέγιςα" πεποιϑαμϑβ, φησι, ὶ ἔγρνοι ἡ μεγάλα Δὐηργοτομί. το χε 
γῶν ἐσμέν, ἢ εἰν πῆς συμιφοροιἷς σέκ δξεκλίναμϑν, πολλὰς σωτηρίας ἡμῶν ἔςαι ἐλπίς. 
ὅπερ ὅδε ἐξ Φρχὴς θλέλϑυ,τοῦ» καὶ γιοῦ φημ" ὅτι οὖν ϑύγας ζάξει (αὶ φρονήματα αὐτώ; 
αἰλείφυσιν, ὡσανεὶ ττοϑς αὐζἄν' ἔλεγον Ὅίνος ἕνεκεν ἀπεγνώχατε τὴς σωτηρίας, Θεὰ, 
ἔχονϑυ (ὃ «σδριςαμδιον ἡμδ, Εἰ καὶ τι ἡμῶν ἡυδϑ τη), ϑίκην ἐδὸνϑμ ἱχανίω " ἐν τῖς 
σειφφισμοῖς ἑφήκα μϑρ μναίως ' ᾧ αἰεἰ τῶν αἰμδοτωλών πολι ςαίμδμον ὀδολϑν ἔχομϑν. [] 

δ, 6 πϑύτοθεν δεῖ ὃ τέλος ασϑοσδοκάν γρηφον. τί δὲ ὅδ,ν, οὐκ ἡδικήσα νϑμ ἐν Δ[αϑυκη 
συ: τουτέςν, οὐκ ἠδικήσα υϑυ αὐϑὸὶ ζωῦτα, ὦ Ὠχιςνύϑη,ϑιυ, δολ ἐ φυλφξαρὸρ μ(' . 

κριδείας. κὶ γὸ μιαγίφη ἀδικία ὅθὴν, ὁτὸμ (ὃ νόμον δις αὐδδαθαίνη (δ αἰμιώοντα, (ὃ ἐκ 
ἐώνταω συνὴ θα τοῖν πλησίον αδικεῖαϑαι, ἡὶ τίω χακίλν κωλύοντα ᾿ ὅτὸν «ἰδὲ ᾧ 

Ὅσαῦτα ἡ δέχοντα αἰγαϑαὶ ἀγγωμονῆ. 20 Καὶ οἵκ ἀπίφῃ Εἰς (ὰ ὑπίαν ἡ: 
χαρδία ἡρδίν. Αἴὐλλος φησὶν, Οὐδὲ μοτεκλΐϑη τὰ ὑπορθούντα ἡμᾶς. Αἴλλος, Οἱκ 
αἰπεχώρησε. Καὶ "'ὶ ἐξέκλινας ζιὶ τοίβοις ἡμδθ᾽ σὺ τῆς ὁδοῦσν. " 

ἄλλος, Καὶ οὐκ ἀπιςραφη Εἰς τὸὶ ὀπίσω ἡ καρδιώ ἡμδμ, ὦ Ἐ ἔκλινα τὰ βήματα "ὰ 
δι περ ἐμιτσθϑοϑεν Εἰρηκε,τῦτο καὶ ἐν υύϑω λέγει" ὅτι οὐ Ὄσψτῳ κλύδωνιχακ, 
συνὶὲ μἰκρὸν παρεσαλθύϑησοιν. καλώς ἢ οὐτως εἶπεν. ὥασερ ἡ ὁγόμος Εἰς τὰ ἔμυοροιῷ 

εὃὲν ἀὐγει, ὕτως ἡ οὐδανομία Εἰς τὰ ὀπίσω μεϑίπησι " ἢ ὡασερ ὁ νόμος τίου ὀρϑίω - 

δὸν βαδίζων κελθύει, ὅτως ἡ “οὐ δανομία “αϑὲς τίων ἔρημον ἡ ἀΐξατον (ὃ ἀν,ϑόρπὼμι- 

θίκησιν, ὁδὸν δ νόμιν φησὶν ὠὐἰζϑα. ῶ 3, δξέκλινας ( ὅπερ ὡ ὥδλλοι λέγουσιν, Ἃ 

δὲ μετεκλίϑη τὸ κἰ ασορϑοιῶτα ὑμᾶς ὡἰστὸ Ὁ ὁδὺδ σα)ο ΕἸ ραῖός φησιν, ϑαϑετ ἀσυρχν 

αϑριοροίχ. Εἰ5 κύ «(ὧν ἐξδομοήκοντοι βιειληϑείη τις ἐρμιωυεύσοι, ἡ ἐὶ τὶ «ὧν' ἄλλοις, 9 
ὃ δξέαλνας  τοίβες ἡμδ) ἀπὲ τὴς ὁδυδ σιν, γρόύτο ἐςιν, στ απ φκισας τῇ ναοῦ σι; 

ὰ ἐν ἀλλοτοία ζῇ πεποίηκας, ὅπερ οὐκ Εἴα ζῳὶ λατρείας ξπτελφοι. 
21: ΟἿτι ἐτωπεῤωσαις ἡμᾶς οὐ ὕπῳ κακώσεως. 
Αλλλος, Αοικήτῳ. Αἴλλος, Εν τόπῳ σειρζωων, ᾿ 
Καὶ ἐπιχκάλυψων ἡμᾶς σκιαὶ ϑανάτυ. Αἴλλος, Ἔ᾿ πωμασαεήμάς. ἄντη μιγ4 χὐνπα 
- “ .}! αι 

δοκεῖ καὶ ὀύτωπύδοσις πσοβς τὰ ἀγω" 4), ὡ οἷς τὰ χακαὶ διηγϑιοῦνο λέγϑντε ς᾽ ἡ αἰοῴηι χόβ 
τοῦ πσοὐπώπου μου ὠκαίλυνα με ὐπὸ φωνῆς ὀνειδίζοντος ἡ κατοιλσιλοιοῦτος, ὅπ ἐτι- 
πείνωσας ἡμᾶς. εἰ μδβ τοι ποὺς Ὁ ,ξόφωνας ζιὶ τοίους ἡμδμ ὡἰσπὸ ὃ οδοδ συ, ὀκλάῶι 
τς αὐτὸ, εἐγζυῦθα ἀἰκολουθίλν ἔχει ΚΡ τίω ὄὐνοιαν, ζιὼ Εἰρήχα μϑρ. δυιλοῖ γὸ πῶς Οὐ 

Μη, τοίζων ἀὐτν αἰπώσοωτο ἀὐις, τὴς πολιτείας λέγω καὶ ἥΠ᾿'νομίμων, τῳ Εἰς τόποι, 4 
ἐρήμοις απαγαγεῖν καὶ μφταϊξυὺ πολεμίων αφῴαι (τῶν γ» 661, ὀκαϊλυψανημας 
σκιω ϑανα τυ)ςδν κοδυύύους λέγων (ὃν ϑαίγα τον Φριτονζῷι, ἢ ὧν πλησίον (νι, “ 
"ζασερ αὶ ὠδῆνας ϑαναῖτι καὶ πύλας δου καὶ γραφη καλά. καὶ ὃ ἀφυκτον "ὶ ἮΨ δινῶν ΡἌἍΙι αἷς ι ᾿ )9 δ᾿ 



Εἰς 4 μγίϑάμ: 619 

Ι τε τὴς σχιάς ὺ δὰ τῆς Ἐχικαλυνεως ον ζῶα, γϑρίτησιν. στὰ ὠὠὐΐζννα, λύσιν θὶ.- 

ἐᾧν οὐδὲ αὐαιπγοζο μικραὶ " διινα εἴβα. ."ν» Εἰ ἐπελαϑό θα τῷ ὀνόμφιτος τῷ 

“ΡΣ ἡμδν, καὶ , αἱ διεττετάσοιμϑρ χεῖδοις ἡμδῇ! φέϑι Θεὼ ,αλλότειρν, 

73 Οὐχὶ ὁ Θεὸς ὀκχζητήσει ζύται αὐτὸς "ὃ γιώσκει τοὶ χρύφια, τῆς καρδίας, 
ς ἼὭν οἰκο ϑύγνωμόνων, ὦ καχῶς πείορνζς μϑβειν ᾧ διασότίου λιραπτάοιζαε. 

ζῶτα φιλοσοφίας διδούγμματω. οὐ ζῳῦϑα ᾧ «ἂν αἰκούονζῳς παιδγύνσι μὴ “ἰσανκρί- 

μαϑαι, δνλ οὗ ϑλή χαρδία ᾧ) Θεὸν λερᾳττέειν. οἷδε γ Ὁ), φησι, πὰὶ Φπόρῥητα Φ |9- 
ἠῶν γρίας. ζωτα ὃ ̓λέρρυσι Φοθοιεῦτες αὐζῶν', ὡςε μηδὲν " λογίζεοϑαι αγαξιον Θεού, ὃ ὑβα 

υ τίω ἔχίδοσιν τὴς Φρετῆς πολλζω. ἐπαΐγει 25 λέγων". 
ιὸ 24 ὅπ ὅνεκριο συ Ὁ δανατούμζθα ὁ ὀλίω 5 ἡμέραν, ἐἰλογιϑημν ὦ ὡς ππξϑζατα σφῷα- 

γῆς. Μέγα ( Φ ὁὶ Ὁ μϑμειν ϑερᾳαστἀἠογζᾳς ῷ Θεὸν, ἡ μιῇ πσϑϑς ἕτερϑν Ἔἰπτ-- 

πηδῆσαι ἢ Ὁ 5, πολλῷ ὁ μεῖζον, Ο (μμμεγῶν πράτων καὶ Ὁ καιϑημεξιναν κινδυωύων Ἰδχπκειμιέ- 

γῶν, ΑΝ τηρᾷ! γτίω ζιαύτίω ἀγάπεν. ὑ εὐγγόησον ὅσον φιλρσυφίας Εἰδὸς ὄφιν, ὃ οπουπ ῦ 

Ὅν ρ αὐτοῖ κέ χεγφται, ἜΣ μφαδας ἦι Ὡὐποσολικὴν καδνυύων ἀπαριϑμεύνϑρος Εν 

: ἢ φεῦ: Ῥωμαίοις Ἐχιςολῇ «πόσων δίωυ ἀν εἶεν ἀξιοι φεφαϑών ὄυτοι, τὸ ο» τῇ παλϑμα, 
φαϑνώνται τος Φ αὐτὸ ̓μέξν φλείσαντες ἣὮΜ ωὼ τῇ σμῇ αἰγωνσματων; ; ὃ ἊΝ φησιν 

ἡΠαίλος, Καθ᾿ ἡ ἡμέραν ἀτοϑνήσκω, τού; αὶ ἔπι, ἐχὲ τῇ πείρᾳ, συὲ τῷ “τέλει, 

ἀλλὰ τῇ γνώμ. Ω 4: ἢ Εἶπεν, ὃ ἐγέκφ σϑ; ὁΤί ὄξω ἡ ἡμῶν, φησι, μιταταξαρϑαι, ᾧ 

ἀφᾷιαι τίω πατρφὸῳ πολιτείδμ, Ὁ 4) ον» ἀσφαλείᾳ" ἀλλ᾽ αἰρόβδα παρα χακῶς 

10 μᾶλλον ὦ ὁ πατρῷα φυλαῆειν, ἢ ̓ Εἰρίωης ἀἰπυλαυειν μῷ' τὸ Μ πατρῴων ὀκχπεσιν. 

ὀλογεϑημδῳ ὡς ἀσοϑθώτα σφάγήρ. ὅτως δύχόλως ἡμά φησιν, αὐοι φύσιν. ογζω- 

δα ὸ τίω χτείκειαν αὐτῶν οὐδείκγυτα ΔΛ ὦ Ἅὁμὼς ὅτας δυκόλας παξοκείμϑμοι, μές 

γομῆυ αβέηοαῆο τίου γνωμέω κ᾿ ἕξι. ὠζϑω αὶ Ὁ Θεοῦ ἰδρμαμω ὦξιον ὁκ- 

πλαγάζαι, ὁ ὅτι (ἦν ὅτω παζοκειμδμας,ως απούφᾳτα σφαγῆς, διοτήρισε, ὦ χαθ᾽ ἡμοέρριν 
15 Σποθνήσισνζις Οὐκ ἀφῆκεν ἐμιπεσεῖν Εἰς θανατον. 25 Ἐξεγερῆνη, ἡ “ὑπνοῖς 

Κύριε; Αλλος, ἵνα πἰ ὦ ὡς αἰ χυκοῖν εἶ; Αἴλδλος.., Ἐξυπνίαητι, ἄλλος ἢ Εξύπνισον. 

Αγάηι, ᾧ μυὶ ἀπώσῃ Εἰς τέλος. 36, ὕγμ τ ὃ πὸν συ ἀσυφρέφεις! 
ἕπιρρ, Κρύσῆαις. . Ἐπιλανθοῦν πῆς (φ]ωχείας ἡμδ, τῆς ἧς ϑλίψεως ἡμδι: 

ἄλλος, Τῆς κακίας ἠδ Ο ὃ ᾿ λέγ » τοιού τον ὅρι. διεύασαι λύσαι ῷῳ χαχοί. 
19 οφ γὰρ οὐδὰ αἰαϑένειαν σήν ζᾳχῶτα γένεται, ἀλλὰ «ἴδ τίω συγχώρησιν. ὕπνον 

γβονζῦϑα τέων ἡ ἡσυχίὰν Φησὶ, κὶ ὀμαίςασιν τίν αὐταιπύδυσιν, ὺ «σεύσωποι τίωὐ δύ. 
ληψυ , πίὼ σσξένοιαν, τίωὐ κηδεμονίδν, πίω συμμαλίδμ. ἵνα, τί Ἐχιλονθανῃ 

τὴς πἸωχείας ἡμδ : δόφ, πάλιν Δυγνωμοσιωύε᾿ Οἕνι Εἶπε, τῶι  χαζορθευ μάτων, 

οὐκ Θἧπε, “ αἰαἰδιτεέ]ου γνώμης, ὑκ. Εἴπε, τῆς ὧν πειρφσμκοῖς δοκιμαιϑείσης 
“ ψυγν. αἰλλ᾿ ὅτε μϑὲ αὑτοῦ ἑαυτωῖν Ὥστοδο ψριεῦται, ὄκῴνα, ΧΩ στὸ ἢ τίω 

συμμαχίδρ ζητῶσιν, ἀφ᾽ ὧν ὡ χατάδικϑι, Ὡσῦ ̓τύτων αἰξιούσι σω ἫΝ δικῶν 

ἐδοσαὶ, φησιν, ὯΝ Ὁ ῳ ἔλατο πεπόνθουσι. αὗτο νὴ ΤΠαῦλος ποιφ᾽ πηρλάκις, ἡ ἕτερϑι Ὑ 
“ρφητων. ὁ ζωτα ὀλέλϑν ὅτοι, συσέπω αἰδὶ γεὗνην εἰδότε ΟΣτῖὶν , Ουνὲ καὐδὶ 

βασιλείας, οὐὴ τοιαῦτα διδα θέντες φιλοσοφῴ,, ὦ πόρτα } ῥαδίως. 

4“ 17 ὁ ἐτουπενώϑη Εἰς εὐ ἡ ψυχὴ ἡρδίν, ὑγν. ἰςγἀδη γαφήρ ἡμίν. 

Ε᾽ πειδὴ Εἶπεν, δπιλουλαῖνῃ τὴς ; πηωχείας ημδ, τότες! τῇ κακώσνως ᾿λοή λοι- 

πὸντίω χάκωσιν, Ὁ 5. λέγει, τὗτο ἔςιν. ὐπολώλαιϑδυρφιυτοριγηκὸν, ἕμ μερῶν σὐοὶν 
ἀμεινον δχζακείμεθαι. δικαίως δ᾽ ἀν τις Εὐπορ ἣν, τοῖς τς πὐρούσι ΚΣ ΩΣ τηχότων πίω 4ψἔυ- 

ΟΠ γ (οἱ, τοῖν ᾿ς. Οϑρ 3 χίω 

Ῥο. ν Ἀξ, 
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«. Κορ. δι 9. κἡ 
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χίω Εἰς χοιῶ τεταπενοίοϑαι, γαφριυδογων Εἰς τίω γἀς τίωὐ γαςίρᾳ κεολ. 
λῆοϑαι. ὁ ὙΣΡ ὁἐρωΐι αυδόσδεδενϑμος ἡ πῦδὲς (ὃ πηλον κεχηνὼς ἡ πίω ἀσώμᾳ. 
τον δια μεν τίω εἰν ἀυτῳ κατοιδουλων τῇ ἀποδῷ, Εἰκότως ἂν ζωῦτα λέγϑιν πὰ. 

“(ιν. γί ν ὅφιν ἀλλο, χάλλος σώματος, ἀλλ ἡ χὃς ὁ πηλός, μάλλον ἡ τύπων Εἰ. 

διρϑέφερον ; Εἰ αἰπιςεῖς, αἰδεεργάξου τυςζαάφοις ΔΜ αὐγ,ϑο πων, χὺ ον ᾧ πηλὸς 

ἢ τίωυ κόνιν. στὸμ γᾺ  δὀἰποϑηται Ὁ πσοόσωπον τίω ϑρούσειν ζωίω, τι Φαίνεται 

δπτρ δφὴ, μᾶλλον ὃ ἡ “σο3 τὴς τελθυτῆς. ὁτὸμ ΝΣ τ γῆρφις ἐπελϑη , ὁτὸμ γύσος 

ἔχισκήψῃ, τότε οψή τὸ φανόμϑμον. πηλϑς Ὁ} ὅξιν. αὐλλ᾽ ὁ σοφὸς δημωργς καὶ ἐξ 

θὐτελούς ὕλης κάλλος αἰμκῇ χόμον ἐποίησιν ἐχτβμέοϑαι, ὦχ ἵνα πορνθύσῃς, ἀλλ᾽ ὕα τῆς 
οἰκείας σοφίας Σἰσπόδειξί σοι δ ὀρται. μὴ τοίνιωυ ὑξρίσῃς () τεχνίτίωυ, μηδὲ το 
θρχϑν ἀντ τὴς σοφίας, ἀσιλγείας αὶ πορνείας αἰ σασύϑεσιν ποιού, μέθαι τοσύτο γαώμα- 

ζε τίω ὥραν, μάχρα τῷ δοξώσαι (ὃ τεχνίτίων ̓  περοιτέρω ὃ μυὴ πσδϑέλϑης τὸ παϑος 

ἀλείφων, κριὸν τὸ ἔρχϑν ̓ Οὐκ οι ((ὺ ἐργα σοί νϑιον πσολσκεωυᾷν, αἰλλ᾽ ὄχ ὑδρίζε 
γε. Εἴὔτις, Εἰπέ μι, χρυσοιὼ λὠῤδριόμζᾳ πιὸς ἡ) Εἰκόγα βασιλικζω λᾳξὼν κατή- 

δε βορξορῳ ἡ ἐτέρφις τοιότοις, Οζα αὐ τίω ἐαούτέωυ ἔδωιχε δίκζωυ ; ἐἰ ὃ. ὁ ἐν τοῖς αἰ- τ; 
«ϑοϑπίνοις ἀγνωμὼν τοσαύτης αἰ ϑϑϑιωυύς ὅ21 πιμωρίας,ὁ τὸ ἔρηϑν τὸ Θεοῦ τσαύτη 

αὐἰδεθλλων ἀτιμίᾳ, ᾿ς πείσεται, ἡὶ μάλιςα, στὸν ᾧ γωναῖχᾳ, " ἔχων φαίνηται μὴ γδῤ χιίριὰ 
μοι λέγε τῆς Φύστως τίω ἐχιϑυμίαν. δα τῦτο δ᾽ γαίμος ἐπετράπη, ἵα μὴ πέρᾳ 

ἮΜ οἰκείων ὅρων πτοϑθαίνης. ία γὸ ὅσης ὦξιος ἔσῃ τιμφοίας. ὁ (ὦ ΝᾺ Θεὸς καὶ τῆς 
λῥαπαύσεώς συ ᾧ τῆς δύξης κασδϑενόησεν, ἵνα καὶ ὠκ λύσῃς τίω λυῆλωυ τὴς φύσιως δ το 
τὴς γιυναικὸς, ᾧ αχιϊδυυύως τῦτο ποιῇς, ἡὶ πάσης ἀπαλλαγῆς αἰορημοσεώης ᾿ σὺ ὃ (δ 
ὅτω συ πσολνοοιῶτα ἐκ αἰδωσίας ὑξοίζεις , ἐνπὲ γδ μοι᾽ ἐἰ μιὴ ἐθυ λήθη νομοϑε- 
τῆσαι γαίμον, πόσον ἀν τὐσν’ἐτης βίαν; πόσιν κόλασιν» δέον δζζυ σε θ).αριτεῖν ἢ δοξά.- 
ζων, ὅτι τὸ πλέον ὐπὸ ετέμοτο σοι ΝΜ πόνων, αὐθα μυϑιὸν αὶ τίω τυγρύσαν Ἐχποί. 
σακ᾽ σὺ ἢ ὡγυβράζεις ἀγνωμόνως, καὶ ἀναμργοιυτεῖς, ἡ τὰς κεινδρυς κι Ζβοαμεις ὁρρίς, 3 

κ τίω ἐαιλν καταιαέωδεις δυξὸν. (ῴκ ἀκύεις Παύλυ λέργρνζος ὸ γιωῶ, καὶ οὐ τῳ μέσῳ 
“Κηοεη,, Θοωώνῶς, Φεύγοτε τίω πορνείδν, μαλλῳ δι τὸ Χριςοῦ τίω ἐκεῖνα μ χινοιωυΐος; 

ᾧι κατουμα θανεις κάλλος διηότοκον; ὧς αἰδεεργαίζη πσούσωπον αὶ σὺν; τί φέρη χτ' χρημ- 
γῶν; ἰ τοῖς ϑυζϊυοις ἐμκαΐδεξαλλεις σοίυτὸν ; παΐχισϑι συ ἄδν: ὀφϑαλμοιξ, αἰδάφραζω 

Ματϑ, οἰκη, σὺ τὸ ὀμμια, τίϑᾳι νόμον τοῖς ὀφϑοιλμοῖς. ἀκχϑυσον αἰπειλοιιῦτος τὸ Χραςού, καὶ τέων “- Ὁ 
κύλφφον ὄψῳ ον ίσῳ μοιχείας κρίνοντος. φἰ τὴς ἡδογὴς ὄφελος, στὸν σκώληχᾳ τη, 

στὰ διηνεχὴ Φόρον, ὕτὰν αϑοίνατον τω δραΐσαντι ζιμωοίθυ ; πύσῳ βέλίον, μικρὸν α!α- 
Ἧ: οὐνδνον τῆς βίας τῆς Σπὸ ΜΝ ἡμετέρων λογισμοῦ, οὶ πϑρτὸς ἐν ἀνέσει τὴς ὀλίς 

"ν κΒατθκεο .α λσρι σοί μῦρον τοὺς αἰτόποις ἐχιϑυμίαις, ἰθανατα “ιμωρᾷοϑαι ; Μὴ τέκνα, μι ποι: 
Ἢ τε ὕτως. οὐκ ἀγα ϑὴη αἰκοὴ, ζὦ ἐγὼ ἀχούω αἰδὲ ὑμδψ, οἷδω ποὺς τίνας ὁ λέγϑεα- 

᾿ πυτείνεται, δ ποῦς ἀπ νζς᾿ δλλ᾽ θα αὐ ϑρη τὸ τραύμα, ἐκεῖ ἐπαγή Ὁ φωρμα-. 
ΤΙΝ ͵ ᾽ } ω ͵.2 ΙΓ 

ἣ «κηνες, τον, πἰ (ῷ γάμον ψοείζεις. τί τέωυ δὐμιὼ ἀδικεῖς τ τὸ μέλος τὸ σὺν ἐπηρεάζειρ»Π1, 
ἢ δύξομν σου χαταιογειύεις ; ἐκκϑίψον τὸ πα)ος, ἀϑέλεζαᾳᾷ τφυφας. τρυφὴ ἃ μέθη, πηγαὶ 
" 7 " Φ.} ἣ »"ῬὸόἍ᾿͵ν» ἢ ͵7 2} ΠΣ} Ϊν- 
τπ πορνείας. ἂν πῇ ὀμέσει μὴ γθυσῃ Εἰς δον, ἐπαγά σοι ϑλίνυ. ἀἰκϑυσον τὶ ἐπαλον ͵ 
᾿ διαῆοι πορνθύσοιντες, (ὦ μιῇ μεταλαθόντες σώματος Χολφοῦ, οἱ τραπέζης μὴ ἀπολθὺ- φ 

᾿" δου σαντες πγθυμφεήροηρ. Μὲ πορνδύωρδ, φησι, κασως Ἴννος αὐ ΠΝ! ἐπορνθυνον,ᾧ ἐπίσι 
᾿ ; ὡν μι ἡμέρᾳ Εἰκοσιτρεῖς χίλιαδὲς. , 

ἢἱ 28 Αὐώφα, κυραβ, βού ϑησον ἡμῶν, ὃ λύτρωσαι ἡμιῶς ἕνεκεν τῷ ὀγο ματὸς σύ. 
Αὐλοφ 



Εὶ; φὸμϑ. Ψάμ, 631 

ἄλλος, Σ λι ὀυ λα μξλνόνϑμος ἡμὴ, ὦ ῥύσαι ἡμῶς δ ὦ ἔλεός σῳ. ὅρα πού 

ᾧ 9}! καυτέκᾺ εἰσοιν, μ(ν ζῷ μυρία αὐτὴν" κατορθώματα πῦλεν αἰξιούσι σωζε οι, “απὸ 

ἐλέοις, δἰστὸ φιλφν,ϑορπίας, δ᾽ ὧ δομα τῷ Θεού. ἃ δθήν, ἐγέχεν Ὁ ἐνοματὸς συ εἶνα 

μὴ αὐτὸ βεφηλωϑη᾿ ὃ αὶ αὐτὸς πολλακις λέγει, ὅτι ποιωΐ ἐγέχον ὦ ὁνο ματὸς μι. Θἴδες 
ἢ (μπειιοφροσιώζω ὦ (ἰωτετοιμμένω Αἰ αίνοιδι, ὲ πονεν αὐἰξιοίσι σω,ϑῆναι ; Ὄτο Φι-- 

λαν,ϑο5 πίας, πὸ ἐλέους, ὡς ἔρημοι κουτορθώ μιοίτων, ὡς (Ὁ)" μυγδὲν ἔχοντες δικαίωμα, 

σωτηρίας, καὶ Ὅιι τοσϑτοις χομμτες πύνοις κ) χινδυώοις. τύτες δὴ ἡμες, (ὦ τὴ 

γαρλΐ, μιμησώμεϑει, χαὶ δόξαν ὀμαπέμυψωμϑυ τῳ Θεῷ, ᾧ καὶ ϑύξα Εἰς (ὦν" αἰαίγας 
ΤῊ αἰώνων. Αἰμέω. 

" μᾶ. "ἘΠΙΝΙΚΙΟΣ ὙΠῈΡ ΤΩΝ "ΑΝΘΕΩΝ, ΤΩΝ 
ἈΠ) ἀμ ἴω ε Ι " “ “ἌΠΙιι». Ι 
᾿ ἐαΐν Κορε. Αλλος, Τ᾽ ῳνικόποιῳ ἘΧῚ τς κρίνοις, ΨΜ μῶν Κορε. 

Οἱ Εὐραῦος, δῤτὶ τῷ, Ώγ χρίγοις, ΑΔ σωσανιὶ λέγ. Σιωέσεως 
ἄσμα Εἰς ῷ α'γαπητόν. Αἄδλος, Επιςήμϑμος ἄσμα κσϑ ἐς φιλίᾳ. 

ις Αλλος, Τοῖς ἡγασηρϑύοις. ΟΣ Εὔρανος, Ιδι)ωθ φησι, Οἱ ὃ ἐς. 
δομήκοντω, Εἰς τὸ τέλος αἰ χὺΡ ΤΜ διλοιωδησομϑύων, τοῖς (οῖς Κορὲ , Εἰς 
(ἀώετν, ῳδὴ αἱ τῷ αἰγαπητοῦ, 1 Εξηρόύξατο καὶ χαῤ- 

δία μὰ λθχϑν ἀγαθὸν. Αλλος, Εξείρπυσεν. Αὐλος, Εκιή- 
ϑη ἡ καρδία μιν λόγω ἀγαϑῷ, 

"Ἤ 

10 

βᾺΥ Βυλόμέωυ παρᾷναι γιοῦ Ἰπδούους ὠπόυζῳς ὁ Ἕλληνας; καὶ τὸ βι- 
9.» Ολίων τῶτο ὐοα]νδαίων λα ων, ὅτως ὀψαγγώναι (δ) Μψαλμώ. ἰ 
ἢ ἰκ Ὁ» δήπου τῶτο, δτί κἡ οὖν ζοις διχᾳφηθλοις, πϑυταχοῦ τῦτε 

μάλιςα ὀμυποπῆος ᾿ αδοτυοία, ἣὮ τοραγματων γένεται, στὸν 

ρα ΔΨ ἐϑρων αὕτη Φέρηται. ἵνα ζω καὶ σήμερον τῦτο συμ.- 

(αν, οἰπῦ τῆς παλαΐας ὐροχό ῖθα τέων μϑοτυοίδυ, ἵνα χα! 1ν-- 
δαῦῆοι καὶ ἕλληνες καιταιοιἐυύωνται Ἴκδα)οι ἅ, λϑαγοώσνοντες καὶ αὶ γινωσχόντεφ᾽ Ελλήνες 
ἣ, ὁραΐγτες ΟΝ }} ἐϑρων τὰ βιξλία ἡμῶν φερόνϑμα. ἰγ δηπου πεπλαίοϑαι τὴ» 

ἡμἢ}} αὑτὰ δυωνήσονται λέτειν, ἐγ ἡ μδ, δλα ϊΨ" (ἢ Χοιφον φαυρωσειντῶν ζιυβιδλίᾳ 

30 ταρεγϑιδιων ἡμῖν τὰ κύϑὶ τὺς αὐτὸ διωναμεως αἰ φλερόνθμω. ΚὼΝ εἷτ πείρεισιν, οἷ. 
τε μῆ παίρεισιν ὅτοι, ἡμεῖς τὸ ἡμέτερον ποιήσομδμ,ὼ τὴς ἑρμάωυνείας αψόμεϑα. Εἰς γὼ 
( Χοιοὺν ὁ ψαλμὸς ὧν ὀϑαγέγφαλαι. δ9 ὁ, Θἰίς ᾧ αν γαττη τὸν ὃ, Αἰ  ἀλ.- 
λϑιωϑησομϑύων͵ τίου πσδϑγφαφίω ἔχει. δλλοίωσιν γὸ μεγάλζω ἡμῖν ζξ Εὐργασα- ἢ 
τοὺ ποραγιαΐτων μεταζολξωὺ νὴ μεταίςτεσιν. ζοι τέων τίω αἰλλοίωσιν ϑοιλαν καὶ ὁ Παυ-- 

34 λορέλεγν΄ (ἧςε Εὖ τς εν Χοις ᾧ,καμνὴ ΚἸίσις. 59 διρχόμϑνος α φησιν, Εἶπεν ἡ β' Κορε ζ, 
καρδία μιϑ. Ἄν "ὃ συσὴν ὀμ,ϑούπινον ἰώ ν᾽ λεχϑμϑέων, Ἀλλ ϑφφινια καὶ πεϑυματίχ αὶ 

διηπίαϑευ ἐμελλερὸ σόν ἐξ οἰκείας θὑρέσεως, ἀν, κ ϑείας «ὑγεργείας, τῳ ὁόματι “τῆς 
ἐρυγὴς τῶῦτο παράφησιν, ἐγθυχϑμέϑα "ὃ, ἐχ ὅτη βυλόμεθευ. (δ ἐξ ὙᾺΡ λόχϑν τῶῦτον 

] φλήομεδα, ὅτε ϑέλομϑυ, ἀ λέχϑμϑν ἀ κφιτύχορϑι᾽ τίω Ἀ ἐρυγάω ὅχ ὁμοίως. δεικνυὲ 

40 τοίγεω ὅτι οὔκ δν,ϑροοπίνης Γ] αὐουδὰς ᾳᾷ λεομδνα, αὐλλα θείας Ἐλχιπνοίας τὴς κιγεῖ-- 

σὴς αὐτὸν, ἐρυγάώ τίω κϑοφητοίλν ὀκάλεσεν. ὥασερ δ) Ἐχὶ τὸς ἐρυγῆς, τῆς ἢ σι- 

Τίων ποιοτήτος 621 τὰ γινόμϑμον, ἅτω καὶ ἐχὶ τῆς πγϑυματίκῆς διδευσκαλίας. Τοιαῦτα τοῖ- 

γι ἠρβύγετο, οἷα, αὶ ἐσιτεῖτο. ὅρφι ἢ ὃ ἀλλαχοῦ ἑτερον πυολφήτέων αἰαϑητῇ Εἰκόνι μη 
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ἴω, ,β, μζ. 

αἰϑασι). 

Δυκοζ, 

«Τίμα. ιν 

ὅ3: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ἙΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

τίω τ αδάλλοντω τί οἰγέργφαν, ᾧ ἐαϑίοντα τέμὶ κεφαλίδω Ὁ βιδλίν, ἡ μεθ᾽ ἡδὸ.- 

γῆς ἐοϑίοντα. Ἐϑρετο γὰγ», φησιν, εν ᾧῷ φυματίμν, ὡς μέλι γλυκαζον. ἐπεὶ δ ἐ. 
δίηροντο τι πγθυμα οκίω χάονν, ζιαύτα ὶ ἠρθύχον»». ὅτι γὺ νὶ αἰϑὶ ἐρυγὴς ὁ λόγος ὃ 
αἰοϑητῆς ζω της, συ δὲ καἴξι σιτίων, ἀχουσον τί ἐρθύγεται, ἡ τίς ὅ61ν ὁ ἐρθυγόμϑμος. ἐγ 
ὁ σόμαχος ὁ ζῷ σιτία δυχόνϑμος, δ ἡχαρόία. ὄξηρευξαηο γδγδ, φησιν, κΚὶ καρδία μυ. ὸ ς 
τί ἐρεύγεῖ) ; Β σιτίον, Φυ᾿εἴδ ποτὸν, αἰλλαὶ ζῳ συένη τῇ παπίζῃη, λόλϑν αγαϑὸν δ αἰβὲτῦ 

μονοΐμοις (τ γὸ μάλιςα ἀγαθός. Ηἶλθον γὉ, Φησιν, χ ἵγα κρίνω “' κόσμο, 
αὐλλ᾽ ἵνα σώσω“ κόσμον ) πόρτα υολσηνὴ, πόώτο κολάσεως ἀπηλλαγμένα, ἐρεύγεται 

 Οιαῦτοω, δῆ τίωὐ καρδίαν ἐντνῖ ἐξοκαίθοιρεν. ὥασερ ΝΣ) ἡ γαφήρ, ὑτὸμ (' ῥυπαρών 
, ἌἜἜὌἍ{ὌἜὌ0ΕΝ “ΛΑ 5 , ͵ 

σέμῃ χυμῦμ, συγενη τότοις ἐρεύγεται, στὸμ ἢ ὑγιεινή ὡς ὅσαι τυγχόρη,, χατάλληλον 10 
ποιάται τίω ἐρυγάω ̓ ὅτω ἡ ἡ χαρδια, ᾧ τσροφήτυ, ἴθι αοδὸ τη ἰώ αἀπηλλαγμέ- 

γη, πγθύ ματος ἐδέξα» χαῖραν,ᾧ λόχϑν ἐρδυγέται αἰγαϑον. εἰγτεύθεν ᾧ ἕτερόν ἦι μόμϑεί. 
νομϑι, ὅτι (Ὁ πυολφῆται εχ ὡς (Ὁ μόύτεις ἦσαν. ὀκῴ (ὦ γὸ ὁ δαίμων, “τὸν Εἰς τίω 
ἄρ ἐμπέσν, πη 91 τέω δζμνοιδω,ὺ σχϑτοῖ (ὃ λογισμὸν, καὶ ὅτως ὠπόμτα φϑέγίον"), 

πὐϑὴν ΝΜ λεγϑρϑύων ὕχιςα κϑῥης τῆς Αἰ ϑνοίας αὐτῶν, Δλλ᾽ οἷον αὐλοί τίνος ἀψύχου ι 

φϑογίομδυν. τὗτο ταὶ 21} ΡΝ ἀύζις φιλοσόφων ἔφη ὅτως Εἰπων ̓ ὥατερ Φ γθησ- 

μῳδοὶ ἡ (ὦ ϑκομόῤμτεις λέγρυσι ( πολλαὶ ἴσασι ἢ) Φγελὸν ὧν λέγϑυσιν. δλλ καὶ Ὁ πγῷ- 
μα ὦ ἅγιον ἅτω ποιῷ, δλλα τίω καρδίδν ἀφίησιν Εἰδέναι ζὰ λεχόνδνα. Εἰ μὴ 

ἤδει, πῶς ὄλεγε λόχϑν ἀγαϑὸν »ὁ ( γὸ δαίμων, καϑοίπερ ἐϑρός ὁ πολέμιος, πολε- 
μαᾧ τὴ φύσει τῇ αὐ,ϑ 65 πίνη "ὦ ἢ πγεύμᾳ ὃ ἅγιον, καϑαπερ χκηδὸ μῦρον καὶ θυεργετοιωῶ, 19 

κονωνᾷι τῆς γνώμης (ἄν διεουϑῥοις ποιῷ, καὶ ΚΙ τὴς ὀκείνων οἱ σνοίας τ ποκαλύσμι 
πὰ λεβθμῖνα. Λέγω ἐγωΐζᾳ ἔργα μιν τῳ βασιλεῖ. 

Αλλος, Τα ποιήματά μα. Ἐργα ποῖα φησι; τέωὐ πρδοφητείλν. καϑούπερ γδρτν 
χαλκέως ἐργϑν ὃ σκόπαρνον ποίησε, αὶ οἰκοδύμυ Ὁ οἰκίδν ἐργάσοαεϑαι, ἡ τ  νδυπη- 
η90 ὦ γαιῶ συγκϑλλ σα" ϑτώ ὦ Τ πσϑόφήτα ὧ ποροφητείαν ὑφάναι. ὅτι δ ἡ ὅτ 1 

ἐρχϑν δὴν, ἀχουσον Ὁ Χολτοῦ λέγοντος αἰθὲ ὝΨ΄ ἀὐἰποφύλων᾽ ΑΈιος ὁ ἐργάτης τῷ μιοϑοΐ 
εαἰντω, καὶ Παῦλός φησι, Μάλιςα (ὦ κοπιώντες εἰν λόγω ᾧ διδασκαλίᾳ. Εἰ μγέρ- 
29» ἐμ), πῶς κόπον Εἶχε ἃ ΝῚ τῷ ἔργυ τότ οι μιώτερον . (5 χουιαστερον ; πασῶν 
δἥῥμτεχνωῖν ὅθιν ῥμώτερον. τί δδίω 81 Ὁ ἔρορν, ὃ λέγφ τῳ βασιλᾷ; (δ) ὕμνον τῶτον, Ὁ 
παοϑφητείλυ ζωυτίω. καὶ οὐκ Εἶπε ποίῳ βασιλῴ, δηλών ὅτι τῳ Θεῷ Ὑ ὅλων. ὥασερ 39 
"ὃ στὸμ λέγωμδν ᾧ πων Περσῶν βασιλέα, ἐχ ἁπλοῖς βασιλέα κα λούνϑν, ΌΧΙ 

ΜΙΠερσῶν προ σίθενϑυ, ὶ Ὁ Μ᾽ Αρκϑμνίων ὁμοίως, στὸν ὃ (ὃ ὑμέτερον λέγωμϑν, 
ὃ διόθα πσοϑαϑήκης, δυνν φρχούκῖθα ῷ Εἰπέ, βασιλέα᾽ ὅτω ὦ ὁ πο φήτης, Ν᾽ 

αἰδὶ τῷ ὄντως βασιλέως ἐλέγέν, Φιοχεῖται τε πεῖν, βασιλῴ. ὥασερ »ὺ πὸντοκρ .- 
προ, Εἰ πόντες, κὶ διό θα πὐϑλ.ϑήκης, δζρὸ τὸ μὴ φῇ τερον πτλυτοχρ οἰτορφι᾿ τω βάσι- 35 

λέα λέλχϑντες, νὶ διόμιϑα ἑτέρας παϑϑοϑήχης, δζρο τὸ μὴ {ἢ ἕτερον βασιλέα Θεόν. ὠλ- 

λως 3, καὶ ὁ λέγων, βασιλεὺς ζω. ὅϑ9ην δῆλον ὅτι υὶ αἰθδὲ αὐ ϑούττν ἐλογῶν, δλλά 

ἘΦ ὅλων Θεοῦ. ὀρ τῦτο οὐκ Εἶπειβασιλᾷῷ, δλλά, δ), βασιλῴ, τῇ ἀσοϑεϑήκῃ τοῦ 
ἀριϑρου τίω κυριότητο παραςαίς. Εἶτα πάλιν δεικγιᾷ ὅτι Οὐκ αὐ,869 πίνης ζω οὐνοὶ- 

ας ζᾳ λεχόνϑμα, αὶ μολέτης, ᾧ (ἀωϑήκης, διλλαὶ ϑείας χαφατος,ὺ τίω γλαΐῆαν μόγίυ 49 

αὐτὸς ἐδϑϑεισεν, ἐπήγαγεν᾽ 
7 Η γλώοσ μὰ κάλαμος γραμματέως ὀξυγρώφυ. , 

Οὐκαλαμος ζυτα γράφει, ἀμαῆρ δὲ κἡὶ χκτίηουσο αὐφὸ κελϑῃ χιῷ. Ἐτερρο δὲ 
Φησί", 



Εἰς ᾧὸ μϑι Ψά. 613 

φησιν, 1 γλώανσώ μό ὼς γραφῴον γραφέως ζαχννού. Τί βύλετα , ζαχιοῦ, ῥα 
καὐτεύϑεν τίω χα 2.) δείξη. ὁ γὃ οἴκοϑαν φϑογίομϑνος, μέλλει ὁ βοριδωώει μελεῖ, 

(ἀωπιλεὶς, ἐμπποδιζονϑμος ὶ ἀγνοίᾳ, ὶ αἰ μαϑία, ὁ μδϑιήσει᾽ Ὁ πολλοί 661 τὰ λυμφ- 
γέμδνα τῳ (χει τῷ λόγνυ. ὁτὸῳ ἢ πγόῦμα κινὴ τέω δζμνοιδυ, σον τὸ κωλύον. δυλ᾽ 

4. ὡασερ ὕδωτος ῥύμῃ πολλῷ τῷ ῥοίζῳ φΦερϑυϑῥη πυδϑέρχεται "ὅτῳ αὶ ἡ τῇ πγεύμα-. 
Ός χάρις μ' πολλῆς τῆς ζαχυτήτος πσόϑεισι, πόρτα λέα, πόῤτα δ μαρὰ “ασο:φέ.. 

ρϑυσαι. Εἶπα παλιν αὑτὸ τούτο δ. ακοϑαίρων, ἡ δεικψεᾷ ΟΥ̓ ϑὲν δ, ϑοϑπενον ὃν τῶν λε- 

γϑμδϑῶν, ἐπήγα ν᾿ 3. Ωρᾳῖος καλλει -δα τοῖς εις τῶν δύ, ϑοϑπτων. 
Τ᾽ νὲς Ζ ὅχυ αὐἰθέπης γλωήης τού λέγϑυσιν εἰρθον ̓ ὁ] κάλαμος ὡρᾳίος χάλι 

10 λέ, ἐμοὶ Ἀ δοχεῖ λοιπὸν αὐϑὰ τῷ Χολτοῦ λέγειν αὐτὸν. 89 ἡ ἕτερθς Φυσιν ἐρμζιυξυτὴς, 

Κάλει ὀκαλλωπίαϑης Ὥστ ἡών αἀγιϑοϑπων.εἰς δ αὐτὸν τρέπει ((ὺ λόλϑν “πυὸ πολ- 
λῆς θερμότητος κ᾿ τῆς αἰδὶ αὑτὸν αἰ σϑέσεως, ὡς ὦ ἸΙαχώς ἐλοῦν᾽ Ἐκ Ολάφοῦ υἱέ μιν Γυγιμθ.8. 

αἰξζης, ὀμαπεσῶν ὠκοιμηϑης ὡς λέων. ἔγϑους γὸ δμορϑμος, αὐτῷ λοιπὸν αἰᾳλέ )4- 
πα, ἡ πσοὸς αὑτὸν ᾿δἰσοτείνᾳ ( λόγον. τῷ» 5 ἐκτ' συνγκρισίν Φησιν᾽ Ὁ ΑΝ Επεν,ω- 

15 ρμιότερος, δι ὡὠρφίῖος οὐδῷ (νοις ΡΜ αὐ ϑοϑπων. αἴλλο τούτό, φησι, Ὁ χαλλος 

ΔῈ ἐχᾷοᾧ σκόπει πὼς «ὐδὶ τῆς οἰκονομίας πο τον κιᾷ λόνρν. ὅτι ἢ αἴθ τῆς οἱ- 

χϑνομίας 91 τοῦ», δέλλον ἐκ ΤΜέξης. Εἰ πων οὐ, ὡραῖος κοίλλει οὐρα (ἄν ἡους Μ' 
αἱ, ϑούπων, ἐπήγα λ μ᾽ Εἰξεχύϑη χάοις οὖν χείλεσί σα " 

Χείλη "ἢ ὁ Θεὸς Οέκ ἔχει, δυλα τῆς οἰκονομίας ὅθὴν ὁ λθηϑῷ. Ετερος ἢ ἑρμάωυβ.. 

10 γὴς Εἰπὼν, Ανεχύϑη χαΐεας τοῖς χείλεσί συ, σαφέφερον τού» ἐποίησε. ΤΊ δὲ ὅ6Ἴν, 
ὀυεχύϑη, δὡς ἐν Εἴποι τίς, ἡ ἐνδὸν ὅσαι ἀνέδλυσεν, ἐπήγαζε, “πῶς δέώυ ἑτερος ασθ9-- 
φήτης λέγε! ᾿ Εἰδὺ ἣν αὐτὸν, ἡ Οὐοι Εἶχιν Εἦδυς, οὐδ καίλλος, λα ὦ ΕἾδος αὖ-- τ. »γ8. γ, 
τῇ ἄτιμον, ὀκλῴπον τὐΡ αὶ τοις ἐς “ἿΨν αὐ ϑοϑΐπων; καὶ ἰδὸὶ αἰμορφίας λέγων (μὴ 
Ἅμοπο) λα αἶξὰ τῷ δϑύκα τα Φρονήτου. καταδεΐζαιϑμος γ»δ ὶ ἁπταΐξ “δ μέοϑαι δύ- 

ὁ ϑρφπος, Αἱ τ Ἶ ὅτι λαΐν αἰπόῥτων διδλϑεν, ὅτε μητέρᾳ βασιλίδα ἔχιγραψαίμϑμος, 

ὅτι ὧν χαιρῷ ἦμ ασαργόμων Ἐχὶ κλίνης τεθεὶς «ουσὴς, δλλ ὡ» φαΐτιῃ, ὅτε οὖ οἰκία Δεκβζ, 
παφεὶς πολυτελᾷ, διλ᾽ ὧν δυτελᾷ τέκτονος δωματίῳ. Ἂν λαξὼν πάλιν μαϑνς, αὶ 

ῥήτορας, ὁ φιλοσόφυς, ὁ βασιλέας ἔλαίξει, δλ᾿ ἁλιέας  τελώνας καὶ {ὺ βίον ὃ Ματϑ, Φινὰ 
λιτὴν τῶτον μετήει, ὅτε οἰκίδν ἔχων, ὅτε ἱμάτια, καἰδεζεθλημθνος πολυτελῆ, ὅτε τφα-- ΥΝΝς 

30 πίζης »πολαύων ζοιαύτης, αἰλλαὶ ΔῈ ἑτέρων τρεφόμϑμος, ὑξραζόνϑμος, κατοιφρονο- 
μδνος, ἐλᾳιωνόνϑμος, διωκόμϑμος. ζῦτα ἢ) ἐποίει, ἐκ, πολλῆς τὴς αἰδιμσίας τὸν τῦ.. 

Φον πα μι Ὁ αὐ͵, 3.09: πινον. ἐπεὶ δξζυ ὅτε φαντασίαν “ναὶ ἡὶ κόμιπον αἰδιεξέξλητο, ὅτε αἰ- 
χολούλους Εἶχε ᾧ δορυφόρους, αἰλλ᾽ ἔςιν ὅπου καὶ μόνος αἴθοήοι ὡς Εἷς ΔΜ' πολλύν, χα ὅ-- 

ΟῬ ὀκῴνος μδὺ φησιν, Εἴδονϑν αὐτὶ, καὶ Οὔκ Εἶχον Εἶδος ὅτε κάλλος ἐξ 5, ὡραῖος 

3 κῦλα αὐθνὶ τὺ φους Μ᾽ ἀν,ϑούπων, τίω χάονν δηλών, τίω σοφίαν, τιω διδα. 

σκόλίαν, τα θαύματα. Εἶτα αἰσυνγράφων τίω ὡρριότητα, φησιν" ὄξεχύϑη χάρις 

ὼ χείλεσί σῳ. ὁράς ὁτι πυΐθὶ τῆς οἰκονομίας ὁ λόχος ; “ἰς δὲ 521 αὕτη ἡ χάρις: δὶ ἧς ἐδ. 

ϑασχε, δὲ ἧς ἐδριυ ματοποίει. τίωὶ χαξιν εὐζωώϑα, λέπι,τίω ἐλϑούσαν ἘΧῚ τίω σείρ-- 

Ἄ. Ἐφ δ ἂν ἴδῃς ζὴ πνϑῦ μα, φησι, χραιταζαγνον ὡσεὶ πξέςεροιν Χὴ μῦδρον ἐπ᾿ αὐτ', 19. «.λγι 
4 ἐτος ἔθην ὁ βαπήϊζων. πᾶσα γὸ ἡ χαίοις ἐξεχύϑη Εἰς “ναὸν ὀκῴον. Οὐ δ οὖν μέ-: ἵν, γιλδ, 
τῳ δίδωσιν ὠκένῳ ὦ πγθῦμα. ἡμεῖς ἄ᾿ Ν᾽. ὠκ τῷ πληρω ματος αὐτυ ἐλαίξομδν ὁ 
"άρς ὀχκῴος ὀλόκληρϑν τίου χαίον ἐλαίξε. »οᾧ» ᾧ ὁ Ησαΐας δυλων ἐλελμ᾽ ΑἸἰαπεω.-. Ἠσια. β, 
σίται ἐπ᾿ αὐτὶ πνεύμκα σοφίας ἡὶ (ξμυέσεως, πρεῦμα, βυλὴς χαὶ ἰοιύος, πγεύμ γγώσε.: 

ως 



634 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
ὡς νὰ ἐυσιζείας ᾿ πγεῦμαι φύδυ Θεο ἐμπλήσει αὑτὸν. δ, ὀκᾷ μϑμ ὀλθκληρ)ς ἡ 
χάρι Ὁ Ὁ ΤΜ ὀύϑεύπων, μιχρὸν τί, ὰ ῥλμὶς οἰστὸ τὴς χαίρατος κείνης. ὄχ ηρύγ 

τ δ αὸ ον Εἶπε, δίδωμι ὦ πνεῦμᾳ, ΩΩῚ ̓ Ἐκχιωῖ σὺ τοῦ πνῦυ ματὸς μυ Τλχὶ πᾶσαν σαρ- 

κα. τού γϑιώ καὶ ὀϊξέζη, πᾶσα, γὸ ἡ οἰκουρϑῥη εἰκ τοῦ πνεύματος ἐδέξατο ὠκείου, 

ἤρξα» (ὦ δ᾽ ἐκ Παλαιτίνης ὦ δῶρον, πσοϑῆλϑᾳ ἢ Εἰς Αἰγυπῆον, Εἰς Φοινίκην, τίωὶ ς 
Σύρων, τίω Κιλίκων, Ευφρατίω, τίω μέσον “ἿὟΨ ποτα ρῦμ, ἰὼ Κατ παὸ- 
κ, ἘΓ λον", τίου Σκυθῶν, τίω Θροοδν, τίω Ἑλλαΐδα, τίω Γάλλων, τίω 1. 

ΦΔ. ἡ. Φ. καὶ τωλών, τίω Λιξζυΐω ἀπασαν, τίωὐ Ε᾿υρώπην, τίω Ασίαν, Εἰς αὑτὸν () ὠ. 
ἀΝι .9 κεανγόν. χαὶ ἡ δὲ ζᾷ πολλαὶ λέγεν ἢ ὁσην ἡλίος ἐφορᾷ γώω, ζσαυτίω ἐπῆλϑον ἢ χά- 

ΠΟ ρᾷς ἁυτη᾽ ᾧ καὶ ςα γῶν ἀυτη ἡ ἡ ρόνὶς ὅ πγεύματος τίω οἰκουμϑέζω ἄπασοιν ἐγέπλη.- ις 

σι τὴς γνώσεως. δζρὺ ζωύτης τὰ σημεῖα, ἐγίνεηο, ζὰ αἰ μδοτήματα πότων ἐλύετο, ἀλλ 
Ν. Κορ. ««νβ, ὅμως ἡ ον Οσύτοις κλίμασι δεδογϑμὴ χάθας, μέρος τι τῆς δωρεῶς 661 καὶ αῤῥαξων.Δοιώ 

9», φησιν, ὁ χόφολος, τ αἰρῥαδώνα τῷ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ὁδί; τυτίς, 8 
μέρος τῆς ογεργείας αὶ γὸ δὲ ὁ αὐ θοίκλοτος μερί 45). ὅρᾳ ὃ ᾧ τίω πηγάυ, ἐσ τίς ὅδ. 

“Και ιβιν, Ωὲ  γὺ ὅζε τῷ πνεύματος δίδοται λθχϑς σοφίας" ἐτέρῳ ὃ λθχϑς γνώσεως κτ' Ὁ αὐτὶ κ 
“πνεύμα ' ἑτέρῳ ἢ πίςξιφ ἀλλῳἝ χαρίσματα ἰαμόδ ᾿ ὠδλῳ" οὐεργήματα διωυαί. 

μιεὼν οὖν τωΐ αὐτῷ πνϑύματι" ἀδλῳ ὃ πσουφητεῖαι ἑτέρῳ 5 δζᾳκρίσεις πγϑυυά- 
τον᾿ ἑτέρῳ ὃ μη γλωοσῶν.Ὀστῶτα χαρίσματα οὖν σύτοις ἔϑνέσιν ἡ οὖν ῷ βατηιο- 

μΑῊ χαρὰς Ἐχὶ τίω γάω ὡπασὸν ἐπέτεινε, ἡ πϑώτα τα ἡ ῥϑνὶς π΄ πγεύματος ἐ»- 

γαζεται. δτί Ν᾿ ῥῥιυὶς ωὠ,ἐδιλωσι ᾧ ἐπεῖν, ὀχχώ πὸ τὸ πρεύ ματος μου, χαὶ τῷ 19 

αὐραθδώνα, χαλέσα!. δ δ τύτυ δῆλον, ὅτι μικρὸν τί τῷ πϑρμτὸς ἐδὺϑη. δχρὶ τῦτ 
ἵνα. ἠοϊωλῥνης τῦν αὐτὸ διελών ἔλεγμ᾽ Εκ τῷ πληρώματος αὐτη μεῖς πόῤτες ἐλρίδο. 

ἐδ ἐκ τῷ ααρβλύζοντος, ὡς ἐν Εἴποι τις, ἐκ τῷ αἰδοήθιοντος, ἐκ τῷ καβο. 
χυονϑμα πόρτες ἐλοίφομϑρ. οὐννόησον ζίνευ πεθύ ματος χαίφιν, πῶς 61 πθμαυρκίς, (. 
σαύτη οἰκϑυμϑμῃ χὶ ζσύτοις ϊρχοῦσα φόνοις, ᾧ Οὐνὶ ὕτω αἴθιγφαφοτω, ὅτε ἀγώ- "9 
λίσκεται ᾿ δλλὰ πὸ ' ἐμπίπλησι πλούτε ᾧ γάφιτος, αὖ τὴ ἢ ὑδαμού δὼ- 
πὸμάται. Εἶτα, Ν᾽ πολυωνυμώόν τί ὅδ1 Ὁ ὄνομα τῷ πνθύματος (ὑ Ὁ» ὁ ἀγίελος, ὁ 

ψυχ, ὼ ἄνεμος τούτο κα λάπω, ᾧ ἕτερᾳ πλείονα) ἐπήγαν, αὐτὸ τῷ “γϑύματὸς μου. 

ὥασερ δξίυ Ὁ αὐ,ϑοῦπου πγϑῦμα (γίενές ἘΦ1 τῷ αὐ, ϑ 69 που, ὅτο ἡ ὃῦ Θεοῦ, δλλ᾽ 

«Κορ βια, οὖν ἰδία κ᾿ πσοφαῖσει μϑμονρὼ τού» δηλαῖν ὁ Παῦλος ἐλετε Τίς γὸ οἶδεν αὐ, ϑούπων τα ἔ 19 
λύ,ϑονπου,Εἰ μὴ Ὁ πρεύμα ὃ αὐ, ϑούπου ὃ οὖν αὐτῷ, ὅτω αὶ τὰ ὦ Θεοί ουυλὴς οἷδυ, 

εἰ μὴ τὸ πγεΐμα πού Θεοῦ κνὶ συγγέων ίᾳς “' “σοςασιις (μὴ μονα) δλλαὶ τίω ἐυ- 

δϑυδυ ᾧ πνεύματος δοιλών. ὅσν γϑιω ψυχὰς αὑτῆς ασϑϑς ἑαυτίωυ ἡ συμφωνία, Ὀσαύ- 
τῇ τοῦ πνεύματος πχοϑς (ὃ πατέρα κὶ σε ένοιω. ὡασερ δξχω καὶ ὁ ψὸς λόχϑο λέτιται, ΚΝ 
Οὐκ αὐυπόςατος, αἰλλὼ ὅρα τού», Φ σοῖς ᾧ πατέρφι συγίενές ἥα μοίϑωμδν ὕω 9} 

ὼὰ ὃ πγεύμα τῷ Θεοῦ, πνεῦμα λέγεται, δλλ᾽ οὐκ ὀμυπύςατον. ἢ ὥασερ δι γρῆσι- 
ὁς ἔφ, μος ὕ παΐζος, δζῳ τούτο 4οϑεσίδν ἡμῖν “αελξεται οὕτω Ὁ τὸ πνεύμα Κα φν- 

σει τῆς σίας 58] τοῦ Θεού, τὰ χαρίσματα ἡμῶν αἰ ξέχει. ἐπεὶ ἢ λύ,ϑοφ πος, ἘΠΉ Φυ- 
σι! ἐν, ϑοφπὸς ὅ61 δζρα “τῦτο γ»ρα γα; διώαται Εἰκόγα αὐγ,ϑοπου. 

Διαὶ τῷτο ἠυλογυσέ σε ὁ Θεὸς Εἰς αἰαδγα. “Φ 
ἄλλος, Ἐπὶ τύτῳ Ομάᾶς πὼς δὲ ὅλου πῆς αὐτὸν οἰποτείετω ἐκ διαϑεσνως,δῇμ ἰὼ 

κ᾽ λαό ὅχ ἑπλώς πυϑηφητθύει, δ᾿ ὧν οδίματι ἐγκληήμιατος » ὡς ὑτὸμ λίγῇ ̓ 

ὑμιβια, [γώ ἰ ἐφρύαξαν ἔϑϑνη, καὶ λαοὶ ἐμϑλέτησοιν κενώ. τῶ δὴ ὸ οὐ ζυύϑοι λέγων, 29 Νὴ 
ἡνλὺν 

--.» 
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Εἰς (ὃ μδιψάμ: όςς. 

ἠνλόγησέ σε ὁ Θεὸς Εἰς (ὃ αἰαΐνα, σὐοϊν αἰϑὶ τὴς ϑμνήσεως ἀὐτν οἰαλᾳϑεὶς, ΠΝ [ 
κἶϑὶ ὀμαίξγφης, σε αὐθ δ)" ἀΐων, ἐγτείθεν ἐμθαλλει ( «αβώυν Ἀθη, ΜΝ 

ποτε; ὁ7| ὦ ὥ ὡπόμτα καὶ αἰκολυϑιθν λέγῳ,,»ΜἉ) ϑυαγίελιςῶν ΓΝ δ]9 Ἢ ὠκείνοις αὖ--: 

( ἐτήρησε (ὦ 7,5} τῆς ὠκείνων διηγήσεως ζω) πυοοφητείας δὲ ὅθ1ν ἔρχϑν, μέρη τίνα; 

4 Σπολαμόλρειν, αὶ αἴϑό τύτων αἰαλέγεοϑαι. “4 δ τ ᾧ (Ὁ πσοόφηῆτω πϑντα- 

»ὦ “ὅτ ποιοῦσιν. ὀλίγα τινα ΡΨ Εἰς τίω ἱφορίαν ἐμζαδλλοντες ν συσχιαζοντες;αἰ- 

γαχωρϑόσι, ὅζοο τῦτο ἡ “δυΐ, ἠυλόγησέ σέ, φησιν, ὁ Θεὸς Εἰς δεώωώνα, ὅτως Εἰ- 
πῶ, ὅτι Ὀσταύτης χάφατος ἔτεμϑμ ἀὐτὸ ζῷ ῥήματα. σχϑπει φριυὼ τίωὐ δυωαμιν τῆς 
λάσιορ. Παρεπορθυεἶῴ ποτε οὐϑα τίου λεύλαοσθμ, κα Δλείδκει Ἰακωζον καὶ Ιωλύνίωυ, Μανϑ. "Κα, 

1ο λόπι ἀΐφις δῦτε ὀπίσω μῦν καὶ ποιήσω ὑμαις ὠλιεῖς ὀν ϑοϑπτων ᾿ ὧ οὗ ᾧπα- 

περ ἀφέντες, καὶ τὰ δικΊνω, ἠκϑλθϑησοιν αὐτῳ. εἴζᾳ Ἐ ἄλλοτε" πᾶσι τοῖς μα ϑηταὶς 
φισι, Μή αὶ ὑμεῖς ϑέλετε τι ἄτεν ν λέτε αὐτα ΠΠεΐξ2 ς᾽ Κύει, ῥήματα ξωῆς αἰω-- γρ, ς, ξο, 
νἷν ἔχεις » ἢ ἡμεῖς πεπιςεύκοιμδν καὶ " ἐγνώχαμδμ, ὅτι σὺ ΕἾ ὁ ΧΧοιτος ὁ ὑὸς τῷ Θεὸ 
τδξωντος᾽ ἡ ασοὸς τίνα ἀπέλθυσόμεϑα τ τί λέγω τοιῤ μαϑνΐᾳζ; ἀδοὶ γ. (ὦ φαρι- 

"’ σαῖοι “Σ'τοφείλαντες αὑπυνρέζῳς, ἤκϑυον λεγόντων ᾿ Οὐδύποτο ἐλοίλησεν ὅτως ὁν,5369.-- ἴω,ζ. με: ἱ 
πος, ὡς ζ τ ὁ οὐ, ϑοφπος. ἡ ἕτερϑι πολιν ἔλεχϑν. Οὐδέποτε ἐφαύη ὅτως εἰν ῷ σ΄ Ματῇ, Ὁ. λγ; ' 
ομήλ. ἢ ἀξεπλλήοσοντο, φησιν, δι ἐδίδασκεν ἀὐες ὡς ὄξασίον ἔχων, κ εχ ὡς ὦ ΗΙΤΑ ΑΗ 

γραμματεῖς αὐ, Φῳ φωρισοῖοι. Εἰ ὃ βάλει μαϑεῖν ᾧ σὺ τίω χαδαν, ἀκουε' 

ἮΝ Ὠπταν μῦν ὐτῦ (δ ὄγκον, ἡ ἐψή Φώτης πίω διώαμιν. ἘΔ μὴ τις ὐπτο.. λράδοην, 
10 γάξηται πάσιν » ἔτι ἢ μισήσῃ ὸ τίω ἐαυΐ" “υ ), φησιν, Οὔκ ἐς! μὰ ἀξιος. δλλ᾽ ὃ- 

μως ἴδωσιν ὁ λθλθς ἔρορν ϑμέωϑαι " Ὅσαιυτη ζιῶ αὐτῷ ἡ χαφις. χα τοὶ τί ψυχῆς 
οἰκειότερον , δλλαὶ ἡὶ αὕτη χαιταπεφρϑνηται δζῳ Ὁ πσδόςαγμα ὃ ὠκείνε. σὺ ὃ ἀ- 
κούων, ϑ)λόγησέ σε ὁ Θεὸς, μιῇ καταπέσῃς, μιηδὲ τωπεινὸν τί ὠὠνοήσης, ὅπε 
ἐφϑίω Εἰπὼ, αἰδὲῦ (ῷρκὸς ὁ λόχϑς 81} χείλη ἐχούσης οὐδὲ Ῥδερμδῥης Ἐ χαϑιν, 

τ αἶδὲ δ δυχορϑμης Ὁ θὐλογίδν ὁ γὸ Θεὸς θὐλογίας ε δεῖται, οὐ᾽οἱ χαίφατος. αὐενδεὲς γὸ Ὁ 
ὩΣ (ζασερ δ ὁπατὴρ ἐγείρει, φησὶ, τους γεκρους ὼ ζωοποιᾷ, ὅτω κὶ ὁ ὑὸς δὺς ϑέλει ζω- ἴω. ε,κα; 

σποᾷ. ἡ πάλιν, Τα ἔργα, ὦ ὠκεῖνος ποιῷ, ζωῦτα α ὁ κὸς ὁμοίως ποιζ,. ᾧ πάλιν" τω. ο, 09, 
Καγως γινώσκει με ὁ πατήρ, κα γα σνώσκω (ὃ πατέρα. ὦ. ὅτω, καὶ ὃ, ὁμοίως, τω. 

᾿ῥδ καθώς, αὐ θαλλαζξίας ὅὰν. δολ᾿ ἐνζυϑα αἰδὲ τῆς οἰκονομίας ὁ λόχος. ἀ- 
ἐθχυομδν 5. ἡ αὐτοὶ πάλιν λέοντος " Διαὶ τῦτο με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίωὶ το, ν, 17, 
ἡυγίω μὲ τί ϑημὶ ἰῷ Μ᾽ παοϑξαΐτων. αἶρφι δίυ ποθ τότο αὐὸν ςῴκ ἠγάπα, 

πὸς δὼ ἔλεδ, Οδυτὸς ὅδ ην ὁ ἡος μὴ ὁ ἀγαπητὸς ; λα ϑέλων δεῖξαι ὃ μέγεθος τῷ Ματϑ,γαζ. 

κατορθώματος, τῶτο τέθεικεν. ὥασερ δ ὠκᾷ καὶ αἰτιολογία ἔχει τιναὶ αὐτίϑυ, ὅτω αὶ 
ὠζῳῦϑα ἡ αἰτία δήλη. ὁζρ γὸ τῦτο ασδϑλαξων Εἶπεν ὡραῖος καίλλει αρθαὶ τοις 

3) ἐς ἫΜ δ, ϑοπων᾿ ανὀξεχύϑη χάεις ωὡ χείλεσι σϑ᾽ ὼ» οἰ τῦτο ἠυλόγησε σε Θε- 
᾿ δ) ᾽ν ἢ; ι “ἯΙ ι «ἡ ὦ Ι ! 
Εἰς ᾧ αἰαΐγω, Εἰς τὸν τὴς οἰκϑγομκίας ἐλικῶν λογϑν᾽ ἵνα, στὸμ μελλη τί παλιν λό. 

γεν τὴς ἀστοὶ ἀξίας χαταδεὲς, μὴ καταωπέσῃς,αλλ᾽ Εἰδης αἰδ  ἀνοςὸ λόχϑρ ὅτω ᾧ ὁ 

ἰαχωο οἰκονομίδν δυλών, (Τ᾽ ὃ πολλαὶ Εἰπεῖν, λεγε Χωροποιοὶ οἱ ὀφϑουλ μοὶ αὐτο τιν. μϑ. (Ά. 

ὡς οἷνος καὶ λβυκϑὶ ὁ ὀδόντες αὐῷ ἡ γαϊλα' ὀδυγς ὃ ἡ ϑεύτης ἘΚ ἔχει. ὁ ἄλλος παοοφήτης 

θφιὶ ̓Παπέξει ἢ γὼ ᾧ λόγῳ ᾧ σέματος αὐτο αὶ πνθύμαΐι χειλέων ὀϑελᾷ ἀσεθῆ, τὰ Ἡσυα, δ. 
ἐπα Φ᾽ Παύλῳ φϑεγίόμϑμος λέχονι " Οὖν ὁ Κύριος Ἰησῦς ῤδγώσει ὦ πνθύματι τῷ ς, Θισ, ξ,", 
ματος ἀὐτν, καὶ χαζα ργήστι τῇ Ἐχιφϑμεία, ἢ αϑρυσίας αὐὖ. ἵνα δίζυ μή ἀκούσας σύ 

ζωτα καταφρονήσῃς, δείκψυσί σοι τὴς )εύτητος τίω ἰαουύ. φυὐοὲ γ,Ὁ πίω σοίρκοι μν 

“" 



Ῥο.»"ἵ. 

δορι..28. 

46Ἢ΄. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΉΝΕΙΑ 
αμρᾷ τῆς ϑεότητος, ὑἶτε τέων ϑεύτητω τῆς (θρκός ὑχί οι ὶ ἐσίας συγχέων (μὴ δυο) 
δ) κ τίωδ ἕνωσιν δεικψιί. δχρὸ τὔτό φησιν, ἐνλόγησέ σε ὁ Θεὸς Εἰς τὸν αἰαΐγα. "ἰς 
τῆς ἐυλογίας ὁ γ πος; ἀτίλοι, ϑρχάήιλοι αϑρεςήκασι, ϑρόνοι, κυολότητες, οχα,, 
ὀξυσίαι, αἶνον αναπέμιποντες. πᾶσα ἡ γῆ σὺ πήρατων Εἰς πέροιίζ, δοξολογεῖ κα 
ὑμφ" τὸν (ρκωθέντα Θιόώ. ὁ ΚΖ )γ “Οεϑὸς Αδοὰμ μυοίας ἐγεπλή(ϑη καζαρρκ' κα ὴμ 
4,5 ἀπενλυῆίας ὀκείνῳ πολλῆς τῆς ἐνλογίας. ὀκένος ἤκουσεν, Ἐ᾽ πιχκατάρατος σὺ οὐ 
τοῖς ἴροι σν, ὶ ὁ μετ' ὠκᾷιον πάλιν. ᾧ, Ἐ᾿ πικα πέρατος ὁ ποιοΐν τὰ ἔργα Κυορίν ἀ. 

᾿ μϑηως. αὶ Επυκιπώρμζος ὃς οὐνκ ἐμρϑέμ πᾶσι τοῖς γερραριμδίοις εἰν τῳ βιολίῳ εν. 
7. χῳ, καὶ, Ε᾽ πικατάρριτος ἀκρεμαά μϑρος Τχὶ ξύλου. ὁρᾶς πόσαι καζάφαι» τύτων ἠλβν. 

“ « 

ϑερωσέ σι ὁ ΧΧοιφὸς δμμόψϑνος χατρᾳ. ὥασερ γδρ ἐταπείνωσιν ἑαυτὸν, ἥα σι ὑψώσῃ, τὸ 
ἃ «ἰπίθανεν, ἥω σε αἰϑοίγωτον ἐργαάϑηται" ὅτω ἡ χατάροι ἐλμετο, ὕα, σι ἐυλογίας ἐμι- 

σπλήσῃ. Ὧϊ τὴς ἐυλογίας ζωτης ἴσον, στὸν ὅζρ κατάρας ἐυλογίδν ϑοίζηται εν γὰρ 
«ὑτὲς ἐδεήδη ἐυλογίας, δλαί σοι" ζωύτίωυ δίδωσιν. ὡασερ δ 9 στὸν Εὐπω, ὅδη τα. χὰ 
πενώϑη, Κὶ μωταξολίω λέγω, ὥλλα τῆς οἰκονομίας τίω συγκκζᾳξασιν᾿ ὕτω καὶ ὃ. 
τὸν Εἴπω, στ! ἠυλθγήϑη, ὕ τῶτο λέγω, ὁ1| ἐδυηδν ἐυλϑγίας, διλλαὶ παίλιν τς οἰκϑιο. αὶ 

μίας δείκγυμι τίω συγχαζαξασιν. ἠυλογή,ϑη τανε ἡ α᾽,95 πίνη Φύσις, Χριεὸς Ὁ» 

ἐγ οθεὶς ἐκ νοιραδν οὐνκ ἔνι ὠποϑνήσκει, οὐδὲ καζαρα κἰ πυύκειται" μάλλον" Οὐ᾽οὶ αγοὶ 
τύτυ αν ίκειο, ϑλα λῥέλαῦε τίῳ καΐζα ραν, ἵνώσι ζωτης ἀπαλλάξῃ. 

4 Πιοίδωσοι πίω ῥομφαίδν σου ὄχι (ὃ μν»σἐν σν,δωυατί. Αἴλλος, Ζαΐσαι 
μιοΐχαι ον συ ὅλὶ μιηρϑν. ἄλλος φησὶ Περιϑού ὡς μαάχαιοϑιν συ ἘχῚ Ἔ μηρνδ, 

4 Τῇ ὡοριότητί σν, ἢ τῷ κάλλει συ. ἄλλος, Τὸν ἑπαρὸ συκ τὸ ἀξίωμά 

συ. Αδλλος, Ἐπιδοξοτητί σν ὸ Δἰαπρεπείᾳ σῳ. Τίφἡ ματαζολή, ᾧ τς ἡμῶ 
πίςασις ὙΨ ῥημάτων: οἴ Ν᾿ διδασκαίλου οἰ ϑλεέχθνϑμος (τϑτο γὰ» ἔβιν, δξεχύϑη 
χάους ἐν χείλεσί συν) δξαιφνης ἡμῶν βασιλέω καθωστλισμένον οἰ πυογφαφει" ἡ Οὐκ οὐ 
ζξα χυδοφητείας, δολ᾽ ἐν ει ἱκετηρίας. Ν᾽ Εἶπε, αἰβιζωώσεται τἰω ῥομιφαίαι 
αὐτὰ, δλλ᾽ ἀξιοῖ, χαί φησι, αἰδίξζωσαι “ ῥημφαίδν συ. Εἶται καὶ τῇ ὁπλίσει ζυύτη κάλ- 
λος ὀμαμίγνυσι, νι μδὺ ὁπλίτίω λα, νι ὃ ὠφαίξομδμον (τῇ δ ὡρκιότητί σού φη- 
σι, ὃ τῷ χάλλει σψ) Εἶτα τοξότίω (ζ βέλη» σύ, φησιν, ἠχονηνϑβα, διωνατί ) αἱ 
παλιν ννωγτζοὺ αὶ Ογπαιούῦχον᾿ λαοὶ κἰ πσοχάτω σύ, φυσι, πεσοιῶται οὖν καρδία δ. 
ἡ ᾧ βασιλέως. ὦ τῦτεν ὃ αὑτὸν ποίλιν Ε ἰσυύγ μώρϑις ολόνϑρον,  ὁπλίτίω, Ὁ 

βασιλέα, ἃ Οξοτίω᾽ νουντίω. σμύρνα γα, φησι, αὶ ξακΊ ἡ, ἡ καοσία πο ἱμᾳ- 
Ἴΐων σαν. τίς δξζω κοινωνία ὅπλοις ἊΝ μύρϑις, " χάφιτι ὁ μιμφαία, διδασκαλία ἡ πο- 

λέμῳ, τόξοις ὶ ὠραϊσμῷ νγῷ μϑὲ γε ὅξιν Εἰρήνης σύμζολᾳ, τὰ ὃ μαίχος οἶδα. Ὁ 
τάξεως, τἰς δξζυ 81» ὁ Εἰ ἰρηνικὸς ὁμοιϊ καὶ πολεμικός ὁ" μύρον κα ων, ὁ ὅπλοις φομῖ- ἵμ 
τόρϑμος ὁ πσδοϊων τπὸ βάρεων ἐλεφωντίνων, ἢ μείους βαϊλλων Ψ ἐϑρών ἡ ὑσαύ- 
Φι ἐργαζόμϑμος σφαγαι πῶς λύσονϑρ τίω ἐἰποοίδν ζωύτίω : αὐ γγαῖνϑρ ἀκρίδος 

ὅτι ὁ αϑὸ Ὁ παζος αὐτύνζωῦτα λέγεται. καὶ γὸ ἡ αὐτὸν Εἰσαίγ ὁ πσφοφήτης διλα- 
»ὁ ὁπλιζῴϑδρον, ὡς στὸν λέγῃ" Ἑλὺ μὴ Ὠτιςραφῆτε, τω βομιφαίλν ἀντ σίλθωσι ἷ 
τὸ τόξον ἀυτὰ αὐέτενε, καὶ ἡτοίμκασιν αὐτὸ, ἃ εἰν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη ϑεινάτυ. υἱ πα- 
λιν λαγό, ΕἸδύσεται ϑώραχα δικαιοσιούης, ὄρφι ἢ νὸ αὐνδθαντίδρ τίω αὑτίω. ὠασι 49 
Ὁ» οχᾷ φησι, ἢ ῥοφαίδν ἀυτύΐςιλξζωσιι, υὶ «δὰ ἄχος κελβυοϑεὶς, Δλλ᾽ αὐτὸς αΦ' 
ἑαυ" ὅτ ἡ ονζωϑα (α βέλη Ἐ διωατού ἠκονηνϑμα λαοὶ αὐπουκοτω συ πεσθιυταὶ 

εὐ καρδία ΝΜ ἐγθρων Ἔ βασιλέως. Εἶτα δεικρυὶ ὅτι οἴκοϑεν πϑῴτα ποιῴ, λέγ᾽ Ὡν, 
γ 

νὰ 



Εἰς ὦ μλιΐίρμι. 637 
γήσεισε ϑαυμαςώφη δέξια σφ. ἐγ ἐτερωϑθέν, φησιν, ἐγέργήδν δέχῃ, δολ᾽ αὑτὸς ἑαυ. 
τι διοκεῖς. ὠκυσε ὃ ᾧ αὐτο λέλροντος ᾧ τὴς Εἰρηνης Θεοῦ σοῖς ὦν μαϑηζᾳζ᾽ Οὐκ Μήτθ..Μ ' 
ἦλθον βαλᾶν Εἰρήνίω Ἐχὶ τίω γἀῶ, δλλαὶ μοίχαμοριν. ἡ πάλιν, ΓΠῸρ ἤλϑον βαλῶν Ανιοιβιμθ, 
Ἰχὶ τίω γῶῦ, αὶ Ἰηλκλον Εἰ δὴ αὐήφιϑη; (τ᾽ ὃ αὖθὲ τῷ αὐτυϊ λέγων πῶς ὕξει, φη- 

, σἱ᾽ Καταδησεται ὡς ὑετὸς Ὀχὶ πόκον, ὸ ὠστὶ φαιγων ὶ ξαίξυσοι ἔχτ τίου γάῶ, ζω, ὑμια.εὶ 
λέγω,ψα διεγητερνῦύοι ἡτε το ὅ'πὸ Μ λέξεων σημαινόνϑμα μ᾽ ἀχριζείας ἐκλαμ- 

(αἰοντες, λύητε “ον ἑαυτοῖς τέο ὡσθολὸν. ζᾳῶτα δ ζὰ ὀνόματά »Ψῥ“ ονεργήων ἀυϊύ 
ΤΩΙ σημϑυτικα,,  ὕπω τοίνιου ᾧ οἰὐγζώϑου ὅτὸμ αἰκουσῃς, αἰδίζωσαι τίω ῥομιφαίαν σου β 
ὯΠῈ μηρϑν συ, δευματὲ, τὴς εἰγεργείας αὖτ 41) ονομκφι νόμιζε αὶ πὶ ὥξα, ᾧ τὰὶ βέ- ' 

1ο λη, ὡασιρ Ν᾿ ὀργίξεοϑοι Τ' Θεὸν ἡ »φαφὴ λέγή, ὑπαϑὸς αὐτῷ αὐδιαϊπίσσω, διλαὶ 
[ᾳ τῆς λέξεως ζωύτης πίω οὐέργήον ἀὐτείτίω κολαςικὴν παφιςώσο,, “Μ᾽ παχυ- 

τέρων καϑουτ)ομδρμη, ὕτω ᾧ τὰ ὁσλα λέγϑυσα τῷτο δηλοί. Ὧν "Ὁ ἡμεῖς, Ὁ δὲ ἐαυ-- ᾿ 

Ἅ, δλλα δὲ ἑτέρων ὀργάνων ἀιμωρϑμεϑοι ᾿ γέλων δεῖξαι τίων Φιμωρητικὴν αὐτο δυωϑα-- 
μῶ, ἍἰΨ γνωράμων ἡμῖν ὀνομιαίτων ἐδήλωσιν, εχ ἵνα σπλα, αἰθὶ Θεὸν νοήσωρϑμ, 

ὡς Ω ἵγα ἐμφαντικώτερον αὐτῷ τίω κόλθίσιν ἀκϑυσωνϑμ. αἰλλαὶ πολλοί, φησιν,οἰντεύθεν 

ἐῤλαξησαν. λ Θἰκῇ ὁ ματέω αὶ «ἰσασὸ τῆς οἰκείας ὁμοίας. μάλιςα ' γὸ ἀκού. 
«τες Θεὸν, ὠφειλον ((μωιέναι, τι (ξγπικώτερον Εἴρηται ̓  νευὶ ἢ, σοὶ ΟΥ̓ βημαίτων 
ἑτέρων αὐεδι; πουιδοῦσαι Ὁ ἀποϑὲς τῷ Θεοδημέλησεν ἡ γραφή, ἀκουσον γϑιὼ ὁλα- 
οὐ πὼς ἀυτεϊδείκφυσι τίω θὐχολίδμ τῆς μωρίας λέγωγ᾽ Αγαφήτω ὁ Θεὸς ἡ δζᾳσχορ- φν.ξζα. 

10 πιαϑήτωσοιν (ὦ) ἐϑροὶ αὐτοΐ, μή] χρεία ὀπλών! μὴ χρεία βομιφαίας ; ὐρκεῖ μόνον, Φη- 
σίν,κἡ α!αίςα σις αἰλλαὶ ὸ τῦτο παλιν παχύ. 89 πολλαχοῦ λέγ᾽ Οἱ Ἐχιθλέπων Ἐχὶ ἘΜ'Ργ. Ἀγ. 
τί γάῦ, αὶ ποιῶν αὑντὴν τρέμειν. ἢ πάλιν, Απὸ σπεοσώπου τι ἐσαιλύϑη ἡ γῆ. ἀλλά ὑλργμὴ ᾿ 
ἔτη ταχύ. ἀχφυσόντου ψολότερον' Παΐτα οσα ἡδδλησεν ἐποίησεν. ρκεῖ γ ΧΝΩΝ 
τὸ ϑολῆσαι μόνον. σχθπει ὃ πτῶς ᾧ οὖν αὐἴῖς τοῖς παχυτέρφις τῦτοις δείψψυσι τὸ ὀρενδιὲς 

ἐς ἘΘουδ. ὶ γὸ ἀσεϑτερϑν ὅπλων ἐμψημόνθυσεν, ἕως στε δγωνατὸν αὑτὸν ὁκαίλεσα" χαὶ 
πάλιν χαταλέξως τὰ ὁπλα,δλζω τὰ νἱκίω τῇ δύξιᾳ αὐτὸ ἐλογίσοτο, τυ τές], τὴ φυ.. 

σι! ἀντί, κα, τὴ δέω αἰμει αὐτί, ὁστερ ᾧ ὠλλος ασροφήτης δυλαν ἔλεγεν" Η ϑρηὴ αὺ-. Ἀ.8.; 

τὸ Ὁ ἢ ὠμὸν αὐτο εχ ἵνα ὦμον νοήίστες ( μοὶ ἕμοιτο ) ̓δ, ἥα Εἴδης, δτι ὶ δεῖται ἑ- 
πρωνΘεὸς συμμαχίας. αὐξίζωσαι τἰρ βομιφαίαν συ Ὠτὶ “Ὁ μιηοϑν συ, δωυυατὲ, τῇ 

30 ὡραιότητί συ, ὁ τῷ καίλλει σϑ. τί δῶῶυ ον ζιῦϑαι λέγ ν 2 Νἧιμ παχωτέρων ὀνομιαί. 
τῶν τϑτων τίω ογέργήαν αὐτῷ δείκφυσι, δὲ ἧς τίω οἰκουνϑβίωυ κατώρθωσε, δὲ ἧς 1 πόλε- 

μὸν ἔλυσε, ὸ τὸ δοπαμον ἔζησε. χαὶ γᾺ πόλεμος ζω χαλεπὸς, πολέμιον αὐπϑλύτων ὁ 
πιχρότατος, αὶ βωρξαραν πολεμφειύτων, αἰλλαὶ ν᾽ δομμόνων ἸθχιΘαλϑυόγτων, ᾧ τίω 
οἰχϑυμϑ ζω Αἰ αφΆιροντων ἅπασαν. οἱ ὁ δέ τῦτο ὶὁ Ἡσαΐας ἔλεγε Καὶ τοῖν Ησγγαβ; 

ἐΠος ἰουρῶν “ μερλέιται σκύλα. ἡ πάλιν Σλαχοῦ ᾿ Πνῶμα Κυρίν ἐπ’ ἐμὲ, ὃ Εἡνεκεν 8. Ἠσοξα,α, 

ἴδε: 

ἀρισὲ με, β)αγζελίσοιεϑαι «ἡἸωχοῖς αἰπέςα λκχέ μεροηρύξαι αἰχιμουλώτοις ἄφεσιν. δια 
δὲ τὸτο ᾧ Παύδλος πϑυταηοῦ Μ᾿ Ὠπφολὼν αὐδλχράφων ἐλεγε᾽ Χαρὶς ὑμὰν αὶ Εἰ- Ῥω, «, ᾧ 

ρήνη ἀπὸ Θοού παφος ἡμῶν. αὶ πάλιν, Αὐτὸς Ὰ ὕφ1ν ̓  Εἰρήνη ἡμδμ; ὁ ποιήσοις ἴᾳὶ Ἀφισιβι, 

ἀμφότερᾳ ἐν. ἵνα 5 μὴ ἀκούων, «ὐδέζωσαι τίω βομφαίλν συ, μοΐχαιοριν γομέσρς αἱ-- 
40 δητίω, ἀκϑς ΜΝ ἑξῆς. Εἰπων Ὁ», απἰἶϑιϑού τίω μιούχειο9ιν συ, ἐπήγαγε, τῇ ὠὡραι- 

(τητί σῳ, ἢ τῳ χρίλλει σα  τῶτο ἔτιν καὶ μούχαιρα, καὶ ὡδαιότης ἀὐτϑ, ἡ Ὁ κοίλλος, χαὶ ὃ 
ἀξίωμα, ᾧ ἡ δῦξα, καὶ αὶ μεγαλωσεωη, καὶ κα μεγαλοωρέπεια, Θυτϊεγὸς »ὸ δεῖχε ἡ ὐσία, δ 
ὀκώη εἰς κατορθῶσαι ταὶ τσδϑκείμϑμα. ὀμενδοὶς ὙῈ 61. τ Ῥακαλὰ τεΐνω ὁ 

Ο εγίοι, τοῖλ, 1. Ὁ ΗΠ ἢ “ρόοφήτης 



ὙΜΟΡλα, α, κείν Φησὶν ἡ γθαΦη" Μνήοσϑητι Κύρκε ὅ Δαζὶδ, καὶ ᾿) πασης Τῆς φραύτητος. αὐτε" πι- 

ΔΛειθ. εβ.γ. εἰ Ἧ Μωύσέως, (τ ἐμ ωρᾳύτατος Μωῦσις πόμτων δν,ϑοθπων ΤῊ Ἐχι τῆς γῆς. δλ 

ὁμῶς φαίνονται ὅτι ὡ πϑϑτων “Ὡρᾳύτατοι, μμαίλιςα πόμτων αἰμιευόμϑμοι. δ Εἰ 

εἶα κδοϑδιὴ βυλεῶν πσόϑτερϑν τίω φρᾳότητα αὐἷἶἝ Εὐπωμδν. πολλάκις λϑδωνὸ μακρίριν 1 
Κι ἜΣαΐλ, ὁ λνόμδιος κύξιος δυελῷ, Οίκ ἐπήγαγε τίω χει αἰλλα᾿ χαὶ ἐτέων 

β. Βασ, "γε. ἐπωλϑοιδίων ὁ ἐφείσατο, ἡᾧΚ ἡ ϑυμὸν" "ἐλάλασε. ὸν ὃ Σεμμεὶ 5. Οιαύτα ὑδρίζοντορ, ἢ τ Τῇ για 
συμφορᾷ: ἣ ὕπι ἐπεμιξαίνοντος ὀκείνυ, ἡ ἥι φρατηγῶν αξιοιωτον κι] αΟὴ γα ὼ Ἅπ- 

τεριῷν ἢ τ ̓υὐριὴν ζιαύταἐ ἐμπαιρρινοιώτα, πασης ; σοφίας γέμοντει ὃς ἔται ῥήματα, τ 

3 πατραλοίαν ὀκφον ὶ αἰκόλαιφον νεανίσκον, “πῶς «ἶθακατατίϑεται τοῖς ἑαυν ἐφράτι- ἢ 
β. Βασ. ",4. γρίφ, λέγων, Φείσαοϑέ μοι ὃ πωιδοιεία Αἰξεοσα λώμ; ὅτε ὶ εἰν τρϑοιμίοις τὸν ὧν 

ἀδελφοις διολέτετο: Δ αι φϑονουμϑίους αὶ ᾿ βασκαίνονταις “9 τίω ἐσουδμζω νίκζωυ,ὐνν6- 

ἼΧΨΡ ἡσὸν πτῶς φριΐως οἰ αλέγεται μὴν ἐχὶ ρἡμαί ὅ91, λέγων ; τί 8 Μωυσὴς "αὐ ἦι λιε 
Ἑ ἐδ "δὴ )εισείντων αὑτὸν, ἱρ ἿὮἋΜ ἀμελόντων (γε Εἰς αὐςἂν ἧκον } ἀκουσον τὶ Ἵ φησιν Εἰ 

ἄφης ἀἴις τίω αμδρτίλ, ὦ ἀφέεφ᾿ Εἰδὲ μὴ, καμὲ ἐ ξάλενοις οΟκΧ τῆς βίζλουὴ Ὡς ἔμ "9 

“αν. ὁ ἑτέρων ἢ πάλν αὑτὸν Εἰς ζῦλον κινοιαύτων, ὺ “παρρξυνώτων Εἰς ἀἰγαράχέσι, ΔῊ 

Δεϑμιιανθ, (ἃ φιλέσυφα ὀχῴα ἐφθέγξατο ι βήματοι,λέγων Τίς διῳὴ πόύται Ἐ λαὸν Κυείνισϑ- " 

Δεθμηβιγ, φήζω θ, ; ἁα9 2 τῆς ἀδελφῆς πάλιν λοιδορησαίσης αὐτὸν, ὅσην τί σεται Ὁ ἱκετηρῖδμ; 

ὺ ὁ πολλαλόλεν ὑτέρωλεν ἴδοι τῖς ἐν αὐτο τίω ὡραιότητα, ὅτε καὶ εἰς τίω Παλαισίνων κω- 
λυϑεὶς Εἰσελϑεῖν, ' πιίσης Ἐλχπεικείας ἀμλέτε Οἷς Ἰσδαοις. 24 ὁμῶς ὧδ ὁρᾷ Ρ 

Λεθμηκανας οφΥ Δαϑεὺ Αὐερων καὶ Ὁ Κορὲ ἠξίωσε κατα ποῦρναι, ἡνίας τῇ ἱερωσιμῦῃ ἐπομέφησαι, 

Δἴ δ τ συὸ τῆς γῆς᾽ Χη ὸ ὧν ἁ ἄλλοις ἐμνωρηοϑέωαι,ὁ στῇ πολσινεῖϑθῳ πὸ πὺρ αἰλλότϑιον. ὺ 6 Δα- 

(δ δὲ τ Γολιαθ καιτηνεγχεν ἢ ὁφράος, ὼ ζ φρατύπεδὲὸν ἢ ἤλασε, χαὶ τίωυ γίκίωυ πὰ Ἵ- 

το γὸ μαϊλιςα ὅ41 φράν, ( Κ᾽ Εἰς ἑαυτὸν ἀφᾷαι Ος δὲ αἰδικουρϑροις ἀμειύεν χα’ 
Δὰκ «Ἀγ. ἣν )εύπερ χα! ὁ Χρισὸς ἐποίησεν. Εἰς ΥΩ τ' φαυρϑν ὀμϑαξαςξ, ἐλέγε᾽ Πατερ,άφες ἀδοιρῳ 
Ιο ἀιρκ κθ, ' Ν᾽ οἰδουσι τί ποιούσι. χα) ̓εϑρηναῖν. πάλη τίω Ιορφυσοιλήμ, ἔλεγε Πρσαχις ἤλελησι ἐ 

Μωναν Ἂ κ πισιεοαγαιγεῖν τὰ τίκγα υιδί!, καὶ Οὐκ ἤϑελησατε ; ἰδοὺ, αἰφίεται ὁ οἶκος ὑμδυε ἐρημθ. 

618 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΉΝΕΙΔ 

πολ φήτης ἀπο τὴς οἰκϑυμδῥη Εἰς πόλεμιν αὐτὸν ὀϊζαΐγων. Εἶτα Ὡὐπὸ' ἫἝΨ [υψι- 

λών πάλιν ἘχῚ τὰ παιχύτεραι καιταγφ Ὁ τ λόγον. Εἰπωνγ)» μααι 2φὶν Νὴ μηθϑν, ὀυ. 
ἤλϑον Εἰς τίω ὡρφιότητα ̓  αὶ πάλιν ὑκᾷ9εν κατεισιν ἔχ ᾳ (ὁ ματικώτερφι, χα! Φινσ᾽ 

Καϊε ἐντεινό, ἀξ χατϑυοδού, ὶ Ὁ βασίλθυ. 

Εἰπων 3, ἔντιη, ὦ τόξον ἡμῖν ἐδήλωσε ἢ τὸ βέλος. Εἴτα δεικγιὶ παλιν ὅτι ϑχο- ς 
“λων αὑτῷ δεῖ, ἐπήγαγε: ἡ ᾿ κατϑυοδοῦ Ὁ βασίλϑυε. 1" τερ9ςὉ  ἐρμενιθυτης Φησι Πρ)- 

πῆς. Βασιλείὰν ὃ Ἀ ον ῦϑα λέγ, ὼ ἐλϑὰν κατώρθωσεν οἰ ω ἐλάτοις χαθ9,ς, τί 

κατ᾽ οἰκείωσιν Χ) ὁ γναῖσυ. ζωῶτα: 5 τὰ ῥήματα Ἢ πολου μάλιςα ὕφ1 ϑιασοφητικ)ν ὁ 9- 

ραΐντος ἤδη τὰ χατοργώ ματα γὸ τίω οἰκφυμδμίωυ πσοϑς ἀληλειδρ χειεριγωγρυμδύίω. δὰ 
τῦτο ζϑπῳ αὐπϑακιλθυομδύῳ κέ κέεται τω αήματι τῆς λέξεως, ἔθος γο ὶ ὸ τοῖς ἐλῴῆο- το 
σίν, στὸμ " Ὁ φϑερμσινόμϑροι αξὸὴς ΜΝ μεΐζοις ὦ ὧσι, ζζωΐταις κεγρθοϑαι ταῖς λέξεσιν. 

ό ἕνεκεν αἀληϑείας ἡ φρᾳύτητος ᾿ ϑιχαιοσεούηφ. ᾿Επὶ ἴ ῥὴ ματι ἀληλείας ἐμ 
λιοῦται. ὁρᾷ πῶς ἑαυτέω ἐρμιάιυθμει ἡ ἢ γραφὴ ἡ δείκψυσι νοεσϑὶν ὅσον τίω νκδιν »ν! 
πνϑυματικίω. ο  γὸ ὁ σπλων μφημονθύσοις, καὶ χ) ῥομφαίας, ὦ ὥξων, πώς ρᾳότητος ὡς 

ζύδι μέμννται ,ποία γὸ κοινωνία φρᾳότητι ἡ πολέμῳ, ὑχιεικεία καὶ ὸ μιαύχη "πολλὴ ἐδ κῷ 
δίωυ, ἐὼν τίς ἀκρικως ἄξετασν. ἐπεὶ ἡ Δαζὶδ' Μωύσις Ὡράοι ἤσαιν. δ|8 αἰϑδὲ 

"νι 

καὶ βαστιζόψϑνος οἵκ ὀύτερραπισιν, ΟἿ Φύτο λογείταὶ τῷ Ὁ ῥαυπίζοντι, καὶ δαιμονῶν νι 
4 
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δὸς, δαίμονας ἤξέξαλλε, οἱ πλιανγος χαὶ αὐτίθεος καλούμνϑμος,Ε ἰς βασιλείαν αὑςᾶν' 
ἐχειοαιγωγά. ὶ Οἷς μα πὼς ὀκέλθυς πϑωταχοῦ κατηϑόιϑαι » διώκειϑαι, ἐλαύ- 
τέαϑα!, ἢ πίω ἐλοίῆω κοιταδέχεοϑαι (ξν. νὰ» ϑέλων οὖν ὑμῶν ἐὴ πρέϑτος, Φη- Ματθν ελϑον 

σιν, ἴω ὑμδιμ ϑζρώκονος. καὶ ὃ αἱ πυύδειγμα οἴκοθεν ἐπῆγε, λέγων᾽ Καϑούπερ ὁ ἐὸς Τῷ Ἰωζ᾿ ν..0.Ψ ἣν 
; ὀὐῤῥρώπε Οὐκ ὅλϑα δζᾳκϑνη ϑέεαι, ̓ δνλαὶ δζριχϑνῆσαι, ὶ δοιωῦαι τίου ψυχάωυ ἀντι λύ.. Μαῖθικκεικζ. 
(ν δυτὶ πολλών. 6 [3 ἐλαιώει δωιΐμονας, πολεμεῖ τῷ] “Δἰαθόλῳγὴ τίω πλανγίωυ 
ἀὐαιρᾷ᾽ ἡ τστο μάλιςα φραστητὸς δι, ὃ τίω κακίλυ νϑβ πάσαν λύειν, (ὦν 5 κατε- 

ουδίοις ἐλυϑερφιῶ, τὸ «ἂν: Ἐχιοσλϑύονζῃς δαΐμωνας αὐαφέλλειν,ἦν" 5 ἐπηρεααϑενζας 
απαλι ῆοι δ δινών. αἰ δὲ ὅφην, ἔνεχεν αἰλυλείας,ὁ Ὡραᾳότητος,  διχαιοσιώης; Εἦ- 

το πεήδ πόλεμον, Εἶπε τω οὐδοίτωξιν, ἔδειξε δ ὁπλί τίν" λέγη λοιπὸν τῆς βασι. 
λείας αὐτο ζοὶ καιτορθώ κατου, τὸ δ παίν τὸ Εἶδος, τὸς νίκης τίω φύσιν. (ὦ  »δὲ 
ἄλλοι πόρτες δ. οό»ποι βασιλθύοντες πολομούσιν ἡ πόλεων ἕνεκεν, ἣ χουμάτων, ἡὲ- 

ὥρας, ἢ χενοδυξίας ̓  αὑτὸς δὲ ϑὲ συ υϊὲν τὐτων, ΔΛ ἕνεκεν αἰληϑείας, να αὐτίωυ εἰν τῇ γὴ 

φυτσν " ᾧ ὡραύότητος, ἵνα ϑηφίων ὁγζῳᾳς χαλεπωτέρας, ωραΐοις ἐργαίξηται " ὦ δίχα!-- 

1 ὁσιμωδης, ἵνα αἰπτὸ τὰς ὀϑομίας τυρφινύνϑίοις, διχαίους ποιήσῃ, Ὥθϑ τον δὰ σὲ χαρι- 

τς, δεύτερον δὲ χαὶ διτὸ χατορϑω μάτων. 

Καὶ ὁδηγήσενοε γον μαςὼς ἡ δείξιαί σῳ. 
Αἰλλός ἐρμάινευτής φησι, Καὶ φωήήσει σι ἔχ] Φοζεροὶ ἡδυξιαίσψ, Αἴλλος, Καὶ 

ἰστοδείξει σοι φοξεροὶ ἡ δεϊζια, συ. Εἶδες πὼς πάλιν παρζωοιξεν ἡμῶν τοῦ τὸ ζοιαύτα 

10 κατορθοιώτος τὸ ἀξίωμα. ὥασερ γδ αγωτέρω Εἰπὼν ὀπὶ ῥομφαιδν, χὶ τίω 
εἶσαι, ὡραιότητα " ἀὐέζη, χα! τσϑϑς ζαὰὶς ἀσωμίαίτοις οὐνοίας (δ) ἀχροατίω ἡγαδμ ᾿ ὅτω πά- 

λυ Ῥχὶ τὸ παχύτερον καταῦας, ταὶ τόξα χαὶ τὰ βέλη, κτ' μικρὸν ἀγάτειπαλι (ὃ «:- 
χρουτίων, λέγων τῷ πολέμου (εἰς αἰτίας, αἰ λήϑειαν ᾧ πραότητα ὶ δικαιοσιωίω" ΕἾ. 

τὰ παΐλῃ ὸ τὸν ἴδοπον τὴς νίκης. ποῖον δὴ τούτον ; αὶ ὁδυυγήσει σέ, φησι, ϑαυ μαςῶς ἡ 
5 δύξια! σου) δ ἢ λέγει, Οιϑ τόν ὅβην. αὐτὴ ἑαυτῇ διοχεῖ ἡ Φύσις, αὑτὴ ἑαυτῇ Φοχεῖ ἡ δύ.- 

ναμιφιΕἰς τὸ καὶ ἰδεῖν ζὰὰ πορᾳκτία καὶ τέλος αὐὔζις ἐχιϑεῖναι. ὦ καλούς ἑτερος Εἶπε, 
φούεδᾳ ἡ δυξια σ᾿ πολὺ "ὃ φοζερᾳ τὸ κατώρϑωμϑμα, ἀ, φοίκης γέμοντα , θχγα- 

τὸς ἐλύξεη, ἄδης Δϑεῤραγη, πο οοιδεισος: ἀγεῳ:ϑη, φρφιγὸς ̓ αἰγεπτεταάαϑὴ ᾽ δαίμονες ἐ- 

πεφομίδϑησοιν,αγεμίγη ζῷ κούτω τοῖς αὔω,Θ εὸς ἀγ,ϑρ9πὸς γέγϑνεν, αν, ϑφ; πος Ἐχὶ ζα- 
30 σιλικοῦ χα ϑηται ϑ6όνν, αὐαςαίσεως ἐλπίδες ζωοίγησαιν, αἰϑοίγατοι αρθ9σδόκίαι, ἀγα- 

ϑών ἀποῤῥήτων Φσολαυσις, ζοὶ ἀλλα ὅσαι δζρῳ τὴς ἑαυ παρουσίας χαιτώρθωσε. δζρ δὴ 
Τ᾿» Εἶπεν, κἰ αυοδείξει σοι Φφοξεροὲ ἡ δέξια! συ, δεικρυς ὅτι χεὶ ἑαυτῇ ἡ Φύσις [φησὶ] 

δὴ διύαμις Εἰς τὸ ἐυρῷ καὶ αϑύσοιι ζο πατϑοχείμϑνα. Οὐ) ἐὐδὸ μυήκοντοί φασιν, Οδυ.- Ἐβι8.2. 
γίσει σεϑαυμαςζῶς ἡ ϑόξια σῳ, τ ῦτ' ἐφῖν,ν μόνον ταὶ καἀτωρθώμϑμα δϑαυμαζεν, ΩἿ Γὴν ). ̓ 

35 (Ἱ αὶ φὐδαδύξως χατωρθώϑη. δία ϑαναῖτυ γὸ ϑαγαηος ἐλύϑη,, ἡ δζρ κοιπείρρις ἴω, τινα, 
κατάροι ὀϑηρέϑη, ἡ ἐυδογία ἐδὸϑη ᾿ δὶ βρώσεως δξεθλήϑηρμϑυ πυρϑὴδιυ,ὀζρα βρώ-- Μεὴβ τάν. 
σεως Ε ἰσηηϑημδμ πείλιν᾽ πϑρϑενος ἡμᾶς ὠξέξαλε κρθοιδείσυ, δορὶ αϑλϑὼν ζωϊωὼ ἕυ-.- Δραλζο 

ὀμδν εἸωγίλιν ᾿ δὲ ὧν χατιχρίϑημϑμ, «ἰδ τότων ἐξεφλνωθημδμ. ζωωτα ζοίνων εὐνοῶν 
οπσροφήτης ἐλεν᾽ ὀδυγήσει σεϑαυμαςῶς ἡ δυξια σψ μή τι ὅπλων χεεία; μή τί ῥομ- 

40 φαίας ; μή τι τόξων καὶ βελῶν; Εἶδες πῶς αὑτάρνης αὖ τὴ ἑαυτῇ ἡὶ φύσις, κὶ διωώαμις. 
ὁ ὅρα πάλιν αὐντ' καϑοίπερ ἀἴσισον γρίντίω, πάλιν δἰπὸ ΝΗ ὑψηλων (χὶ τὰ παχύ-: 
τρα καταξαγογτα. 7 Τα βέλη συ,φησιν, ἠκονημθμα, ὀγυνατέ, λαοὶ ασο- 
ἴτω σῳ πεσθιώται, ἐν καρδία, “Ὕ'ϑ ἐϑρων τῷ βασιλέως. 

ΟΒεγίο οη,,:, ΗΒἢ ᾿ Αλλος, 



Ἡσ. ἔγ.α«, 

Χρῶ 0, τῇ, ̓η, 

Ἡσ. 3, ζ. 

Ματῇ. «.«, 

Ιν.α«, ὦ. 
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Ἄλλος, Κατὰ χαρδίας ᾧ ἐϑροὶ τὰ βασιλέως. ὅρα πάλι, ὅτε βελώ, ἐμμφημόνδισι, 

πῶς Ὁ βήμᾳ τῷ διυωατοῦ πσρλσέλφθεν, ἵνα μιαθης ὅτι ἐ βελωῖν δεῖται, δλλ᾽ αὐτὸς έ. 
αὐτῷ! Φρχεῖ, η8 αἰκολουϑία αὑτὴ ὅ61, τὰ βέλη συ ἠκλνηνϑμα, διωνατὲ, ἐν καρδίᾳ 

δ φρο τὸ βασιλέως" Ὁ ὃ, λαοὶ κ᾿ ασοκοίτω συ πεσοιώται, πὐρψγκεί μέσον ον ζωῦθα 

ὯΝ διπλῇ Θἶνα! μοι δυκεῖ ἡ ἐξήγησις, ἡ ὁ τίω ἁλωσίν φησὶ "ὶ Ἰσδουρκὴν,ὺ τὸν ὃ πῦ-ς 
λέως αὐδραπόδισμον, ἡ τίρὐ πλυωλς, ϑρίϑω" ἡ κι ὀϑαγωγάω, τέω: τῷ λέγϑυ δεμία. 
μνβέληχαλᾷ, ᾧ γῶν βελων ὀξύτερον τίω οἰκουνϑμίω αὐδίνλθαν ὦπασαιν, ἡ ἢ πο 
τῦτν ἐϑρών τῷ βασιλέως τῆς χαρδίας πψαφο,. ἐχ ἵνα. ὀμέλη, δλλ᾽ ἥα (χτασαίρρται. 

δὴν ᾧ ἐχὶ Παύλου γέρνει. Ψ γὸ αὐ τις αἰμξίγτοι τὸ ῥ μὰ! κείν βέλος Εἰπὼ, ὕπερ ἡ 

ΤΕ ἐρονοδὠοντιοϑὺν ἥψατο τῆς καρδίας τῷ αποϑντϑτινἐ"ϑ οί, καὶ φίλον ἐποίησερλμιὶ οο 
ὑπουχάτω σῷ πεσοιουται Εἶδες τῷ πολέμου δ κατόρθω μα,τίω πυοΆσουγωγάρ Τμν09 

τῦτα ςασιαζόντων, τίω διϑασκαλίδλν, τὠώ χα τήχοσιν. ἡ γῈ} ἡσόθστῆωσις ἀντη, χα 
᾽ν ασοχάτω αὐτί πῶσιν ὕψους δὴν εἰ παύϑεσις ἢ βίξα. εἰπαλλάξας )ὃ ἀῤριζ πο-. 

γοίας, ἡ κενοῦ τύφου, ἡ τῆς Μ' δαιμδιων πλάνης, ἑαυΐ; αἰπσεταξε. ὅτων “ἕτερος 

ποφλφήτης δείκνυσιν αν ἡ μαγμμένον, ὕτω λέγων ΤΙ, Ὁ ὁ πραλμόνϑμος ἐς Ἐδώμ, κα 
ἐρύϑημα ἱματίων αὐτο κ᾿ Βοσῦρ ; ἀϑαμοΐ ὅπλα ὠκχῴ, ὦ ὕξα, ἡ βέλη, ΣᾺ ἵμαπια. 

παχύτερον Ἁἅ Ω βῦμα, πλίω τύότι λετήοτερϑν. δικος χαὶ ον τ παββηη καχι! 
ἣ ι ιν» ἢ 21 ν᾽ “σὺ ἃ» “ες ; Ια } 

κ᾿ μικρὸν τσϑὸς τὰ ἀσώματα αγώγει Τ' λόηϑν. 57) γὸ ἐρωτά ὁ πσοοφήτης πόνῳ ἐ- 
ρυιϑρα (ᾧῷ ἱματια, φησι λέωὸν ἐκαίτησα μονώτατος, “πω θὐκολίδν δεικγις τῆς νἱ- 

χης, χαὶ Ὁ μεηδέια, ον τὸ ((μωεργϑιώτα αὐτῷ, δλλ᾽ ὃτι αὐτὸς. ἑαυτῳΐ, ἤρχεντῃ 
σιν. ὡασερ Ὁ» ογζυυθα,, φησιν, ὁδυγήσιι δῇ ϑαυμαςῶς ἡ δεῖζια σμ᾿ ὅτω ἡ κᾷ, 

ζωὸν ὁπαντησαι μονώτατος. δ (ζῴπον Ν τῳϑλίωοξώτη ῥαϊϑιον “ικοιταπατέῇ τοὺς βύ- 

“πτις᾿ ὅτωτῳ Θεῷ ἐργασειοϑαι περ ἠθέλησε μάλλον ὃ ουδὲ ὕύτως, ἀλλὰ ἢ πολ- 
λῷ πλέον. 8 Οὗὅ ϑρϑιος συ, ὁ Θεῦς, Εἰς τὸ αἰωγα, «τῷ αἰωνγος" ῥαοδος οϑύ- 

τῆτος, καὶ ῥα ϊοδὸς τὴς βασιλείας συ. 9 Ηάπησας διχαιοσιωζω, ᾧ ἐμίσησας τς 
αὐνομώδν. ϑζοα τού ἐπρισέσε ὁ Θεός, ὁ Θεός συ, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως δα ὥν"μετ- 

ἐς σου. Αἴλλος, Οὗ, ϑρόνος συ; ὁ Θεὸς, αἰώνιος ᾧ ἔτι. Οὐ 5. Εὐραῖός φησι, ὁ 
Θεὸς ὁ Θεόςσυ, Ἐλωεὶμ ὀλωάχ. Τί ἐνζῶϑει Εἴποι ὀἸσδα)ος ," πύρα ἤννος )Ρ ᾷᾳ κἱδιῷ 

λεχόνϑμα : τί ὃ ὁ αἱρετικός Εἰ γὰ} δὴ λέρϑι αἷθέ τοῦ παίθββς λέγεοϑαι, ὁ, θρόνος συ, Ὡ 
ὁΘεός, Εἰς τον ἊΝ τῷ αἰώγος, πώς αἱρμόσει αὐτο ζω ἐξηὸ, δζα ὀὔγο ἐχοισέ σε Θε- 9 

ὃς, ὁ Θεός συ; δὶ »ὃ δ ὁ πατήρ Ἐξινο οιοῦς, Οὐδ αὐτὸς κέλράςαι. εὔϑον δΆΛΟΥ 07] πο 

δὰ τοῦ μονολήμους ὁ λόχϑο, αἰοὶ αὶ ᾧ (ῷ ἐμιτσοϑοϑεν Εἴρηται ' ὁπτρ ἡ ΕΗ σαΐας ἔλεδν, 

τι τῆς βασιλείας ἀυτύ ςέκ ἔς! τέλος. ᾿ΔΔ᾿ ἰσως δὺ τίς ἐκᾷο ζητήσειε, τί ΝΥ ποτε νὸν 

αἰθὲ τῆς ϑεότητος δἰϑλύται πσϑότερον αἰϑὶ τῆς οἰκονομίας ποιησα ψϑμος τὸ λϑγρν; 

ὁ7| καὶ ὁ Ματϑαῖος το ποι, δἰπὸ "ὃ τὴς (σρκὸς ἀρχέται, αὶ πσϑϑοιμιάζεται ὅτω Βίρν 

(λος ϑμέσεως Ἰησῷ Χοιφού ομοίως ὶ Λεχκαξικαὶ Μωρκος.]ὡαύνης ἢ μῶνος ἑτέρως 0: 

τερον γὸ ἰδὲ τὴς ϑεότητος Εὐπων᾽ Ἐν ὌρΧΥ ζω ὁ λθγϑ6, ἢ ὁ λόχϑο ὦ ασϑλφτ' Θέ, 
αὶ Θεὸς εὖ ὁ λόγϑς, ᾧ πολλαὶ αἶδὲ αὑτῆς ὀχαλω,ϑεὶρ,τότε ΕἾπε᾽ καὶ ὁ λόχος σαὶρξ ἔλμε- 
Ὁ, καὶ ἐσκήνωσεν εν ἡμῖν. Οἱ ἢ ἡ ἀπ᾿ ἐνόμτίας ζοϊς ̓ Φηοὶς ἐγφήσαῷ τῇ γράφῃ τὰ ἐυαγν ᾿ 

»“λίᾳ, ᾿ὁλα ὶὶ ὅτω μεγαϊλίω ασοϑς ἀύζις “ὁ συμφωνίλυ"κ: “νυ ἔδειξε . καὶ πῶς ω ἐπ χἰπιν 
Δ! λόλγϑν, Φησὶν, ἐν ῷ ογδυτίῳ συμφωνίλν τῇ ; Οὐκ οαϑα ὅτί χαὶ Ὦ ἐοϑίειν ᾧ μη 

αϑίειν ογδ νιον δ6], καὶ τὸ πίνειν ᾧ μὴ πίνειν, ἡ Ὁ δοιῶαι ᾧ μὴ δοιῶαι ; πολλάχις ) ὑ|4- 
(ξ ς πολλαὶ Οιαύτα ποι, ἐχ ἑαυξῷ μαηόμϑμος, γὼ ἡ σφόδρα, συμφωνώδν ας μη 

ἢ 



Εἰς (Ὁ μδψάμ, ό4ι 
"Ἢ ἡᾷ τέλος, τ χάμνοντος τ υγίοιαν. τῶτο δὴ καὶ ἴω ἫἫῬὋἝ αἠελιςῶν γέρνει. ἐπεὶ κ᾿) 

ὃ ϑέρρς ὠπ᾽ εἐνανδίας τὸ χειεδίμος ἔθιν, ̓δηαὶ πσϑὸς ὃ βλέπει τέλος, τίω ἿὟΜ καρπῶν 
ἀκ "» ὺ ἀυϑηνίδν " ἡ οκόσμος ἀπας ὅξ εὐνδμτίων ζ μυέφηχεν, ὁ πολλίω Εἰς τὶ 

ἷωω πίω ἡμετέραν Ἐχηδείκψυται τίω συμφωνίαν. κυ πσοϑς ὧν [ωδωνίω 3 απ’ εἰραν- 

ς γα ὁ Χοιτες ἤλϑον. ὁ "ὃ ἤσϑιεν, ὁ ἢ σέκ ἤσϑιν. Ηΐλϑε γὃ Ἰωαϑνης, φησί, μή-- Διαζλγι 

τι ἐοϑίων, μήτε πίνων, ἢ λέγϑυσι, δαιμόνιον ἔχει ̓ἤλϑῳ ὁ υἱὸς τῷ αγιϑοΐπου ἐαϑίων Ἂ 

πίνων, ὁὶ λέφρυσιν, ἰδοὺ αὐ,ϑοφπος φάγος  ὀνοπύτης. αλλ Εἰ ᾧ ἐγόμτία ζῶ τα γινό- 
μϑμα, δὶ ὅμὼς σπροὸς ἕν "βλέπει τέλος, 'ιί' μϑιόντων σωγάωϑθύεο, τίου σωτηρίδν. 

ὅτω δὲ ᾧ κἡὶ τάξις αὐτὴ ἡ αἷϑα τῆς ϑεότητος ἡ τῆς οἰκϑνομίας. Εἰ ᾧ ἐπ’ ογαγτίας τοῖς 
10 ἄλλοις γέλϑνε Ὡδὰ Ιωανν, ΝΥ δίίῳς σφόδρα συμιῷωνως αὐζίς. ὁ πῶς, ἐγὼ λέγω. 
“ κὰ Ζ πίω φρχίω, συεπω τὸ λόχϑυ ασαρέντος ) αἰκόλθυϑον ώ τῶ τὴς οἰκϑγο- 

μίας ὠο στείξεν λόγω, χφὶ ἰδὲ τῆς (ρκὸς γυμναζαν τίω διδαισκαλ ἰὰν, Ὁ πὸ «. Κορ. γι αὶ 

παχυτίρων καὶ αἰοϑη ΜΝ πὐδϑοιμιαζομδύας ἢ Ἧ 5 ἐπάγη τὰ τὴς γνώστως ἡ ἐδέξαντο 

ὃ κήρυγμα, ϑπον ὀὔκαιρον ζω ἀγωϑεν ἀρχεοΐ. οἰ ϑ' τϑοὶ (Ὁ πρρφύτ ΕἾ ποτὸ 
τς αἰδὶ ἀὐτε δζμλέλϑνται, οἰπὸ τῆς οἰκονομίας “ποιοιοῦται τέο "διοχζω καὶ τὰ πσϑϑοίμια. ὃ. 
οα ϑιῶ ὁ Μιχαίας πῶς χάτωϑεν ἄρνεται " Καὶ σὺ Βηϑλεέμι γᾺ γύδω, ἐδα κῶς ἐλο- Μιχι 6. 

χίφῃ Εἰ οὖν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰεέίδω. οὐκ σὺ Ὁ μοι ἐϊξελθύσεται ἡγούμϑμος, ὅςις ποιμανζ 
λαὸν μ ΦἸσρρήλιχαι τοὶ θχ ἡ ϑεότης ζῶ Ὡσθ“: βηϑλεύμ,δνλ᾽ ϑ σαρξ. αλλ ᾿κ ογα- 

πίμενε τύτω μόνῳ, αἰλλαὶ ὶ ἀυέξη ποῦς τίωῦ ϑεότητῳ, λέγων᾽ Καὶ αἱ ἔξοδοι αἰντω, Μιχ.ν.8, 
29 ἀπ᾿ ϑοχϑ, δξ ἡμερών αἰωώνος. ἡ ὁ Ἡσαΐας παλιν" Ἰδοὺ ἡ χλϑώος εὖν γαφρὶ ζει, καὶ Ἡσιζυδι 

τέξεται ἡδν νὼ κα λέσωσι ὃ ὅγομκᾳ ὐτύξἐμμϑυνηλ,} ὅ81 μεϑερμένυθυόμϑμον, θ᾽ ἡμϑμ" 
ὀΘεύς. ὁρᾷς πῶς ὃ ὥπ' ὑπὸ τῆς (ὐρκὸς ἀσοῦ)ς τίω ϑεστητα ἀγέζη; αὶ πόλιν ἀλλαχοῦ 

" σχόπει τούτο αὑτὸ γηόνϑμον. φησὶ γδ)θ᾽ Ἐ Παιδίον ἐδμνή, ϑη ἡμῖν, ψὸς ᾧ ἐδύϑη ἡμίν, Ἠσ᾿ϑιὶ 
τς ὑῥκαλάται ὦ ὁομα αὐτο μεγοίλης βυλῆς ἀἰδίελος, θαυ μαςὸς, σύμουλος, Θεὸς ἰοω- 

2, οϑς, δξυσιαςύς, ἄρχων εἰράωϑης, πατήρ τῷ μέλλνυντος αἰαΐγος. ὁράς πῶς πώλν σὺ πο,- 

δὲν ἡ τὴς κῸ στίρχᾳ οἰκονομίας ὧασερ δζρ Ἴνων βαϑκον αγαξαίνων, ἵξαται αἷϑὸ τω 

διότ τοι ; ὅ τῶ χαὶ ὁ πατὴρ τε ἐγνωρονη Ἔἰπὸ τῆς κτίσεως πόστον. Τὰ γὸ αὐρφιτον Ῥφια. πὶ 
ἀυτοῖφησιν ὁ Παῦλος, απὸ κτίσεως κέσμου τοῖς ποιήμασι νούμϑμα, καϑορᾷται. ὄρ 

δ τούτο αὶ αὐτὸς οδματίζει πολλυΐϊχις ἑαυτὸν Εἰς αἰοϑητίω ὄψιν, κ μοιρὸν αγαΐγων Ὡ 
85 μος ἣΨ δύ, ϑούπων Ἐχὶ (ὠ ἀσωμάτοις εἰνοίας. ὶ τί θαυμάζεις, Εἰ ἐχὶ δΨΜ δυγμά- 

τῶν ὕτως ἐχφήσατο τῇ οἰκονομία, ὁπου γέ ἡ ὅΧῚ ΜΝ αὐδαήελμάτων ὼ ἘΜ ἐντο- 

λα αὐτὸ τοῦτο ποιᾷ; δα δὴ τῦτο αὶ ἐπαροφήτης ἅὅτως ἐγζιωῶϑα κέχρηται τῳ! λό- 
γῳ, διπὸ τῆς (φρκὸς Ἐχὶ τίω θεότητα αὐαξαίνωγί τὰ Υ̓ χείλη τὴς (φρκός 81) ἡ πὸ 
τας λιότητος πτίλιν ἔχ τέων σείρκαι' χατιὼν, αὶ τῇ ποικιλίᾳ τῶ λόχου σοὺς τίωυ ΔΩ 

39 χατηλχουμϑμων χρωώρϑρ ος σωτηρίθω. ὁ ϑοϑνος συ,ὁ Θεὸς, εἰς ᾧ αἰοῦνα, τοῦ αἰαύνος. θρόνον 

ὠνζωῦϑα, ὶ ϑρϑθιον πλώς, αἰλλαὶ τίω βασιλείλν δολοῖ, εν ῦϑα ' δίζωυ αἰώνιον 

λέγει,αλλαχού ὃ ὑψηλόν. Ἐἶδὸν γδ, φησι, ) Κύσιον καιϑήμϑρον ὑπτὶ͵ ϑρόνυ ὑψηλού ᾧὶ Ἡσιειαὶ 
πάλι, οἷι ὑψηλός συ ὁ θρόνος ἡ ἴλλος ὃ πυδοφήτης βλέπει χαιϑήνϑρμον ϑχὶ θρύγυι δόξης. δι. ζ.8, 

ἐρῆνηι:., 65 Δαζὶ δὶ φιλαν,ϑοφπίας “᾽ θρόνον δείκνυσιν. Εἰλεος  γό φησι, καὶ κρίσις χριτόρθω μια. ΨΝ. ει β, 
40 βῥόνν αὐτιῖ (μῶτο, ὃ πϑλύτα οὐδὲ ὃ βασιλείας ἀντε Εἴρνται, ὅτι ἀτελθύτητορ(ὅτο » 
ξ8 ὃ εἰς αἰώνα αἰαύνος τί ἔνδοξος, δι ὑψηλὴ, τι κραταιαὶ αὶ ἰρωο9: πάλιν ὁτί ἀγαρχος, 
σὸρ λέγῃ, ΗἾ βασιλεία σῳ βασιλεία, πόϑτων ἢ αἰώνων. ὡασερ ἢ ὀθρόνος Ὁ δασιλείας ἘΝ}μ8.,. 

συμζολον, ὅτως κα βαδὸς ἢ “ὁ βασιλείας ἡ “Ὁ διχοιςίκός ὑἰξασίας.δ 9 φησι ρβαίοδὸς ἐυθύ-- 
ΟΒεγίοίῖ, τοῖν, 1. ΠΒΒ 3 Τῆτος, 
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ει 
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έίμ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 

τητος," ῥαζδὸς ὃ βασιλείας σΉ καϑαρϑνγὸ ὁχᾷ Ω δίχαιον, καϑειρὸν ὦ ὀρϑον, σον ἐκ 

Ἐχισκιαξομϑρον. αἰκουέτωσαν (ὦ μαμόμϑνοι ἢ χρδαπλῆγες᾽ μᾶλλον ἢ ( τύτων γί. 
ὁ9ις. ἔννες δὲ Εἰἶσιν ϑτο!; ( τῇ τῷ Θεοῦ πσοϑνοίᾳ, ἐγχαλϑιώτες, λέγοντες" δζᾳ τ 

δὰ τ γ 4,9»: πῶς »ὰ» οί ἄτοπον, τέκον! δὴ τ βαχαϑήρμδιον ἫΝ αἰ αχλώι. 

τα ξύλαᾳ ὰ αἰ ϑυθρίζοντα ϑεώρϑιυον, μὴ αἰπαητεῖν λθηϑυ μηδὲ ἐυθιώίας" ὴὺ ἰαίζϑν τίμ.-: ς 

νονζῳ καὶ καίοντοωι σαρκοι, καὶ οὖ» οἰκίσκῳ καζωκχλ εἰογζα, καὶ λιμῷ ἀγηρντα δ χάμνωτω, 
μήτε Μ᾽ χὔρεζωτων νὰ, μάτε αὑτὸν (ὃ παίλοντα αἰδεεργαάζεοϑαι (ἡ γνόμλμα " κα! 
κυδερνη τέων τείνονζο. ορινίον, ὁ χαλώντα σία, καὶ πτλιν ὀψιέντου, χαὶ βατήίζοντα τε. 

, γ : ! " ὦ) λ 
φυνηὸς, μὴ πολυπογραγμονᾷν, μηδὲ αὐθιεργαίζεοϑαι χαθ᾽ ἐχαφον (ὃ δηρασρλν τϑο 
τῶν, Σλλ᾽ ἡσυχάζει, χαὶ σιγάν, χα τοῖα πολλάχις αὐ!νδἷἴ; αδιοτλμόντων πἰδὲ τίμ το 

τέχυζων᾽ τίω ὃ ἀφαΐζν σοφίαν, τίω ὠφαΐον φιλαν,ϑο»πίδν, τίω κηδεμονίαν τίω 
αἰπίρλυτον ζω τίου αἰδεργαξεοῖ, ἡὶ πολυχυγϑιγμονήν,ἡ ποίας ζωζ ὁ μιαφίας,ἡ βο- 

ἡ δῆσαι ΓΔ πολέ Ὁ, γούήματα ἰῷ αἰδικυμθίων καὶ πενομδἕων Οέκ αν βαδίως ἐλοητὲ 

[0] δξεζιδνσι5 δὶ ὁλυ, δζρ τἰ ὁ δύνα στρης; χορὸ Ἢ ὁ δεῖα πῆωχόςιδχρ, ἴιο δενα πλύ.- 
 σιος μα πονηρᾷ δοῦλε, τί μονὴ κύτήεις κάτω, κὶ καταγινώσκεις σαυδ, αὶ ̓πιτίϑης χαλιὸ Τῇ 15 
γλωοσηρὸ κοιταςίλλεις Ὑ' δχρινοιλυ νὼ αἰφεὶς Ὁ ζιῦτα πολυποσαχμοῷ ἢ καὐδεργίδυ 

ζώτπίω ἴλὶ (δ) βίῳ ςρέφεις {δ σόν." αἱ αἴδλεήον Εἰς αὶ πετουραγμένα σοι, Εἰς δ᾽ χωρν 
πέλαν»ς Ὁ αρδοτημό᾽ ὁ Εἰ κύβίορυς Εἴ καὶ πολυπράγμων, αἰπαΐτησον σαυτὴν 
βὐθιωώας ΝὝιΌ ῥημώτων, δ)Ψ΄ ἀροῦν, ὧὰ ὠνκαχῶς Εἶπες, ὧν κακῶς ἐποίησας, νι 
σαΐυτον Α λὐιξέτατον ἀφεὶς (αι 1554 τὴς ῥᾳϑυμίας ζωτης κύλφισιν Φερφύσης, γῆς 10 

ὃ), πολυπογραγμοσιούης σωτηρλὸν) τῳ Θεῷ 'φίϑη δικοίζων, πνοϑςιϑείς συ τοῖς ἀρῶν- 
, τήμασι [ἑτερα]. Οὐκ ἀκνεις τὸ ἐσφοφήτν ασϑϑῆς αὐτὸν λέσρντος, ῥώφδὸς θυϑύτητος, 

δν.τι, ἡραβδὺς τῆς βασιλείας σῳ ᾿ ὶ ἑτῆον πώλι᾽ Τὸ κρίκα ἀντ, ὡς φώς, ἐξολδύσιται; 

Εἰ οὐκ οἴαϑα ἀκριθαΐς πόῤτω ᾳ 1 διαυῦτυ συ αὶ δζρ τῶηο αὐτὸν δόξασον, δχᾳ Ἔν 
μάλιςα αὐτὸν ποφϑσκιμύησον, “ ᾧ ὃ ὠΐφατον αὐτι τὴς μεγαλωσιώης, δὶ Ὁ ὦκα. 39 
τάλητῆον ἀὐτύτης ταολνοίας, δαὶ Ὁ ποικίλῳ αὐτοὶ καὶ σοφὸν τὴς κηδεμονίας. ἠγάπη- 
στ διχαιοσιώζωυ, ἢν ἐμιίσησοις ὁβομίαν. Ὧ,Χ) Εἶπον ὀύω ᾳ κατορθώματα, ζαὲ γί. 
γος, ζᾳ ῴπαια, τῆς οἰχϑυμϑῥης τίω σωτηρ ὸν ̓ ὁτί ἀλη)είας αὑτίω εὐνέπλησεν, δ 

᾿ ραύτητος, ὅγι διχαιοσιωίης᾽ δεικφυς ὅτί Θυνὴν αἰπτεικὸς ζαῦτα “ϑρέοϑαι, οἰ σλέτται 

λοιπὸν αἰδὶ τῷ αἰξιώματος το κατωρθωχοῦος, [δηλών) ὅτι Θεὸς, ὅτι βασιλδὲς, ὅτι ἀ- γ9 
πιλδύτητος, ὅτι δια ςὴς αἰδέχᾳςος, οὐ ὙΜ δικαίων ἐραςὴής, ὅτι μισοπόνηρος. ᾿ Σ 
γοιούτος ὅ81, φησι, δζρὶ τῷ» τοιαύζᾳ ἀὐτῳ κατώρϑωται. μεηδεὶς τοΐμων αἰπιφείτω. ὁ) 

καιτορ)ώστις τοστίῶτα, τὺ δευναίμδνος καὶ βυλόνϑυος ζωῦτω κατώρθωσε, ζᾷ τῆς )εό- 
ΤῊΤΟς ὑψηλᾷ ,ϑιῶὼ αὐτῦ Εἰπὼ,, πάλη Ἐχὶ τίου σαρχᾳ κατάγει (Ὁ Δδη)9ν, [ φησι" 

δὰ τὖ» ἐγοισέ σι ὁ Θεὸς, ὁ Θεός σν. ἄλλος, Ε᾿ πὶ τύτω ἡλε σι. ἔχὶ Ὺ κατορ- 35 

ϑάσα Εἰρηνϑία, φησιν, ὀμομίθν ὠκοϑῷ, διχαιοσιωζω φυτεύσοαι, ποιῆσαι ἁτῇ ἐ- 

ποίησις. σὺ ἢ μή ϑορυξυϑῆς ἀἰχϑύων ὅτι ζζωτα τῳ πατεὶ λογίζεται. κυ .} αὐτὸ 
τὐπυςεροῖν Ὗ κατορθω μῶν ζωῦτα λέγη, λα αὶ τῷ ποιδὲς τω πατεὶ αἰατιλεὶ, 

1ν, ἐζ,ι, ὥασερ ἡ τῷ παΐζος, τυ φησιν Φἢ. Παΐτα )»» ἐμά, φυσι, σαί 1, οὐ 
α.Κοογδο ἐμά, ἐπεὶ ἡ ἰδὲ τῆς αὐακασεως ὁ δ Παῦλος δζρλεχϑυδμος λέπι, (τ ὁ Θεὸν αὐτὸ 49 

ἵν, βιϑι ἠγερῳ ὠκνεκρών᾽ ὁ αὶ Ἰωδώνης, Δύσωτε (δ) ναὸν τῶτον, ὶ εἰν παισὶν ἡμέραις ἐπ 
αὑτόν. τί δὲ ὅδιν, ὕλαιον ἀγαλλιάσεως; ἢ μέυὴ ἐλαίῳ ὁ Κοιφὸς ἀδωμοῦ {ιρίθϑη, 
δλλα πνδήμκατι ἀγίῳ. ὀχρὶ τῷ» πγο)σέϑηκε, οὐδ (δι5 μετόχους σ᾿ τί» αὐτὸ δο- 

λώΐ, 



! 

Εἰς ζδιμδ.. Ψάμ. 643 

λών, ὅτι οϑξειεὶς ὅτως ὡς αὑτὸς. πολλοὶ ζ' "Ὁ πυϑϑ αὐτο  χρλφοὶ, ὅτω " οὐοὴ Εἰς" 

ερ ὶ αἰμνοὶ, ὁ καὶ ἐξαίρετος γε ́ ᾧ πολλοὶ οὶ, δλλ αὐτὸς μονολιμής, πὸρ.-- ἴϑ. αὐκει Ι. 
ὡασέρ ὁ πόλλο! ἀὐάψοι,ο ὃ : αν ἡ Ν "Ὁ , , ἰωγοῖν. 
φγ ὰ «ὐτῦ ἀξαίρετα, Ω τῆς ϑεότητος μόνον, δλαᾷ ῳῷ τὴς οἰκονομείαρ. “νό..- 

κι΄ μαπηλῥοὐλλνέρίν ᾿συύτρ, Εἰ ὃ ἔσι εὐπὶ χαλᾷ, μὴ ϑαυμάην. “σφ’- 
φήτης ὙΣΡ ὧν, αμνιγικατώδέφερον [6 λέγέται. ὁκαλώς Εἶπεν, αἰγαλλιαάστως, να ᾿ 

Νίξη, ὅτι θφροσιώης. Οὐ γὰ καρπὸς τῇ “πνϑύματος, ἀγάπη, χαφοὶ, Εἰρδη. ΤΆνννκ, Ἢ 
Ανορἣ, Ἐλαίῳ ἀγλαϊσμού, Εἶπεν Οὐ Ὁ ἙΟραίος, Σασων, τατές! καλλωπισμού, ΝΠ 

δέξο, κόσμου. Εἰ ὃ. ἡ θὐφορσεωύης, αὶ τῦτο ἰληϑές, ὥασερ δζζω ῥομεφαίδμ ἰκύσαξ, ΙΒ 
ὑὀῤομφαίαν νος, ᾧ βέλη ὁ τόξα, τόξα καὶ βέληβμνλα Υ̓ οὐνέργειαν τύ τ ᾳ ζιαυζο, Ἠ- 

10 κατοργώσοισοιν, ἀ τὸν κατρλφπον ὅτω τὸ ἐλϑίίον αὐχούσειε, μὴ ἁπλώς ἐλόμον νόμωζε,δνλαὶ , 

δ. οίσιν νόει καὶ γὸ Ὁ ἔλαιον σύμί(ολον ὅ πγθύματος ἑω, καὶ ὃ ἀσρϑνλϑύμϑμον αὶ ὀμαγχανον β 
πὸ πρεύμᾳ ἐῶ τότε ζίνωυ ζοιότυ οἰζος, μινδὲν ἀμφίξονλε Χοισὸν αὑτὸν κάγῷν. ἐπεὶ ὶ ὁ 
Αδομαὶμ Χοιςὸς ἐκόηφι» γὼ ὁ πσροφῦται, Δλλ πόύτες ὁλαίῳ ἐχο οϑηζ ὡασερ ὁτὸμ ; 
λέγῃ" Μὴ ἁτήεοϑς Μ᾽ ελςῶν μα, ἃ ὦ Οἷς πολ φήταις ΜῈ μη πονηρθύξοαδς. πότε ὃ ὙΝ ρλια, ἢ}. 

᾿ φἐγρίνϑη ὁ Χοιφύςιστε ὡς οὐ Εἴδει αἰθάςερψς δ πνῶμα ἤλϑεν ἐπ΄ αὐτὸν, μετόχους ἢ ἐν- Ματθ.γ..“ν, ᾿ 
ζωῦϑα πόϑζις κἀ γᾷ «ὧν πνῶματικουὲ, χαϑούτν Ἰωδλύγις Φησὶν Ἢ μεῖς πλύτες ἐκ τῷ Ἰφια, 
πλυρωμοζος ἀντ ἐλοίξομϑυ᾽" αἰϑὶ "ἢ αὐτό Οὐκ ἐκ μέξου δίδωσι Ὁ πνεύμα ὁ Θε-- ο.γγ.λ 
ἐξ ἡ παλιν, Ἐκχεώ ὐπὸ τὸ πυϑυμαῦς μὰ Ἑλὶ πᾶσαν σαρχᾳ " ἀχᾷ 5, οκ Ὡσὸ Ῥ Ἰωὴλ (. κε αὶ 

πιεύματος, δλλ᾽ ὁλόκληρον τὸ πνεῦμα ἧλοι, δ[9 ἃ Εἶπεν, οὐκ ἐκ μέξου δίδωσν ὁ “ὉΠ 
το Θεὸς τὸ πγεύμα. 

ῖιο Σμύρνωξ ςαικῖη ἡ καοσίω ἀπὸ ΥΜ ἱματίων συ. 
Αἴλλος, Εἰς (Ὁ ἱματισμὼ συ. Αἴλλος, Πλύπι (ἀἱματιαίσυ.. Τὲς ὦ δ φασὶ 

ᾧ πίφον ανίῆεοϑαι δχγ' τύτων (ὃ ποφήτίω, ἄλλος ἢ, τὸ ἐγνηλλαγρδίον τῆς »εἰ- 

πως δηλοιῦ. Οὐ ηὸ ἐκ τύτων μύρων τὸ χρίσμα ((μυέκειτο τὸ παλαιὸν, θη ὃξ 
ἡ ἑτέρων. ἢ να μαίθης δὲ ἕτερος φράσεως ἴζοπος τὸς 81, τῇ “9 φορᾷ “ὮΜ ὑλών τίω 

ϑέαφοροὶν τὴς οὐνεργείας ἐδήλωσε. τὸ ἢ, “στὸ ΤΡ ἱματίων συ, δείκρυσιν δι αὶ Τὶ ἱμαί- 

ἴα ἀντ τὴς χάφατος ἔγερϑρ. ὅτω γϑεὼ καὶ αἵμόρῥοις (ἦν ΔΨ αἰμῖν ἔζησε κρουγοιὶ, τῷ Ματϑβο; 
χρμασέδου ἀψαρϑμη. Εἶτε ἢ τῦτο, Εἴτε ὠκᾷνο ὠκλητηέον, συθεὶς κωλύει λόγος. 
ἀμφότερᾳ γδ)} ἐμοὶ Σ'πτοδυκ)α,, ὥασερ δὼ (ἐδὼ γᾺ» κωλύει πάλιν ζὰ αὑτὰ λέ- 

γ0γφν) τόξον ὁ ῥομιφαίδν ἀκέων ᾧ ὅσοι τοιαῦτα, Οὐκ αἰαϑητῶς αἰκούεις ᾿ ὅτω μηδὲ σμύρ- 
νλυ,μηδὲ καοσίαν αἰχούσοις αἰάϑητῶς γοήσῃς, διαὶ γοερως. 

Απὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, δξ ὧν ϑὑφρανδύ σε ϑυγατέρες βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σν. 
ἄλλος, Αἰποναον ἐλεφαντίνων, ο)εν θυφρᾳναὶ σε ἐν τῷ ἐμμανσι. Αδλλος, Ἐν 

τὶς ὦνδόξοις συ. Εἰπὼν ὼ κρυτώρθωσπ, λέγ ἡ τίω Ὡσνῦ δΜ) χατορθτ μαΐτων αὐϊϑ αἰκο-- 

δ λουϑησαφ Φιμιζιυ, ὅτι ον νδοῖς μέλλει πσοϑσκιωυαϑαι πολυήήμοις. δ. πᾶ λαιὸν 
δὴ αὐτὴ μάλιςα ἡὑλη" ιμία ἢ αὐἰθεασούδατος ζω, ἡ ἀπὸ δἢὲϑἢ ἐλεφδυτίνων. δὶ ὦ ἄλλος 

πρυφητης ἔλετν᾽ Οὐα ὦ καϑευδοντερ Ἐχὶ κλιναῖν ἐλεφωντίνων. ᾧ δεύψυοι ἀσίλιν, Λμίρ τά. 

μι 6 ὃ χήρυγμκα Οζα. ἰδιω δ" ἀλψεται μόνον, διλὰ καὶ " βασιλείας «“πτετάξει, ᾧ ὁμὰςή-. 
συσι αὐτο οἴκους πολυτίμυς. ζζωῦτα ἡδὺ, ὁράται ἐχὶ ὦν ποολγμῖ γνόνϑνα. βυλό.. 

40 μδνος γι β ὁ χσοϑφήτης δεῖξαι τῇ κηρύγματος τἰω ἰαοω, λέγει κῶς Εἷλε, πῶς ἔχεν. 
βώσατο γυάχκας, ὀῤδρας, ἰδιώζῳς, πλυσίοις, αὐτῶν (ὧν (αὶ δ) ὀδέματα αἰ οαϊμ- 
νοις, ὁ (αὶ (μυοικούσας αὐΐοῖς, ὡς πϑμταηϑῦ ναοιᾷ ἐγείρειν τῷ Θεῷ. ἘΠῚ τα Τἶ᾽ λοιγὸν 
Εἷρ τῦτον ἀξέζη (Ὁ λόχϑν,πλλατύτερον αὑτὸν ὑφαίνοι, ἦν, δεραπτάς ἀυτυῖὰ οἰκέζος 

αυτσο- 

φχ. 
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ἰσσουφάφων, ἃ πῶς λαοὶ ὑπέπεσον δεικψιᾷ, πῶς χαρδιας αὐτἋἝ ἅψατο, πῶς ἐϑρών 

αἰϑιούμετο, πῶς ἡ δυξιαὶ αὐτῷ καυτϑυωδωσιν αὖ τὸν, πῶς αἰ λήϑειαν ἡ Ὡραύτητα χαὶ δὶ- 

χαιοσιυζω χατιφυτάυσε. Ἂ πάλιν μεταφορικῶς χόγρηται ῷ λόγῳ, ὡασερ οὐ Εἰκώι 

τίω ἐκκλησίαν κἰασογραίφων, ᾧ ἁπερ κ᾽ ζῶ τω (Ὁ ὑπέφολοι Εἰρήκασι(ο μϑὲ λέ. 

ἐκημαβος γαν, Ηρμοσαμόωυ ὑμᾶς ἐνὶ αἰδρὶ πδξλενον ἀἰγνίω ρόδα φήσει ᾧ Χεις ῷ' δ, Οὗωνς 
Μαζθικ6 β. τίω νϑμφῶωυ, νυμφίος ὅφ ν᾽ ὁ ἡ, ,'μοιώϑη ἡ βασιλεία ΔΨ ἐραναν ὀν,ϑούστῳ βασιλῴ, 

͵᾿ ν» ἡ“ ͵ “ΕΝ Ἂν " ν΄ ἴος ΑΛ ἢ ΕΝ; . 
ος]ς ἐποίησε γα μον ὦ υῳ αὐτὸ ) ζωυτα καὶ (σ᾽ “οοϑαναφωνέ, Ὁ νυμιφέωυ Ε ἰσογων ο.-. 

μὴ ᾧ βασιλίδα. δ [6 φησι" Παρέφν ἡ βασίλιασω ἐκ δυξιών σν. 

Αλλος, Ἐτιλώνη,τυτέςι βεζαίως ἔρι,οἰκινήτως ἔν" ὅπερ ὁ Χοισὶς δλλαχού φησιν 
Μετϑ. τγ. ἡ, Οτι πύλαι δου ὃ κατιούσυσιν αὑτῆς. Εἶδες ὡμῆὴς αἰ φροολίω, Εἤδες δἴκον ἀξι- κι 

ὠματος᾽ τίω πυπατημλίζω, τίω κοίτω συρφμϑμίωυ Εἰς ὅσον ὕψος αὐόγαδμ,ὡςε ἀντ 
γὔρεξαιαι. ἔγνως κἡὶ ὐχμαλωπς, ἡ ἀπηλλοτϑιωμϑῥη,ἡ πύρνη, ἡὶ ογναγὴς, Εἰς ὅσον αἰέ. 

ὙΝ.}}... (0 ἀξίωμα. κζ' ἿὟῬΨ λειτυργοῦ παρέφηκε διωωναάμεων. ὦ " εος, ὧτι ὁμότιμος 

ὧν, ἐκ δυξιων κοί ϑητα ᾿ αὕτη ὃ ἔτεκεν. Εἰ γὸ ἡὶ βασίλιασωύ Ἐν, δλλὰ κἸιζῆς ϑσίας 
Ἐρ.β.. 84. πῶς δζω ὁ ΤΙαὐλός φησι᾿ Σιωνήγρε ἡ (εκ άθισεν ἡμιᾶς οὖν τοῖς ἐπουρᾳνίοις ἐν τῷ 

Χοιφ ΦΙησῶ! δλλαὶ πυφόσεχο τῇ ἀκριξείᾳ" ὐὑχ ἀπλώς Εἶπε, ((μωυύγήρε αὶ (ιων- 
χάϑισεν, δλλ οὖ Χοιφᾧ, τυτές!, ὀχ Χολφτοῦ, Τὴ) "ὺ ἡ κεφαλὴ ὑμδδ ὀρω, φησὶν, 
ὅδιν, ὑμεῖς ἢ σῶμα, τὴς κεφαλῆς αἴω καιϑημδῥης ἡμεῖς τὴς δι μῆς μετίομϑρ, Οὐ 
ἐσήκαϑι. Ἐν ἱματισμῷ ὄζει γούσῳ αἰδεξεξλημϑῥη, πεποικιλμϑρη. 

ἄλλος, ΕἸ ἀζαδήματι"χουσῦ ἐκ συφείρ, (ζασερ λὶ τῷ βασιλέως αὶ ζζξα ἡ βέλη τοὺ 
νοῦμϑυ, ὅτω μηδὲ Ὀχὶ τηφνύμφης ἱμώτια νέοι, διλαὶ 4, σ᾽ ΝΨμ αιοϑνΨμ ϑινωρεπὴ νοή. Μὰ τ 
ματα κλϑίμοανε. ἵνα γὸ μοιδὲν δι (οιούτόν τις ἰ πτοτό θύσῃ, ἐπήγαγε λέγαν᾽ πᾶσα 
ἡ δύξα τὴς ϑυγαΐξος τῷ βασιλέως ἐσωθεν. καὶ μέζω τὰ ἱμοίτια μάλιςα πόρτων ἔξωθυ, 
ὲ [ χάθαν] ὟΨ ὁρωμϑήων ὅξγ' δλλ᾽ ὁτὸν ἡ σωμαΐικα. στὸν ἢ ἰδὲ πνθυμαϊοδ ὁ 

' λόγος ἡ, ἔνδον φρέφε ὃ ὑμμα τῆς ὀχμνοίας. τὗτο ὃ ἱμιώζιον ὁ βασιλευὶ ὑφέωε, κὶ ονέ- 9 
τ γαζ, ὅδυσι αὐτίωυ δ τῷ βαπήϊσματος. (ὗσοι γα ῦ, φησιν, Εἰς Χοιςὸὺν ἐξατῆϊϑητε, Χοι- 

φὺν οὐεδύσαοϑε. το γδὺ τύτυ, γυμφψὴ δῶ ἢ ἀορημονούσοι, πορϑκχειμϑῥη πάρὶ τοῖς 
αὐδαπορθυοιϑμοις ὁδὸν ἀφ᾽ καὶ δὲ ὃ ἱμαδιο ογεδύσατο τῶτο, ποῦς τὸ ὕψος ὀῤινέϑη 
ἐκφο,ὁ τῆς ἐκ δυϊξιων ςάσιως ἠξιωϑη. καλαύς δὲ αὐτὸ καὶ ποικίλον φησίν. υὶ γδ μο- 

με. γοωδὲς τὸ ἱμαζτιον. δ ὧκ χαίρατος 661 σωνϑέωαι μόνον, δλα χρεία αὶ πίςεωςρὸ μῦ Ἐ 1ο 
πίον αὶ ϑἰρετῆς, δλλώ νεῶν αἰβὲ ἱματίων ὁ λύγος. Οὐ γὺ ᾧ πνθύματι Ὀσαύτι 
ατουδὲ ἰώ ὡφι ἱμιαίτια γουυαηκὸς ὀζργραίφειν χρυσά. Εἰ) τῶς καλλωπιζορμϑέαι; 

Ἧσι για. γωυαιξὶν ὁ σαζας ἐϊκαλῴ, καὶ πτωχοῦ (ῳ τὴς τρυφῆς ὠκξέδληται, πῶς να 
ἐπηνεσε γωνάϊχᾳ χαλλωπιζομϑμίω; ᾿ ᾿ 

1. Αχουσὴν θύγατερ, ἰδερὸ κλῖνον ὃ τς σὺ, καὶ Ὠχιλοίθου Ὁ λαοῦσυ, ἡ τῷ οἵου Ἐ γ4 
παΐϑεσυ, 12 Καὶ ζ)ηαϑυμήσιι ὁ βασιλθὺς τῷ χάλλοις σν. Αλλος, να 

᾿ς ὕχβϑυμυϊσῃ. τη αὐτὸς Κυειός συ. Αὐλλος, Αὐτὸς γδ Κύριός συ. -" 
Καὶ πυρϑσκιουήσυσιν αὐτῷ. Αἴλλος Κ αἱ πσοϑσκιύει αὐτῷ. 14 Καὶ)ν- 

γαίτηρ Τύρυ ἐν δώροις. ἄλλος, Ἡ δὲ ϑυγατηρ ἢ κραταιαὶ δῶρ οἶδει. ,. 1 
᾿ς Τδισοόσωπὸν σου λιτόμθύσυσιν ᾧ πλύσιοι τῷ λαοῦ Οἷμάς πῶς συτῖνν α!- 49 

“ϑυτὸ, πῶς οὐ ον σωματικὸν, δολα πϑμσανοιφοί; πῶς γὸ ἡὶ νὐμφηϑυγάτηρ ὅθ) Ξὡ- 
τῷ! πῶς δὲ ἡϑυγάτηρνύμιφη; Ἐχὶ  γὸ ΝΥ σωμιατικϑίν οὐκ ὧι τῦτο, δ, ἐτερϑι ὅτ 
ῥέτερν ὀκῶνο" Ἰπ δὲ τῷ Θεού, αἰμφότεροι ἐνι. αὑτὸς "ὃ αὐτίωΝ αὐεγάννησε » ὡ 

ἢ 
- 

ϑὼ 

"ἢ 



Εἰς ᾧὸ μϑι. Ψάχι. ὅ45 
"ἴα Ὁ ιν» , 

ῥαπῆισματος, αὑτὸς αὐτίω καὶ "ἢ μέσατο. ἀκνσον ϑύγατερ, ὺ ἰδὲ δύ. δι αὐτῇ ερέλε, 

ἡ διδϑασκαλίάν τί δῳ ἣν ῥηματῶν, Χὺ ὑψω τίω 5 ὟΨ “σπυματῶν, ΠΡ Ν ̓  

κως. ἡ ἃ Δ ἔδωκε, τὰ ὃ ἐπηγζίλατο. ἀκουσο τοίνυν ΝΜ βημαιτων μ “ β 

πίϑυώματα ὁ ἃ ἐργα, ᾧ αἰέγυ δὲ κοἰδανέσιων. Ὁ ὁποῖον Ἄγ. ἤκα μω τα 
ς πρότερόν δχιλαλου τῪ΄ λαοῦ συ, ὁ τό οἴκου τῇ παρ: “ΜᾺ » τ Ἢ Ἢ 

ἡμίπιτο τῆν αὐτῇ σείτιον αἴαροολαει, ἰεοξύσαι τίω (ούϑεὴν ἀκεΐάῳ, «ἰ 
“πφῆδαι τῆς μινηλκης, ὠκθαλλεν Εὐτα τὴς Ὁ σνοίας, μὴ μόνον αὑτὰ φυγεῖν, ̓  μι 

δὲ μεμγῆαϑαι αἰνδϊ. καὶ θπιλβθου τῷ λαοίσυ, καὶ Ὁ οἴον ὃ τι ἔς δ᾿ ὑτὸν ὃ Εἰπηὶ 
γιὰ δμμηπόύπε τα ἐκ {πε κθό,δμα λέγ αὶ ἐδ βίο ἔξ δγματα, ὀΐθις 

1ο ουμῆϑεὶ ὁ'βασιλϑὺς τὸ καυλλοῖς συ. ὁρᾷς ὁ7| Ὁ αὐτὶ σωμιατίχο μα οϑηϑς. ων 

τ (αὗτω ποιήσῃς, ἴτε ἔσν υλή φησι, ὅτε ὀβασιλθὺς ὑηπϑυμήσει Ἶ κίλλυς συ. κα 
εἷω δωχλα Ἡκὸν καλος Φύτκοίκχ ἐργαδϑῆδῳ. ἐ γὴ ὧὺ ἀπίφοις ορ : ." καλλος σω-- 

ματικδ  Βδνώχας θυ μόρφου Ἡδλυνϑϑν σας, Ὅλ "ὰ μαϑης ὁτι ἸραΝ σωματικὰ 

κα Δ δδλϑθος; ἐκ δ ὑπανϑηφ ἬΝ συγίξὰ ΔἿ, δ φὴσιν᾽ ῃ δὲ ὑπακοὴ ὦ σωμφίικον 

15 χαίλλος (ἰωΐζνσιν, ἀλα τὸ ψυχικὸν ἐλ γδ ὈΡΘΆΣ ποιήσῃς, φνδ,ζότι ἐσῃ αλ ἡῦτι γὰΣ 
ΜΝ ζ νυμφίῳ ὅτι εἰὑτὸς Κύρκόρον ἰδ ὁ πατ ὀνυμφιοῤ ἡ δεαδύτης μφαῖνν 

τὸ ἐπότωσξεν ϑἰποσ' ἰῶαι πατέρων, ὕγειλαϑέο, λφονοκῥαλῷ τίω Γγωυήϑειὸν Χὴ 
4 Ὠμτα μμωἨΝ τὸ ϑιχαίω μια, μέγιφον ον, ὑπολχίω ὅσα τ ἀχολοῦθ . Ἄργθυ, ὶ δὴν 
λοτᾶτο λέξι. εἰ "ὃ κὺ πατήρ σϑ αὐτὸς ἡ γυμφίος αὑτὸς ᾧ Ἰδνειος αὔτος, δι 

19 οἴης παγηὰν ἐχείων Ὥσοςα σὰ τϑτῳ ἑαυτίων αγαϑείναι κα ὅκ εὐνενδν! αὑτὸς σου πα- 

τὴρ,λλ' οἷ ἀὐυτὸς σου Κυρκος ἵνα τότῳ μάίλικα αὐτὰς κάλικηται,οτὶ 9 Κύειος σι δι- 

ατὐτὴς α ἠτὐτήρ συ Εἴλετ δυΐδ, ὲ γύμφιος. μαλλον ω) τη αὐτὸ τὸ ὑῶν Κυέιον, 

πολλὴφ κηδεμονίας 66] ἡ φιλᾶν,ϑε5᾽πίας, τὸ τίω δαιμόνων δουλίω, ὦ νὼ | πλάγι 

πατυΐϑυίιυ, ζωτίω ἐλέδζ, ἑαυταῳ. ν μδνον Ωὴ δούλζωυ, ἀλλα Ὁ υγατιρα κα νυμφίω 

Ἰφἐγίηδεν: Ἐχίλοίϑου τῇ λαού σου, ὁ τῷ οὐ δυὴν παξος συ. υ ΒΝ λαύτξιο Ὧνα 

ἐβζη Δλα ὐἰδϑς τὸ “ τ σανγδ ὅτ, ὺ πϑρ τ ὀχείιῶ οἰκεισζδδον, ἰῇ κηδύμδμον ϑοὺ . 

φροντξονήδ. αὑτὸς ΟΣ στυ Κύριος, ἢ πατυρ, ὁ παντα αὐτὸς σϑὶ ϑιδῶχε. με “αξ»ο- Πράξ 7 κῃ, 

κμυήσουϑι δυταδ; χα! ϑυγαΐτη ῥ Τύρου οὖ δώρΨιξ᾽ ποία ἁντη αἰκολουλια.; Ὁ! σφόδρα 

δίῃ: ἀδδο )πῆς "ὃ ΕἾδὸς τῦϑϑ μέλῖξον: ἀδιούσε λϑέ, φησι. 2» μεγάλη εἰντε ἢ | 

30 ἰολς, αὶ χόΐτες ἄυτο αἰ ταν ύσονται. καὶ ἐἰΦεὶς Τίωυ οἰκου μβιδιδι ΕἸ πεῖν οαξλῷητος, Α μῶν αν ὶ 

τῆν γεξίμονα"χέγ4 πόλιν, τί ῳ ἄσεςεία, χατεχοιθοΐευ τότε ἀκδύδολιν τῇ « (- ΝΜ 

λου, τίω) ὑδμὰ μέ α ἔγρυο αν Ἐχὶ πολυτελείᾳ ΚΕΝ τῷ μέροις ζω Ὅλον αἱνη]ομδμὸς .ἐ- 

μοὶ ἢ, δοχεῖα τὼ αἰσέξζειλ πὸ σαν ϑίω κα λέθκῆ ϑπὼω ἀσωπϑῇ. οἶδὲ "Ὁ Ἂν πόλεων 

" ᾧψχοις γογακτηοίζεν, ΣΝ λέγη. Αχούσατε λόγὸν ΚΚύσάν, ἄρῃντε; Σοδόμων ο,- σαν; 
δ " ὠτσαιϑεγόϊων Θεοδυ δ) λαὸς Γομόῤῥας. ὁ μάὼω πθδὺς ΤἸύδαίοις᾽ διελέγετο δΑᾺ 

ῳ γβ Σλϑόμων ἔς θοὸν, οδγὸ ἘΜ ονομιού τῶν Σοδόμων Ἰαλεὶ αὐδις ᾧ τ χω- 

μαζείς Εὐ ,ὶηκτείδο; οὐδ ϑτω χάλᾷ ὁπουγε ὦ πατέρας ἀδοῖς τοι ΤῸς διδῶσι ἐζα ιν. 
λέγων“ Φυἠεαη σῃ Λιμορρώος; αὶ ἡ ἐἱτηρ σὺ Χέῆαα Ὧ οὐ ον ζ3α ἵσησι ἡ κα- ; 
τηνϑολαῦ, "νὰ αὶ χὶ δηρία δξα γε! (ὃ λόγον οὗ ἀϑὲ τῇ χαρῇ ὅτώ λέρουσγ γφαφη “- 

φ Οφεις ϑομ κάτα ἐχίδυων. ἡ πάλιν οἷν τῇ παλδϊα ̓ Ωχ αἀσιδὼν ἐρρηξαν, ὃ ἱσὸν α- ὟΝ αγιλγϑ 
ἐθέλνης ἐφα  ο). ᾧ δολοηοι, Οὐχ ὡς ἦι Αἰθίσεων ὑμεῖς ἐξέ μιν ὅτω δ ᾧ ὐῷω- δ ν "ς 
λυ (δν ἀν αἰσιξέία ἡ ἀσελι εἴα βεζιώκόζῳς; Τὺ ἰοὺς ὠκαλεέσεν. αἰλλαὶ α πότων σε- 

εὐ ϑηὴΨ δ ήσω, ΥΩ ποροσκιουᾷν οδοις, ἡ ἐχ ἀπλαν 
πα οσκιών, 

--»-.- ----- ς τὰ σ᾽ 

τ . ̓ Ξ 

πα τὺ. 
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Κορ. ζικην 

646 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΙΑ 
ποξσκευᾷ, ἀλλὰ ἢ δώρᾳ καθ» σφέρεν ̓  ἀπαρχαὶς, ὑπερ μέγεσον Εἶδος λατρείας ὯΙ, 
αὶ τῆς καθ᾽ χαροολῆς ὑ ὑπαχϑὴς [συμεῖον]. Ὁ χυοόἐσωπὸν σου λιτδμεύσουσυ (δ πλν- 

σιο! τῷ ν᾿ λαό, ᾿ ὅφ1, λιτθμάυσουσι: ; ἁιμιήσουσι, δυξασουσιν ΟΦ μεγάλοι ἡ ὑψηλοί καὶ 

γρὰ Χ) με τ τῇ ὀκνρυισίᾳ 1 γίνεται. ὧν ὦ Φρετη 1 ζαγζῳς ἀμμῶσι, εραπγάζοι 

ὦπιρτερ, καν πλύτω, καὺ ἀξιω μασιν ὥσι χϑρδϑτερ( παίσηφ ̓  ϑυπορίας ἱμείξων Ἔρις 
πὶ Ὁ! πίω ὀκκλοισίαμ ̓δραΐωϑῳ ὩῬὰ παντῶν φιφμϑέζω. χαὶ ἰκαλως Εἶπε, ἃ ωρὸ- δίῃ 

σωπὸν σν, τυτέρ!, τίω δόξὸν σου, Ω κάλλος συ, τίωυ δύ μορφίαν σϑ. Εἶπα ὯΝ ων 

σώπου ὀμνήιϑη, χαὶ ἱματίων, καὶ κἰλλε δα μή τίς ΤΜ' παιχυτέρων αἰιϑητον τὶ νοήση . 
πήγατι λέγων᾽ 15 Πάσαη Ὶ δύξα. τὴς ϑυγαΐῷ3ς τῷ ὁ βασιλέως ἔσωϑθε. 

ΠΩ: τίω ἀζννοιὰν ἰσελϑέ, Φησι" ἊΣ κάλλος κατα μόραν τῆς ψυχε" αὔθ ἐ- ἴο 

κείνων Δι ϑλέγομαι σοι. καν ἱματισμὸν Θἴπω, κα χαλλος Εἰπωκῷ θυσίο, Εἴπω, 

κῷ χροοσϑεὺ Εἴπω, καὶ αἰ ϑγουσα εἴ; καὶ ὁτιοιῶ ζιαύτον ἕτερον, αὐδὶ Αἰ ϑνοίας 
ὃ ὁ λόγϑς, αἰδὸ ψυχι ς ἡ ̓ϑιϑασκώλία, τε τρτῆ ζω λελόαϑιοι, ἰδέ της δδὸγ ὅύξης, 

δι δὴ Ῥ' πάλιν ϑαῤῥοιώτως Ἐχὶ ζὰς σωματικᾳα εἰκογὼς δε ι(ῷ δγϑν»᾽ μα 6ρ.- 
ϑωσανϑμος (Ὁ παχεω αἀχρουπίω τοῖς Εἰρνμδῥοις. " 

Ἔν χροοσώτοίᾳ γξυσοῖς ἰς αἰξεδεθλημϑίη, πεποικιλμϑ,η. 

, Αὐλος, Διὼώ συσφφιγκτήρων δρυσών ἠμφιεσμένη, ποικίλα" πιίλιν τῷ ἐν ὀγϑζκουτ! το 

υσίῃ! τίω φιρετίω χαλέσας. ὅτω χαὶ ̓ Παῦλός Φησιν᾿ Εὔ τς ἐποικοδὸ δ ἘΧῚ ῷ λ»- 

εἰϑλιο Ἰμότον, χευσον,ἀβγυρον, λίθοις ἀμίοις, ξύλα, ὅϑρτον, καλάμζωυ, τίω πρεῖ 

χα τί χαχίδυἢ ταῖς ασελσνγϑελαις ἿὮ ὑλῶν τὔτων ἡμῶν πλιςας. ἡαἰ γὰὸῤ μὴ ζώπι 2ὰ 

γομείσῃγτο, ἔσωϑεν κείμϑμμον οἕκ αἀἰφίησί σε τὰ ἐἔξω φανταξεοϑαὰι, ἀλλ᾽ ἕλκει τίω ϑζχγοι- 

δὰυ Εὔδον. ὡασερ )ὰ σώμα Φαίνεται καυλὸν τύτοις αἰδἐ ἐσληρμϑλύον, τω καὶ ψυχν ὐόλος 
πίδετω τὐρετίω εὐδιδυρϑρη. “ 

τό Απενρηθήσονται τῶ βασιλῷ χϑρθώοι ὑπίσω αὐτῆς. 

Αλλος, Αἰκολο θήσουσιν. Αἶλλος, Αὐνδεθησονται,. Αι σρλησίον αὐτῆς «- 15 

πενρηϑησονταῇ. σϑι. ἽΝ Απενεηϑησούται ον δυφιοῤσεωῃ καὶ Ὁ αἰγαλλιασει ᾿ ἀ;ϑή- 

σόγται Εἰς ναὸν βασιλέως. 
Εἶδες πὶ ἱμιαΐτια, Ω κροοσαυπα : ᾿ ΕἾδες τίω , χευσῖν σολίω, τὴς λδρϑονίας τὸ ὐλε 

τϑ» τὴς ὀκκλοισίας τὸ ἱμάτιον. ἡ λεα μοι τὸ παρϑφήτν τίου αἰκρίζειαν. Ὧΐ ἢ 

οἷν ἐυλέως τῆς ἐκλλησίας συφάσης τὸ τὴς πἰλοίας ζι δησε καλὴ, λυ ΠΡΎΣ τ 19 

ὁγον ἧνα, χρτ Ττὸ ὦ αὐτὸς μῷ τα τἰϑησιν ἀὐῷ' “ τὸ ̓ Ὠγπιλαθες αὐτίω 

κν ὃ ν οἴου Τ πὰ φὸς͵ Ὁ ὁ ὠδυσαλῇ ἢ Ἡ κόσμον ὀκφον, ἡ λαμ ὃ ῷ χάλλει. δ ̓  

σιν᾽ ὀπίσω αὑτῆς αἱ πλησίον αἰντῆς ἀἩενερθηδόνται. αἱ σγλησίο δ τοστῳ ἀφχως 

ἀ ὥϑστῳ καὶ τοῖς δυγμάσι αὐτῇ ἡ ((ωυαίδουσαι᾽ ὡς (γε ΤΥ ϑαϊρετικδν οὐκ δ᾽ τις εἰ. 

ποι πϑρλύσς" ̓  ἰγὰῥ Εἰσι πλησίον τὴς βασιλίδος. απ ξιθήσονται ὁ ἐν οὐφεύσδ, γ}} 

αἰγαλλιαίσει. ὅρῳ ὦ Ὡὐποφολικὸν ὀζῳῦλο δἰ αλφμπῆν; Ν ̓  ὁ πίω ἀὐποφαθι ὀδεῆδω 

ὁχοδεικνυμδῥίω καὶ ἡ ὧν τῳ πσροφήτη. πολυ δὴ ζω πίω: ἴοι ̓ϑλίψο τῇ γι ἔξϑοιναι 

γαμεδμϑμαι. ὥαστρ Ω) ὁ ὀκφαι ϑλίψιν, ὕ τὼς αὐταὶ “αγαλχίασίν ὃ ϑυὐφροσί μι" Ω “' 

γ» τέκψα, κ ὀῥδρα, κ᾽ οἰκίαν, οἰκέζαε, αὶ Χὴ συγίενεις, ᾧ κηδεξὰς, αὶ ὑγαμόρρς ξ ἐια, 

ἣν πολυποιδίου, ἡ ἀπε διϑν μεραμψὰν ἀναγχοίξζοται (ὑξοὶ ὩΣ χαιοθς γε ΟΣ ἡιΦά- 49 

δὰς αὐπσογράφεν τ σ γαμοῦ }" ἢ 5 ᾿αϑρλένο ἐφαυρωμδέν, κ Χ ω πόρόντων ἰπαλλάπίσι, 

» κ}} βιωτικδίν φροντίδων αἱ αἰγωτέρᾳ, ϑλνοιδύε, ἡ δε ἔυραπον δ(αδύσοι, ᾧ πϑῆς ῶ 

ὠρρινὸν κα 9᾽ ἐκαίσην βλέπουσαι, πίω ἡμέραν, Σπολούει τῆς χαῤφὶς πϑ που μα τὸς, οὐ-- πουσοι " πιφᾷ 



Εἰς (ὃ μδοῦάμι. ἤᾳ 

χυφῷ τῇ ἀγαλλιάσει. 9 ᾳᾷ πἴδόντα Ὁ. μόγον ὁ πασολφήτης, λα δα μέλλοντα α]-- 
ηἰπεπωι τὸν Φαρες ὦ λαβίσοᾶς ἔχουσαι Ἁρίβεπαίδαιᾳ απὸ ντῶσι Τ' νυμφίον Ἅυ- Μαετθ. κι. δ, 
δυχύμδναι. ναὸν ἢ ὐὐνζῳυϑα βασιλέως, ᾳ βασίλεια, ἡ Ὁ γυμφώύμα, (οὶ παφαϑδοις λέ- , 

18 Αντὶ τῇ πατέρων συ ἐδνννϑυσαν κα νοΐσυ. Αλλος, ΕἾ σώντα Ἢ σοι μοίσυ. | 

, Ἐπειδὴ ἀνω λφού πατέρων ἐμψήιϑη λέγων, Ἐχιλάθε τ ᾧ λοιού σῃ καὶ πῷ οἴσυ τῷ ' 

παξὸς σϑ ̓  δεικρις ὅτι πολλὺς ἀὐπολθιύσεται κα Ὁ κατὶς αὐτὸ ὦ μέ μέρφ6 ἐνημερίας, στὸ ἐ- Η 

πήγανν. ἔς! ὙὉ μήτηρ μίνθάων παίδων ἡ εῖροι" ὧᾳ Εἰ  γϑνέων ἀπεασοίαϑης, δλλ 

ΦΝ παίδων χροϑὶ ὅτως χίδυξοι, ὦ ὅτω λαφμίασθϑι ὺ «ἰξεφάνᾷς ἐ ἔσονται, ὡς πιάσαν 
ἐμπλῆσαι τίω οἰκϑυμλῥζωυ., ἐμοὶ ἢ δόκει ἰτἂν. Φστοφόλοις λέγει, διδαισκαίλοες ο' ῳ αν- 

τὸ τῇ ἥρορδιοις. Εἶτα “ὑπογράφων αὐἷὖἶ πίω δυύαμω καὶ ἡ τίου ᾿ ἰχωὼ ὼ τίω δόξαν, 

φυσί, Καταςήσεις αὐςᾶν' ἀρχονζα Ἐχὶ πάσαν τίω γάωῦ. ! 
ἄρᾳ ζωῶτα ἐρμιδιυείας δώται : οὐκ ἔγωγε οἶμαι, ὥασερ συυὲ ὁ ὅλιορ, ὅτι Φαιδρὸρ Π} 

δι αϑ Εἰρνιϑία, τῦτα Φάνερωτορᾳ. ὦ Ὁ τίω οἰκουρδμίιυ ὧπασαν ἐπέδραμον β 

οι ̓ὐἰπύτολοι ἡ πόμτων Φρηϑυτῶν ἄρχοντες ὀλϑοτο κυφιωτερφι,βασιλέων. δυυνᾳτώτεροι. Ἱ 

ι ῤ ἅ “Ὁ βασιλῴ ζεΐντις χετούσι, τιλϑυτήσαντες ) ἡχατωλύονται ̓  ὅτοι ὃ ᾿ τελθι- 

τίσαιντες μάλλον χρατούσι. ν ᾷᾳ ἃ ιν βασιλέων νό γόμάμα, ( Εἴσω ΟΜ οἰκείων ὅρων ἔ- 
χειτίωυ ἰχαώ"  Ψ αλιΐων πσολξαάγματα, πὸρμτουχοῦ τῇ τῆς οἰκουμϑμης ὄξεταϑη. ὁ 

Ρωμαίων βασιλεῖς ἱρὰ δῦ δυώαιτο νομοϑετεῖν Πέρσας, δ δ ὁ Περσῶν Ῥωμοοις᾽ ᾧ 
ἣ Παραιεινὶ. ὅτι Πέρσαι, κὶ ὺ Ῥωμαίοις, Θραξὶ, ὁ Σικύγαις: κα Ἰνδοῖς, κα αὶ Μαύρρις, 

᾿ο χη πάσῃ τῇ οἰκυμϑμη νόμους ἔγυχαν, ὍΝ ' χὶ ζωντων «ὐνἔ ἐ ἐκρύτησαιν μόνον, ἀλ- β 

νὰ χα! τελέυτησείντων, χα μιυφιακιρ δ ἐλθινηο (ζ)νομοϑετηϑέντες τίου ̓ ψυχίω ἀφᾷ- 

γα, ἢ ᾿ Τμγὸ γομων ἀποφῆναι ς ὀκείμων. 

19 Μρηνϑήσομιαι τῷ ὀνόματός σῷ οὖν πάσῃ μεά καὶ δ νιᾷ. 

10 Διὰ τῶτο λφοὶ ὀξομολογήσονται σοι αἰεῷ αἰών, χα ; αἰξῷ αἰαδνα τὸ Ϊ 

25 αἰώνος. ἕτερος, Αναμψήσω δι ὀνομιαί σὰ καθ᾿ ἐχοσην μεαν, δζρα τῦτο λαοὶ 

ὑμνήσυσί σε διίωνεκῶς. Αλλορ, Ἐπὶ τότῳ λαοὶ ὀξομολογήσονταί σοι. Ἐἶπε ὃ μέγε- 

ῷης τῆς Ὄρχὴς Ὥστὸ τῷ μήχϑις τὴς γὴς, Ὁατὺ τὸ πλάτοις τῆς οἰκεμθύης, Ὑπὸ τὸ 

πλύθοις δι ἐϑναΐν Ὧν} ἰανοταμτων" λέγει χϑὶ ὁτέρωθον αὐτῆς τὸ ἀξίωμα, δτί ὃ 
πὸμτουχού τῇ τῆς οἰκϑυμβρης κτουθησεται μόνον, ἀλλα καὶ πόμταχο ὄ κὼ ὃ αἰαζνος. ἀλεί- Ι 

Ὁ ματος λα  ἐ ἔξαι, Φησὶν, ἡ μψή μωη σῷ, ἀὐάγραπῆος ον τας βίξλος παῖς ἡμετέραις, ὀμβα.- Ι 
γρατῆος ὧν ταῖς πολιτεία, ὀὐαγρατηῆος οὖ τοῖς συρηααγμιασιν. ὄρφι πῶς ὁ τῆς οἰκεῖς 

φς φξνφητείας Ω Α(αρχες «πολφητεύει, Εἰπὼ χὰ μφνδϑησομαι τῷ ὀνοματός 

συ ὧν πασῃ ὅναά καὶ Χ) δμεᾷ, τῶτο ἐδήλωσε" κἀν ἐγὼ τελῥυτήσω, φησὶν, δλλ᾽ ᾧσομα! 

Εἰρσὲ αἱ τελθυδν . πὸ Ἐν σώμᾳ αἰ θλυϑήσει), πὶϑ γϑαμιμιάτοι. μϑμει, Ὁ, ὃ 

13 γόμος διαρχής. δ τον Ἄϑοὶ ὶ δξομολογήσοταί σθι. ὅ98ν ἤρξαν,οὐγζυύλαι χαᾳτέλυ- 

σὰ, Εἰς ῷ ΣΧριςόν. ἀν τῶτο, ποῖον ; δἡ( τοσαῦτα χατοώρθώστες, δὴι τοιότυς ἀρρζᾳς 

| ἐπέτησε, οἷ, κακίλν ἤλασε, δι φὴρετέω ἐφύτευσα, ν τίω φύσιν ἡρμόσω πίω ἡ- 
ΤᾺ ματέρα, οἷ, ζω Ὥπτῤῥητα (τω Εἰργάσω ἀγαϑεί πὼπὶ σϑι ἐοἰκουρϑῴν ὕμνον! αὐἰοί- , β 

σι Οὗ ὧν β Ἔχε χε, 6 οὐοὶ οὖν δέκα καὶ Εἴωσι τ ἑκωτὸν ἔτεσιν, συ οὖν μέρει ἡ 

40 Τὴς οἰκουμϑιηρ, αὐλλαὶ γὴ καἰ ϑευλαῆα, οἰκουμϑέη τε χα αοίκητος δρῥ πὸρτὸς τοῦ αἱ αἰ- ; 

οἷος εἰ Ασόγνται, χϑβνο ὁμολθηϑέεντες ἔχὶ τοῖς αἰγαλοῖς τοῖς ἰς γολνηνϑύοις, αὑτὸ ἢ τότων 
Ϊ 

ἫΝ ἀπόρτωνὶ κἡ ἡμεῖς ἐμισριφήσωμδῳ τω φιλανθρώπῳ Χοὰς ᾧ, δὲ καὶ ΕῊ Ἢ ὮΝ 

δῶν ἡδόξα, μα, τω ἁγίῳ Ἔ πγεύ μφιτηνεῦ καὶ αἰεὶ, Εἰς ἐδὸ" αἰώνας Ἀγ ων Αμᾶω. Ι β 

γα. 



τον κε τῆι σππωσικ ςννς απ 
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ὯὋὸ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΕΙΑ 

ψάμα. με. ΤῺ ΝΙΚΟΠΟΙΩ, ΤΩΝ ΥἹΩΝ ΚΟΡῈ. ἊΛ.- 
λο,, Εἰς ζ τέλος ςαῦ Μυ ων Κορό. καῇ ἣΨ κρυφίων. Αλλλος, 
Ἐπὶ νεοτήτων ἄσμα. 10 Θῶς ἡμδβ) καταφυγή αὶ διώαμις, βο. 
ἡδὺς ἐνολίψισι πὴ πῶς θύοφύσαις ἡμᾶς σφόδρα. Αλλος Εὺ ϑλίς 

μον" θϑεισκόμδροι. 2 Δια «ὅτ Ὁ [ φοθηϑησύβῖθα, ον τορίᾷ. χίωι 

δίοσεοϑαι τίω γέω, ὃ μοτοτί)οοϑνι οἱ θρη ὧν κϑιρδίαις Θιλαοσῶν. ὦ, 

ΒῊ (μή κέγονπαι φιλοσοφίᾳ ὃ πυφόφητηρ, Ρ Μ ̓ βιωικ ἃ αᾶ- 

δ΄ πιγων πραγμάτων, αἰεὶ ὅ ̓τίω ἐλπίδα ἢ Ὁ αὐωϑεν ὀϑαγων (ὃ 
ἀκροατέω. μὴ "δ μοι ὅπλα Ὁ τεῳ » ζάφροις Εἰπης, φη- 
σὶ, μηδὲ αὐξιασίαν ἡμιουτῶν, χρῇ πυλεμίκϑιυ ἐμπειείδμ, κα! 

πλὴλος ἵσσωώων, μηδὲ ζξα, ὶ βέλη, ὁ θώρᾳαχᾳ, μηδὲ συμ- 

᾿ μμαίχων σπλήν, καὶ φραψιωνμ φώλαηας, μηδὲ σώματος ἰ- 
αἰ, καὶ πολεμίων᾽ πεῖραν πόρτα Ουῦτα ἀἰφοίχρης καὶ σκιᾶς αδρλνέφερα ἀλλ᾿ εὐ 15 ἡσήρι 

βύλει τίω ἀ ἀμαῦνν. ἰδεὺ δωύαμω, τίω χαταφυγάυ τίω αἰχείρωτον, ὦ φρϑύρμον δὰ ἀ- 

συλον, (Ὁ πύργϑν τ ἀσεισον, Ὡπῴ Θεὸ καταφόυγ, ὀκείνίωυ ὕλπασω τίου ἰού, ἢ 
᾿'καλώς Εἶπο, ὁ Θεὸς ἡμδν καταφυγὴ χα Ιδιωύαμεις" δεικψιᾷ ὅτι ποτὶ (ὦ ̓φάύχοντς Μι- 

χώμδυ,ποτι ὃ  ἰσαίμδμοι αὶ πολεμοιετες, χα, τὰ ἀμφότερα δὲὶ ζωυτα ποιᾷν, χα} ὁ- 

μὸὺσε χοιῷνο ὠκκλύεν. τῶτο αὶ Παόλος ἐ ἐποίει,ποτὲ “ ὅ᾽ κσαογωροδ, ποτὲ ὃ ἣ ὀπεμι- 28 

θαβων τοῖς, οὐνδυτείμδμοις τῳ λόγῳ. τὴς ἀληλείας. τὸ ἡ 0  Χοιοὺς ἐ ἐποίει διδάσκω 

ἡμᾶς. αὔτ δὴ ἡμῶς δεῖ Γποιῷ, καὶ κ᾽ Εἰδεαι μῷ ̓ ἀκριξείας καιραν Ἐλιτηδειότητα, χαὶ θ0- 

μα' χίοϑαὶ Πὴ μή ̓Εἰσελϑεῖν Εἰς πειρρισμὸ κτὶ Ὁ λόγιον ὠκᾷνο Ὁ δὐαγίελικόν᾽ αὔδα. 

μδμα Ἧ, μὴ , μαλαχίξεοϑαι, ΝΥ ἐφαῖνγαι λυναίως. βουδὸς ἐγϑλίψασι χαὶς θυ οφύσαις 

ἡμᾶς σφόδρα. ὃ πολλάκις Εἶπον, καὶ ὃ γέζυ λέγω" δ κωλυειζ ϑλίμοις ἐπελλεν,ἀλ- 25 

λᾷ ὁ αὐ δα τυνομϑέων. παείφαται, χεισίμας ἡμᾶς ἐργαιζόμϑμος κα Ὁ δοχίμυς. Θ: ἣ σφόδρα, 

ῷ βονϑος σρϑσγεμιητέον. κὶ ὃ γὺ ὐχ ὡς ἔτυχε βοηϑεῖ, δλλα μῷ πολλὺς τὴς αἰρ- 

Ὀολῇς, πλείονα πϑρέχων τίω ὐπὸ τὴς συμμαχί ίας πορίκλησιν τὴ τῆς Ὄστὸ ΤῊ 9λ ἔψεων 

ὀδνωύης. ν ἰγὸ δ οσον ἀπατᾷ Δ δεινῶν ἡ φύσις, Ὀστωύτίου ἡμῶν πέλει τίω συμμα- 

χίλν, δλλα πολλῷ πλείονα. «ἰϑ τῆτ [1 [ φοξηνϑησύβα, φησιν, ον τῷ ζιοὐῆροϑαι 9 

τίω γάυ, ὁρᾷ πῶς πλείονα “χὐρένει τίω βούϑειθμ καὶ » οὐκ πολλὶς τὴς «ξαοίαρ 

ἮΝ Εἶπε μόνον, ἐχ αἱλωσθ θα οὐλί ποία, δον συ ὃ 0 χϑηον τὴς Φύσεως ἔφή,πει- 

συίῖα, ῶ Φοξηϑέωδαι κα ἡ δεῖσαι. πόλον ὃ ὃ τὸν 6: :ὧκ τα Ὁ τίωυ συμμαιχίοῳ ὧκ αἴι- 

υσίας ἴπιθαι. ἀν ἢ ογζώκε, ὁ υ δρή, Χ) καρδίδ δευλφοσῶν, ῳ σοιχεῖα Φησιν, ὯΝ 

λο τῷ ὁ ὀνόματί. τύτων ὧν ἀὐφορήτοις κυδεωύοις αἰνίῆεται. κᾷν πόρτα ἰδωμθῳ συ ἱκι- 3 
χύρδνα, φησιρκαᾷν ζαεαχίω ἀφόρηπον,καν ζώτω συϊκμξ νον μηδέποτ γέρρνοκάν 
«ὐτίω, ὡς ἐν ̓ Εἴποι 119) τἰω κίϊαν συῤῥηγνυμδίίων ἀωττὰ τ ἃ τῆς φύσεως κιμημδίοις 

ΠΣ ν πόρτα ἐκ ζαϑο»ν αὐαασώμϑμα, κα . ζῷ πρΐτα φοιχῖα, συτ'χεόμϑμα, Ὁ! ι- 

σαιύτίων γνομδυζιυ τ ̓ εαχίώ" εἰ μόνον ὄχ ἀλωσόᾳθα, ἊΝ σϑοὶ δείσομδν. Ὁ ὃ α;- 
ΤΙΟΥ, ὅΤί ὁ ὁ πόρτων πότων δεασύτης βουϑεῖ, ἢ ὁ χεῖϑϑι ὁρέγή, κα Ὁ παρίςαται. εἰν ᾿ τύτων 49 

γύομϑμων, ον δὼ ̓οὐδοίηρϑμ, σϑοϊὲ κατωμαλακιοϑείηνϑν, πολλῷ μάλλον Ἐχιώπων Τὶ 

ἐγϑρώ, καὶ ἡ Μ᾽ πολεμίων αὐ δαταῆουδίων. 

3. Ἡλχησαῦ καὶ ἐταροίφϑησοιν τὰ ὕδωτα αὐν ῥ᾽ ἐπωωροηϑησοιν ( ὅρη οὖ τνουπῳ, 



Εἰς ζὸ με. Ψάμα. 649 
μη εἰν, Αἴλλος, Η χοιώτων ᾧ ϑολουμϑέων ὖὙΨ)᾽ ὑδάτων, ἢ σειονῦμων ὁρέων ον 

ᾧ ὀδυζασμῷ ἐγτϑ,, Εἰπὼν ὅτι καὶ δείσονϑμ συῤῥηγφυνϑῥων αἰπαάντων, λοιπὸν αἰδὶ τὴς 

διιυαίμεως αὐτῶ Δ] φλέγεται, ὅτι ὠμιαιχος αὐτϑη ἰούς. ᾧ Εἰκότως, Φησίν, εὶ διδὸ ίκᾳ-- 

μδν. ὁ ὁπτερ ἀεὶ ποιᾷ, νιῶ ἀπὲ τῆς κτίσεως νιῶ ὃ. “απὸ ἢ Οἷς αἱ, ϑοόποις συμξαμὸ»-- 
τῶ λϑακηρύήων αὐτῷ τίω ἰχεω, γὅτο χαὶ ἐνζυῦϑα “ποιῷ, 58 λέγει, ζοιούτόν 521 σείει 

σόϑτα, σαλθύει, μετοωτί, ϑησιν στὸν βόληται" ὅτως αὑτῷ βαΐδια ὼ δύκολᾳ πόρτα. ἐμοὶ 

καὶ δυχεῖ τοὶ πλήθη οὐ ζύθου αἰίἤξοϑωι ἢν αὐδρείων, ἡ (ὧν ὑψηλοις ἢ" πολεμίων, καὶ 
(ὃ ὄπτειρον λον δ εὐδυτίων. Τσαύτη δ αὐτῷ καὶ διωαμίς, φησιν, ὡς ασλως γϑῦ- 

σαι,  ζχῶτα παντα γίνεαϑει. “πῶς δζζω διωυα ἄθα, φοξείαϑαι, ζοιούτον ἔχοντες δεαυός-- 
{0 τυ; Διάψαλμα. Αλλος, Αεί, 4 Το ποταμούτα ὀῤμή ματοι 

(άδλλος, Διαιρέσιις. Ο Ὁ Εζραίος, Φαλαγαῦ) θύφραίνασι τίωὐ πόλιν τῷ Θεού᾽ 
ἡγίασι ὃ σκήνωμα αὐτῷ οὐψιφος. Αλλος, Τὸ ὦγιον τὴς κοιτασκηνώσεως τῷ ὑνίτου. 

" ς ΟθΘεοὺς οὐ μέσῳ αὑτῆς, ἡ δὶ σουλθυϑήσεπι᾽" βοηϑήσει αὖ τῇ ὁ Θεὸς" ᾧ “δὸς 
Ἷ ποονὶ ον. Αὐλλος, Περὶ ὃ 6,369. Αλλλος, " Τονθῦσαι πυϑοΐλν. Εἰπὼν 

τὸ πιοὶ τῆς διευναΐμεως αὐτῷ ἡ τῆς ἰοίίος, ἢ ὁτί ῥάδια αὐτῷ πάντα, Εἰς τίωὼ Ισδαγκῆς 

παοονοΐας κ᾿ ασοθάσιν μετατίθησι 1’ λθηϑυ, τοὶ διδονϑἕα ἀὐζοις ἀγαϑοὺ δζρ; βοφχέων λέ- 
ξεωνπαρλςας. ὥν βὸ ουτῶ δυινατος,ὁ ούτως ἰου 69, ᾧ φοξερϑς, ὁ παγτω ἀγων 
ὰὶ φέρων, ὁ πάντα σείων, καὶ κιγαΐν, ἡ μετατιϑαὶφγ χαὶ μεϑιςαὶς, μυ δίων τίωὐ πόλιν ἡμδ; 

οὐέπλησεν αἰγαϑώῶν. ποταμὸν γδ  ογζωῦθου, ζὴ δανιλὲς τῆς χορηγίας “ΜὙ'άγωθεν δῳ- 
! ᾽ν ! Δ» Ι " ΝΜ « λ») Ι » ἐο ρέων, χϑ! Ὁ ἀκώλντον, χῷῃ Ὁ ὠκχέχυμδμον παιρίφησιγ᾽ ὡσανεὶ ἔλεγέ, κϑιϑούπερ ὡκ πη- 

γῶν, ἡμῖν ἀπόντα, Ἐπχιῤῥᾷ τὰ αἰγαϑαί, ὡασερ δ ποταμὸς Εἷς μυρία, οαζόνϑμος μέρη, 
«ἰωὶ κἰποκεινδῥίω ἀρδει χώφοιν᾿ ὅτως ἡ τοῦ Θεού χρϑόνοια πὸρταηθ)ον Ἐχιρρ4, δα ι- 

λαΐς φερονϑῥη χαὶ ῥοιζηδὸν Ὠχτούσαν, καὶ πάντα πλιηρϑύσοι. Οὐκ ἀσφάλειθῳ ὃ “ϑρέο 
χει μόνον ἡμῖν, Οεῖα βοήλκιὸν αἰῤῥαγῆ, δυλαὶ καὶ πνϑυματικήν χα ροίν. 9. Φησιν, ἡγία-- 

ἅφσι ὃ σκήνωμα, αἰστεο ὑψισος τού» ἢ αὐτὸ θϑερτεσίας μέφοςεν μικρὸν ὃ σκήνωμίϑ αὖν-- 

τῇ καλέσαι (ὃ πον. νὶ γὺ ἐπλωῖς τέθεικε Ὁ, ὁ ὑψιφος. ὁ δίζω ϑτως ὑψηλός, ὁ μηδενὶ 
ἡπῳ αἰθεοχόλϑρος, ἡ ἀφροιφος ἐσία, χα τηξίωσε σκήνωμα ἀντυϊχαλέσαι τίω πόλιν “ὃ 
ἡμετέραν, ὁ παΐγγοϑεν αὐτέω (μυέἐχει(τοῦτο Ὁ ὅν, ἐν μέσῳ αὑτῆς, ὡς ὦ αἰλλαηρ 
λέγει 1δου͵ ἐγὼ θ᾽ ὑμδι" 6 ἦμι) πάντοϑεν «ὖτίω συγκροτεῖ. ΟΥ̓ τῶ ὶ μόνον συ δὲν 

16 δεινὸν πείσεται, αἰλλ᾽ σδοὲ σαιλθυϑήσεται. καὶ ὃ αἴτίον, ὅτι τουχίφης Σ'πολαύει τῆς σύμι- 

μαλίας, ἑτοίμου καὶ χὐρεσκθυασμένης (ὕυ Ὁ ὅ91 ο, “ϑ οὶ) αὶ μϑιουσης, ΘΟ τὶὶ βεᾳ-- 
διωύσης, δλλα νεαιεφις αἰεὶ, ὶ ἀκμοζύσης, ἐν καιρῷ ᾧῷ ασοϑσήχοντι. 
6 Ἐταρφίϑησαν ἔϑνη. Αλλος, Σειονήγθησαν ἔθνη. 
Εχλιναν βασιλῴαι. ἔδωκε φωνζωὼ αἰντοῖ ὁ ὑψιςος᾽ ἐσωλδυ.8» ἡ γῆ. 

44 Δείκρυσιν αὐτοί τῆς βουϑείας ογζιῦϑα, τίω διώαμυ. καὶ Ν᾽ δὲ δ᾽ τυχόντων ἔχι- 
ὅτων, δλλαὶ βασιλέων, ἐθγεὖν π’αὐτοϑεν ((ωιώτων, κυκλοιώτων, πολιορκοιιύτων πό- 

λη μίαν, νἱ μόνον συὲν ἔπαϑεν αἰ ασ᾿ αὐ δενὼν, ἀλλα ᾧ αἰθεεΐμετο ἡ ἐκρφτησε, 
ὑῥαδετεεψε (ἦν Ὠπόνζς. τούτο γ)5  ὅ81 ὃ ἔκρινδν βασιλέα!" ἔδωκε φωνίωυ αὐπῷ ὁ 
ὕψιφος. ὡς ἀν Εἴποι τις, ὠδο(οεὶ ζις πόλεις Εἶλε. παχὺ δὴ ῶ βῆμα, ἡ δν,ρφποω- 

40 πῖρον Εὐρημϑῥον (τοτὲ "ὃ φωνῇ αὶ βοὴ ὁ Θεὸς νικῶ, αἰλλαὶ νδυ ματὶ μόνῳ χαὶ βέλημα-- 
ἐμ πὴ ὠλλ᾿ διιος οἰπὸ τον παχυτέρων αὑτὸν οἴγανγων “ἿΜ άλλων" ὑψηλοτέραν ἐπενόησα 

λέξι. ΡΝ "ὃ αἰεὶ ὀσλιξόμϑμον αὐ Εἰσούγει, δεικψυὶ οτί στόύτα ὠκῴνα μετωφορλ- 

χῴς Εἴρηται, ὁ “σπικώτερον, καὶ συγκατωξατικώτερον (ο δ Θεὸς συνεγὸς τύτων δεῖ- 

Οὐδ γίο τοῖν... ᾿ 11 ται 

τι 

Μεγ. κι." 



Πρ, τα κα, 

ἘΝ ρῦκ, 
δι Βκσ ἢ, λ., 

ΙΪ ἴσιβ, δι, 

[ψζεκ. λϑιιια, 

ότο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΡΜΗΝΕΙ͂Α 

παρ) ἐπήγαγεν "ἔδωχϑ Φωνδεὺ εἶντ και. ἐσκαιλϑι.3η ἢ γῆ ̓δενρυᾷ δτί τ᾽ μόνον πόλεις, αἱ 

ἔϑγη, καὶ χώρφι9, δλλα χαὶ α αὑτὸ ὃ φρυχείον αἰ οατίει, οἶδὲ ὃ καὶ γζῶ τοὶ πλήϑη καλεῖ, 
ὡς στὸ λέγ᾽ Καὶ ἑω πᾶσα κὶ γῆ χεῖλος ἕν. 

"7 Κύριος μ᾽ διωυαμέων ΝῚ, ἡμδ, λϑτιλήμωρ ἡμδμὸ Θεὸς Ιαχώς, 

ΟΚ Εζρᾳίος λὐτὶ τῷ, Ἃ διιυάμεων, Σαξαὼθ Εἦπι. ὅσρ “πῶς ἀπὸ πῆς γηφά-ς 

ναϊγή (ὃ λόγον χὶ ἀἰρανὸν Εἰς ὧν ὠπείρας Μ᾽ ἀγίέ λων δήμιος, Εἰς (αὶ ἔϑνη ἔΘρ- 
χαηί ἑλὼν, Εἰς, διωάμεις Οἱ αὐω. ἀγ μοὶ λέγεις φραπόπεδαι,ὺ βαρῶν, 
ἡ αὐϑεθποις υὐτολλυμδύοις: ἢ οὐνόισον ἀὐτυ τίω ἰ ἰαου Ὡστὸ τὴς ὡ τοῖς ϑἰρανοῖς βασι- 

λείας ὅσα ςρατόπεδο “ΨΜ ἀἰοξοίτων δυυυώμεων ὑφ ̓έαυπῳ τεταγμένα ἔ χει ὦ καλώς 

διμόμαι ὀκαλεσι, τέο ἰαφωὶ αὐτὴμ οὐγδεικγύμϑιορ. ὅτε ὁ δλαηνῦ φησι' Διωυαπὸὶ τὸ 

Ἴ, ποιοιυῦτες (ἢ) λό)ϑν αὐτϑ, ἢ ὁ γὸ Εἰς ἀγίελός ποτε ὀξελθων, ἐ ἐχατὸν ὀγδοηχοντα-ς 
πέντε λελιάδας ἀὐφλε. ηἱ δὰ ὅζω, Εἰ διωιυατὸς μδϑὺ ὅϑιν, ὁ βύλετω ὃ ἡμῖν χεῖρα ῥέξαρ 

ὥλλὰ μηδὲ τῶτο ϑείσρρ. Ω ΣΝ τῷτο ἐπήγαγεν, αὐτιληπῆωρ ἡμῦ. ϑἰχριώ βε.- 

λέται, ᾧ δυυλαται. μὴ τοίνιυ φοξού. τἱ δῶ Εἰὴ ἡμεῖς ὀϑαξιοι: : λα πατρῳὸρ φεὸ 

αὐτὸν ὀχομδν Φιλαυν,ϑεϑπίαν. δ ὸ ὁ τῶτο πλω, Εἶπεν, Θεὸς Ιαχωξ' ὡσανεὶ ἔλε- κι 
γῶν, ἀεὶ τῶτο γος ἀτῳᾷῇ ὀϑωνον ᾧ Ε οχϑε. Διάψαλμια. ἄλλος, Αε 
8 Δῴτει ὑ ἴδετε τὰ ἔργα πὶ Θεού ὦ ἔϑετι τέρᾳτα Ἐχὶ τὴς γῆ, αὐτθρμαιραν πολέμυς 

μέχρι ἿΜ περάτων τῆς γῆς. 9 Τοξον (τειν, ᾧ (ὐωθλασει στλον. 
ἄλλος, Σωονέκλασε. Καὶ ᾿ υρεουὲ κατοωκοιύσει οἷν πυεί. 

Αλλος, Καὶ αἱμάξας ἐμιωρήσει ἐν πυεί. Εἰπὼν ἰδὲ τὴς γης, οὐθοξ τὴς 9ευλαίοση, ἴδ 19 
αἰ Ὁ ὀρωδν αὶ τὴς πηϑυματικῖφ ἡϑργίας τὴς Εἰς αὐκξνσ' γετνηνδμης, «ἰδὲ τῆς 
συμμαχίας, πάλιν ὠκτείνοι Ὁ αἰ ασύϑεσιν ασοϑς (ἄν ϑεα οι, ἐλ τὰ τὸ ξπαμ, αὐςδ 
καλοῖ ὁ ἡδυγὴς πολλης,ὼ τῆς τσ Άς ᾧῷ δεασυότίωυ αἰ αϑέσεως, ἐ ̓ς νίκας ὀἀϑαλορθί- 

ὧν, ὡς (ΖΡ αὐτδοὦῷὦω Εἰργάσειτο, ὺ ἡ καλώς Εἶπε, τέρατα, οὐκ Εἶπε νύ ἵίχας ᾧ ὅπαμ, 
υ Ἐ: κῷ ἀχϑλουλίδ ἐ ἐγίνετο τοὶ γινόμϑμα, φυεἴὰ ὅπλοις ὼ διιυαμει σωματων ( ᾳ δ μά.- " 

χ': ἐκοίνετο, λα Θεοῦ νϑύματι, ΟὟ πραγμάτων δυλοιιώτων ὅτι αὐτὸς ζω ὁ φράτι- 

γών. ὯΦ Ὁ» (ᾧ ἀϑιεῖς «(ἦν διωαςξδο οἰνύκων, ΧΟ ὀλίρϑι ὧν πολλου, καρ: 

τήρϑβοι «ὦν' χΘ χτοιωζᾷς, χαὶ Ὁ» εἰ λπίδε τὰ πυδαγματω ἐγϑεν»᾽ Εἰκότως αὑτὰ τίς 
ἐλτὰ ̓αλῴ, ἃ ὧτε φἴϑκδύξως συμίξαμοντα, ᾧ πορτουχοῦ τῇ τής γῖς ὀκτεταμδία. τη 

γούν ἀὐήις αἰμδϑτιιὴ κὸ ὐαγογίω θαλαξωὶ ὶ Εἷς παφόνανειον. αἱ λὲν 
πόλεμον χαλεπὸν κατέλυσε Φ τῶν δου μόνων,ὺ πόμτουχοῦ τὴν τὴς οἰκφυμϑδιηφ τί Εἰρι- 
γώ" ἔτενε, Χ) ὺ ὦ αἰεϑητον ἢ αὑτῶν πόλεμον συϊκατίξαλο. ὅπερ χαὶ ὁ Ἡσαΐας ὃ δυλαῖν Ἵ Ὡ 

ἐλόγο' Σιωτρέψουσι (ς μαχα ἐᾷς αὐτῶν Εἰς ἀρρτρα, κ᾽ 'ᾷς ζιξιωύαρ αὐτῶν Εἰς 
ἐρέσθαι τ εἰ ᾿ λήψεται ἐϑγος ἐπτ' ̓ἔϑνος μαυχαξαιν, ὼ δὶ μὴ , μοίϑωσιν ἔτί πολεμεῖ. 

Αγ τὴ τῆς τῷ ῳ Χοαςοῦ παρρυσίας, πϑύτες ύϑεντοι ὅπλα ἐτίϑεντο, ἐς οὐ, 2 
τὴ ρος τὴς λειτουργίας ζω, ὺ πόλεις κσοϑς πόλεις ὄμαλοντο, κα δὶ δὲ ὁλυ Οὐτὼ 

πολέμων (ἰμωροτεῖτο' γιοῦ ἃ ὦ πλέον τῆς οἰκουνϑμὴς εἰν Εἰρήν, πύτων οὐ αἰδεία, κῃ 
τέχνας μετιόντων, ὺ γέω καὶ ἐῤ γαζονδων, κα . γύλαηαν πλεόντων ὀλίρον δὲ δ: ὃ 4} 47|- 

ὠτίκὸν “σα τῶν λλων ἀπλύτων τετοιγμμένον. ᾧ τῶτυ Ἧ ἂν ἡ χρεία κοτελύϑῃ, Εἰ π πὶ 

σαρσήχοντα Ἢ ἐπραποιϑρ,ὺ μή ἐδεόκζθα, τῇ τῆς Ὡἰπὸ τἰπὸ τῶν ϑλίψεων αὐπονμνήσιως. πῦρ 4 
2 ̓ὐνοῦλι, τίω ὀργά αὐτψ, χαλᾷ κα φράγμα συμβεβηκὸς λέγη, δι τὰ ἐδπλα αὑτῶν 
κατέκαυσαν τὶ κοατος ηἰκήσοιντεφ,σὴ “πὸ ἀρματῶ. ὁπτερ Ὁ Ἰεζεκιήλ Φησί, χαὶ ὅσοι φ 

λομαϑεῖς, ἰσουσι τίο ἱφοοίλυ. ῖο Σχολοίσοτε , ΧΑ ̓ γγώτεν ἴω ἐγὼ εἰμὶ ἰδ Θερ, 
υ 

ὧν 



δὰπ 

Εἰς δ μι". Ἄάμ. ἐτῖ 
' ὑψωϑήσομαι οὶ ὧν τοῖς ὀϑνεσῃ, ὑψωθήσομαι οἱ οὖν τῇ Ὑῇ. 

Αἴνλος, ἽἼαϑητε, γ91 ; γνώτε. Αλλο, Εασωτε ἱ ἽΝ γγαῖτε Ο5 ̓Εὐραίόρ φη- 

σίν» Οὐωρφού ϑαδου. Εγζωϑαά μι ϑυχεῖ τσθ9ς τὰ ἔϑνη "δ 9:λέγεοϑαι, μονονόχὶ τῦτο 

λέγων ἔγνωτε ϊ ᾿ ἀντ πίω ἰριὼω καὶ 'τίω δεώαμω τίω πϑρταλο τὴς οἰκουμϑῴς ὁ ὧκ- 
ς τεταρδῥην᾽ δε: ὃ ὑμῖν ΩΣ δὲ ὑγιαινούσης ψυλῦ χα] "ἢ αἶαν αὐτὸ  δυλοῖ. ἀ- 

φετε τίωυ ̓ πλαγίωο, αὐπαιλλαΐγητε τὴς πξοτίέρας λὐαφροφὴε,αὐαπηθύσειτε ὧν τῆς α- 

χλύος κατεγόντων ὑμᾶς ΠοΝΥΡ » πραγμάτων γα οἰπὸ τὴς μ᾽ ϑιιυ μιαίτων δὶιδυὶ-- 

σκαλίας χειεφιγωχϑύρδροι, ὃ τέ ψυχίω ολόίζυσαν ἔ ἕμντερ, Ὀλιγνωῦτε ῷ ο λων 

Θεὼ. στοὰ ΝΝ Ῥρχεῖ χὰ λειύματα μόνον, ἐαν μὴ Ὁ "ψυχὴ ὀὐγνώμων ἡ ῃ ἐπεὶ ὦ Ἰλὶ 

1ο δ Ἰσδαίων ἔϑμετο δαύματοι, καὶ .} Οὐ ϑὲν “πλέον ἐλυετο δός τίωυ σωτηρλὸν ὀκείνων. ὡ- 

ασερ ἣὸ οἕκ Ῥρχϑύσιν εὐ τῷ ἡλία αἰκτίνες, ἐδὼ μὴ Ὁ ὁ οὐφϑωαλμὸς κουϑευρβς ἡ ἡ ὸ ὑγια!- 

γωγ᾿ ὅτω δὴ συὲ εὐζωθα (ὰ λαύματα μόνον Φκεῖ. δ|9 δὴ αἷδὲ ὠκείνων ἀζκληϑεὶς, 

αὐϑανή τοῖς τοῖς μέλλυσιν αὖτ Ἑκαρπούο, Τ ̓ὠφέλειλυ,α απνεύσαι ἐ ἐκ ἢ κατεχόντων δοιὰ 
χακϑν, ὥςε μαθὼν Τ' Θεὸν" ἔχὶ ἤόλων. φολθσοτες Φ γνῶτε, ὃ τί ἐγώ Εἰμι  Θεὸός᾽ καὶ 

Ἰ τ Εἰδωλα, συ θὲ τὰ ξόωνα “ϑ λοίσοιτο Οίνιωυ,ὃ πολλὰς ὑμῷ παρέξομαι φκ Ὡἰποδείξεις. 
ὅτο γν ὅς τὸ ὑψω ϑήσομαι. οὖν τοις ἔθνεσιν, ὑψωϑησοικα ὦ ὦ» τῇ γῆ. πυτέρι, δχρὶ τ ων ῥῷ- 

γὼ» ὑμῖν δὲ! θήσομαι μέγαν Ὁ ὁ ὑψηλός. ἔχει μϑρ δ) τὸ οἰκᾷον ἁψμρή ἢ Φύσις ἡ ,ἀἰκήξα- 

τὸς ὀκείνη ὃ ἀφεκσος" ὕη' ἢ τούτου υμιεῖς υ ἐ (μμυορότε, χα [οὐ ϑ' Με ἐργῶν ὑμῶν αὐτὸ 

Ἰθπδείξω, εὶ μόνον ἢ ὧν τῇ ἢ ΠΙαλσιςννη, Οϑοδ μόνον εὖ Ἰοροσολύμοις, εἰλλαὶ αὶ “δ ὑμῶν 

20 τοῖς ἐϑγέσιν. ὅτω χϑιῶ υὐψοδται κρανδἍ" αὐνῃδη ὁ «ὐξογυόμδιος, ϑαύματα ἐργαζόνϑμος 
ων Βαδυλα, δα κατα ἐν Αἰγώωήῳ, λιύμαο οἰ οὐ τῇ ὀρήμῳ, λειύμαιτοι πϑμταχοῦ ̓  
οἰκουνῦμης, ὡς πϑωτα γόον. αὐςᾶν" διδωσκαλίλν ἔγειν τὴς αὐτϑ γνώσεως. 

ιι Κύριος δὴῇ΄ι ̓ δοιυυάμεων θ᾽ ἡρδῇ!, ὀϑηιλὴ τῆωρἡμϑδιο Θεῤρ] Ἰαχωθ, 
Οὗτος ζω ὁ Θεὸς, ὁ πϑυτα χοῦ μὲ μέγας, ὁ ὁπόρτο, "ἡ ὑψηλός, δι ὥ ἀεὶ θ᾿ ἡμδμες- 

ἐφφχε. μηδὲν δὲ δΐω φορᾷ, αϑε, μηδὲ ζαολοσεοὸε ὅτως ἔχοντες ἀμοιγον δεασύτίω᾽ ᾧ βαρέ- 
πε πᾶσον Δμὴ καὶ δόξα (ὼ τῷ ὀῥαρχω πατεὶ, ἡ τῷ ζωοποιῷ εἰτο πνθύμιατι,νιωὶ ω 

«εἰ, ᾧ Εἰς «δι αἰωγας “Μ᾽ αἰωνων. Αμάυ. 

αμ, μᾳ΄. ΕΙΣ ΤΟ ΤΈΛΟΣ, ΤΩΝ ΥἹΩΝ ΚΟΡΕ. 

49 ἄλλος, Τῳ γικοποιῳ ἌΓ}. ψαἷν Κορέ. 1 Παίΐτα τὰ ἔϑγη κροτήσειτι χείδας, 

Αλλος, Χειοί, ᾿Αλαλάξατε ῷ Θεῷ ὧν Φωνῇ αἰγαλλιώστως. 

Ε' τέρφς, Σημαϑατες εὖν Φωνὴ βἰφημιίας. 

2 ὅπ Κύριος ὕψιφος, φοξερθς, βασιλϑὺς μέγας Ἐλὶ πάσαν γὴν. 

ᾧ Ης αὖ τῆς αἰ πσοϑέσεως καὶ (ὔὙΤ ὁ οιλμὸς Ε ἐλάται, γίκας λέγων χα) 
τὰν Ὁ Ὥνπαια (ὶ κ' πὰ πολεμίων συμξεζηκότον, τ τίω οἰκουνϑμζων 

ΘΕ) ὕπασαν τῶ ἐ εἰς τίω αἰ ὦ γολνημδύων ϑὐφημίδν. 

δ, αὐλλ᾽ ἴσως ἀισὶν αναξιο ἐῃ δοκεῖ τὴς τῷ )είν πρθύματος «ἶϑαι- 
}" γέσεως ὧ ̓ππεϑοίμμον, ὺ ἡ τοιαύτη αὐ δακέλέυσις, κρότοι, ἡ πεί- 

- ΤτολϑΙ, ὁ ̓ἀλαλαγμο. ἐγὸ, τοῖς ΝΑ τῷ σεμνῷ τότῳ διδῳσκα,- 
λείῳ (ἰωνοῦσι πσϑϑσήχει τα, ἴσως ἐρᾷ ἕω, αἰλλαὶ τοῖς ω σκηνῇ ἼΩ (μμμποσίοις κ ἡ- 
“ρλημδύοις Ωὴ κροπρλίζειν κα ὁ πῆς χερσὶ πατάοσειν ̓ αὐδραῖσι ὃ αἰ πῦὸ τὴς τῷ πνϑύματος 

χάφιῃης παιδόσονϑμοις ὑσυχία, χα θὐτοιξία, τρέπει.  ζοίνεω βάλεται ὁ λθχθο ἐμφῆ- 
Ομ γίοι, τοηλ, Εἰἱΐ 2 γᾶ; 

-αοὐὐνορος..- τ  ς.--...-- ..-- --- - 

τυ -----τσὖ--ὔὐαὐτω το πππ- “τ 5 

τς στ σϑονν ἀνα ---.. 4. 



ψ... ζ2. 8, 

Η σ΄. γε,,4,. 
ψ 7. δι 

Ματῇ, Γι ,ζ. 

Ἦν ξε. κι; 

εἰ πποι ποτα... 

Γενικβ, 6, 
Ἐξοδ,, ,β,γγ 

Δυκος, κῳ. 

4: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΕΪΑ 
ναι, καὶ ἔνα (ὃ ἀλαλαγμὸν, "τίνα (Ὁ κρότον φησί » ((ώγϑες τούτο τοῖς ἐν τα τάξαι 

πολέμϑ καὶ μαΐγις ποιᾷ,, αλαλόζειν, λέγω, κα μέγα κροτεῖν ατξϑς ὃ χαταπλήῆ ἔοϑαι 
ἐδὸ πολεμίως, γαλδιυιώσες ὃ ψυχὰς τούτο αἰλλότοκον᾽ ὁ ψϑημὸς αμφότερᾳ ϑζᾳκε.. 
λϑύόται,καὶ κροτεῖν, χα ἀλαλοίξεν. Ωἰ πυτ' δϊχυ δι ὦ Εἰρηνϑρον; Φυσὲν ἕτερον, αλλ 

ἡδογίω εὐνδείκνυται, καὶ νίοις σύμ(ολον ὁ λόχϑς ἐμιφώηνει. ἐπεὶ χα ἐτέρωϑι ὁ “ουφή- 5 

τὴς (ἦν' ποτα μος Εἰσαϊγεικροτοιζᾳ ς᾽ Ποταμοὶ͵ λέγων, κροτήσυσι χεῖρ ἐπὶ Ὁ αὐτὸ, 
ὁ Ἡσαΐας καὶ δέιδρα τούτο ποιοιῦτα "παράφησιν᾽ αὐτὸς ὃ ὥπ πάλιν Ὁ θρὴ σκιρηγῆν.. 
σα, χαὶ [ϑοιωοι(᾽ ὀυχ ἵνα τούτονοήσωμϑμ, ὅτί ζῳ ὁρη σκιρτ; χαὶ (ὦ, βοιωοὶ, ἐφ᾽ ἵν πο. 
ζῳμοις κροτοιυζα κ᾽ ἢ χεῖρας ἐγρνζᾳς (τϑτ Ν᾽ ἐοούτης αγοία) δλ᾽ να τίω Αι αῦροο-. ὦ 

λέω τὴς ἡδόγης μαθωρδ. ω αὶ δζυ τί μὴ Εἶπε, χάρητε ὼ σκιρτήσαιτε, δλαὰ κροτῇ ἴοι ᾿ 
. » Ι! ἊἋ Ὁ ὁ ν, εὖ ες Ἷ» ! “ Ν ε εὑαδὶ στοτε ἢ ἰλαλόξατε; Ὁ θ᾽ αἰπροολῆς ἡμῶν ἡδονζο εὐγδεικψύμϑμος, ὡασερ γὸ ὁ Χρι- ἀνδιὸὲ 

σὸς, στὸν λέγῃ" Συδ ὅτθμ νηφεύης " ὠλειφψαι συν τίωὐ κεφαλίωυ, ἢ τὸ προόσωπόν σῳ ΜΝ 
γίψὰι, οὐκ αἰλοιφίι" χελθύων τούγ» λέγει (σε ἰδὶς γὴν ἡ δ τθην ποι) δλλὰ τί ἡ-.- χιυίῳ 
δονδω ογδεύψυοϑαι ᾧ ὃ φαιδρὸν τῆς οἱ σνοίας, " χελεύων γεγηϑθεζοα νηςεύειν μὴ σκυ-. χιυνιὶ 
«δον παάζονς ὅτω δὲ ἃ οὐ ζωώϑα, ὁ τούτο ἐπεπίγημδν [ὡς] χροτεῖν (ϑί χεῖροις, δ 15 δά, 

ἡδεαῖ, ὁ δφραίνεο κ [ψαίλλοντες. δικαίως ὃ δῦ τις Τ᾽ ψαλμὸν χα τ᾽ δὐυαγωγάω μάλ. ζμνν 
λον ἐκλοΐζοι,τὴς ἱφορίας ὀμώτερος ἕμονϑρος. Εἰ ΡΝ ἡ τίω δοχίω ν τὸ ασοϑοί(μιον ᾿ 

ὐπὸ Ῥ αἰοϑητῶν ἔχει, ὅλ ὁμως Ἐχὶ ἴᾳ γοητοὶ γειρριγωγεῖ (ὃ ἀκροατίω. ὅπερ "ὰ 

ἐμιτρθϑοϑεν Εἶπον, τῶτο δ γι ἐρώ "ὅτι ζῳᾳ μϑὰ ὡς Εἴρηται ὠκληπῆΐον 64), ζὰ ὃ ὠπι- 

ναγτίας τοῖς χεινϑμοιφ᾽ " ὡς στὸν λέγῃ, Δύχϑι αὶ ἀρνες μα βοσκηϑήσονται. αὶ Δ} δὴ 1 χὐναΐμ 
Αύχϑες αὶ ἄρνας ὀκληψοῦθα, σνοὸ ἀχυρα καὶ" βοιῶ ᾧ ζαῦρον, διλὰ τὰ ' αὐ, ϑοϑπων ὑψὴ 
ἡ,ϑη ὀχ τὴς ὴὟ“ῥϑ αἰλϑγων Εἰκόγος χαρρικτηρλζορμϑυ. ταὶ ἢ χ' δισλζω ἐκ δογέω οκλη- 

ΓΝ τὸ ἐο 

ΟΣ 

ψόαβα, τά τε αἰαϑητα νοοιώτες καὶ (ὐ νοητὰ ὠκδεγόυϑμοι᾿ ὡς ἔχ τὴς αἱ 
Αρκαιμι. ὅτι γὴν ἰὸς αὐδευέηθη, μεν" πὰ ἕω καὶ ἐτερϑν τί ἐγκεκρυμιμένον ᾧ νοήματι ἐκ- 
λέγϑρμδν δχρὰ τῷ ἡούδ, τὸν ςαυρόν. ὶ Ἐχὶ τοῦ πσρρθώτο ὃ τϑ οὖν Αἰγύτῳ πάλη ὁμοί- 15 
ὡς τῷ παάϑοις τίω Εἰκύνα σακτηράζουϑυ. "τούτο 5 ᾧ ογζωϑα, ποιᾷν “θῇ. σὲ Ν᾽ χἰαῇ 

σπἰϑ2" Αραίξων ἱπλώς ὁ λόηνς ᾧ ὟΨ γειτόνων, δυλαὶ πόῤτω (ὶ ἔονη καλᾷ, ὅτι Κύριος. χλρῶι 
ὕψιφος, φοξερός, βασιλθὺς μέγας 'ὁχὲ πᾶσαν τίω γῆν. αὐίφησιν ἐκ πυδϑοιμίων τὸ ἀ- 

κροατίωυ, πυδόὲς τοσῦτον ὄγκον θυ αἡελίων χαλών, ἡ πυδϑς τίου τὴς οἰγ"ουμδῥης πόρήϊυ- 

ιν, ᾧ θείαν “ναὶ καὶ πνθυμαιτικὴν ἐἑορτίωυ, ἡ πίω ἐκ “Ψ" ἐρανων κατοεηθείσειν μυςα- 39. 

γωγίαν. δ᾽ δὴ τούγο, κροτήσουτέ, Φυσι, τυ τές!, χάρυτε, σκιρτήσειτε. χαὶ ΡΝ ἡ δα. 

γελικὸς Ἄθλος τού» χρ)οακελεύεται, λέγων, Σιχιρτήσειτε, κὶ πϑλύτως χρηδακελενόμε- 
γος ἤξαίλλεεϑαι χαὶ πηδᾶν (τϑ» Ν᾽ αγελεύϑερον ) διλλαὶ τῆς χαρὰς τὸ Ἐχιτεταμδίο 

δυιλών. ὼ δ. πολλῆς ἡδυνὴς ἀξίου τὸ γινόνϑμον. ὅσην δ ἥλιος ἐφορὰ γάυ, ὁ ἐυαγ 

γελικὸς λθγϑς ἐπέδραμε, καὶ πάσω ἐσώθη ἡ οἰκουνϑυη᾽ ᾧ τῆς λατρείας τὴς Ισδαϊνηο ὦ 1 

ΚΡᾺΣ, τῦτυ τῇ πλάνῃ κατεηϑρϑνοι μείξογα ἐπεδείξαν»» φιλοσοφίδν. δ 6 Φησι, πόμτω 

(ἃ ἔϑνη κροτήσουτε χεῖρας. ζ μιαροὶς ἐκείνας ασοϑ τότυ, φησὶ, ζρἐ εἐἰγατεῖς, οἰ ὼ- 
ματί μολειομϑῥας χαθ᾽ ἐκοίφην ἡμέραν δχρ “ἶμ' αἰκαϑαρτων θυσιαῖν, δὶ ὧν παίδαις ἐσφά- 
ξατε, ᾧ ζᾷ αἰογραὶ ἐτολ μιήσουτε, αὶ τὶ τῆς φύσεως αὐτὴς ἐχωρήσουτε, ὀζοὺ τϑτων κρο- 

τήσοτ νιῶ, αλαᾳ λαίξατε ζ᾽ Θεῷ οὖν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. δζρυ τῆς γλωῆης ὠκείνης, δὲ 49 
ἧς ἐγευσοοϑε μ᾽ οναγῶν, δὲ ἡ ᾳ βλοσφημα ὀξιωέγκατε βήμωτα, δὲ ζωτς ἀ-! 
λαλοίξατε πίω ἐχινίκιον δέω ᾧ » ἔθος τοῖς φρατοπέδοις, ὅτὸὰυ κλύῃ κων ἐναντίων 

τὸ φρατοπεδὸν, μυτκέτι τὴ συφαί δέον κέγρῆοϑαι μαύχη, δλλ᾽ ὁμοφώνγῳ βοὴ ἀλσλαί: 
Μ91) . 



Εἰς (ὃ μ΄. Ἧι 63 
μοῖρ ἤδη χαταιδληλκίσας αὐ τὋὝἽω κατασείειν ψυχάς ὁπερ ὃ Ὁ] γὴ γίκης λαμπρᾶς χαὶ 

Ὁ ταῖν, μεγίτου τεκμκήελον, ὑτὸρ μηδὲ χερσὶν ὁ πόλεμος κρίνηται, ΩΝ ἡ βοή ᾧ δὐτὶ 

χεράδκὶ υ αὐτὶ ὅπλων Ξρρχῇ. τὸ ὦ δ ἔρηον ἀπὸν τῇ Χοιτοῦ γέ γε75ν. ΤῊΣ χαλεπὸν Μ Μάνν Ὑν ,κῷ 
τῦτον αὑτὸς κατέλυσε πύλεμων, δήσας (δι ἰαυοὸν, Ὁ ὁ ἃ σκεύη αὐτὸ Αἰ σρπασακ᾽ Φι- 

᾿ λδνϑερπος: ἢ ὧν, (ἄν" σονὲν πογήσεινζᾳς, γὕτοις ποιᾷ τὴ τὴς νίκης Ἃ Τ Ξ παίων σολαύ.- 

εἰννὴ δ τω (χινίκιον αἰϑδασκδιάξοι λυαφέρεν Φωνίω, καϑοίπερ οὖν ζν  κατωρθουκόζᾳ αἱ αῷ-- 

ὧν ᾧ κρωτήσανζας. 89 καὶ βοαΐμϑρ ὦπϑυτες, οὐ ὠσημν ως φωνίω, δλλα Ὁ σφόδρα 
ἐυση μον "Πού συ λείνατι, τὸ κέγδ᾽ν; ποῦ συ, ἀδο, τὸ ὕω ; ὃ πάλη αγέζη Θεὸς ὧν αἰορια ρὲ; 

ἀλαλθγμῷ. τούτο »ὺ ο᾽} ῷ ψαλρμιῷ τῦτῳ Εἴρηται. ὃ παλιν δλλαχοῦ" Αἰέξης Εἰς ΨΝ ΞΖ, 8, 

ἴο ὑνος οἰ χιμαιλώτευσεις αἰχμιαλωσίαν,ἔλαξες δόματα ὁ Ο, ὁ, οοποις, αὐδιώρξγχαν ποτε δ: “δι, 

ὁ Ἰνδαῖοι ἐχενίκιον φωνζωυ, ὅτε ἢ Αἰγυπδωντὸ φρατόπεδὸν κρυτεπογτίξετο, λέγοντες, Α-- Ἐξοδιιν, αὶ 
σωμδν τῷ Κυρίῳ " ὠὐνδύξως γὺ δεδόξαςαι, ἀλλ ἡ ἡ ἡμετέρᾳ πολλῷ ῳ μείζων, οἕκ Αἰ- 
γνηϊίων, ἀλλα 3: δαιμόνων χαζαποντιοϑέντων᾽ α ὅ Φαραω, δλὰ ῳ ὅφικθύλυ γιηκηϑεντοσ' 

νὶ ἢ πλων ληφθέντων Ὑ αἰαϑη , λα δ κακίας Δὐαμρεϑείση, Οἵκ ὧν ἐρυϑρα α ἐ πυλά- 

ὶς ΟΣ, δᾺ α ω ῷ λύτρῳ Ὁ παλινγενεσία' οὐκ εἰς τίω γάσὶ ἐπαίίε λίας πόκος ϑαν εἰ εἰς 

ᾧν ἀρανὸν μεϑορμιζοιϑων" υ μόῥνα. ἐοϑιώτων, λα σῶμα σιτομϑῥων δεασοίοων" Ἐξοδι ἐς. δι 
ἴω τ λα ἡ γάρ, 

ἐχ ὑδωρ πινόντων τὸ πέτρας, δλλ᾽ αἷμα οἰπὸ πλέυρας. αἱ ' τοτὸ Φησί" ᾿νφοτήσει- Ἐξοΐ, χὰ ᾿. 

τε χεῖξρις, 6 τί λίθων ἀπαλλαγώτερ χα ξύλων, ὐβέδηπε ὧν ὑ ϑρορνοιᾷ, ΧΙ ̓ ὧν ̓  φρνὸῖς ἰσ᾿ϑ, λές 

γῶν ὐραναῖν, χϑ ̓πϑὶς αὑτὸν ἔφυτε (δ «ϑόόνον Ὁ. ̓βασιλικὸ, ἀλαλάξατε. τοίνυν ῷ 
3ο Θεῷ, τυτές!ν, ὠκείγῳ τίωυ θ᾽ ,ϑρατιὸμ αενέίκατε, ὀκείνῳ τίωγύκίω, ἐκείῳ ὃ ζζπαι- 

ο. Οὔκ ὀν,ϑούπινος ὁ πόλεμος, ογοὶ αἰ ϑητὴ ἡ ἡ μαΐχι, Οσυπὲ αἷρ γος τον βιωτικδίν 

δάγων" Σλ᾿ ὑῇ ταῖν θρᾳναν αὐτῶν, χαὶ ὡ ὀραιγοῖς. αὐτὸς (ὃ πόλεμον ἐφρα- 
τήγησε τέτον, χαὶ ἡμῖν τὴς γύκης μετέδωκεν. ὅτί Κύρλος ὑψισου, Φορερϑ, βασιλϑὺς 
μίγας ἔχὶ πᾶσαν τἰω "γάῦ, πο γωω  Εἰσν( τῇ μονογενοῦς ς τίω δῦξαν καϑαιρριώς- 

3: τες; ἰδοὺ βασιλθς μιέγαρ. ὁ εἰὸρ λέτιται » 9 διαἰδὲ ταί», ἐ εἰρηται. Μηο ὁμᾶσηρ », Ματβ.ε.λδς 

φησι, μήτε ἐν τω ἐρανῷ, δτὶ ,ϑέθνος αὐτο 61 μήτε εἰς τὰ Τεροσόλυμα ὅτι πόλις ὅ6 1 
τἐβασιλέως. Ὁ ὁ δλλαγ δ παλη᾽ Θεϑὶ ἰαωφϑο, ἐϊξασιακής, δ' ὅπερ 6] βασιλῴύς. ὑτὸμ σ΄ θ.. 
πίνω αἰκούσῃς ὅτι ἀϑεσχθλοπίεθη συν ο δεαυότης, ὁ ἐχρεμιαίϑη. ο τῷ φαωρῷ, ὅτι ἐ- ΕΝ β. ,Νὸ 

πίφη, ὅτι κατῆλθον Εἰς ζὰ χατώτεραι μέρη τὴς γῆριμη κρυταυτόσγρ, μηδὲ δὲ μμονήσγις,: 

40 ἱψιτος, " δ] καὶ [ἢ ὕψι φύσει" δὲ ὃ ̓υψηλὸν φύσει » Οὐκ δὼ ποτ μεταςαίη τῷ δ ύψοις, 

εἰδ' ω ᾿ δλύοιτο ζω πεινόγ' διλλαὶ χαὶ τῇ ἡ (απενώσει αὐτὸ δύο ὡ ὑψορὶ οὐ αδείωυταν 
ἐπεὶ υὐτοβουνων,ζτε μαλικα τίου κῃ δ τῷ λεινάτα ἰχάυ ) ἔδειξε, Τὸ φαΐς εἰν τῇ σχϑτία, ἵν. α,ν 
φαίμι, φρο, ὐ ἢ σχϑτία, αὐτὸ Ὁ κατέλαζο. ὅτω Ν ἡὁ ὦ ὕψος εἰντ εἰ ων τῇ Τζωπενότοτι ε- 

Φαν. δίοι “ριὦ αὐτὸν οἷν πῳΐα! ἄδῃ ὄντα, ἡ τὰ ἐὑψελὰ ἀπόώτα σείοντοι. ὁ δ Ν ἡλιοῦ ὅτε Μετῦ, κζιμάς 

᾿ πὶς αἰχῆνας ἀπέρρεψι, πέτραι ἐκέζωντο, δ καταπέτασμα, ὀῤῥιγνυτο,κ λονῶτο ἡ ἢν ἡ, Ϊν.- Μετ, κζ. “Ὁ 

ϑαρ ἀπήπχετο,. Πιλότος καὶ δὴ τότν γανὴ ὶ ἐδειματῶτο, αὖ αὐτὸς ὁδιχάξζων ἀπελογεῖτο. ΜΑΙ αΣἢ (8. 

στὸν τοίνω αἰ αἰχούσης δ ἐδέ9η κα) ἐμαοιγώϑη, μὴ συγ’ ϑῃς᾽ Δλλ᾽ ὁ οροι αὐτὸ ̓ν "ὁ ὧν ν ὡξ κϑ 

διυμῷ τίω ἰχεω ζππδεικρύμδμον. Εἴπε, Τίνα ζυτεῖτε; πούς ἔῤῥιψαν ὑχήίοις. εἶ ἴω, Πη. δον, 

δὼ πῶς Φοξερφς, φωνὴ μόνη ὲ νϑύματι ζσαῦτα ἐργαζόμδμος: } στὸν δὲ ὀΐω ἴδῃς αὐτὸν νέ-- 

. χρὸν, οὐνγόησον ᾧῷ λίθον αἰοόμδνο,τδεὶ αἰγἰέλοις (ὅν μ᾽ φόῦν αὐδαμδϑονκξ ᾧ ἴάφῳ, τωκιαι, 
(ὃ «δέν λυέμδμον, ᾧῷ θαΐνατον τηκόμϑρον, ὧν πιμώζ Ὡ πολύοντα " ὁ ᾧπ ὄψι ΩΣ 2)... 
ἐκεῖ ὃ Φοξερόν, Εὐ Εἰ ὦ ῷ ιρῷ, τῆς ἀτιμίας Ὁσαῦτο ἐπεδείξατο, οἰ Ο’ θρανῷ, εὖ ἴον βιγι 

Ὑῇ, ὧν ὥδῃ, να οἕκ Ἐχιδείξεται εἰ ὧ ῷ καιρῷ τὴς μελλϑσης παρϑυσίας ; ἀκουσον ταῖν 
(με γίοί, ἴΟΠΊ.Σ. 11 4’ δαιμόνων 



ότ4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙΑ 
δαιμόνων εν τῷ χαιρῷ τὴς ζμπενώσιως τί λέρρυσι, τῶν αἀἰφοιξόντων, τῶν διομα 4» 
λυύντων, τῶν ἀΐξατον ποιοιωύτων τέων ὁδὸν. Τί ἡμᾶν χαί σοι ὠε τῷ Θεοῦ ,ἤλϑες ὧδε τρϑ 
χαιο9) βασανίσαι ἡμᾶς » Εἰ τοίνιων ζῦτα Ὅτε᾿ στὸμ τἱδαγόνητα, ν᾿) αἱ διωάμεις δ 

ὀρανών σαλθύωντω ὶ ὁ ἥλιος μετοιςραφῃ Εἰς σκότος, ἫΝ ἡσελζώη νυ ὁ ῷ Ω φῶς αὐ. 

τῆς, Ὧἰ ἐογόσι ».. ὁ τῦτο φησιν, ὑψιζος, Φοξερθς. μάλλον ὅ,, τί ὁῤ τις ἄξιον Εἴποι ὃ ; 
ἡμέραν ὠκείνδωυ διηγεύμϑμος, στῶμ σπτέμεγτη τους αἰγίέλους πὸμυταησ Δ οἰκουμδῥης, ὕτὸμ 
πελύται σείηται, ὅτὸμ ἡ γῆ κλονῆται τίω χρ’βακαταϑηκέω ΤΠ γεκροῦν ἰὐσποδιδὺ όσοι, ὕτὸμ 
ζῳ μυθάα σώματα ἐγείρη), στὸν ὀρανὸς συφελλην καϑυύω ΤΙ καταπίτασμα, συφιλ- 

λόμϑρον, ὁτὸμ ὃ βῆμᾳ ἤιϑῆται Ὁ φοξερϑν, “τὸν (ὦ) ποταμοὶ τῷ πυρϑς ἕλκωνται, ὁτὸν 

αἱ βίζλοι λύοίγωγἷ) στὸν ἐκώφῳ ζὰ οὐ σχϑτω πετυραγμθα Εἰς μέσον γῃ, ὁτὸμ αἱ το 

αἰφόρητοι κολοίσεις ὀκᾷναι ὶ μμωείαι, στὸμ αἱ αἰπειληφόρφι δευναίμεις, τὸ αἱ ῥομ.- 
Φώϊαι ἐασασμέναι, στὸν αἱ τσϑϑς τίου γέωναν ἀπεγωγαὶ, σὰν πόρτα ζῷ ἀξιώματα 

λύηται ὁ βασιλέων ὁ φρατηγῶν αὶ “συ των ᾧ ὑπ ρχων, στὸμ Ὧοσῦτος δῆμος ἀγί. 
λῶν παρῇ, στὸν ζά ματα δὲ τύρων, πσοφιδμ, “ςἰποφόλων, ἱερέων, μοναχῶν, στὸν ἴᾳ 

ἔπαϑλαᾳ ὀκῴα (αὶ ἀἰπύῤῥητα, τὸν τα βοᾳξζα, ὑτὸν (ὦ φέφανοι, ὅτὸν ᾷ ἀἰγαϑα κα 
αἰ πβααγονζᾳ νοι; ἥἰς χρδρκφήσει λόχος ζαῦτα; Εἰ γδῤ τίω κῇ σιν ξὩπὼν καὶ πσροφής ὦ 
τῆς ἀπέχαμε, ἢ ἀπεπήδησε λέγων" Ὡἷἧς ἐμεγαλιωϑη ζῷ ἔργα συ, Κύριε ὶ ἐν ΕἾδς 
λὐερβυνων σδϑνοίας ἁΠαύδλος ἐζόησιν, Εἰπὼν, Ὡ, βαάϑος πλύτυ, ἢ δ τις Εἰποιτίω 
ἡμέραν ὠκείγζωυ ἰασὸ γράφων; ζωῶτα ἀπόμτα ποϑϑϊδὼν ὁ πορόᾳήτης, ἐλέγε 'Κύώ. ἢ 

Θλος ὑψισος, φοζερϑς,βασιλϑὺς μέγας ἔχι πᾶσαν τίωυ γὼ , οἰκουνβιυικζω σωτηρίλν 1 

ἐμφανων. ὡὸ «δὼ καὶ ασοϑ τότο βασιλθ)ς μέγας, δλλ ἠγνοεῖτο, ΟΥ̓ κόσμος δὲ αὐτῷ 
ἐδετο, ᾧ ὁ κόσμος αὐτὸν οζρο ἔγνω, φησί, γιρυὶ ἢ κὶ τῦτο κατώρθωσι, ὡς ἡὶ χὉ τίωυ οἷν 

χείωσιν ἡμδ ϑμέοϑαι βαφιλβὶς μέγας. πῶς γδγ} ὁ μέγας, ὁ πη, αλιξς, ἀγραμο 
μάτυς, ἰδιώζαις, ἕνδεκα τὸν Φριϑμόν, αἰσήμος, ὡσόλιδευς, ᾿ϑϑύων αἰφωνοτέρες, μοιο-ς 

χίτωνας, αὐυποδότυς, γυμωθς πϑμταχοῦ τῆς οἰκουμλῥης δἰποφείλας, ᾧ ὥασερ δξ ἴλ- 18 
γάγμῳτος πόμζας λαδωγντῦτο ἀληθώς βασιλϑὺς μέγας ̓  ὁ τἰωὸ οἰκουμϑῥίωυ τῆς πλά- 

γης ὀκκαϑοίρφις, ἢ τί αἰλήθηαν ἐπόναγαγῶν οὖν βραχείᾳ χαιοοθ ῥοπῇ, ᾧ τῷ ὀρ. 
λυ τυροωνίδαν καϑελων᾽ ὁᾧ τοῦ δ Μ) ἑαυ κόων βασιλϑὺς μέγας, Οζν οὖν τοῖς δού- 

λοις ἔχων τὰς Ὅιοχης Ὑ ἰοω, Οὐκ οὖν σίμαιτι αὶ ἱμκαπίοις, δλλ᾽ ον αὖ τῇ τῇ φύσει. Ἐγὼ 
.Ὁ}», φησιν, Εἰς τῶτο γεανημαι!. τῷτο βαριλβὺς μέγας,ὁ μὴ ἐπείοοικῖον ἔχων τίω ἴι- 9 
μέω,ὁ μηδινὸς δεόνϑμος γα ἡ βασιλϑὺς, ὁ πόρτα, ποιών ὅσα, βάλεται. Ποράϑεντες, ἶ. 

ἢ, πι, μαϑυτθύσωτε πόμτα ζὰ ἔϑνη, ἡ ὁ λόχϑς ἔργον ἐγένοτο. Θέλῳ, καϑαιείνϑητί. σοὶ 
᾿ς λέγω, Ὁ διαί μονιον ὃ κωφὸν, ἔξολϑε αὐπ αὐτῶ, σιωπα, πεφίμωσο. πορϑύεῶκ εἰρὸ 
πῦρ ὃ ἡτοι μαισμεέγον τῳ" αἰϑοόλφ δότε, κλονοϑνομήσευτε Σ ἡτοιμκασμένζυ ὑμῖν βασι- | 

λείδν ποθὴ καταζολῆς κόσμϑ. ὁρᾷς πὸυταηϑύ μ᾽ δξῳσίον ; ὁρᾷς Υ διώαμιν ἢ ὅτῳ "ὸ 12 

Εἶλε ὥΦαἰ πυτακούσωνζῳ, ὡς πεῖσαι 1: ψυχίω “ὐοϑέοϑα μᾶλλογ, ἢ ὃ Ἰχίζυρϑὰ 
παρελθεῖν. ὁ δ βασιλϑὺς ΡΟΝ ἥν αἰ “σηκόων ἔχει μας, ὥτ' Ἀν, τοῖς Αἰ φσΉκθοις 

παρέχει ΤΣ μδιω. φ δὴ τῶτο, τὗτο ( ὄνομα μόγον ἔβὴν, ἐκῷο ὃ πράγμα. βασι- 
λϑὺὴς μέγας (ὅηζ, ὃς τω οἰκουμδῥίευ ὥπασοιν ἐρρινον ἐποίησε, ᾧ βωωρξαρῳς φιλόσοφε: 
παρεσκξύάσε, καὶ αἰἠέλοις μιμιᾷζοϑαι πσοῥύτρεψο.. 49 

.34. Ὑπεταξε λαὺς ἡμῖν, ἡ ἔϑνη αἰ χοῦ τοις πόδως ἡδν ΩἸοαύμαπο᾽ 
ὧν φαυρωσανζῳς, τύτνς ἔπεισε ασδλσκεωζν᾽ τοι ὑξρίξονζῳ, Οις βλοαισφημοιωῦίᾳ, 

Οις λίθοις πγογσηλωμδύος, τύτος ἐδίδοιξε ἡ ψυχαῖς προϑέαν κτ ὃ αὑτῷ σι 



Εἰς ᾧὃ με΄. Ὑδα: ΝΞ ὄ 5} 
᾿ δ ἀἰποςέλων ὦ Ὁ κατόρθωμα, δλλαὶ σῷ «αέροδὸποίριώτος ἀζῖ, ὑτ αὐὴν. ΝΞ 

χυοιῶτος ψυγέω. “πῶς ))Ὲ ὁ ἀλιθὺς ἢ ὁ σχηγοποιὸς Ὁσαυτίωυ αὖ μετέϑηχθμ οἰκϑυμέ- πιρήν τὴν 

γίω, δον ὁ ᾧ ἐκείν ῥήματα πὐρᾳ ζῦτα καϑήρει ῷᾳᾷ κωλύματα ; ὀγρηζβε,ὺ τ 

οϑίννμέ, αὶ ῥῆτορϑιφ, ὦ φιλοσοφυ, ὐ πόμίᾳς τοῖς ἀμβλιφαλθνοις κράβουπτερ κίιν πο τ- 
(ὑ Σ Σ λύοντες, ὕτως ἐασειοαν τὴς αὐληϑείας ὦ φώς, ὅχ ὀπλοις, Ουσὲ ς ὄντες, ὁ χάπνον Δ 9, ̓ ω γῳ  - ΔΩ {ὦ ψιλὸ «Αὐρας ΚΚορ. β. ας γρηνόπων «θείᾳ, δον λέρῳ κιγφωδίο μλῷ᾿ μάῖλλο, οὐκ ἐ ψμλὰ ἑλῶν, ΡΟΝ ΕΝ ἐρχϑυ πϑωτὸς διωματώτεροο. πως ; ὠκαλθεωυ Ὁ ὁνοίθ. τὸ αυρώλεντο, 5 Ν νώ- ΠΝ 

“τὸς ἐδμαπότόυε, δαίμονες ἐφυγαδυξοντο,νοσηματοι ἐλυεν, λέτε ἥναν (ὲ μν 

πιριακία ἀπηλθιωυέτο, κίνδεενοι ἡφαυίξοντο, Ὁ γιλϑια μέτὲ τ τ ἈΡΩΣς 

10 γωσιν ἡμῖν ' δζῳ τ μη ἐζοηϑησεν ἑαυτῳί ὧι το Ὕ " τ οι ῥ Μ᾽ 

μαφύτερον ζω, γοβἰωΐσον, ὧκ Ὁ φαυρφῦ χατελ Φ, Ὁ μῷ Ὁ φαύρω ΓΗ δας, 
ἀόματι ἀστοὶ Ὀοσύτυς λύαφυσα γερϑφ. ὁτὶ γὸ ὁ τῦτε ἐχών ἐμϑινεν, ὧκ ᾿ “Ὁ ζω- 
χαξϑειξεν. ὁ οὺ ἑτέρφις ἐπελλόντει (ὦ 2εϑατω ὀκραλωνπολλῷ μάλλον 4 ἐα, σι 

ἡ ἐπελθεῖν, Δ |9Χ0 οὐσειε, Ἰδιωύατο Ὁ ἐτεξ ΚΩ ̓ ζωὴ, ω δῷ ΨΥ ἴψιχ δι τ αἰδαϑεῖν ἡδιιύατο᾽ ὁ τὖρ ὶ ἐποίησε κῷ πᾷς ἡμοέφρις ἐπρθείς. ὁ πυλλῆς  αὐξινσί-. Ἰφαιῖς 
ας ὦ φρϑ Μ μ᾽ ζχῦτα ἐδιξο. στὸμ γὰρ ογομίαι ὐτν ἐχὶ στωμούτων δλλΟΤΕζ.- 

ὧν Φαίνηται ζοστούτίων ἔχον ἰχωυ γῶς καλούμϑμον Φυγαδοῦ σε ῷ ὅκύατον, σγτῖεις ἀμ.- 
φιζαίνχων δευδατ᾽ δἰ ὅτι Κὶ οὐ τῷ οἰκείῳ πολλῳ μιαλλον ἐν αὐντίω ἐπεδείξατο, Ὁ ῷ 

δα ατον“««ἐζαξεν. «ὑπέταξε λφς ἡμῶν, Ὁ ἐϑνη ον προ τοῖς ποδας υμῦν. οὐ 
10 πρηφήτυ τίω σοφίὰν πόρτα κ᾽ ἀκριξείας λέγοντος. γὸ ΛΟ ὦτα ἔλεγον (ὦ Ὀὐπός 

; " ἧς ἰδ ἵμει ἢ ἥξυσί σι α αὐβαπατῷν αὐτον, Ὁ. Τίράξ, γι, ὑπ. φολοι, ΤΊ ἡμῖν πσοϑσε γάτε,ως ἰδίᾳ δευυώμει ἡ ὀξυσίᾳ ποποιηκῦσι Α αὐτὸν 
τὸ αὔωϑεν ὁ πσδοφήτης λέγ. ὃ ἡ, συ τὸς ποδως,Ὁ “υυτετα γμένο, δαλοι, μαλ-: 

λον ὃ Π πολλΖωὺ “ασυταγάώ. ἢ Εἰβείλει “μοβᾷῷ τὴς ἐπρτα γης τέωυ ἔλττασι, ἀ- ποξιλν 
χϑυσογ, σοι κτήτορές, φησι, χωρλωνῃ οἰκιῖν “υϑΎρχον, πωλριουτες φέρον δι ἁμας δι. λδ, 

τς μα πιτυρασχορμδϑων, ἡ ἐτίθοιω τὰ τ πόδας Χ Ὀὐποφυλῶν ἔτερρι ὃ κατ: ἢ χ,6ν- 
Ν!ᾷ, μάτων καὶ τίωυ υγίω πσοϑίοντε. ἴω ὰχ, ̓ φησι, τῇ τῆς ψυχὴ μα Τ ἑαυ ρομ Ν 
τ “φαγηλϑν αἰ ϑηχαν. τὰ αἷδὲ ἐτέρων ὃ »φάφων ἐλοὴν “ Οτ Θί δούνατον , τὸν ὃ- Ἢ δ.14, 

ἦνις φθαλμοις ὑμδμ δξορύξαντες αὐ ἐδώκατέ μοι. αὶ ἸΚορανθίοις ὃ ἐλιζελλων ἐλολνδοὺ γὸ Δ Κεροζ αὶ 
᾿ ἀντὶ τϑτοῦ καὶ Θεὸν λυπη ϑέιζαι ὑμᾶς, ποσίω κατειρχαυσειτο ω» ὑμῖν απουδέω ὅρον 

10 λβὶ »ιπολθγίαν, ἀλλα αἰγάνακτησυ, αἱ φόξον, αλλαὶ ὑχιπύϑησιν, ἀλλα ζῆλον, ὁῃ ΝΝ 
ὀχδίκησω ; ὅτως ὐδους ἔτρεμον ᾧ ἐδεδοίκεσαν. ἡ ὁ Λυκὰς δ)θαφων παλη έλεγε Καὶ ΠρρΈ 4ιγὶ 
ΤῊ λοιπῶν αὐτθδὶς ἐτόλιιι κϑλλάοϑοι ἀὐθῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλιωυ. ανόξδυ" ὁ βίο, χὴ πας- 
λιν Τ ϑέλοτο οὗ βαΐφδῳ ἔλθω “σϑϑς ὑμᾶς, ωῳ, αἰγαπῃ,πνθλματί τ Ὡρᾳστητος ; εἶα. α. Κορ. δι, καὶ 

ὃὰς αὐλαντίδρ καὶ ζυσίδμ » ζῦτα ὃ πότοι τὸ ρέμα ὠκᾷο ὀπρίει, ὅπερ Θἰρηκέ πέμπων 
5 ἀρ ὦ ἐγώ Εἶμι κί ὑμδν, αὐτὸς τὰ κωλυματα καϑήρμ, ἐμιπρλοϑεν αὐ πο-. Μετϑ.κη, κ᾿ 

μβυόμϑμος᾽ αὐτὸς ὡπόμτῳ ἐϊξηυμζοιζο, ὶ α δυόχηλοὶ ὁποίει ρβᾷδια. ̓αῖτοι πϑτα π- 

λέμρῳ ἔγεμε, πόρτα κρημμών ᾧ σχοπέλων, ὀ συνῇ σπου ὀρᾷσαι πόδ ὄὐγδω, συ φη- 
Ἰνῃ πὸ ΜΙ. πάπερ (Ὁ λιυδῥον «ροσκεγωσμένοι Ἰσουν ᾶσοι οἱ χίᾳ Ὀἰπρχοκλεισμενη, πάντα φ; 

"κ ἐμιπεφ ριγμένα. ̓ αἰλλ᾽ομὼς ὁμοῦτε Εἰσμεσαν ὁ ὀφλεήοντο, Ἷ ταάγτα χατέλυον 

48 πολεμίων ζα ὀχυρώματα, ὡς ὶ «υζαὶ ζιὶ ψυχαὶς πσοϑίοοϑαι,κὶ μυίας λειπτὸν αὐέχε- 
εϑαι κυιδυυύως αὐτῇ τὴν Εἰρομθύων. ἌΞΕΙΣ ΝΠ. ῊῊΝ 

4: Ἐξελέξαι» ἡμῖν τέω κληιοϑνομίδν ἐαιλγγτίω χαιλλονδω Ιακώς, ζῶ ἡγαπτησεν. 
Αὐλος, δὶ ὐδοξασμόι!ακώς. Οὗρφι πσοοφητοίας ἀκρίζειδν.ὀψωτέρω ὅν ἢ 

᾿ εἶν, 

πα σααευδνσν δ θ  .Ἅ...» 



1. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΜΗΝΕΙΑ 
γέ» , λεδρ,ὑπέτωξε λαοιὲ ἡμῶν καὶ ἔϑννικὶ γὸ ̓σδοῦροι προ ῦτον πνοϑσλϑον, τσο τον τδιοέλιοι, 

“Τιμ, β δεὶ 

διϑασ βιη.. 

Τρόξα,, 

Κειλ.β..ι. 

2 Εἶτα πενγτακιοέλιοι, ὶ ΚΟ τα ἢ ἔϑνη. αὶ γ)Ὲ} αὑτὸς πάλιν ἔλεγε" Καὶ 
πρϑήθατα ἔχω, καίχενα με δ ἀγαγεῖ, ᾧ ϑνήσε) μία ποίμνη, Εἷς ποιμιζώ. Εἶτα ἵμα 
μὴ αἰχϑύσας τὸ, ἐξελέξατο ἡμῶν τί κληρονομίαν " ἑαυ, Αἰ ὁπορὴ τις, ζιλαίπω.. 

ρῆτα!, κα λέγη" πῶς ὅδ Ἰσδοῦῆοι γιοῦ αἰπιφούσι ; τῇ δχιδίορθωστι" οἰποσίαν ἔλυσε μα-ξ 
λιζα μδὲ γὰγ (ὃ αὐτοί μέρος) κακείνοις ἐξελέξατο ὼ, τότε Εἰς αὐτὸν ἦχον, συοῖγα ἀ. 
φῆκεν Εἰ 5 αὶ ὃ τέλος Ὠπζητοίης, ἀχουε ἣμ' ἑξῆς. ἐπείγει γι πίω καιλλονίω Ἰαχω, 
ὦ ἡγαίπησεν. ἐγζῦϑα γ5 μοι (ὥὄν' πιφουὶ δοκεῖ λέγειν ̓ ὅπερ ὁ Παῦλος δυλώγέλε- 
ν᾿ Οὐχ οἷον ὃ ὅτι ὠκπετόωκεν ὁ λόχος τῇ Θεοῦ, ὶ γὺ ποντες (ᾧ ἐξ 1σρκήλ, ἕστο 
Ἰσορήλ᾽ αὐνλλ' οὖν Ἰριιαὶκ κληϑήσεται σοι απέρμα᾿ τοτέςην, 51) (αὶ τέκψα τῆς (ῳρκὸς, τὸ 

τα τέκνα τού Θεοί' αἰλλα ζα τέκψω τὴς ἐπαήελίας λογίξεται Εἰς ασέρμα.καλλο.- 
νὴ Ὁ τῷ λαοῦ, Εἰκότως αὐ (ἢ πιφοὶ λέγϑιντο. τί ))Ὰ ὠρριότεφον ὠκείνων Ὗ πιςευσαῖ- 
τῶν; κλοιρϑνομίαν ὃ αὐτόϊχαλᾷ τόξϑγος, ἐχ ὡς ῇ)ῥ' ἀΐλλων αἰμελήσας ποτὲ, αἰλλαὶ τίω 
ὄχίτασι τῆς αὐἰθέ αὑςᾶν, ἀγάπης, καὶ τίωὼ οἰκείωσιν, τὴς τσϑονοίας τέω προλιϑήκηνἐ- 

πιδεικγύμϑμος. ἃ ἥα μείϑης τίω αἰχρίξειαν τέων ροϑφητικήν, ὅρα. πῶς τῇ ΤῊ πολλύν 
κέγρηται λέξει, ἢ θπὶ ΠΜ'ωνίων (Ὦ πολλοὶ γραύνται. πολλοὶ “ὃ πολλάκις ὠνύμϑθμοί η, 
καλλονὲν ἐκᾷνα λέγϑυσι τὰ ἢ ἀγλων ὑπῆρέγντα, δεικνυᾷ τούνιω ὅτι καὶ πάντες σω ϑήσονται, 
φησι, καλλονζωἸακώς ζωῦτα καὶ ὧν τοῖς θὐαπελίοις δείκρυῖ δέρὲ μυρίων τ ῬχΟλών, 

4 Αἰνέζη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ. Οὐκ εἶπεν, ὀμεξι(ααϑη, δλλ᾽ αγέζη, δεικγις στ 

ἐχ ἐτέρρυ ἡμνὸς “γειγαγωγϑεώτος ὀῤέξη, αἰλλ᾽ αὑτὸς ζριυ τίω ὀδυύνων τξω ὁδὸν. ὁ Καὶ γὰῤῥὸ 
Ηλίας Οὐνὲ Ὀυσαιότίω ἐλϑῶν ὅσην ὁ Χολφὺς, ὑφ᾽ ἑτέρας ἥτετο δια μεως( ὁ γολῆν αὐ 
«ϑερπίνς φύσεως διυύάσϑαι ξένζωω οδούύοιν ὁδὸν )ὸ ὃ) μονοϑμὴς αϑέφη οἰκεία, ὄξασία. 

δ ϑὴ τούτο αὶ ὁ Λυχας ὅτως ἔλεπι᾽ Καὶ ἦσαν ἀτενίζοντες, πορθυομϑέν ἀντὶ Εἰς δ ὐ.- 
ονόν. Οζς Θἴπεν, ὀναλαιμθλμομδῥα ἐὐτο σοὶ βαςαζομϑα. πορεία Ν ὐυτεὶ ἰδία. 

Ὁ γνόνϑρον ἐὦ Εἰ" 5 “ροϑ τοῦ ςαυροδ Ἐχὶ Μ ὑδώτων ἐφέροτο, πα. ϑητὸν ἔτι χαὶ βαρὺ τ ἃ 

αἰϑεκείνϑμος σῶμα, τίϑαυματὸν, Εἰὺ (ὃ ἀφϑαρην αὐτὸ λαῷ, Τ' ἀἐρα ἔτεμνε; 
πο ὦ ἀλαλαγμῷ» τίφηλολαξεν, ὅτε αϑέξη "; χα! ζοι σνγῇ τίϑηο ἐγίνοηρ, ἢ ϑνδικα 
“ἥρόντων μόνον. ὁρᾶς ὅτι ἐχ ἁπλώς δὲ (αὶ λέξεις ὀκλαμθλύει,., ἀλλ Εἰδέναι ὃ δ 
αὐνὴμ σημανόνϑμον ὅπερ γὺ οὐ ασοϑοιμίῳ ὃ ψαλμοδέλεχον, ὅτι ὅτερθν τι ὁὠλαλαῖο. 
μὸς δηλοῖ, τίω γύην, πὸ ἀρἡπαρον᾽ ὃ ζιγων ςἰγζιϑα φησιν, ον αλαλαγμῷ, χϑηρέςι, 19 

δὰ οὖν νίκῃ ὀῥέζη, αἰ λμόμδνας φαγώτυ, χάτω ῥίψας τίωὐ αἰ μδοτίαν, «ἦν᾽ δαίμονας 
ᾧς πωσαίμϑμος, τίω πλαύζωυ ὀκξωλων, πάντα ματαδαλων “δϑς ὧ βέλτιον, “σοῖς τ 

Φοχαλαν πωτοίδου, μᾶλλον δὲ τσϑθς πολλῷ βελτίονα τίω Φύαιν ἀύαγανγῶν τίου ἡμι- 
τέραν. σουδεὴς γὸ αὐτῷ οὐ δα μομδύῳ λύπέφη" ἐχ αἰ μδοτίας τυραννὶς, ϑανάτε δια 
αι " χαταραν ἰκὶο, ν φϑοραιό, ὐ κακίας ὑχίτασις, Οὐκ ἄλλο δΨ ζοιύτων Ουνδν κ 4χινσ 

λοὶ ποτα ζιῦτα ὠασερ ρα χνίω Ὁ] φῤῥῆξας, δαιμόνων φώλαγίας, ἢ αἰσδὶ ' 
νϑεᾳ ὁ ὠπόυτα ζᾳῶτα ! φλύσας, αὐηῆλϑε κατορϑώστις ὦπερ ἐθυλέτο. δ[9 ὁ Παυ- 
λος αὐτῷ ὃ ζόπαρον διηχϑύνϑμος ἔλελϑυ᾽ Αἰπεκδυσείμϑμος ζαὰὶς Ὡρχας δῷς ὀξυσίαι, 

" ἐδευγμιάτισεν εἰν πϑϑῥησία, ϑολαμιθ θύσεις ἀδθες εἰν αὐτῷ. κὶ πάλιν, ἐξαλείνψας Ὁ καὶ ἊΝ, 
ἡρδμ χειρόχραφον, ὃ ἑω ὑπο ενὴντίον ἡμῖν, καὶ αὐτο΄ ἦρκαν ὧν τί μέσυ, πρελσηλῶ" 49 ΜῊ 

ἢ ᾿ 
μἱ φαυρῷ. 

Κύριος ἐν φων σεύλπτιγίος. Παλν ὃ ἀδδ' δυλοῖ, τοτέφῃν, οἰρνύνη λόιμο 

τρώ. ὠζωθλαϑὺ ἕτερϑν τ νοητέον, ὃ αἰξιφορὲς, ὃ σαφές, ῶ διωλύγιον. καίτοιγε 
᾿ τῇ 

ω 



᾿Ρ ΠΗ 

ἡἶτον; 

μώπι, 

Εἰς (δ μς-. Τά. 6:7 

πῦπ συτίεὶς ἔγγω τῦτο γνομϑιία ἘΝ ὅτως ἐδμεν σοιφὲς ὕσερον, ως σοϊλπιήος ἦχον 

αἰρολέοϑαι. ὠκᾷιο γ) Ω λα,ϑρα ήρουϑρμον τῦτε, “εἰς λέδὸν οἱ οἰκοιεύτων τίω 

οἰὐφυμδμίευ ν ἡγσόησεν ΩΝ ὅτως ἰδρ' ὀξεκαίλυψι ἣν Ὡραγμῦ ΤᾺ ἡ Φύσις, ὡς σείλπι- 

γέ ἠχούσης, μάλλον: Ἀ πολλῷ πλέον [ὀκδολότερον νέοϑει 1 Ὁ δὲ ὅτω σείλ. 

5. πιγξ ἠχούσαι ἀπϑμίῳ αὐ ἐκαίλέσεν ἔχὶ τίω λα» Οκείνζωυ, ὡς μῷ ̓Ὠὐταὴ Ω ἤΘρα- 

μξβ φωνὴ τίω λὐαξασι ἔδειξε, βενντῆς αἀἰπασης᾽ ̓ μάλλον κατάδηλον τὸ πράγμα 
ποιήσεισα. σὲ Ὁ αὐ βεοντὴ ἡ στῶ τίωὐ οἰκουμϑῥίωυ ὠκάλεσει, ὡρη ἜΝΙ πραγμα- 

τῶν ἐλίδειξις τοῖς τε ὀζᾷε τότε, τὸ τε τω ἐσομϑῥοις. καὶ Ὧ βενντὶ τοῖς πα- 

ἐνόσίν ὅθι χαταίδηλος᾿ αὗτη ὃ, παίσαια ϑρεαῖς σείλππιγίος λαιμικσρότεφον, ὁ βεντῆς 
το σας ἔφερον ὑχιδείκνυται τὸ ὁ γελνηρδιον. οὔκ αὐ δὲ τις αἰαδῦτοι σαιλπιγήας τὰ σύμματοι 

ἫἫἭ πὐποσύλων Εἰπὼ, ὀχὶ χαλκηλαίτους σαλπιήας, δλλαὶ χευσὶν τιμιωτέρριςμὺ λί- 

ὃν πολυτελεφέρᾳς, ὅζῳ τί δϊιυ οὐκ Εἶπε, σείλπιζος, δλ οὖ Φωνὴ σοι λατιήος ; ἢ τὸ 

ὁμόψυχον αὐὍἶὍ διλών" καϑοα τ καὶ ὁ ΤΠΙαῦλος λέγ, Εἴτε δζωυ ἐγω, πω ὧνχ φνοι, ὃ ὅτω 

κηρύοσορδμ. ἡ πάλιν, Τούη) πλήϑοις ῥ᾽ πιφευσείντων δὴ καρδία ἡ ἢ ἡ ψυχὴ μία. 

1: ἐσαλπιζον διέ Εἰς πολέμιον καιλθεώτερ, δλα ζα νικηϊήρλα δ)αγζελιζόμϑυοι. χά- 
θεῖν γ. Ἰχὶ φρατοπέδων, ὑτὸρ Εἰς πόλεμον Εἰσίωσι μα ἣἊ σημείων » έϑη- 
γϑιῶῦται αἱ σώλ-πιήες ὀζοιῶσαι ὥν' ὁ αἰρονζᾳ, τῇ γψ, Ὡμλω τῇ ὠκϑὴ ̓ ὅτω καὶ τῦτε ἐ- 

γίνε, ΜὩἰποφύλων οἰκίων Εἰς ἐκοίφην πόλι, ἤχοιωυ α ̓ σοίλπιγίς » ἡ ἀσϑϑς τίωω 

ἀἰχρύασιν ὡπόμτις ὀϊζεγέο 

9 6 Ψάλατ τῷ ΟΝ; ἡ ψάλατε. ψάλατε τῳ βασιλῴ ἡμδ ψάλατε. 
7 σὰ βασιλϑὺς “πάσης τὴς γῆφὸ Θεὸς, αίλοτο (Δωετῶς. ἐδασίλβυσεν ὁ Θεὸς 

ὙΧῚ τὰ θϑγη. Διηγησαίρϑρμος ὃ μέγεϑος τῷ κοιτορθώμιαιτος, καλέ τέων οἰκα-- 
μδύίω Ἰγὴ τίω θὐφημίαν πολλῆς τὴς απουδὴς. δ9 καὶ αὶ διυπλασιασμώ χέ ἌΝ ὃ 

"δ βῦχ ἀπλώς καλῇ ψώλω, δυλα μ᾽ πολλῆς Τῆς (μμέσεως. ΟΙΩΝ 
λς (Ἰωετῶς ὑχατοιμαλοντερ, φησί, χὰ γολυνρδία, εὐνούσουγτες τὸ μέγεθος ᾿αηίβως 

μόν. ἐμὸὶ: ὃ , δυκξ καὶ ἐτεόν τι αἰνίεοϑαι οἱ τὸ ν Εἰπεῖν, (ἀωετῶς᾽ τὸ μή φωνῇ μό-: 
νον, δλλὰ ἔρις ψούλειν, τὸ τὸ μη γλωῆη μένον δλλα καὶ βίῳ. ἐξασίλδυσεν ὁ ϑῶν 

Ἰλὶ τὸὼ ἔϑνη. Αἴλλος, Επόμω .}} ἐϑναν. Καὶ ποίδρ βασιλ εἰδν οὐ ζυῦλεί Φησιν ; 

ὀχενξωυ τίω κτ ΚΡ Ὁ τῇ τῆς ; δημειαργίας Ἅδγϑν, ἀλλα ζυυτίων τίων τῆς οἰκειωσεω. ἐξα. 
20 ἡλόυε Μ Ὁ ἕ ΓΑ τῦτα πότων, ὧτε δομιικροὺς κ᾽ ποιητὴς ὡν᾽ γιωὶ ὃ καὶ ὁκώτων, » 

χάριν Εἰδυτων᾿ ὃ ὁ μεγίπης βὐφημίας ἄξιον, καὶ Χ) πολλοῦ τῷ ϑου ματος᾿᾽ ὅΤΙ ὁ πϑϑ τό- 

τὸ ὑδριζόμδυος αὐτοῦ Ισδωίων, Τσαυτίωυ πϑβεσκόνασε δυέϑαι τίω μεταξολζω ὡς 
πθυτουχού τὶ τὴς οἰκουνϑμὴς ἀδεοῖ, - ὁ ὦ μήτε ποφίζς ὀἀϑαγνόντες, μιήτε νόμῳ συγ-: 

παφέντες, Ἀλλὰ καὶ ων διοιώδεις ΜΩ ὅσπον ὄντες, αὐ ϑρϑον μετεξαλλοντο, ἀ πϑύτα ὀκή- 
33 1ἃ ῥίψαντες ζᾳ τὴ “Τῆς πλάνης, λὑν ἐτάγησαιν, οὐχὶ ἰ δύο, καὶ Χ τόδα, ὡ πίοσοιραι ἔϑγν, ἡ δέχοι, 

δλλα "χὰ πὸρ τοι, τῇ τὴς οἰκουρϑῥης " οἰκϑευῦτο. 

ΟΘέῤξχαϑητω ἔχὶ Θρόνε αἰγίν ἐὐτι,. ΤΩ͂Ι, καίϑηται ἴλὶ «ϑεόν: βασι- 

λθλαι, φησὶ, κρατᾷ. ὃ χαλώς Εἶπεν, ἀγία. νὰ δὲ βασιλθύει μόνον, λας ἃ αγίωρ 
βασιλθύει ἡ ον, αἱ αγίως βασιλόνει: ; καϑειραΐς. λύϑεντοι ὙΥ: ἐλ τίω Ξργζω ἐ ἐρ- 

40 λόνδμοι ζυτίω, αὐτὴ τὴ διωαμει πὲ αἰδικίδν κέγφίευται᾽ ὀκείνη Ὁ ὀρμέπαφος 

ῬρῚη πϑρτὸς ζοιότῳ, καϑαροὶ καὶ ἡ ἀγίω, Θυτῖδ δ ἀπατι, σοὶ ἀλλοτι ΔῈ τοιότων ὃ 

ϑιχαφήρλον ὥκᾷνο αἰ αι φλείειὶ ν «ὐ᾽ Ῥαλογίζεται᾽ ΣᾺ ἐ ἐσ χϑουρϑὲ» Εἰλικρνὲς, πείση 
ἐπέχειγα χαϑωρ9 θ9τῆτος ὠπαφρατῆοι, αἰ αλοίμπον αἰφατῳ τῇ ἡ δυξη, ᾿ 

ὃ Αρ- 

Ματῇ χϑ, δ, 
Ῥω. ε. ἢ, 

Κολ, αἰς. 

ἀςΚορ."6. "πὶ 

Πρρξϑιλβ, 



ὅς ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕἙΡΜΗΝΕΙΑ 
β 8 Αργντες λαον (ἀιωήηθησοιν κζ πἴ Θεοῦ ΛΟραμ, ὅτι Θεοῦ ᾧ χρᾳυταιρὶ τὴς 

γῆς σφόδρα ἐπήριϑησαν. Εὐζωῦϑα δείψυσι τίου ᾿ἐγχέίτοσιν ἢ ϑυωγίελίν ὅτι οὐκ 

ἰδιωτων ἥψατο μένον, δνλα αὶ αὐ} Ὁ 'ρζῴδημα ἐγθντων ἡ δὴν Ὠχὶ  ϑρόιουχανη. εὰῳ 
εϑύων ὅ' βασιλικοῦ. Εἶτα δερψες αὐτὸν ἔγτα ] χαινῆς καὶ παλαιᾶς ἔνα (Θεόν, φησι, Δ Κνῦ 
τ᾿ .“οΑἡ,ΓἼ ΑΝ η» )ῶ:: ν ἡ ττξε ι ! ν, ΔΝ ΑΔ αι μ" 
Ὁ Θεοῦ Αδρκαὶμ, δῤτὶ ἜἜ, αὑτὸς (δῖ ὁ χαὶ [Μ᾽ πσδϑπατόρων Θεὸς, ὁ ὸ (δ νόμον ὠκείοιςς 

Τρνμλαλα - διδωχώς. ὃ] αὶ Ἱερεμίας ἐλογο᾽ Διαιϑήσομαι ὑμῖν αἰ αϑηκζω χαινζωυ͵ αὶ κῸ τίω ὅζᾳ- 
ϑηκώωυ, ζὼ διεθέμιζων τοῖς πατράσιν ὑκϑν εἰν ἡμέρα, Ὀγλαίουδῥο μα τὴς χειρθς αὐ! 

ἐξαγαγῷ «ὑῶν ὧκ γίρ Αἰγύπῆα ̓ δυιχρυς ὑπ ὁ κανὴς δ παλαιὰς Εἷς ̓ ὁ αὐτῆς ὅιι 
Ἀκρὶχ, γικῦ, γομιοϑάτης. ἐ ὃ Βαρεχ πῶλιν ἐλέγαν Οὐὑτος ο Θεὸς ἡμίϑν᾿ δ΄ λογοϑησεται ἔτερϑς τγρός . 

Ι αὐτὸν. ἐϊξθῦρε πάσοιν ὁδὸν ἔ)χιςή μιης,ὁ ἔδωκεν αντίω Ἰακωδ τῳ πεαδὶ αἰστύ καὶ Ἰσραὴλ τὸ 
ῷ ἠγαύτηνϑύῳ αὐχυ᾿ ἀυτυ" ΜΙ ἢ ζῶτω Ἠγ τῆς γῆς ὠφὸν,ὺ ζοῖς αν,ϑοϑποις (ἕωα- 

] κφραφη᾽ " δηιλον δι ὁ (δ νόμων δεδωχως αὑτὸς ἔθῚν ὁ Ορκωϑεὶς ἡ ὁ ((ρικωϑεὶς αὐτὸς ῷ΄ χγῃ 
(φδυιόμον δέδωκε. τἴτοκ ὁ πσορφήτης λέγη (ωύρϑησαν μ᾽ Φ Θεο Αξρᾳαμ. δὴ 

Ἑζρφιίίος αὐτὶ ᾷ, μτ' Θεού, ἔμ ἐλωί Αἱδρραμ. ᾧ πῶς τῶτο γέγϑνεν ; ὅ7| τῷ Θεού Ὧ) 

χρᾳταιοὶ τὴς γὴς στρόδρα ἐπήριϑηστιν. ζίνες 5 (ὦ) κραταιοὶ τῷ Θεού, δλλ᾽ ἢ (ὦ ὑπίρουις 

λορ(ὦ πιροὶ πλύτες ; Κ 7 γὸ Τσῶτον ἔλαμοψαν καὶ διωώαμις αὐν δὴ" οὐκιρούτησοιν ἀπὸμ. Ὁ 
τῶν. ὡχωλαῖς αὐςβυνχε ψταιουὶ ὀκαίλεσε. πὼς Ύ χρουταιοὶ (ὦ) πυοϑς ὦπασαν ἢ 

᾿ οἰκουρϑμζωω τἰδαταξαίνϑροι, πυϑϑς δοιίμονας, ποδὸς δχρίδολον, πσοϑς δήμϑς, αὐϑὸς 

Ϊ πύλεις, ασϑϑς ἔϑγη, τσοϑς τυρφίινους, κατοὺς ἡμιροίας, πσο)ς κολοίσεις, παρ ϑς τήγανα, 
}} πσοϑς κα μένους, τσοὺς (ιωΐφάν, κθὸς φύσεως τυροννίδω, Ἦ Δ πϑϑτα καϑελόντε, 1 "κἀὐα 

αὶ ὑψηλότερϑι πότων γμόνϑροι, ᾧ μηδενὶ χειρωϑώτες; “πῶς ἀκρῳτοιοὶ ἢ μ( Τ᾽ τελθ- ἈΡΩΥ 
' τίου Ὀσοιύτίου Ἐχιδεικγύμῦμοι τίω ἰοχοιυ', πῶς κα κρουταιοὶ, ὧν ζρὶ ρήματα ἀδώμαν-. ἰὼν 

τὸς 61 φεῤροτερα, ἡ σὐτοθὶς αὐτὰ χρόνος ἡλείξεν,δλλαὶ αὶ χαθ᾽ ἐχαίτην Ἐχιδίδωσι τίωυ ἡμέ. κα 

οφντῶ δ αήελικού κηρύγματος πύμτη κ) πϑρταχοῦ Δἰφτρέχονοος Εἰς ᾷᾳ τὴς οἶχευ. | 

ῥϑῥης πληρώματα ἢ αἷρ δὲ τῦτων αἰπϑρτων ἐυγαραφήσωμϑῳυ τῶ φιλάν,ϑεῦπῳ : 

Θεῷ, ὁτι αὐτοῦ ἡ δόξω χαὶ ὃ κρ οὗτος, νιῶ χαὶ ἀεὶ, καὶ Εἰἰς τοις αἰαίγας ἢ αἰώνων. Αμέω. 

; όχι, μζ ΩΔῊ ΨΑΛΜΟΥ͂ ΤΟΙ͂Σ ΥἹΟΙ͂Σ ΚΟΡΕ. ." 

Ι 1 Μέγας Κύέμος, καὶ ἐνετὸς σφέδρα εἰν πόλει τῷ Θεοδηήκδν, ἐν με 4: 
| γίῳ αὐτϑ. ὕ» "Ἐὺ ριξών ἀγαλλιά ματι πείσης τὴς γῆς. Ετον μὴ 

᾿ Θ»» Καλῷ βλαφήματι,γσβμθτ πάσης τὴς γῆς. ἄλλος," Απ᾿ρ: ̓ ἐν ά 

' Ι χ'ς ἀφωριογκέγῳ ογλαΐσμοωτι πείσης τῆς γῆφ. 

ὃ Θθ 5 4" Αἱ οὐζιυύϑαω ἀπαλλαγέδο πολέμων χαὶ μοίχος ἐλάϑερίδν δαλοὶ ̓ 
Ὁ σὴν Ὁ» ἐπϑμελϑέντες αἰπὸ τὴς Βαξυλωνίων,χοὶ τῆς μαχβῴ 3 

! "Ξ απαλλανγέντες αἰχιμεαιλωσίας τίω πατρῴῳ αἰπόλοθον γῶν, ὸ 

«ὦ πολλοῖς διέφυγϑν πολέμιφ,θ0 φοιουτες ἀν πόρταν ᾧ τύ- 

ζ 9 τωναϊτίῳ ἣμ αἰγαϑών,τύτες ἄδουσι (βούμνοις, χαί φασί μέγαι 
ἊΣ, Κύρκος, αὶ αἰνετὸς σφοδρά. ὃ Ζ, μέγας, λέγϑυσι, δ ὃ πόσοι, . 

οὐκ ἔτ. οὐθεὶς γὸ τῶν ὑθχέσαται, δἰ αὶ ἐπήγατε, καὶ αἰνετὸς σφόδρα. τῆς γὸ μεαιὸ 
»αλωσιώης αὐτά οόκ. ἐτί πέριξ. ὃ ὁ λέγ, ζοιούτον ὅ61, δοξαζεω αὐτὴν δεῖ 1 αἱ 
μένον, ὺ τὔτο ν᾽ «ἰῷ Ξολῆς αἰπαίσος᾽ αἰνῷ, αὑτὸν, καὶ Αἱ οἱ ὃ μέτεϑος τῆς θσίας δ, 
πειρϑν ΤΆ κα) ἀκχαταληοον, αὶ δζῳ τίω χαβοολώυ ἿὟ θϑεργεσιοὖν τῶν οἦ ἡμαϑ 

Ω 



ς Ἐἰς ᾧ μζιγάμ, 6:3 

χαὶ γὸ ἐξυληϑη, ὁ ἴλωσεν ὧπερ ἐδυλήϑη. οὖν πόλει ζ Θεοῦ ἡάϑν, ὧν ὄρει αἰγίῳ αἰστί, 

τ λέτε; ἐκᾷ συγκλείεις ἀντ αἶνον, τῷ μεναΐλου, Ἔ αἰνετῶ, εἰν τῇ πόλει, ἡ οὖν ῷ ο- 

μι: ᾽ τῶν λέγω, φησὶν, ἀλλ᾽ ὅτι ἡμεῖς παϑϑ τῶν ἄλλων τῦτον ἐπέγνωρϑν. ἢ δζᾳ τῦτο 
δὼ Εἶπε, δ, πόλει τῷ Θεούδήμδ", ᾿ ϑέλων δηλαΐσαι, ὅτι δχρὶ τῶν Εἰς αὐτίω γινο-- 

τ μϑύων ϑιωμαίτων ἐδείηθη αἰὐτϑ ἡ μεγαιλωσευύη κὶ ἡ δόξα." ὅτι ον" αὐχ μοιλώτοις,(δὺ ἀ.- 
πεῤῥιμμένοις, «ἄν: ϑὐκατωφρονήτος, τοις καϑούεῇ» ἐν άφῳ τῇ πολεμία, κατεχομϑμοις 

ἢ, τῦτος αἱ ϑρθον ὅτως ὠκλοόμψαι παρεσκθϑασεν, ὡς “Μ᾽ χρντησαντων αὐδ,λ μέσ, 
ὸ ἐπόνελϑῷ, ὁ πυδὲς τίω παοϑτέραν ϑὐημερίὸν ἐπθμαγαγεῖν,ὁ ὃ παλαιὸν τὴς πα-- 
χοίδος δἰ ποδοιώωι λῆμα. δείκρυσι ἥ 2.5} αὐτόν, φησι, ἡ ῶ μέγεϑος ΔΨ κι σμαΐτων 

1ο ὁρωνϑῥων᾽ δλ᾿ 25΄ (Ὁ πλείοις αὐοητότερον διέκειντο ὃ παλαιὸν, τσδϑείϑησι ἢ τω 

πὶ ΝΜ πολεμίων καὶ τίωΣ ὐπὸ τῆς νὔοις γναΐσι, (αὶ οὐδάδυξα ζοῶτα ξόποωια (ζωε- 
ὡς ἱκαῖς, ἡ τίω Ἐχὶ ὃ βέλτιον μεταξζολέω ἐργαξόμδνος, ὁ “ὉΡ ἐλπίδα, ᾧ πυοϑσϑοχί- 
ἐν ὥπασαν ταὶ ζοια ύτουϑαυ κατοργῶν. πόλιν ὃ ἀυτύκωλα ὐτίω, }ἐ ζιὶ ἀλλας ἀ. 
πουςερῶν ἀὐτῦ. τὴς παρονοίας, δλλαὶ δεικψες γϑτυς πλόον γὴ ἫΜ ἄδλλων ἐχογζζς ὶ Τ τὴς 

το γνώσεως λόγϑν. ἐκᾷναι (ζ γὸ καὶ τὸν τῆς δημιισργίας μόνον λόχϑν ἀντι ἀν λέγϑιντο᾽ αὖ- 
τ ἢ, ὁ ΚΟ Τ' τῆς οἰκειώσεως, καὶ δζρ ὦ πόῤτα αὐτόϑιζᾳ ϑυυύματω γίνεωϑαι. ὅτι »ϑὺ 

ἥιυ ἡ πόλις ἐλέγεν» τῷ Θεοβ'" νι ἢ πόύτες ἡμώς τῷ Θεοῦ λεγϑᾷθα. Οἱ ἡὸ το Χοκο Γῆ χϑ, 

φηῦ, φησι, τί σείρκᾳ. ἐφτιύρωσαν ((μωὺ πεῖς παιϑήμασι ᾧ Κ ζχηϑυμίαις. Εἶδες δἰροτῆς 
ἴχίτασι. δύᾳ τὰν ᾧ δρος λέγον τῷ Θεού, ἐγ ὀκῶ ὁ Θεὸς ἐλερφισγάψετο. δ εἰ- 

οζω ὠγαλλιά ματι πάσης τὴς γῆς. πολλὴ ἡ ἀσείφεια, ὅ βητού" δ}9 ασοοσέχεν δεῖ. τῳ" 
κ " απλώς ὀῤαγνώσχοντι πολλζωὺ τίω ὡΔποολὸν ἐμιποιᾷ᾽ ὁ 5 μ᾽ ακριζείας αὐτοὶ 

Ἐχιὼν, ὄψεται τίω αἰκφ»λουϑίλν καὶ πίω σειρφὶν ἀκρίθη ΕΜ νοημῦχ. ὃ Σ λό, Οιούτον 

ἴ2ι. μέγας Κύριος ἐν πόλει τῷ Θεούη δον ὄρει αἱγίῳ ἐυτυ ἐνεκζ νντατές!, καιλως 

ἡξων, καλούς πηγνιῷ, καλαῖς βεδαιων αὐτίωυ ον χαρᾷ καὶ ἐνφρϑσιωῃ πέσης τὴς οἰκύ- 
25 μδῥης. τθν χαὶ ἄλλος αἰγνπόνϑμος, ἀφωφασμένῳ αἰ’ λαΐσματι παΐσης ὃ γῆς, Εἶπεν. 
ἀγλόίσμα "ὃ αὑτίω πάσης τὴς οἰκουνϑῥης ἡ ἐυφρϑσιωύζω ἐποίησεν. ὠκ49ιν }5} ἡ 
πηγή Ὁ ἐυσεξείας, κα δ ϑεογγωσίας αἱ ῥίξαι χαὶ αἱ ρχαί, ζοιαύτίου τοίνιωυ αὐτίω ὃ- 
σαν ἐβρίζωσε, χα καλοῖς ἔπηξεν, δχὶ κόσμῳ Ὁ οἰκουνϑῥης, ἐχὶ αἰγαλλιαί ματι, Ὠχὶ χα- 
μᾷ πάσης “Ὁ γῆς. Ὁ 7,5} διδαισκαλᾷον “ γῆς, ζῷ Ἰεροσόλυμᾳ τότε ζιδ᾽ ᾧ (Ὁ βυλόνϑδμοι 

20 ἄς ὡσολαύεν χα] κριλλωτείζ ἐοϑι χαὶ κοσμφοϑαι, οὐντεύθεν ζῳ δίοντα ἐμόυθανον. 

ϊ οὐκ Εἶπε βίζωσν δ δ χα τῷ» δηλών, ῥιζῶν Εἶπω, δ᾽ θ᾽ εμξών. Εἰ3βέ- 
λει αὐτὸ αὶ κτ' αἰαγωγάώ λαῷ,» 4 Ψ" αυραγμμαΐτων τίωὐ ἀλήθφλν. οντεύχν γδ 
ὃ ὡγαλλίαμᾳ πουταηθ ὁ ὃ οἰκουμδῥης γέχϑνεν, οὐτεύθον ἡ ἐνφρϑσιωώη ᾧ ἡ χαρα, «ον» 
τόνε αἱ πηγαὶ Ὁ φιλοσοφίας, ἔγθω Χολφῦς ἐςοωυρώ,ϑν, ὅ9.ν (ὦ) ἰπύφολοι ὀξωρμίησαιν. 

5 Ἐκ "ὼ Σιων ἐξελεύσεται γόμιος, Φησὶ, χαὶ Ἅϑηϑς Κυοίν ἐξ [ερϑυσαλήμ. ταὶ μίξας ἢ ὡ--: Ἡριβιν. κ 

ϑαγώγες ἡ γδραὶ αὕτη ἔχε. β μύχό 
Οη Σιων πὸ πλδυροὶ τῷ βοῤῥα. Αὐλλος, Οὐη Σιὼν ὦ μηοϑὶ τῷ βοῤᾳ ὦ 

δ Εξρκίος, Αρ Σιων ἰερηϑή σαφύν. Τίνος ἕνεκεν τῷ βοῤῥώ μνημονθυειγιῶῦ, ἡ τῷ τόπου 

τίω ϑέσιν ἡμῖν αἰπνογράφει: ν᾿ ἐγλεύϑον (μωεχῶς ὁ πόλεμος ὠδθις αϑεβῥιπίζεη», 
40ΝΨ βαρφάρων Ὠπτων" ᾧ (ἀωεχῶς ( ατφόφῆται τῶ λόγϑυσι πὸ βορρώ χα- 

λοιώτες " ἡ λέδητα ὀκφϑω χαιόνϑμον ἰ πσουφάφυσιν, ὅϊτω γὸ ἡ Περσῶν χῶροι κεῖ-- π᾿Μμ.4.. 
τα τοδὸς πίω ΠΠΔρωςινίω. θαυμάζων τὸ πλνηνϑμον, τὸ ἐπήγαγε, δηλῶν, ὅτι ζώ- 

τίω τίω (ἰωεχὼς ὠκέ)ων «ὐοχλουμϑρίου αἰχείρωτον ὁποίησοις. ᾧασερ Ν᾽ αὐ εὐ κι 

᾿ λέρρ! 



δ ῦῖ 

466 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 
Αέγϑι αὐδὲ σώματες, ὅτι τὸ μέρος οὐκιξνο τὸ αἰοϑενὲς ἰευοότερον Εἰργάσω " τῷ δ αἱ 
νὑτὸς οὐ ζυῦϑα αἰνίηεται,λέγων᾽ σι ὅ)εν οἰμωγαὶ ᾧ δείκρυα, δεν αἰ αυύθεσις δ, συμ. 

, φορών, ζωῦπα ἡδονῆς τὸ μέρη ἐλιπέπληςαι, τωύτα ἐυθυμίας᾿ ὅ3ν ἀπειλαὶ, ἡ Φόδοι, ἃ 
κίγνδγρυοι, εἰντεῦθεν ρα ἢ ἐνφοοσιωύη, αὶ συνεὶς ὠκᾷνο λοιπὸν δέδοικε τὸ μέρος τῆς 
Κ)ίσεως τὸ βορειότερον, Οὐ δὺς χαύμνει, συυδεὶς ὑφοραται, αἰλλαὶ πόρτες οὖν ἐυφροσιμῃ͵ ὁ 
σῦ ῥιξωώσαντος αὑτίωυ οὖν ἡδονῃ. Η πόλις τῦ βασιλέως τῷ μεγάλν, 30 
Θεὸς οὖν ταῖς βαρέσιν αὐτὰς γινώσκεται, ὅτὸν ὀμτιλαμόθῥηται «ντῆς. Αἶνος Ε. 
γνώθϑη. Αὐλος ΟἿ Θεὸς ὧν τοῖς βωσιλείοις νὰ γγωιϑήσε") Εἰς ὀχύρωμα. Αὔλος, Ο 

Θεὸς ον ἔβαρεσιν αὐ ἐγνώοϑη Εἰς ὁ δέελέο νι, αὐτίω. Δνακηρύῆει αὐ ὃ ἀξίωμα, 
᾿ ϑφημίαν ὦ φέφαμρον, λέγων, ἡ πόλις τ βασιλέως τ μεγάλν. Εἶτα δεικνις “πὼς ι 

81 πόλις Ὁ βασιλέως Ἔ μεγαλε,τὸ,οὐν τ βαίρεσιν αὑτῆς γνώσκοται, ἐπήγαγε, πολ- 
λέω πγοϑνοιδν" ἐμφαίνων, ἡ ὅτι ὁλίωυ δὲ ὅλης σώζει εἶχ ὀλοκλιήρϑυ μόνον αὐνδ κηδόρϑμος, 
δρλλαὶ ἢ χαθ' ἐκάτεν οἰκίαν ὑπχεδεικρύμϑρος αὐτί τέω πυεόνιλν. ἡμῶν Κ᾿ γα ῦ ἃ χορ ἥδ 
τότυ γνώθαμος, τοῖς ὃ ἐηϑροῖς ἢ ἐντεῦθεν αὐτε πύου ἰαχουὺ ἔδειξε, καὶ γῈ Κλ τὸ Εζε- 
χίαι νέφος βαρξαρων ἐπελθὸν, ἢ πᾶσαν αὖ τίω καϑουνῦ οὖ σαγέωύη κυκλώσαντες, ἀ. 

στῦλϑον τὸ πλέον αὐ δ" χατωλιπόντες νεχρους χ. ἕτεροι 5, πολλοὶ πολλάκις Εἷς αὐτίω 

Εἰσελθόντες, αἰομρυυϑάντες ἀῥεχῶρησοαιν. ζωῦτα δὲ πόὐτα τῇ τῷ Θεοῦ πγδηνοία χᾳ- 

τωρ)ώνη, φησίν, διὸ λαμ Αὺ αὑτίω ἐποίησεν. υὶ ἢ τῷ λαμυπνρα ὃ μόνον, δυλά καὶ τῷ τἢ 
ὅτω λθμανρα ϑμέαϑει, μεγάλη γέγονεν. 4 Οτι ἰδου (Ὁ βασυλᾷς τῆς γῆς 
(μυήρϑησειν, διήλθοσαν ἘΧῚ τὸ ἀὐ΄. Αἴλλος, δου "ὃ Φ βασιλῴ; (μεταξάν»,"Ψ 

5. Αὐτοὶ ἰδόντες ὅτως ἐθαύμασαν, ἐτουφοίηϑησαν, ἐσοιλεύγησαν, ἔξΞ μος ἐπελοίδῳ» 
«ΟΥ̓́Μ. 6 Ἐκεῖ ὠδνες ὡς τικλέσης᾽ οὖν πνεύματι βιώῳ (Αἴλλος Καύσω. 
γος. Αἴλλος, Δί λυέμα βιαϊν) ((μυτο ψῆς πλοῖα Θαρσεῖς, " 

Αὐλος, Κατεαξοις. Ο 9 Εὐρφίῖος, Θεοσω(έρ. Εν ζωῦϑοω πόλεμον διηγεῖται, πὸ- 
λέμον χαλεπὸν » Ὁ συγκχεκροτημϑμον πόρτοϑων, Ὁ γίκζωυ λϑιμασδοτέραν. ὯΝ ΝῚ ΠΝ 

πεν, ὅτι ὀντιλαμθλρεται αὐτῆς, αὶ πολλζω ἐχιδείκγυται τγόϑγοιαν, δείκψυσι λοιπὸν χϑὶ 
πῶς ὀῤτελαμξλώειρ. μυφίων γὸ ἐϑναΐν ὀπελϑόντωνγ τῷ» Ν᾽ δα ὅ πλήθους δ βασι 
λέων δολοῖ ) χαὶ θχ α'πλαῖς ἐπολϑύντων, δυλαὶ ᾧ συγκεκροτηνϑῥων καὶ [ευτεταγμδύωι, 
τοιαῦτα τέγρνε πσραγματο, ὡς αὐοδν θαυ μαςαὶς δ νομϑέους “Ἵ] αρδαδόξων Ὁ μὰ 
αἰπελϑεῖν. ὅτω Δ ὁ πόλεμος ἐζοπού)», ὡς νάρκης  φοίκης αὐζῶν' ἐμπληιϑεήζ ᾽ 
λύαχωρᾷ᾽ ᾧ μζ' πολλὰς Τῆς αἰγωνίας απεπήδων (Ὁ πολλοὶ (ἦν ὀλίγους δείσαντω ὦ 
((ιωτεταγ ϑμοιβιὶ διηρηνϑμοις᾽ καὶ ὠδινάσης γοωναικὸς σὰν ἀμείνον διέκειντο. οϑον δὰ. 
λονως ἐ κτὶ αἰχολυθίαν αἱ, 865 πίνζου ὁ πόλεμος χατωρϑούτο, δλλλαὶ Θεὸς ζω ὁ τίω 
μώχίω φρατηνγῶν, ὁ αὶ ζῷ Φοϑνήματα αὐνὴνδι καὶ μόνον κωταξαίλλων, ᾿δμαὶ καὶ τίωυ φᾷ ̓ 

γοιϑω αὐνῃδὔὅ᾽ κατασείων, ἡ ὠδινας αὐζ!ς ἐἰγτιθεὶς, ταὶ ἀῤῥητον φόζον τινώ ἀδδις ἐργαζο 3" εἰἤοῦ 
βϑμος. ὦ ζαωτον γέχϑνεν, οἷον δὼ Εἰ φόλου πολλοζναυτικοδ (μωελβοντος, πγεύμα ἐμ- μὲνὰ 

“πεσὸν χαλεπὸν ( μυτοίήε πόρτα (ᾷ πλοῖα, ἡ καταδύσειε ζιᾷ τϑιήρεις, ὦ πολλίω ἀδρ 
αἰ 3,990 ἐμιαἰλοι τίωὐ ταραγίω. ὦ ζιῦϑοι γδβ μοι Ὁ. οἱ τῷ οἰ πτοδείγμιάτος αὐτο μὴ 
τότε ἔυχολον τῆς νίωης δυχεῖ δνιλοιωῦ, ᾧ τῆς ταραχὲς τίω αἰχυρφολέω. Ἐ ὸ γὸ νανο δ ων 
τικῷ χρησαίμϑμοι φύλῳ ἡ ὅτοι,ὁ πο οα, μόμϑμοι ἐκ μακρᾷς ἴνος ᾧ ̓ δηοτθίας χθόϑν 49 ἤν, 

ϑασερ ἐνιπγεὺ μαΐι βιαίῳ τῇ ΘΡΎΥ τῷ Θεού πόρτες αἰπώλοντο. "9 ἡ ᾧῷ πϑπον δὸ- πὴ 

λώδ ὅ3εν ἦλθον, ἐπήγα:ε, τὸ, Θαρτεῖς᾿ ὅτω "ὃ ἡ ὁ Εσρριῖος ἐδήλωσε δζρο τῆς λέξεων, Ἂ 
ἰὼ καὶ βδεϑήχοιμϑρ ὑμδὴ! χριν Εἰς τί λῤώγνωσιν τῷ ῥυτϑ, ἃ τῶτο τοίνωυ ὅθ! Εἵ- 

“τὴ " 



Εἰς δ μζ. Ῥω, 6δε 

“πεῖ, ἢ ἐκῷο, ὃ ἔμπσόϑοϑεν ΕἾπον᾽ ὅτι ὥασερ τὸ πλιοῖα (Θαρσεῖς ἀγεμος χαλεπὸς 
ἐμπεσων ((μυέτοιψα πολλακχις᾽ ὅτω δ τὸ πλήϑη ὠκῴνα (μωετάραξεν ὁ Θεύς. 

7 Καϑαίεὖ' ἠκούτα μϑμ, ὅτω ἡὶ Εἴδομδμ εἰν πόλει Κυοὶν “Μ διυνάμεων, ἐν πέ- 
λει τοῦ Θεού ἡμϑν. 

9, Βῆδες πῶς τρλυότερον ὀξητεῖται Ὁ "6 ριζων. καὶ γὸ Εἶπεν, ῦ ῥιζωσας, αλλ’ δ᾽ ῥιζῶν 
ἐέλιυυς αυυτέσι, διδινεκῶς σασοϑιοοῖν, ϑιινεκῶς κηιδόϑμος, διωνεκῶς πειχίζων. Εἰπὸν γὃ τὰ 

συμθλύτα τότε, ἐΧὶ τὰ παλαιαὶ ἀγάτει διηγήματο Τ᾽ λόγϑν, δεικψυς οτ! ζωωτα ἐκείνων 

συγξενῆ. ὦ γὸ ἠκϑυσαρμϑβ, φησιν, (αὶ ΟΜ ῥημάτων, ζωῦτα Ὀχὶ ΜΔ ἔργων ἑωροίχα νϑρ, 
ζς γίχα, τὰ ὅγπαια τῷ Θεοῦ, τίω κηδεμονίλν, τὰ τδαάδοξα ϑριύματα. υ δ δικέ.. 

Ἰολιπε ὁ Θεὸς αεἰ τα ἐργαζόνϑμος " ὥςε αὐτν 21 χαὶ κινδυυύων αἰπαλλαϊῆειν, χαὶ 
“δὸς ϑοογγωσίλυ χειφαγώγεῖν. ἡ χαλώς ὁ ασϑοφήτης ἐμψημόνξυσι ἫΜ στο ϑ “πολλοῦ 

τῷ γρὸα Ἄνομϑνων. ἔδει δ αὶ οισὸ Τ᾽ παλφιων διηγημιοίτων, ἢ “δἰσὸ Μ᾽ νεαρων ́ πα,- 

δύεαϑαι ἔργων, ὡηε (ἦν παχυτέρφυς αὐ ἦμ χ πὸ ΝΜ γυομδύων χαὶ ζοῖς ἤδη γεβμηρμδέοις 
πιςξεύειν, ἡ διπλοώῦ χαρποῦοϑαι ὧ κέρδος, Ἂν τίω ακοίω ἀὐοῖς ὀρ τὶ δψεως γέγεαϑαι. 

:: 8. Οἴθεὺς ἐθεμελίωσεν αὑτίω Εἰς (δ) αἰαίνα, ἰπσελοίζομϑμ, ὁ Θεὸς, τὸ ἔλεός σῳ 
ὧ μέσῳ τολϑοῦσυ. Ἑτερος, Εἰκαίσο νϑιν, ὁ Θεός, τὸ ἐλεὸς σῳ εἰν μέσῳ “Ὁ 

λαϑ συ. Ἐτερθς φησιν, Εἰχώσα νϑι, ὁ Θεὸς, τὸ ἔλεὸς σῳ οὖν μέσῳ  γαϑ σῳ. Ο ἢ Εζρα)- 

ὃς, Ηχαλοῖχ, δεμμίωου. 9 Καπὸτὸ ὀομα συ,ὁ Θεὸς, ὅτω χα! ὶ ἀννεσίς συ (χὲὶ 
(ᾳπίρχτα, τῆς γῆς. Γἰ πειδὴ Εἶπεν,  ἠκούσα ϑμ, ζωτα  Εἴδομϑν, λέπι καὶ 

10 π ἤκουσε ὁ ΖΕ Ἶδεν. Οἱ δέζυ ἤκουσε καὶ ΕἾδε» ὅτι ἰοχωροτέραιν ὁ Θρραγὴ ἡ τῷ Θεοῦ χά- 

εἰς τίωὺ πόλιν ἐργαίζεται. τού» γγὴὰ αὑτῇ ϑεμέλιος, τού» αἰ γείρωτον αὑτίωυ ποιῷ, σύκ 
δ, ϑορπίν (υμμαχία καὶ θοηϑοια, ἐχ σπλὼν ἰορὺς, δε πύρχϑι ὁ τείχη, δυλαὶ τί, ὁ 
Θεὸς αὐτίωὐ 2. φχρατεῖ. "οὔ γδρβ μάλιςα πουδούεοθει αἰὐους ἔδει, καὶ σσοὺς τῶτο 
ὠϊιφὸ πυαϑόφήτης ογαΐγει διζουεχῶς. αἰπσελοίξομϑν, ὁ Θεός, Ὁ ἔλεός συ ἐν μέσῳ "» 

5 λαού συ. 1 ὕθην, ἰπσελόδορϑν ; ἠλπίσαρμϑν, ὡροσεδυκήσα νϑμ, ἔγνω ϑν τἰωὐ φιλαν- 
ϑερπίδυ τίω σήν. ἔχ, "ὦ Εἶπεν, ἐθεμιελίωσεν, ἐῤῥίξωσεν, ἐτείχισε, δεικφὺς δτ! ἡ... 

σωύτη πσϑϑγοια κτ' τί αξίλυ Μ' »πολαυόντων, δλλά καὶ τίω αἰγαϑύτητα τῷ ποι- 

ομῶτος γένεται, κ) ὡμα ϑέλων ᾧ τύφον αὖ ὖἶὝ καταςεῖλαι, ἕτως Εὐ πε, μονονουχὶ "»ὁ» 

λέγωγ᾽ σοδ οὔ ἐλέοις 6] ζωτω τὰ κατορθώματα, τὴς δόξης τῆς σῆς, τὴς αὐγαθωσύ.. 
40 ηφ τὴς σὴς. δ) ὁ ἐπήγαγε" κ᾿ τὸ ὑγομιοῖ συ, Θεὸς, ὕτω ἡ ὠγνεσίς σῳ Ὦχὶ (ἱ πέραζᾳ 

Τῆς γῆς. καὶ ἀνεσίς σῴ͵ φησι, ζακατρϑωμαία ὅτω μεγάλα. ποιᾷ ὁ ϑαυμαςαὶ, ὅτως 

ὑψηλαὶ χαὶ ἐνδὺξα. εἰ γ)Σ κι τὸ μέζον ὟΣ βἰεργοτονϑμων Κ᾽ κηδεμονίαν ἐπεδεύωυσο, 
Ογεῖλ χτὶ τίω αἰξίδυ, αἰλλὰ κῦ' σὺ μέγεθος τὸ σύν. ὁ εὔνεσις ζοΐνωυ, “τατέςιν, ἡ ἀἰφημία, ἡ 

Ἄν ΟΜ ἔργων, (αὶ κατορϑώ μαΐζᾳ ἐποίησεν δξαίχουςα. ἐγίνε;» ἅ γὺ οὖν τῇ Παλαιρινη᾽ 
85 ἃ 19. δὲ τὸ μέγεϑος χαὶ (1) σγκόν, αὐζας τῆς οἰκουμδίης κουτελάμολνεΐζας ἐχωτίαὶς ἃ 
(Ὁ πίῤρωϑεν ὄντες πλυΐζᾳ. ἐμόμϑεινον. (α γϑιὼ ον Αἰγύπ]ῳ ϑινόνϑρα," ἱεριχουντία, πῦρ- 
γ, χϑβόντων αἰκριξέφιρον ἤδιι. παλιν (αὶ ἐν Παλαιεῖνη συμολύτα, ἡ (Ὁ τίω Περ- 

σὰν χύρφιν οἰκϑιεῦτες ὀμεκήρυ ον ᾿ (οὶ ἐν αὑτῇ τῇ Περσίδι πάλι, (Ὁ σοὺς ζὰ πέροζᾳ 
, πὴρ γῆς ὄγτες ἐγίνωσχον. δῇ δηὴ τϑηο αὶ ὁβᾳσιλθὺς δχραὶ γραμμαΐτων ἔπεμιπε πὸνζωχοῦ 
φτῆς οἰκουμϑρμης, ἀγακηρυῆων ζῷ ἐν τῇ καμίνῳ. Ὁ οἱ τῇ» ᾧ ζχ Εἰπὼν, καὶ ἡ ἀὐγνεσίς σν 
Ὧπ ἴω πέρατα τῆς γῆς, ἐπήγαιγε᾽ ᾿Διχαιοσεωύης πλήρης κἡὶ δύξια συ. 

᾿ σῷ ὙᾺ» ἔλος αὐτῷ ποιῷ σιωεχῶς, ἐἰπὸ ΟΜ Εἰς αὐ ϑοπους χνονϑῥων αἰναξαίγήν 
Τπ τὸ ασολσοντα ἀυτ τῇ Φύσει, τῷτο ᾧ ἔχ τῷ αϑρόντος ποιζ᾽ ἐχ ἥα ἐχτγνομδμα 

Οβιεγίοἶ, τοπὰ, 1» ΚΚΚ πο- 

ἵησι βι 

Δαν. γιλβ 



Δγγ. 6, , 

6όν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 
οὐπογνόμανα νοήσωμϑν (μὴ “λύοιτο) δλ᾽ Κ᾽ αἰοϑενᾷο λόγϑς αὶ ἡ δι, ϑοφπίνη γλωώτι 
χα, δεῖ ϑεοκυρέπῆ ἦινα ἔννοιλν πσο9ς1)έναι τῳ λόγω. ταὶ ὐοϑσόντα δξζυ τῇ φύσει τῦθι. 

οὐ ζωτα λέπι, τὸ (ἀωουσιωγδῥα ἀὐτῳῖ τίνα ὃ ζφωῦτα 61, διχαιοσιιύης, φησὶ, πλήρης 

αὶ δύξιαί συ. δείκνυσι τὸ, δτί αὶ τὴς ἀξίας (ὦν Δεργοτάνϑύων (ῳ γυόνϑμα, δλλαὶ 
τῆς 

σίας τῆς αι" ΤΠ αὐτὴ ἀνιϑ ἡ ἐσία διχαιοσιωη χαίρει, φιλσν,ϑοφπίᾳ φυφρᾳίς.ς 
χαι. τὸ ἐρλϑν εἰστυ τϑ ἔθος αὐυτῳ, οἱ Ῥ Ὀσαύτης αἰπέλοιυον ϑυεργεσίας, ὥασερ 

Δ τοῦ πυρϑς τὸ θερμαίνειν,  ἡλίν ὃ φωτίζειν ὅτω ϑὴ ἢ αὐτι ὃ δύεργετεῖν. ἐν ὕτω 
“Δ ἦχα Δ "“, Ν ᾿ς τος 3 ι  ε Ι ι ᾿ς, δολα καὶ πολλῷ μάλλον. δ]9 ἡ (Εἶπε, διχαιοσεούης στλήρης ἡ δόξια σύ, τὸ δαψιλὲς, 
Ὁ ((μωπσιωμϑμον αὑταῖ δυλάνν. 

10 Εὐφρρνιϑήτω δρ9ς Σιὼν, καὶ ἀγαλλιαίαϑώσουν αὐ θυγατέρες τῆς ἴσδαὰίας ἔγέχει τὸ 

Ῥ)κριμαίτωνσυ, Κύρλε. Αλλος,Διαὶ κρίσεις συ. 11 Κυκλώσατ Σιωὶ καὶ 
«πἰξελάξετε αὐτίωυ Ν Αἶλλος, Καὶ «φδκέλϑετε. Διηγήσοοδε ὡ τοῖς πύρ- 

2919 αὑτῆς. Ἑτερϑς, Αἰραθμήσουτε (ἦν' πύρχϑυς αὖ τῆς. Ανλος, Ἐπαρέ. 
σττε. ιν Θέωε ζξκαρδίας ὑμδμ" Εἰς τίω δια μιν αὑτῆς. Εἰς Τ' πι- 
οἰζολον,τίου ἐυποοίθν. Καὶ χαᾳταδιέλεοϑε ζὸ βάῤεις αὐτῆς. ἕτερος,Δι- " 

αμμετοήσοτε ζᾳ βασίλεια αὐτῆς. πως αὐ διηγήσηεϑε Εἰς δρεθὰ ἑτέραν 
( Αλλος, Γωεά μιετουλιμεςέρα ) 13 ὅτι ὅτές ὅϑην ὁ Θεὸς ὑκδν Εἰς ἡ αἰώ. 

γώ, χαὶ Εἰς {Ὁ αἰωῖνα ἢ αἰαΐνος " αὐτὸς ποιμιανξήμῶς Εἰς «ἦν' αἰῶνας. 
Τίδέποτε ζῦτα οοθαχελεύεται, ἷξ ἀέγαι τ πόλη, δριϑμῷ τουὶ πύρορις, τνθσ- 

ἐχεν ταὶς οἰκοδὸ μ(6)6, τίω ἐυωρέπειαν αὑτὴς αἱδηογίξειϑεη, τοις ἰϑεζόλες αὐτὴς κα 1ὃ 

(ἀτεΐχι ψηφίζωιν, (ας οἰκίας αὶ ταὶ βασίλεια μετράν» “εεία τὴς ΕΝ ἡμῶν ἑρμηνεία, 
αὐτὸς ἑαυτὸν ὁ λθλϑς στεφηνίζει. Εἰπὼ, Ν᾽. ῦτα, καὶ τίου αἰτίον ἐυθέίως πολ σέϑυχι. 

ποίλυ δὲ ζιτίω : ὅπως ἐν διηγήσηοϑε Εἰς δ μεαὶ ἑτέραν. δ 8 λέγη, οιϑπον ὅβιγ᾽ ἐμ- 
σλήοϑητε ἡδονῆς, ῥητε, σχιρτήσουτε, ᾿διλα μὴ ἀπλῶς, μηδὲ ὡς ἔτυχεν, αἰλλώ μ'' 
αἰκῥιξείας κουταμαίθετε αὐτὴς τέων ἰχουυὶ, ΤΩΝ γδν 6 ἐρείπιον γέγονεν, Τὴ δ᾽ πσοῦλμε ἡ 
ζος ὀμεαστίοαϑη,καὶ ὃ ἔδωφος αὑτῆς οααϑὸν αἰπτώλοτο,ὸ αἰπέγνωσοιν τίου Ἐχὶ τὸ βέλζωον 

«τὴς μεταζολζωῦ, ὡς λέγφν, ξηροὶ γέχϑνε Οἱ ὁξὰ ἡμῶν, ἰαπεφωνήχα ϑν δα 
λω θα χαὶ αὶ τϑϑσεδύκων αὐτέου Σπολήνκοθαι, αἀπέλαιίξον 5 αὐτέων, ἡ αὶ (οιαύτίω, 

δΐλυ αὐπέδαλλον, αἰλλαὶ πολλῷ βεληήονα, ἢ λαμιασοοτέρφιν, χαὶ μείζονα, χαὶ ἐυπορωτέ. 
οϑν, ἢ διυυατωτέρᾳνν, καὶ ἐυρυτέρφιν εἰν ταὺς οἰκοδὸ μος, ον τοῖς ὠνίηις, οὖν τῇ δεινά μει, οὐ 49 
τῇ  ἰ πσυςαάσιως τὐθιασίᾳ ( Εἶζαι δ φησιν, ἡ ἐοαύτη δόξα Ἐ οἴκου τῶτυ ΡΥ 

ἐμισθ9.9) τὐρανᾷ τῷ λαῷ, ὶ μονοναχὶ ζαῦτο λέτε " ἰδοὺ, ἡ πόλις αὕτη, ἡ ὠπιο 
γνωσμένη, ἡ ἀπηλπισμένη, ἡ ἐρείπτιον ὅσαι, πῶς Ὀτὶ λαμισοότερον ἐπλνῆλϑε οὔμα! 
αὐτὰ δέω ζωῦτα κατα μάϑοτε, ̓  οἰκοδομζωὼ αὐτῆς, λαμιασολτητα, Ὁ αἰϑιφόνι- 
ἀν᾽ ἵνα, καγντεύϑεν μιαϑόντες τῷ Θεοΐ τίω ἰακωυ', “πτῶς τίωυ ὠπεγνωσμένξωω μιείδοα "1 

ποίησε, διηγῆαϑε τοῖς ἐγίόγοις ὑμῶν τίω δυώαμιν τῷ Θεοῦ, τὸ αἰ σρκὲς εἰντ ἢ ασολνῖ- 

ας, δτί δὰ πϑυτὸς θυϑμεν ἡμῶν κηδῦμϑμος, κὴ αὐδϑιςτίνϑμος, ὁ ποιμ(αίγων. ζωῶτα Κ, ᾳᾷ 

διηγήματα χαὶ Οἷς μ(Τ' ζωῦτα καχείνοις πολλῆς ἔξαι! φιλοσοφίας «( πσύϑεσις, χαὶ )80- 
γγωσίας αἰκριξεςτέτης αἰφορμυὶ, καὶ διρετὴς δχιμέλεια. δζα ζαῦτα αὐτίω αἰϑούα, 
χελεύει, ἵνα αἰκριξᾷς διδεύσκαλοι Μ᾽ ἐγζόνων γένωνται “δμ' ἑαυτῶν. “δὲ καὶ ἡμῖν ἀὸὶ δίων. 49 
κὰδ ὠποπιοποῦντονγἐν νῷ ἅ χονρδμ τίω πύον ἡμῶν Ἱερυγαλὴμ, αὐτῆς τιὰ χρλλη σδϑεὶ πτω τὸν φανταζίμδυοι, ἥπεῦο μ" 
φρόπολις Τῷ βασιλίω; ΜΝ ἄὐύγων " ἐν ὗ σώματα χρίων, χορρὶ πατριαρχῶν, ὑποφύλον, ἡ σπώταῦ εἷγίον "5. 
δι παῖπε αὐτασίαγα, χἡ (ἱ παρερ χέολμα" ἔγϑα τὸ ἄφϑαρτα κὶ ἀδέατα κῴνν!, ὦ μόνοις φίσιφε πληροῖ 



" 
{ ΓΓῚ 

. ἢ Ν πῆς ' 

Εἰς (ὃ μη. Ὕλμα, ᾿ “ΝΣ 663 
2, χωτελῖίς λήϑίω ποηπαρϑμοις ΔῈ φϑαρ Ὁ) τύτων ὦ σφισκαίῶν βιοηκῶν «λετημάτων, πλέτε λέγω καὶ 
τς δ Δ ὀλπεϑλαζὼν ἡδονῶν τῷ διαζόλε, τίω " οἰ απορῖν καὶ τίω φιλοξενίαν οσὶς τοὺ δεομλνος καθ᾽ 
ὑάαν Β. ἥμέραν αὐξόντες εἰγώτνρ τίυ τὴς ἢ πλησίον, κὶ πίω ἐκ τῇ» καρδέαι συγχώρησιν τῇ λελυπηκότο ' ἵνα 
57 ἔχω καλῶς χἡ ϑεαρέτως βιοτάϊοντερρκληφννόκωι γεροίμεδα τὴς Ὁ] ἐραρὸν βασιλεία, ἐν αὐτῷ Χειτῷ τῷ Κνείῳ ἡ- 
(δ᾽, δὴ ὥξα Ὁ τὸ κράτος σὺν τῷ πατρὶ, ἡ τῷ εἷγίῳ πνάήμαπι,νυδ᾽ ἐμ εἰε τοῦ αἰδγας δΠ}" αἰγων, Δμίω, 

9 ψάψμιμη. ΕἸΣ ΤῸ ΤΈΛΟΣ, ΤΟΙ͂Σ ΥἹΟΙ͂Σ ΚΟΡΕ., 
Αλλος, Ἐπινίκιος. [Ακούσωτε τα πόρτα ζὰ ἔϑνη. 

Αλλλος, Αἰκούσοωτε το. Ἐνωτίσοιοϑε πόρτες (Ὁ κατοικοιωῦτες 
τἰω οἰκουμθμίω. ἄλλος, Τὸ ἐϊκατάδϑυσν. κΑΑἴλος φησὶ, 

Τὼ κατάδυτον. Ο5 Εζρᾳίος, Ολᾷ.. 5» Οἵτεγηγενᾷς, 
ι καὶ (ὦ οὶ δ δ, ϑοίπων. Αλλος, Η'τὸ δύ, ϑοφπότης, πσοϑσέ-- 

τι ἢ καὶ ὦ (οὶ ἐχκάφου αἰδρός. Ἐπὶ ὦ αὐτὸ πλέσιος ᾧ πύης. 

Αἴἶλλος, Οἰμού, 

ΜῈ γαἰλοι διναὶ χη! Ὀἰπόῤρητα μέλλει οἰαλέτοϑαι νι ἡμῖν ὁ ασρ9- 
Κ φήτης. Οὐτὶὲ γὸ ἐὺ «ὃν πϑυταχοῦ “ὃ γῆς ἐκαίλεσι εἰς αἰχρύασιν, 

"ἢ δ᾽ δὐ ὃ τῆς οἰκουνϑῥης ὀκάϑισε ϑέαξον, ἐὶ μιὴ μέγα ὅι καὶ λαμι-- 
(πὲ πποὸν ἢ τῷ μεγέθους ἢ συλλόγου ὦξιον ἐρᾷν ἔμελλεν. ούκ ἔτι δ. 

{8}} ὡς Ἰυδαίοις ασοοφητεύων, Ὧοις τίω Παλαιςζω οἰκούσι οἱ ολέ. 

μ Ὑ Ψεν δὰ γέται, ΕΝ ὥασερ τίς ἀὐπύφολος ἐ δυαγξλιςὴς πρὸς ἅπασαν ̓  

το δΨ αὐ, ϑοϑίπων φύσιν ̓ δἰποτείνει (ὃ) λόχϑν. ὁ μδὲ γδβ νόμος, εν μιᾷ γωνίᾳ, τῆς οἰκου. 
μϑύης "Ὁ ἔϑνος ἐπαίδείεν᾽ ὁ λόλος ὃ τ κηρύγματος, πϑμταχοῦ τῆς γῆς δξηχεῖτο, καὶ 
ἑαυτὸν ἐξέτεινε, (σού τίων ἐπελθων χάύφριν, ὅσην καὶ ὁ ἥλιος ἔπεισιν. κεῖνα μϑβγ)δ)9 Ῥω. "πε 

! Ω 1 ᾽ ; ἐ , ’ 7 Ν ͵ . φυ «ἡ Γ γικδ,, 

παιδαγωγία, τὶς ζεῦ, χαῇ Εἰσεαιγωγή, (ἃ Δ ακϑνία κατακρίσεως νὴ 2εινάτου ᾿ ζωυτα ὃ βΚο,γὰ; 

χάρις ᾧ Εἰρήνη. ἐπεὶ δώ ὧπὸμ Ὁ μος Εἰς Ὁ ἀἰχρόωσιν ((μυεκάλεσε, δυῦ 69 δὴ αὶ ἡμᾷς 
1 οὐρα) νώββα, ὼ ἰδωμϑμ τί ῥόλεται ἡμῖν Εἰπεῖν ὁ ψαλμωδὺς, ὁ κοινὸς τῷ μας τῶν 
αἱ, ϑούπων πὐϑϑςαίτης. κἀν ξαὐρβξαροίνες σι, καὶ σοφοὶ, καὶ ἰδιώται, κελθύεις αὐν-- 
ὧν πραγ ρέωϑαι: ναί. Ἐ χελάθοι Κ πὸρμῴς αὑςδν αἰ δαγρέοϑαι. “[4 δὴ τῶν 

ἡ Ὄρθιϑυος Εἶπε᾿ παάντω ζῷ ἔϑνν.ἡ πάλιν ἐπότενε λέγων" οἵτε γηβμφερὺ (Ὁ οἱ ῷ 
α᾽ ϑεϑπων, τίω δώ, ϑοθ»πύτητα, πᾶσαν καλῶν. ᾿βαξαὶ τὴς διδϑωσκαλίας " πῶς 21 

γ0 πάσῃ αρμόδιος ᾧὶ κοινή; οἱ οἱ τοιτὅτο σοὶ ἀπλοῖς καλᾷμόνον ὡπόνζῳ, δλὰ 
ὦ μτ' πολλῆς τῆς ασουδῆς ἡ ἀχριξείας πσροσέχειν τοῖς λερονϑμοις κελθύει. εἰ Ὁ 
Εἶπεν, αἰκούσωτε μόνον ζω τα παΐγτοι, τοὶ ἔϑνη, δυλλαὶ ᾧ εἰγωτίσοιοϑε. ὃ καὶ ἐγωτίσοι , 
ουϑὰν ἑτερὸν ὅθν, ἢ Ὁ μ᾽ ἀσουδὴς αὐχϑύσαι καὶ ((μωτετοωυϑύῃ Δ ονοίᾳ, εὐωτίσαοο 
᾿ . Γ᾿ Ω ς 
᾿ λέγε κυρίως, ὑτὸμ τὶς ὡς πσϑϑς ὃς οἰ λέγηται, (τείνων τε ἑαυτὸν ᾧ ὐκᾷϑον, ὸ 

45 χέλθίων πυδϑσέχειν τοῖς λεχθμϑύοις. εὐγωτί στιαδε ποίντὸς χοτοιχϑεοτες ᾽ οἰχουνϑρζω. ὁ 

Οὐ ἡνές, φησιν, οέκ Εἰς ἔϑγη καταλέορνται, δλλ᾽ Εἰσὶ μιγαίδες, ἢ νομαίδες διεασαρ- 
μδίοι, ἃ τύτοις Ὠτὶ τίω αχρόασιν χαλώ. ᾧ ϑέα ((ώεσιν Ὗ δ μυνοόοϑυ. προῦτεν αὖ - 
ἜΜ, ανέφησε τίω δχανοιδν, ἢ μετεώρϑες ἐποίησε πσοϑς τίω αἰχρόασιν, τῷ παγίς «:- 
ϑόϑον καλέσαι" Εἶτα καλέσοις, κατακέλλει (ὃ) τῦφον αὐτῶν, ἥα μὴ τῶ! πλήϑοι 

40 τοὺς “Σἰστθγοιὸμ ρωνται. Οιότων "ὃ μείλιςα αἰχρο Μ χρεία, ὅτὸν φιλόσοφα μέλ» 

λητίς Φϑέγίξοϑαι βήματα, (μωτετοιμμένων ὃ κουτεςαλμθμων, Σιπονοίας ὁ φυσήμισι- 
τὸ απτηλλαγικένων “πῶς δίζυ αὐ Ὁ κατέφειλο τίων δζρένοιαν , ὀϑαιμψήσους τὴς φύσεως. 

Δ ιγίοβιο, Κα. 69ῸΌῸᾺῺὅἀ εἰπὼ 

“-- 



παν αι αν ΝΌΟΝ ᾿ -.--“-ὦοὸὄΆ - " 

Ἐκκλησ , ζ. 

τιν, γνϑ, 

ΤΩΖξ. ζΖοκε. 

Ἐκκλησ δ ς, 

Σηβγικδικϑ, 

664 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕἙΡΜΗΝΈΙΑ 

Εἰπὼν )Ὰ ἔϑρη, ἐπήγαι διμ᾽ οἱ τε γηϑμεις, ὁ ὦ οὶ ΟΜ: λυ, ϑρώπων. Εἶπε τίω ἐσίαν, 
δ ἡφὴ Ὡρχῇ τῆς ψμμέσεως ἡμθῇν" ὀμέμαψησε τῆς χρινὴς αἰπάγτων ἡμδν μχξός. χαὶ γος 

ἐγέχέν Εἶπω, ἴη) (οὶ ἿΜ ἀὐ,ϑούπων ἢ ΓΡῸΝ Εἶπε, γηγρές, ἥα μή τίς γομμίσῃ (τ τῦς 

ἔξω μυϑολόλ»ις) υἰτὸ γῆς δξ δοχὴς βλοίφησαι τὺῖς δύ, θοϑποις,καϑοί τὴν ἡνὲς ἐμωθο. 
λθγησον, αστιρτες ἴνας ἐπεισοΐχοντες, Δ! οἱ τότο ἐπήγα», (Ὁ υἱοὶ Μ᾽ αὐ ϑοοόπων. 9 
πατέρες γδρυμιν Εἰσιν (ὦ λυ,ϑορποι “ΣῸ "5 ὑμῖν κὠκείνοις γι μέσεως, κἡὶ γῆ. “ἱ ζοίνμω 

εἰαϑβηφανεύεται γὴ τὺ ασοδὺς ; οὐνόησόν συ 1 μιγτέραι, ὃ χατάςειλον (Π) τύφον, κα- 
ταπαάτησον ὃ Φφροϑνημα. «ὐγννόησον τ! γῇ ΕἸνὺ Εἰς γέ ἀπελεύσῃ, ὃ πᾶσοιν αἰ πενοιὸν 
ἐκζαλε. τοιώτε γ ἀχροατῷ δέομαι. «9 τῦτο σε αὐἰδιζέλλω, ἥα, σε ἔχ 
χήδειον λοίδω ποὺς τίω “Ψ' λεγϑμϑύων ὐσποδογζω. Ἐλὶ τὸ αὐτὸ σιλούσιος καὶ πένης. το 
Εἶδες ἐκκλησίας ἐυγώνειαν. ποὺς γ5 Ὁ Οέκ ἐυγῴειδυ, ὅτὸν "μιὴ τοῖς ἀξιώμασι διείγγῃ 
ᾧῷ αἰκροαυτέωυ, δλλ᾽ ὄξισυ τῆς διδασκαλίας τὸ πᾶν παϑόχέηται, ὁ τω πλυσίῳ ᾧ τῶ 
πένητι κογζωοὺ παρέχῃ τίωῦ τράπεζαν ἔην ὃ Εἶπε τὸ παγζαε ἐνοιωῶ, τὸ γελνᾶς ἐὴ 

᾿ ἠοὺς ὀρ, ϑοϑπων, ᾧ τὸ χοιγὸν τὴς φύσεως ἔδειξε᾽ τότε ἡ τίω ἐκ Ψ" βιωτικϑίυ δυκού. 

σὰν αἰ φΦοροὶ ἐῃ ἡ αγωμαλίαν, χα ὐτίω ἐκζ(αλλει τῷ] λόγω, ΧΘΝἢ παγζᾳ κᾷ- ἢ 

λων. χϑῆ »ὺ ἡρδν ἢ φυσις᾿ κοινῇ “πόμα χαλα᾽ κενὴ ἡμδν ἡ μἠπτηρ᾽ χϑινῆ καλα. χϑηὴ 

ΡΝ ἡμδ᾽ πόλις ἡ οἰχϑυνϑῥη. Ὅλλ᾽ ἐπενοήσωτε γα αἰ αφοραν σὺ πλϑτα καὶ πενίας, 

καὶ αγωμαλίας εἰσηγαίγετο ἀλλα ᾧ ζιυτίωυ ὠκξαλλω πάλιν᾽ ἐχὶ πλυσίας Α 'πον- 
σιένϑμος, πονζᾳς ὃ ἀτιμάζων, σὐεῖ πύνζμ ἃ χαλοδν,πλιυσίος Ὁ) ὠκράλλων, ἀλλαὶ 
ὁ τῦτυς, καχείνας, ὁ ἀχ ἀπλώς τῦτος κικχείγας οἷονγτος ΚΦ πτοϑτοις, τὸς Ἧ ὑφέρας, ἢ19 

«(80 ( ὑξέρυς, (ἦν 5 σούτος δολ᾽ ἐχὶ ὃ αὐτὸ κοινὸς ὁ συλλοηϑς ἔφω, κοινὸς ὁ λέγϑς, 
κοινὴ ᾧ ἡὶ ἀκρόασις. καὶ πλύσιος ἡς,ἐκ τῷ αὐ γέρρνας πηλοῦ “ἢ αὐ ξἰσεδὸν ἔδες ῷ 
πόητ, Ὁ αὐτίω “Ἀϑεσινοὺ σὺ ἐύ,ϑόῶν ἐς, καχείνος ̓ ὅτὸμ τούνωυ ζα χαίολα ἡ κύρια 

ἴσιο ὑμῖν ἡ ὼ ὁμοία, τί ζῴῳ Ὡς σκιαὺὶς ὸ ὀνείρᾳ ται σεαυτὸν φυσάς, ἐκ “ΨΜ Οὐδὲν ὀγτων 

“πὶ κοιναὶ ὀζαιρων ̓ κογαὶ ζῳ τῆς φύστως, κοιγαὶ τοὶ τῆς “δ νέσεως, (αὶ τῆς οἰκειώσεως. τ[39 

τού πίω ἔξωθεν αὐθεξολίω ἐπεισούγής Εἰς, σιρέσεως ἀφορμέωυ,, οὐκ ὀμέχομαι. 
δζῳ τῶπ καλώσε μ᾽ τὸ πύητος, λέγων, ὑ)ετοαυτὸ στὰ ίσιος ὁ πόης. οὐ ΚΖ Δ} πῖ 
ἄδλοις, ςέκ ἔςσιν ἰδεῖν 'ὁχττοαυτὸ πλλϑσιον ᾧ στένηται, Οἕκ εἰν δικαφηφίοις, Τκ εἰν βασι- 

λικαὶς αὐλαῖς, ῴν εἰν ἀχϑραῖς,Ον οὐ τραπέξαις᾽ ἀλλα (Ὁ (ὲ ἐν τιμὴ, (ὃ ὃ ὧν χᾳ- 
ταφρϑνήσει" (ὃ (ὦ ἐν πϑβρησία, (ὴ ὃ ὦ αἰακυύη. Ἡ γ,8} σοφία τῷ πένητος ὀΐζυϑε- "9 
νηνϑύη, αὶ (Ὁ λόγοι ἀὐτύσῴν Εἰσοωωυόμνϑμοι. Ἐλα'λησε πλύσιος, τ ἐδιχαμωστωιν αὐτὸν 
πῆωρ- ἐλάλησε, ἡ Οὔκ ἐδὺϑη αὐτῷ τόπος. αἰλλ' οέκ ἐγνζωῦϑα. φεεὶὶ » Ἰλὶ τῆς 

ὠκνλισίας ταύτης, ὀμέχομαι τὴς πλεονεξίας ᾧ τῆς ἀλογίας, διλλαὶ χονζω ὦπαα 
πποϑτίϑημι τίω ϑιδωσκαλίαν. ὅρᾳ (ἰώεσιν ϑιδωσκάίλε, “πῶς ὁ τρὶν ἡ τῆς δημη- 
ηϑ6ίας ὠρξαοϑαι, ὐπὸ τῆς κλήσεως μόνης μέγιςον ὅρον διδεισκωλίας ἐξζωώεγκιν. ὁ- Κ 

μοῦ γορπόμζᾳ καλέσας, ὅτε ὠκῴνον ἀφῆκε φυσννϑίεδαι, ὃυτε τῷπεν δξῥυτελίζεοϑαι" 
αὐἰλλ᾽ ἔδειξεν ὁτ| στ εἰδ ὁ πλλούτος καλὸν, ὥατερ ΟΥοδὲ καὶ πτενία, κακὸν, ἀλλα ΜΨὦ αἰθιῆω 

61, αὶ ἔξωθεν πυδόσκεινϑῥων᾿ ὡςε συ εν μοι αἰ αφΦέρει, καὶ τῶτο ἧς, κἀν ὠκῷνο. ὅτε 

σλϑσιον ὄγτα ὁραΐ συ πλέον ἔχοντα, ὅτε ποηζᾳ ἔλαφῆον. ἀλλ᾽ ἴσως Εἴποι τὶς δῦ, Χ, 

διποτε αὐ ϑοφπος ὧν, ὼ γῆς αὐτῆς μετέχων φύσεως, τοσύτε σοίυτον αἰξιεῖς, ὡς νομίζειν 49 

τῆς οἰκϑυμδμης Ἰηγατήδειον ἢ) “νέοϑαι διδαιϊσκαλον,ἢ «ὄν' ἐκ Μ' τερμῶν τὴς γῆς "συ. χων 
καλάς; τί τῇ τηλικότε γεαῥου ἀξιον ἔγων Επεῖν ; ναὶ, φησιν. ΚΠ, γδρ ὁκάλεσε 
τἰω οἰκουμϑῥίωυ,ποιών ἀἰξιόπιςον “᾽ λθλρν,ὄκουσον δ λέγή. 

4 Τὸ 
“ 



ἙΙς ῷ Μή. Ψάγμ: δός 

4. Τὸ σόμα μὲ λαλήσει σοφίλν, ὶ καὶ μδηέτη τῆς κοαιρδίας μα (Ὡώεσιν. 
Αὐλος, Καὶ μέυυύσει ἡ κευρδίω μὰ ((μώεσιν. Οὗ 8 Εφρκίος Οὐυαγὶϑ τὸτο Εἶπεν. 

Εἶδες πὼς θύϑέως αἰήγατε τὸν λόχϑν. αἱ αἷδὲ χεημάτων διαλέξομαι, φησιν, ὁ τὐδὶ 

ἀξιωμοίτων, υ. αὐδὶ διωυαςείας, ΠΝ βωμς σώματος, τ αὐϑὰ ὥλλου τινὸς δν ἐχική- 
5 ρων᾽ σοφίαν μέλλω λέγᾳ κ᾽ ἀκριδείας, ὧχ, ἀπλώς ἐκ Ἐ τ αγοῆμα ἐπελϑούσαν 

μΙ!. 4 Κλνωώ εἰς αΡαζολίω ὦ ἰς μιν. ἄλλος, Κληαῖ τ βαθολῇ 

ὃ ῥς μα. ΟἿὉ Εφρκίος Λαμιασεζλ φησιν. Ανοίξω αἰ αἱ ψαλτησία ὃ ασοό- 
ὑλημά μι. ἄλλος, Αἰδιγμά μΙϑ. Ο 3 Ερᾳίος 1δοϑεὶ τὸ Εἶπε. Καὶ ποίᾳ, 

αὑτῇ πσοϑςζαᾳ Εέρηνϑμα αἰκολυϑία ; αὐτὶ ΡΨ ϑιδωσκαλν, ἰκροατίου ὁρώ γιῶ. ὠκα- 

10 λεσοι (ὦ ὙΣ ὡς αἰχϑυσορϑμοις τι γγφήσιμων᾽ μ᾽ ὃ τὸ πρλοουλμέοϑαι καὶ {χωαγατεῖν ἀ". 
Μἱ πὸνίε, ἡ ἐπαήειλαεϑαὶ ὅι σοφὸν ἐρᾷν, " ἰδὲν ὀυδέπτω φϑεγξαίμϑμος, ἀφεὶς Ὁ διϑα- 

σκάλνυ τίωὐ τάξιν, Εἰς τω αὶ ἀκροατοῦ μεπεξαζνεις χύφον. κλναῖ γ, φησιν, Εἰς 
οὐ δαθολέω τὸ δὲς μεν. “τίνος ἕνεκεν ὅτο ποιᾷ; σφόδρα (Πωετῶς ὶ ἀἰκολεύλως τοῖς Εἰ- 
ρήνϑμοις. ὕΡΤΩ ΡΨ Εἶπε, λοιλήσω σοφίλν, ἵνα μή τῖς αὐ, ϑοθνπτίνον τὸ λελόκνϑμον 

1 ἐἢ νομίσῃ, ἡ μϑιέτίω καρδίας, ἥα μυὴ ἀὐτν δὕρημᾳ αἰ πν τυ] θύσῃ, δείκψυσι ΓΝ Ὑὕτων 

ὁπ 3οῖα πὸ λέρύμϑμα, καὶ ὅτι Οὐδὲν ἴδιον φϑέπεται, ἀλλ᾽ ἀνεῷρ ἤχγυσε, ταύτα λέγά. ἔς- 

χλιά γ δ ῤ, φησι, τὸ ὃὺς μα τῶ Θεῷ, ἤκουσοι γ ὠκείγα,, χαὶ τὰ ἀγωϑεν κατενήϑεντα 
Εἰς τίω δζρνοιδν τω ἐμέω, ταύτω, λέγω. δ 9’ χαὶ ὁ Ἡσαΐας ἔλεγε ᾿ Κύριός μοι 

δίδωσι γλαίοσθμ σαιδείας, Ἔ γνγαδναι ζωύΐκο. δὲ Εἰπεῖν ΚΟΥ, ̓ ασολσέηκέ ΜΙ ὠτίον 

10 αἰχούεινοἡ ὁ Παῦλος πάλιν Ἠ΄ πίς!ς ἐξ αἰκοῆς," δ αἰχϑὴ ΟΝ βήματος Θεού, ὁράς χαὶ Ῥομ,ο,ἶ' 

ὀχᾷνον ἀκροαντίω γινόνϑμον πρότερον, χαὶ τῦτε διδούσκαλον. δ [9 ὁ ὠγωτέρω ἐρμμ- 
᾿πρ νυτὴς ἔλεγε ὁ μέωυυσιι ἡ καρδία μα. Ὧι 91," μδυυύσει; ἀσεται, ψαλμὸν τίνα ἐρᾷ 

“γίυματικὸν. Εἰ μϑηιέτίω λέγη, μή φορυξηθῆς." ὧδ ρέλαθεν Ὁ τὸ πῷ πνϑύμα:- 
τος, ζώντων δϑιϊινεκῶς ἐμϑηέζᾳ, κὶ πϑῇ ἑαυτῳ λύεχίνει, τῦτε αὐαχιγήσεις Εἰς ὧν ἀλ-: 

85 λοὶς ὀϊξέφορε. ᾳι ἔφην, Εἰς “Ραζολίω; πολυσήμϑωτον “ὯΙ ζω ὀγομίϑι. ἐς! Ν᾽ πρα- 

ὠλὴή, ὃ λάλημα, ἢ αἰ πυύδειγμα ὶ ὁ ὀγειδισμιός, ὡς ὅτὸμ λέγῃ" Ἐ)ου ἡμὰς Εἰς πα- 
ραζολίω οὖ τοῖς ἔϑνεσι, χίγησιν κεφόλὴς ὦν τοῖς λαοῖς. ἐς! αὐ αθολὺ ὼ ὃ αἰνιγμμαιτώδης 

λύγϑς, Ὁ πολλοὶ λέγωσι ζήτη μα,ἐμῷαγνον μὲν τι Οὐκ αὐνζόϑεν δῆλον ὃν ὐπὸ “Μ ρβημιοίτων, 
δλλ᾽ ἔν οτὸς χεχρυμμένζυ αἰ ϑνοιδν" οἷα ζὰ τῷ Σαμι ων, ἃ λέν" Ἐξῆλϑεν πὸ Κρ. δ.ιδι 

μύη 20 ξοϑοντος βρώδσις,ὼ τὸ ἰχυο9( γλυκύ. ὮΝ ἢ Σολοκθν ᾿ "γοησοι τε αὐ ραθυλίω σχϑ- 

Ἡσ: γι, 

ψλρμγο ιν, 

ἔγγκῳν ὐὐοῖς, λέγων᾽ ὁμοία ὅβὴν καὶ βασιλεία “ἿΨ ὠρανών δῤ,ϑοόστῳ ἀσείροντι χα- 
λὲν ασέρμα. “οὐ δα(ολή λέγεται χαὶ ἡ (δ9πολογία᾽ Υἱὲ δυ,ϑοόπου, Εἰπὲ ἀΐῖς {φοι,ιζι; 
τίωὐ οοὐοαζολίω ζωυτίω ᾿ ὁ αἰετὸς ὁ μέγας ὁ μεγαλοτα]έρυχϑς,. ἀετὸν λέγων (ὃ 

45 βασιλέα, οὐ αζολὴ λέγεται ἡ ὁ τύπος, χα) ἡὶ Εἰκών, καϑοίτ δεύψυσι Τ]Παὔλος λέ- ἃ 
γῶν Πίςει ,ὐδοσενίώογε (δ Ἰσαακ πειραζόμδμος, ᾧ (ὃ μονοδμὴ “οδϑσέφερεν ὁ ας κόρ. α,7., 

ἐπαγζελίας δυξαίνϑμος. ὅθεν ᾧ εν μὐραζολῇ αὐτὸν ἐκομείσειτο, τατέςιν, ἐν τύπῳ καὶ ἐν 
Εἰκών. αἰ δὼ ονζω λα βέλεται αὐτω ἡ χὐἿῬαθολή; ἐμοὶ δοκεῖ Ὁ διήγημα, λέγειν. εἰ 

ὃ ἀλιγματώδν ποιᾷ (4) λόγϑν κὶ πολλζω ἔχοντου πίω δυσχϑλίαν, μυιδὲ ὅτω )ορυθηθῆς. 
40 γδν δηετείρη Τὶ ἀχροατίου τῶτο ποιδ᾿ ἄλλως ἡ, ἢ 4, πολλοις κἡὶ ϑὐκολία Εἷς βα- 
συμίαν ἀπι, αἰ τῦτο ον τ Ῥαθολῇ φλάλίεται. ἐπεὶ ὦ ὁ Χοιτος πολλα οὖ φἴραῦο- Μαγκ.διλγν 

λαιςελῴλει, κατ ἰδιδν ἢ) τοῖς μαιϑηταὶς ἐπέλνε ζαυζᾷς. ἡ γρχ Ῥαθολὴ ( ἀξιονὰ Με 
οὐχ ἀδιο Αἰ σιρεὶ ὁ Ν᾽ ἀξιος Ὠπζητεῖ ῷῳ λεχόμδνα, θυρεὸν ̓  ὁ ἢ αὐανξιος τ Ῥατεέ- 

Οβιεγίοβ, ἴοι 1. ΚΑΕ,3 χε, 

τανὸν Δθηϑν. λέγεται τορθαξολὴ χαὶ ἡ ὁμοίωσις" ἄνω κοὐοαξολζώ, φησι, “Ὁ- Ματθ, ,γικδ, 



᾿ 
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χει, ὅπερ ὶ τῦτε ἐγίνετο. (ὦ (ἢ γὃ Ισϑαοι,συὶ ἰἐατὸ ὃ δυσκολίας διογειοϑυδνοι πρὸς 

τίω ἐρωτησιν Εἴλκοντο. ὅτω καϑούτταξ δ πσϑϑσείηον τοις λεγϑρϑϑοις. 
ἰχϑμὸν ἥ ἣ (σοὺς »ἃ 

ζύτησυν διέγείραι, στὸν ἢ τί ((μωεσκιασμμκένον. δ] 9 ἡ ὁ Χοιφὸς ἐποίει τῦτε τῶτο, χαὶ εν πα. 

φαξολαὶς ἐλάλει, ἐρεθίδων αὐτν' χαὶ διεγείρων ποοὸς ὀχιϑυμίαν ἀκροάσεως. ὀύαπι. 

τῆωυί, αἱκαϑούδονα δον οὐνὶ ὅτο προεῖχον (ὦ καὶ κι ϑυταὶ ππενσέμωκα χὴν 
αἰγνοοίοντες οὐέμϑρον, δὶ αὐτὸ τούτο μάλιςα ὅττί ἡγνοσν. δ 6 ἡ χατ' ἰδίαν ἔλυεν ἀύζῃς ῳ 

᾿ ὐὐοκ(ολοίς ἐδχρὺ τϑτο ἡ ὅτὸς φησι κλινώ Εἰς τ Ῥαδολζὸ Ὁ ὃς μυ,δμοίξω οὐ Ναλ. 

.} τηδάῳ ὃ «σοολημα μύ. πσόϑολημι δὲ ὅ61 λόγϑς ((ὑνεσκιασμένος ᾧ αἰνιγμιατώδης δ 

ΨΜ ον (, χαὶ αἰλλαηοὗ φΦησι᾿ Φϑεγξομαι “οοϑολήματα Ὡσϑ καταζολὴς κόσμ. δῷ τι ὼ σῃ.- 

φίαν ἐπλμησε καλέσαι, ϑειῤῥαίν τῇ ϑείᾳ, Ὡὐἰποχαλύναι, ΠΝ τῦτο ᾧ ἐν ψαλτηρίῳ ι᾿ 

φησὶ, Ὁ πγϑυματικὸν ἐμιφαίνων τῆς δϑιϑοισκωλίας, τέων) ὀύωθον κουτογζω αὐτῷ δ μομέ. 
᾿ γζωυ. ὦ ὧν ἄσματος πέξει ποιεῖται τίωω συμ υλίω, ἡδυυΐων ᾧ λόγν. Εἶδες οἷον ἃ 

" παϑϑοίμιον κουτεσκεύασεν " ὠκαίλεσε τίωὐ οἰκϑυμϑμίωυ, ἐϊξέξαλε τίωυ ὀμωμκαλίαν τίω 
εν τῳϊβίῳ, αέμψησε τὴς φύσεως, κα τέςειλε (αὶ φρονήματα, "ὑπέσχετο μέγα ἢι αὶ γον- 

ι} ναοῦ ἐρένν, Εἶπε μιηδὲν οἴκοϑεν φϑεήεαϊ, δλλ' ὦ δὴ ὠκείνυ ἤκουσε, πολλζω ἡγίξατο 1] 

Ὶ λόγω τίω αἰσώφειαν 1) κσρϑσικικωτέρφυς ποιούρ, πγϑυματικήν ὑπέδγετο σοφίαν 
1 ἡμᾶς διδαξαι, τὺ δχρὶ πὸρτὸς ἐμελέπα. πσφϑσέγωμϑρ ζρύιω ἃ μυὴ αὐδαττέχωμδν. ἐ 
᾿ ' δ σοφὸς ὁ λόχϑς, ὁ οὐ Οκθολὴ, ᾧ κσοϑόλημῳ, διεγητερνϑῥης χρεία δ{ανοίας. ἧς δὼ 
Ἵ ἡσυμξυλὴ, ᾧ “Ὁ πσοϑόλη μα, Ὡς ἡ πο δαξολή, ᾧ δἰ κἡὶ σοφία, ἰὼ αὔωϑεν ἥκουσιν; 
᾿ ς [να Φ( φοξϑισί, φησιν, οὖν ἡμέρα πονηρᾷ » 1 

Αλλος, Ἐν ἡμέραις πονηρ96, ἄλλος, ΚΚακού, ΟΚ Σύρος, Ῥά. 
Η ανομία τὴς τὔέρνης μὰ κυκλώσει μα. 

| ἄλλος, Τῶν ἰχνέων μα. ΟΥ Εδραῖος, Αων αἰκουϑαεί ἰσωθοιωυεί, Εἶδες πῶς τοὐ’- 
ὄλημα, ἡ ἀγιγμα, αὶ σκοτεινὸς ὁ λόχϑο, ἡ πολλὴ ἡ αἰσεύέφεια, δλλ᾽, Εἰ δοκεῖ, πότεροι 
μαϑωμδμ “πολ λέγη πονηρϑὶν ἡμάρφιγ. ποίλι δέχ εἴωϑε καλῶν ἡ γραφὴ ἡμμόροιν πογι- 83 

οἂν ;τίω Ὁ συμφορών, τίω τῶν χολαίσεων, τίω τοῶὖν καἰξεςασεων ὃ ὼ ἀλλαγή φη- 

Φρμα σὺ Μακαΐειος ὁ(ιωιων Ἐπὶ τῆωον ἢ πένηται, οὖν ἡμέρα, πονηρᾷ βύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος. 
ἰ Οιαύτη δὲ ὅδ ἡ μέλλυσα τοῖς ὡρδοτωλοῖς, ἡ Φοζεροὶ ὠκείνη δ) αἰφόρητος. Εἶδες φιλο. 

᾿ σοφίας ὅρον “ὁ αἰωτάτω, ἢ πῶς διάυκρινᾷ σοιὸ λόχος, ὃ ] ποῖα ὦ ἀξια φύζαν, ποία 
χαταγνώσεως. αὖ δὴ μή ζωτίω τις τίω “δγοίφην “ποιήσηται δχρείρεσιν, καιθοΐπερ οἱ 19 

] σκότῳ βαϑε! ὁ συγχύσει ποραγλάτων αἰδεφερόνϑμος Σἰ πορέται. δ μυὴ διέλωμϑυ 4- 
γα (ὦ φοξζαϑαι δεῖ, τίνα 5 φχετή ύειν, πολλὴ χτ' Φ βίον ἔςται ἡ πλανη, πολις ὀχίιδυο 
γος. ἢ γὸ ἐλάτης ὀμοίας, φοξῴοϑω ζῷ μυὴ ὠξια φόξα, κατωγελᾷν ὃ ὦ φοξείαν δι- 
χαιον. τὐύτῳ ᾧ (Ὁ ὀὐθρες ἢ παίδων διεφήκασιν, ὅτι ὠκᾷνοι (ζῇ (τε ἐν ἀτελεῖ αἰ ϑνοίᾳ ̓ 
ὁνγτες) κσοϑσωπεῖα δεδοίχασι, ἡ ἐν, ϑοϑέποις σούκχον αὐθεκεινδμοις Ὁὃ ἢ ὑδρίσοι πατίρα33 

ἢ μητέρᾳ, Οδεὰν εἶναι ϑηϑεῶται. ἡ πυοὶ  Ὀχιπηδῶσι ὶ) λύχνοις χαιονϑέοις, ἀύφυς 
δὲ τίνας δεδίονται Οὐδὲν θὀηονίᾷς δεινον᾿ (ὦ ὃ ὀύδρες συ δὲγὶ “τ ὅτων Ἐχιςρέφονται. ἐπεὶ 

δῖ πολλοὶ παίδων Εἰσὶν αἰοητότερφι, Δἰ σίρεσιν ποιΐται ζυτίων, ἡὶ λέγ πἶνα γοὴ φι- 
Οείαϑαι᾿ τ τεὶ πολλοῖς δυκοιέῦτα Φοξεροὶ, πτενίδν λέγω, ἡ ἐδυξίαν, ᾧ νόσεν ( ζώτ . 
Ὁ' μόνον τοῖς πολλοῖς φοζερᾳ, δυλαΐ ἡ ἐπαηϑη ἡ Φορτιχα. ΩἿἹ συ οδὲν τ ύτων τ ϑησι) δὴ 49 

αἰ δοτίλν " μόνον. τ ΣΡ ὅοΝ ἡ ὀμομία τὴς γ]έρνης 1 κυκλώσει Με. πῷτο ὅΐω ὅδιν 

αἰνιγματώδυις λόχϑς, τῇ. χαινὸς τὰ αἰροαδυξος ῥόπος. σφόδρα ΝΣ χαηνὸν, τοῖς πολλοῖς 

ὦ ὐράϑυξον ἐὴ δυκῴ, ὃ λέγειν μὴ δεὴ τι φοξῴοϑαι “ΔΜ ον τῳ βίῳ λυπηρῶν. σἱ ἣν 
Φονῦν- 

Ἴω 



μω] 

Εἰς (ὃ μη. Ψάμ. 647 
, : τιον ! “ ν ἂδ΄,, 7 ς ᾿ "κε 
φοίούμα!, φησιν, οὖν τῇ ἡμέρᾳ τῇ “πονηρᾷ ν ὃν μιόγον᾽ μήποτε ἡ ὀϑομμιία, πτῆς ὁδοῦ μυ καὶ Ἐ 
βί με κυκλιώσῃ με. οἶδε πηέρνὸν καλῷ ἡ τίω αἰ πατίω ἡ »φαφή, Ο ἐαϑίων "ὦ μετ ἕδ μι" 

ἐμϑ, Φησίν, ἄρτον, " ἐπήρχεν ἐπ᾽ ἐμὲ γηερνισγκον. δ παλ ν ὁ Ἡσαῦ ἔλεγε -αἰϑὶ ἥ ἶα-- 

κωῦ, Δάύτεροντῦνο" ἐπθέρνισέ με. ζοιούτον γὸ ἡ αἰ μδοτία, ὠπατηλον ὦ ἱνοινὸν (ἀωωρ-- 
; πᾶσαι. ζυτίω, φησὶ, δέδοικφ, τίω αἰπατῶσοίν με αἱ μδοτίδυ, τίου κυυλούσαίν με. 89 

ἡ  Παύλος δ. αἰδίςατον αὑτίω καλῷ, τίω ((μυεχῶς αὐθεξαλλλυσαν δυλών, τίου θἰκό.. 
λως,τέο ῥαδίως. ωῳ ὥ δΐχυ τούτοις τοῖς ϑυκφισηρλοις πολλὰ δεδοίκασιν ὦ δ ϑρφποι, 

ὺὴ χρηματων αὐϑιδσίδμ, ἡὶ διυναφείαν,  ἐπήρειδιν,, ὦ ἀπατίω ̓ ὦχ45 συθὲν τοιούτον, 
ἀλλ ἢ αἰ μδοτία, μόνον φοξερϑν, πλυτουχοῦ κυκλούσα ὧν ἀλισχϑμδμοις, ᾷᾧ φρατοπεδὼν 

10 χαλεπώτερον. δεῖ (ὦ δῶ πόῤτα ποραἤειν, τε μη κυκλούο, αὐ’ αὐτῆς, αν (ἐ- 
πειδὺρ ἴδωμδυ βαλομϑῥζω αὐτίω ἡμὰς φἰϑιξαλφι) δῥᾳφύύτεν αὑτὸς ζἐ λαξαὶς, 5. 
περ ὦ ϑρναιοι δΨ, φρατιωτῶν ποιούσιν " δῦ ὃ ὁ ἀλώμϑν, ϑζμκόηειν ζαχέως αὐτίω,, 

ὅπερ ὁ Δα(ὶδ' ἐποίησε, δχροτειιθν αὐντὴς τίου ἰαωωυ δχν" Ὁ μετανοίας. ἐκυκλώϑη 

ὁδόνασ αὑτῆς, ἀλλα ζῳχέως αὐτέου διέφυγεν. ὁ τῶ δεδοικως, σὐεῖὲν ἀλλο φοζη.- 
19 ϑήσετα! ποτε δλλά καταγελαίσει γῇ οὐ τῳ παρϑντι βίῳ χρηςζῶν, αἰ αρόψιται λυ. 

πυρῶν, ἢ φόξω μόνου ὠκείνυ χατασείοντος τι τίω δγίνοιλν. Το εἰὲν »ὸ, σϑοϊδν δΨμ ἀλ.. 

λῶν Φοξερϑν ῷ τῶτον κεκῆηνϑῥῳ (ὃ φόβον, φὐοϊὲ αὐτὸ ὃ κεφάλαιον τ φοξερών, ὁ9α'- 

Ἰατος, ἀλλ᾿ ἥτϑτο μόνον. πῶς; ὅτί γεένη τ Ῥαδίδωσιν, ὅτι “πὐοϑο ὁ ἀϑαγάτυς τραι-: 

πέμπειτιμωρίας. τϑ πολιν κρετορθωϑεν ὥπασαν Εἐσαί γέ τίωω “ὸρετίω. «ὐνόησον γὸ 
1ο ἡλίκον Ἐ91, μεὴ φυσέζοϑει τοῖς γρηφοῖφ, μὴ ζωπεινού αν, τοῖς λυπηροῖς, μηδένα ἢ πα- 

οὐντῶν ποιξοῦο λόρ»ν, πσϑὸς ζὰ μέλλοντα ὁρᾶν, τω ἡμέσαν αὐανῦῥειν κείνων, ζοιύτῳ 
φίξῳ συζῆν. ὁ τοιούτος, ἀτίελος ἔςαι, τῦτο μόνον δεδοικὼς, “δι Ὁ ἄλλων μονδίν. συ 

Ψ φοξηϑήσεται Μ᾽ ἀλλὼν τί, δὼ αὗὖτο μόνον ἣ δεδοικὼς ὡς δεδοικέναι χοὴ ̓ ὥασερ ὀΐχω 

ομὴ τῦτο δυδοικως, πολλοῖς αἰ “υοχείσεται Φοζεροις. 

Ὦ9 66. Οἱ πεποιϑύτες ἐχὴ τῇ δεωυαΐ μει αὐδῶ, ᾧ ἐχὶ ῷ πληρᾳ ὦ πλούτῳ αὐνδἕἝκαυ-. 
“αμϑμοι. Αλλος, Αλαζοιθυόνϑμοι. 7 Αδελφὸς κε λυΐζρόται, λυτφωσιτα 
ὀῤιϑοσπος; ὃ δώσει τω Θεῷ δξίλασμα ἑαυζ, 8 Καὶ τίω τιμζω τὴς λυτρώ-- 
σιως τὴς ψυγὴς ἀὐτε Καὶ ποία αὑτη ἀκολουθία, Εἴποι τίς δι, πολλὴ (ὦ δὼ 
(μυεχήε καὶ σφόδρα Μ' ἐμιασοϑοϑεν ὠκκρομαμδύη. ἈΝ, γὸ αἰϑὶ δικαςηοίν ὁ λόχϑς 

19 αὐτῷ αὶ ΡΜ Φοξερείν ὀὠκείνων θὐϑωνώϊ ν, ἡ τὴς αἰδεκαίζου ψηφα, πολλοὶ 5 οὖν διχαφηρίοις 

πῖς ὧδε Ὁ δίκαιον διέφθειραν, ἡ δικοιςαῖς ὠγήσαιντο, διξφυλϑν τίω δικίωυ" θϑακηρυΊ- 

τῶν ὀχείνης τὴς ψίφυ ὧ αἰδέχᾳφον, ὼ ᾧῷ φόζον αὐξων Υ πσϑϑτερον Θἴρνκε, ζωτα ἐ- 

πήγαγε, δεικνες ὅτι χᾳ λαΐς ἕνα φόξον Εἶπε φοζεῖα , (ὃ σι τὸς αἰ μδδτίας, ἀλλον 
μηδένα. καὶ Ν ὅδ ὠκᾷ γο μασι οἱ αφϑείραι Ὁ δί αιον συ τὲ χαταξα λόντα δῶρα. 

39 δξωρπιίσαι Δ γεόνης ἑαυτόν Οὐοίὲ πσοϑςα σία ἡ ((μυνχϑοία σώζει, σϑτεῖδ ἀλλο ἢ τοιεέ- 

τῶι ἐδώ, καὶ Ὁ» σπλύσιος δ, κα δοιιμάζης, κάν τίνι γγώραμος, ζώτω πόρϑτα Εἰκῇ 

Ὁ ματίου. Ὄπο τ ἐργῶν ἕκαφος ὀχξι κολάζεται ἡ φεφανούται. ἐπεὶ καὶ ὁ Ὠχᾷλα.- 

ζώρρυ στούδρα πλούσιος ζω, δλλ᾿ συ υὲν αὐτὸν ὁ πλούτος ὠγησα ᾿ ᾧ αἱ αϑρϑένοιγγωθί-- 
, Μρὺς Εἴρν τὰς παρϑίνους, δυλ᾿ ἐδὶν αὐζᾷς καὶ οἰκείωσις ὠφέλησιν. ἕν γ" ὅθὴν ἐκεῖ 
“ὃ ζητθμδμον μόνον. ὑμεῖς τοίνωω, φησίν, (Ὁ τῳ πλϑότῳ ϑαῤῥοιῶτες, ὦ δυωαςείδν 

περλξεξληνϑμοι, Εἰκῃ καὶ μμοὐτίωυ φυσάοϑε. σὐοϊὲ ΡΨ Α( αθόσεται μεϑ᾽ ὑμδν 

Εἰς ὀκώνο δικαςήσμον ἡ τῶν χρημάτων " αρϑςασία, ἐδὲη τὴς δυυναςείας ἰούς' 

δ Οὐνὴ οἰκειότης ἡ συγήένεια, Οὐδὲ ἀλλο ἢ τοιύτων συνίει ὑμιῶς ἐξαιρήσεται. οὐκ 
εςν 

Γι, κῦλε: 

ΒΘ». ιβας 

β. Βασιβ, "γ. 

Δυκ. δι ιν. 

Μαγῇ, κι. 4. 
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ἐξιν ἐκᾷ καταιζαλόντα χρήματα, σου ἐὀξιλασμὸ, σοὶ ἀμέω ψυχῆς, ϑέώαι πυπὶ 

αἱ δὰ δίων, ὅτι Φησίν ἢ ) γφαφη, Ποιήσουτε ὑμῖν φίλοις ὧκ τῷ αἰϑίκου μαμωνά, ὅπως " δίξωγ. Ἀν 

τα ὑμᾶς Εἰς (κ αἰωνίως σκηναῖς; “( ποτέ 821 ὃ Εἰρηνδρον: ; Ογεὲν εἰγδυτίον συ σὲ μα- 

λδέδρον τοῖς ς ἀσοστέρϑιρ,δλλα καὶ κ) σφόδρα συμαφωνοιώ. φίλοις γὴδ ογζωώϑα δεῖ ποιῷ 
ω ᾧ αὔρόνι βίῳ, γεὐματον καταραλλονίῷμ, ζὰ οντα δωπὸμωνζα εἰς ὧν δεομδύοις, 

οὐρὶὲν δίζυ ἀἴλλο οὐ ζᾳῦϑα,, ἡ ἐλεημοσιώζω ϑαψιλῆ αἰνίῆεται. ὡς ἐλὼ ἀπέλϑης ὁκᾷ 

μηδὲν τϑτων ἐργασεινϑιος, σϑεϊείς σν ππεϑτήσεται. ὍΣ ἢ φιλία, ὠκείνων ἡμῶν ωροΐ. 

φαται, λὼ δ ὠκπῦ μαμώνα. ἐ γνέοθαι φίλος, αἰϑ' τούτο πτε»σέφϑηκε, φίλοις ἐκ 

τὸ μακ(ϑνά, ἵνα μαάϑυς ὅτί αὑτὰ συ αἱ θργα, φείσεται ἡ ὑλεημιοσιεύν,! Φιλθνϑοφπία, 

ἡ "Εἰς (ἄν διεουδύας Φιλοτμία. ἐπεὶ ὅτι “ὁ ὅτε συήένεια, ὅτε οἰκειότης ὠφελέ "1 ἊΝ ιὸ 

οἰς ὄργῶν, ἀχϑυσο φησιν ὁ παξ»φήτηφ᾽ Εωω φῇ Ναὶ εκ Ἰω καὶ Ω Δανιήλ, εἰους αὐδῇ καὶ χαὶ 

ϑυγατέρας ν᾽ μὴ ῥύσογται. ἡ αἱ λέγω ο ῷ μέλλοντ, ὁπουγε ὁ τῷ, απ βίῳ Οὐαὶ 

ὦγησε φιλία; ; πόσει 29 "αἰποδυρτοὺ ἡ ἐθρζωύησεν ὁ Σαμουήλ, ᾧ ῷ Σαὺλ οὐκ ὅ- 

ἥρπασε: ;πῦσα ἢ ὁ Ἱερεμίας ἤυξα»», ᾧ ὧν ἰσδαίας δὲν ὥγησν, λα ἡ ἐπετιμιήϑη β,- 

χθιϑρος; εἰ ἃ γαυμαίξεις Εἰ Ἱερεμίας δεν ὀνίνησιν, ὑπουγε ἐδ τὸν Μωὺσία λέπι, ἐχεῖ Ἴ 
ἐὀκᾶνο χαιο9 ζω, δι δα ο, σῷ σώσῃ ἕν τὐτε ἰνδαίυς, Ἔχ ζῷ τὴς κρικίας Οκοσίτησι, κα 

δὲν οἴκοθεν Εἰσίγεγχον 1 πόσου πδε ἴσδαίων ὁ Παῦλος ἐθρώωσοι λέγων" Αδιλφὸ , 
“ θύδυχία, τῆς ἐμῆς καρδιας, ἡ ἡ δέησις ἡ σὸς ᾧῷ Θεὸν ἰῷ ἷὩΡ αὐνοὦ ὅὴηγ Εἷς σωτῃ- 

οἶδν; τί δῶ ἴλωσιν ὐὐτϑδ ἡ δεησιφ:; εἶδέ. ἡ λέγω,δέησις. ; ὅπουγε ἡ αὐάϑεμα ἢ ζὰ 

ἐ)) ἁρ αὐτὴν. ἄδω, φἰβεῆαὶ γϑεω Εἰσιν αἱ ,ϑ ἁγίων δχα ; ὕδοιμισφ᾽ δρλα χη 
σφόδρα ἰχωυ ἔχουσαι, ὑτὸμ αὑταῖς ὺ σύ βονϑῆς. ὅτως λὐέφησι πίω Ταρϑῶ ὁΠόί-. 

(ζς, 5... δυχῇ μόνον, δλλαὶὶ ἡ τῇ κείνης ἐλφημοσιωύῃ, ὅτως ἑτέρων ασξϑέφισει βχί. 

μϑνοι ῷ γι. ἡ τοῦτο υδὺ ογζύλα, ὑϑα ζᾳ σχάμμαται χα παλφίγματα᾽ ὀκ{ϑὲ 

υἱδὲν τύτων, δυλ᾽ πο ΜῈ ἐργῶν ἡὶ σωτηρία, μόνον. σφόδρα δὲ ἐμέο! Ὁ κωμῴδει ἱςἂν πλυ- 

τοιωυζας ον ζῦϑει, κυ) ὺ ἄν πεφυσημϑρος. εἶδὲ Ὑ Εἶπεν, ὍΣ ὄλοντες χρήματα, υδὲοὶ 4 

διυύαμω χεκτηνῦμοι, δλλ᾽, (Ὁ πεποίθυτες ἔχὶ τῳ] σλήθει τοῦ πλϑτν αὐτδι, κα Ὠὴ 

τῇ ἢ διωυώμει αὐ ὙΨΜ χαυχώνϑμοι" καταγελῶν αὐ ἊΜ χαὶ ᾿καιϑατήόρϑμος, ὃ ὁΤὶ σκιας πὲ 
ποίθασι, τα ἔχ καπνῷ ἡ μεγα φρονοῦσι. ̓  καλῶς Εἶπε ἡμιόι πὴ τῆς λυτρώσιως ὅψι- 

χὺς ἀντ αὶ δώσει. ἄμη ΣΡ {υχ ΩΣ ἐδὲὸ χόσμος ὅλος. 89 χαὶ ἐλεγε᾿ τί ὠφελᾶται ἰ- 

ϑέρπος, ἐδὼ ΤΟΝ κύσγκον ὅλϑν κερδήσῃ, τί ο νυ υχέω αὐτοῦ ζημιωθῃ οἵ γα ὃ ) μαϑι, δη Ἢ 

δὲ ὁ κόσμιος ὁλϑς τυ φ ὕμιη, ἀχουσον καὶ αδί ἑτέρων αἰ γέων Ἵ( φησιν ὁΠαὔλος. Πρρι- 

ἤλϑον οὐμμηλωταῖς, ω» αἰγείοις δὲρ Μαᾶσιν, ὑφερούνϑροι, ϑλιξύμϑμοι, κακ- υγύρδμοι, ὦ δ 

οὐδ ζω ὁ ἀξιος ὁ ο κόσμος. ΧχϑῚ ̓γυῤοὶ ὃ τ ψυχά 0 Ἰϑημος, ὦ στρ δίψυ σῴκ ἂν ἑλοτοπα- 

τ τίω οἰκίδν δὠτὶ πᾷ ᾧ πειδὺς, ὅτως ὅδε ὁ Θεὸς ὦ κόσμον ὀὐτὶ ψχο ΨΥ. ἔργον, 

χρεία ὶ κρατορθευμείτων. βέλει μμαϊϑεῖν ὁση ΔΜ ἡ «ϑτέρων ψυχὴ ἥιμ; μέλλων ετίω 

ο μιονογλρὴς λὺυ (δα Κ, ὃ κόσμον ἐδωχεν, Οὐ λυ,ϑόφπον, δ᾽ ἐ γάυ, ὁ ὀυ θυίλαῆαν, δνλα ὃ 

μα αὐτῷ δ ἀμιον. δ δ Παῦλος ἐλεγε' Τιμής ϑγθοαίϑητε, μὴ γνεοϑε δούλοι αἱ 

«ϑούπων. Εἶδες ἅμῆς μέτιϑος. ὁτὸμ τοΐνωυ τία! τοσϑτα αἰγρρφιεϑείσαν υὐτολέσμοπῶς 

λοιπὸν αὖτίω σὺ "ὠνήσαιο, δουυήσῃ!: ; Χολφὲς νὴ ἐγρλεὶρ ὧκ νεκρών, οὐκέ ἔπι ποϑηῖτος 
σκεῖ. Εἶδες ζω πολυτελὲς τῆς Δμῆς, εἷδες ὃ ἀξίωμα. τῆς ψυλῆς. μὴ τοίνε αὐνδ χρη 

τοφρϑνει, μηδὲ αὐχμάλωτον ποίει, 

Κα έ ὀωπίασε Εἰς αἰωδα, κα ; ζήσεται Εἰς τέλος. Ετερος ἐ ἐρμδιυϑυτέρ 

φυσι, Καὶέ ἐπαύπωτο Εἰς αἰωώνᾳ. ἄλλος, Αλλά παυσείνϑμος τῳ αἰούγι τὐποζαῖ εἰ 
αἰθϊά 

, 
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αἰώνώ αἰ τολέσαι. Ἐἰπειδὺὴ ΝΣ Εἰπεαβὶῦμ πλοτοιύτων, Εἶπε αἰϑ 2 ϑυ.-. 

ιαςῶν, ὃ ἔδειξεν οἷι ἐδ ἦν κεῖθεν κέρδος ὅ4), λέγει λοιπὸν αἰδὲὶ ον Ὄρετη βεζιωκό.. 

τῶν, ἰδ  ταὖν εἰν πόνῳ ἡ ζωλαιπωρία, ὠλείφων (ὧν ἀθληζᾳς τὴς φιλοσοφίας. μὴ 

ΣΡ μοι λέτε τοῦ, φησιν, δι κόπον ἔδε χα μόηθον ΩῚ οὐνόησον ( καρπὸν, δζι ἀν- 
9 ϑορπος αἰϑοίγωτος γήνγέται, οι ζωὴ αἰϑαίγαιτος “[6.δεξεται,ζωὴ τέλος οὔκ ἔχουσα. πῦ-- 

σῳ τοίγωυ βέλτιον ογζῦϑα μικρὸν πονήσοινζαις,, αἰώνιον κοιρπούαϑαι ὀῴεσιν, ἡ ̓σρι- 
σεΐμϑρμον ἑαυ τω μικρὸν, τι οἱ πϑωτὸς εν ὀδυυύαις δ; Εἶτω δεικγιᾷ ὡς οὐκ ὁκή μά- 
νγίᾳ των βεαθείων χα! ΤἣΜ φεφαγων, ᾿διγαὶ χαὶ οὐντεύϑεν πὶ πσοϑοίμια “ἽΜ ἐπείϑλων, 
ἐπαγή λέγων᾽ 

5 9 Οὐκ ὄνάται κατα φϑορ ον, δτὸὰν ἰδη σοῷοις το ϑνήσχογζζμ. 

Μὴ )Ὰ» μοι λέγε, (ἡ μέλλοντα λέγης μόνον. εγζιϑα σοι δίδωμι τὰ οὐνέχυρφι ἫΜἝΨ 
ξεφαΐων, μάλλον 5 αὐτὸν (ζ) αρῥαδώνα καὶ (ἱ ἔπαϑλα.πῶς ὁ τίνι ξϑττῳ; ὅτι ὁ φιλοσο-. 
φώ,, κ) τος ΜΝ μϑηῶντων ἐλπίσιν ὀρθουμϑμος, σε οὶ ᾧ Θείγωτον ἡγἼσεται ϑαΐγατον ΡΥ 

ὁρῶν “τοῦ Μ'φθωλρδμκείνϑμον () τεθνηκότα, νὶ πείσετωι ζοὶ “)ῬΨδ' πολλων ὁ τοιούτος, 
15 (δὲ ξεφαΐοις αγαλογιζόμϑμος, αὶ βραζεα, ἀπόρρητα αἰγαϑεὶ, ὡ ὀφϑτολμὸς Οὐκ 

Εἶδε ὃς οὐκ ἤκυσε, τίωὐ ζωϊωὴ ὠκείνδω,, πίω μοτ᾽ ἀγίέλων φρεῖδρ. ὥασερ ὅζζυ ὁ 

γηπόνος ([) δῖτον δι! αλυόμϑνον ὁραΐν ἐκαταπίτηει, σὐτδ χα τηφὴς γίνεται, διαὶ τότε 
μάλιςα χαίρει ἢ τέγηϑεν, Εἶδως δ ἡ δχρέλυσις ὠκείγ» βελτίονος γίνεται δνέσεως -- 
ἢ ὼ πλείογος κ᾿ πούϑεσις Φορϑι ς᾽ ἅτω νὴ ὁ δίχαιος κρυτορθτωμαι χορδήν,» τίω βασιλ εἰ. 

30 δυ καθ᾽ ἐκαίζην πσοϑσδοκϑίν πίω ἡμιέροιν, στὸμ ἰσγη (ὃ ϑανατον τὐο3 “δ ὀφϑαιλρδ 

χείνϑμογ, Οὐκ ἀλύει,καθοίαϑ» (Ὁ) πολλοὶ, ὶ ϑυρυθάῴται ἡ τωροίηεται. οἷδε Ν᾽ οἷ θαΐγουτος 

τοῖς ὀργῶς βεξιωκόσι, μετάςασίς θην (1 τὰ βελτίω,ὁ δὀἰποδυμία ασθϑς τὰ οἰμείνω, ἢ 
δρόμος ἐχὶ «ἔν ςεφαΐγοις. τίνας ἢ λέγη σοφύς; εξν' ὄγτως σοφοις, ὁνλα; εν" νομιιζομδῥος 
συφεές. ἐμοὶ ὃ δοκεῖ ςδν" ΔΜ Ἢ ἔξωθεν σοφοις λέγήν, κωμῳδῶν αὐ ςδυ"ὺ οντεῦϑεν, ὅτι δὸ-- 

15 χριώτες ἐῃ σοφοὶ ἐμωροἰνονᾧ, ἐδὲν αἰθὲ αἀναςαίσεως φιλοσοφήσοιντες. ὁτοιν δξωυ ἰδλη (ἶν; 
φιλοσήφοις ὠκείγυς δ'πολλυμδέσε, εϑρξυσμδρῥοις, δακχρυορνϑμες, μ᾽ οἰμωγῆς ὀκπεμ- 

πορδύνς᾽ τε αὐτὸς συλ οϊν στείσεται τοιούτον, αἰλλαὶ αγώτερϑς ἔς ΤῊΝ τοινίτων βελών, 

τὰς γρηςτῆς ἐλπίσιν ὀρϑόνϑμος, ὁ Εἰδως ὁτι ἡ αἰ αφλοοοὶ αὕτη Οὐκ ἐς! τὴς ϑσίας α..- 
γαΐρεσις͵ αἰλλαὶ τὴς ϑγητότητος δουπόρη, ὁ τὴς Φϑοροὶς ἀγάλωμα. ὁ δ᾽ ϑοίνατος ᾧτε 

3. ἐδ σῶμα ἀἰπόλλυσυ, ὁλὼ τίω φϑοροὺ δωωπόμᾳ᾿ ὡς ἢ τε ἐσία ψϑύει μι πλείονος αἶνι- 
φαμδύη τῆς δόξης, Ω χὶ πόμτων. ἡ ΝᾺ αγαίξασις, κοιγὴ γτλύτων ἔςτα ̓ ἡὶ ὃ μΤ' 
δόξης αγαίςασις, των ορθώς βεζιωκότων. 

 Ἐπιτοαυτὸ ἀφρων καὶ γοις δὀἰπολθιουται, 1ο Καὶ κατωλείψψουσιν ᾿Φηοτοίοις 

(Ὁ πλούτον αὐτῶν. καὶ (Ὁ τάφοι αὐτῶν οἰκίαι αντων Εἰς (ὃ αἰωνα. 
35. 11 Σκηνώματα αὐταῖν Εἰς δμεαν,καὶ Ἄρμεαν, ἐπεκαλέσαντο τὰ ὀνόματα αὐτοῖν 

ἔπ ἫΜ γαιῶν ἀυτών. Αὐλλος, Τα ἐντὸς ΜΨ οἰκιῶν αὐτῶν εἰς αἰῶνα. Αλλος, Τὰς 

κατασκηνώσεις αἰτῶν Εἰς γιμεαὶ, νομάσαντες ἐπ᾽ ὀνόμασιν αὐτῶι ζι αὶ γοίας. Ο5 Ε- 
(ρᾳῖος Αλναδακι90 τῦτο Εἶπο. Εἶδες πῶς οὐκ ϑπὸ ΝΜ μϑηόντων, λα ᾧ ̓'σϑ 
ὠζῦϑα συμμιωνόντων ἀπαΐγει καχίας ᾧ πλεονεξίας, χειραγώτε! ττθ ἧς ρετίω,, 

40 καταλύων τίω αἷϑοὸὶ ζὰ γχ,ο5 μμοιτὰ μανίομ, ἃ ὧν τσοϑς αὶ χλόντα ἐπηουμθῥας αϑοή- 

Τοὺς χαλοῦν δοὺ ΤΨ πορδαγμαΐτων τῷτο σοδεικγις. Ὧι ΡΝ ὀμοητότερϑν, Εἰπέ μοι, 

ἀιϑεπου πονοιώτος, ὼ ταλθιπωρόμϑρα, ἡ σαῦτο ((ιωαΐγϑντος, ὡςε ἑτέρας οὐτευ- 

Φαντῦῖς αὐντν πόνοις. τί ὃ τῆς μοιταιοπονίας ζωύτης χεῖρον; στὸν αὐτὸς (᾽ ἀπέλθῃ 
᾿ (ὄν 
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ὧν Ἰθρωΐζας ἀγαοΐύνδιος, ὃ τοις καμάτους αὐ μείνας, ἑτέρρις δ πϑρέχη τίω πὶ: 
λαυσι, συ σὴ οἰκείοις τισὶ ᾧ γγωράμοις, δλλαὶ πολλάκις ἐϑροις πολεμίοις; δὰ ΤΉᾺ 

οὐκ Εἶπεν, ἑτέρφις, δλλ᾽ δλλοτθίοις χαταλείψουσι (ἢ) πλούτον αὐ νῇμ. “δὲ ὄδῃ, 
Ἰχὶ ὃ ἐδ' ἀφρὼν ἡ ἀγοις πο λθιοῦται ΚΜ ἔμιροϑοδεν Εἰρηνϑύων φησίν. ὡ- 

ζωῦϑα γδῦ μοι αὐδ 4 αἰσεξων δοκεῖ κινᾷν λόγον, “ΨΜ ασοϑς ζὰ πϑρόντα ἐτ]οηνϑύων, 
ἡ συνῆν αἰδὲ ΟΜ μϑηόντων φιλοσοφοιούτων, ὀμοήζους αὐΐζρυς αὶ ἐντεύθον καλά, Εἰ ὸ 
“μηδὲν [ἡ Ν ] μ᾽ τα ςαι, τίνος ἐγεχέν στέυτὸν κόγήεις, χα) ταλϑιπτωρη, μυρίᾳ 

(ωάγων πιὸυτοι,9)εν οὐ ματα, χαὶ τοις δὴ πόνους κἰαρονϑῥων, τῆς ἢ, Ὡιπολαύστως αὶ 

μετέχων ὁ ὦ ἴάφοι αὐτὴ οἰκίαι αὐταῖν Εἰς τὸν αἰωῖνα, τῶτο χῸ πίω οἰ πυυνοιὸν ἐ. 

κείνων φησί, σκηνώματα αὐτῶν Εἰς ϑνεαν αὶ μεθ. ἐπεκαλέσαντο ζὰ ὀγόμιοιτον αὐ τὸ 

ὮΜ χὶ Μ' “οὐ οἷν αὐ δὝι,, “ ζωτης τῆς ἀνοίας ϑμοιτ᾽ δὐ χεῖθον, ῶν ζάφοις οἰκίδυ 
νομίζειν δεηουεκῦ, τὸ φιλοτι μεῖον δὶ ζωτα ; πολλοὶ ηϑέ πολλάκις τὴ ς ζάφοις κι 

οἰχιωὼν λαμηυθϑτέρϑις Εἰργαάσαιντ. ἢ ΣΡ τοῖς πολεμίοις πονούσι ἡ ζαλαιπωρφιὼ. 

ταὶ, ἢ ᾧ σκώληκι ὼ τῇ κόγι, Εἰς ἐδὲν δέον ζῳῦτα αγαλίσκοντες. τοιαύτη δ ταῖν ὑδὶν 

κὐδὲ τῶν νϑιηόντων ἐλπτιξόντων ἡ Φρϑήησις. δ᾽ ἐνταῦθα μοι φεναίξαι ἔπεισιν, δῆ, πολο 1: 
λοὶ τῶν ζα μέλλοντα ἐλπιζόντων χ τῶτο ὀκείιοις μεμοιῶται τους σὲ μίαν αἰϑ ἢ 

μϑιηότων ἐχονζῷα ἐλπίδου, άφοις οἰκοδὺμοιτες, ὁ λαμαυο οὶ σήματα, ποιοιότες, καὶ 
“γουσίονχατορυῆοντες, χαὶ εἰς ἑτέρφες Ο ὄγτοῦ τ Ῥρπέμιποντες, κ᾿ τῦτο ἐκείνων γεί- 
ο9ις ὄγτες. ὁ μϑρ )Ὰ  Ο εδν πσρϑσδοκϑυ κ᾽ ζῦτω, Εἰ ἡ αὐτὸς αἰλόγως, δλλ᾿ ὅμως 
δω μηδὲν πσοϑσδυκάν, αὐ ᾳ ὔρόντο φιλοπονᾶτα ᾿ σι ἢ) ὁ τίωὐ μέλλουσαν ζωὴ 2 

Εἰδως, δ υ,ϑοφπε, ἡ (ὶ ἀγαϑεὼ ὀκῷα τὰ ἀπόῤῥητα κτὶ τίω ῥῆσιν ὠχείνζωυ τίω θα. 

»ελικήν, Οτι τότε (ὦ) δίκαιοι ὠκλθίμουσιν ὡς οἥλιος" ποίαν ἂν οϑίης συϊνώμέώω, μα 
Ὡ σπολογίδν, ποίδν 5 Οζα ὸν αἰ προς αλης δικαίως κόλοισιν, πλύτο ορζωῦθω χαταδαπα- 

γαΐν Εἰς τίω κόγν, Εἰς τίω τέφραν, Εἰς ζᾷ σήματω, Εἰς «διὸ πολεμίας, Εἰρτὺρένς 
ἀϑροιδ: ἐπεχαλέσοιντο (αὶ ὀνόματα αὐ ἐχὶ γαμεῖν αὐ ἿΨ, ἰδοῦ χαὶ ἑτέρας αἰοί. 4 

«ς Εἶδος, ὃ ἰϑδετιϑώαι ζις πσοϑσνχϑοίας ἑαυ οἰκοδὸ μυήμασι, καὶ αἰχρϑῖς,  λούν 
ζξ9ις, ἡ μεγίφην ἐγτεδῦϑεν καιρπούεϑαι τὐραμυϑιὸμ [νομίζεν,] ἃ τίω σκιϑμ διώκειν 

αὐτὶ ὃ αἰληϑείας, Εἰ) μνήμης ἐρῶ διωνοκϑύς, μυὴ ὀνόμιατου αἰθεϑῇς οἰκοδὸμήμα- 
σιν, αὔϑρωστε, δλλ᾽ ἀναΐφησον (ὁ όπαια κατορθὼ μεύτων, ὦ καὶ ἐν ῷ παρῤντί σοι βίῳ Ὁ ὅι- 
μα Αἰ στνὺ παϑϑς τίωιὐ μέλλασειν ζωϊω αἰϑανγατὸν σοι χα ἑασκθυαΐζει τίωὐ ὀμαύπαυ 39 
σιν. ΕἸ μγήμης ἐροὺς αὶ ἔχιθυμεῖς, ἐγὼ σε διδάσκω τίω ἀληϑὴ ὦ σαφεςατίω ὁδὸν, 

“Φρετὴς Ὀλιμελῷ. Οὐδὲν Ν᾽. ὅτως αἰϑαίγατον ἔγο μια ποιφ ὡς δἰροτῆς Φύσις χαὶ πούτ δε- 

λούσιν (ὦ μἴδτυρες, δυιλοῖ δἷῥ Σποσολωνζᾳ λοίψαγα, δυιλοῖ δὴν" ον τρετὴ βεθιωκότων 
ἡ μνήμη. πόσοι βασιλᾷς πόλεις ὀμέφησαν, λινϑβας κρυτεσκθύασειν, κὶ ζὰ ὀνόματα ΠΣ 
θέντος αὐπήλϑον, Ὗ δὲν αἰπώγθψτο, δλλαὰ σεσίγηνται ἡ λήθῃ πο οα δέδονται ἢ ὁἢ ἀλιβὶς 4 

Πέζυς ἐδὲν τούτων ἐργασαίϑμος, τ) , “εἰρετίω μετῆλϑε, ἡ Ἔ βασιλικωτάτίω κα 
τέλαξε πόλιν, αν (ὴ ὅλιον λοίμιπει ὁ μ( τελδυτίω). ὃ 5. σὺ ποιᾷς, χασαγ ΛΟ Όν ὺ 
αἰδ,ευώλης γέμον. ν᾽ ὙᾺΡ μόνον λομεπσθλι ζωῦτα Οὐκ ἐργάζεται σε αὶ μνημεῖα, δλλώ " 
ὁ κατα γέλατον, ᾧ τὰ πόῤτων αἰοίξοι σέματα. αἱ γ5 οἰκοδομιᾳὶ, τῳ χρώφ" διά: ϑὸ 
μϑρίω συ τίωω σελεονεξίαν λήθη τραϑὸ ϑίεῦᾳι, ὥασερ φῆλαι ὶ όπαιαί συ τὴς πλέ- 49 κῇε 
ὀνεξίας " ἑξήκωσι πόρτα χού. 1» Καὶ δ,ϑονπος ἐν ἐμῇ ὧν, ὁ ((μῆχε , παρ χὰ ἢ 
δασωυεξλή,ϑη τοῖς μτίωίι τοῖς ὀμοήτοις, ὁ ὡμοιώθη ἀδζις. ' 

Ενζυλ μοι λοιπὸν ᾿διποϑύρεοϑοι ὁ ἀσοοφήτης δυκεῖ, ὅτι τὸ ξαῦον τὸ ληδά τὶ εἰ 
εν μ 
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Μαγϑ, ψγιμβγ. 

--- - - 



Εἰς (ὃ μ»". Ψάμα. όχι 

αἰωὶ βασιλείαν τίω Ἐχὶ γὴς ἐγχειρλοϑέν, τὐδϑς τίου “Ὗμ' αἰλϑγων (ὑτέλειαν ἐϊέκλινε, 
ματαιοπονοιεῦ, εὐγαντία, τῇ σωτήρλα, τῇ ἑαυτῷ χατασκθυαζον, χεγοδὺξίαν διώκον, στλεο-- 

γεζίαν μετιον, λύζωυτα “ποιοιωῶ. φωὴ "Ὁ αὐιϑρώπου “φρετή, ἃ πὶ οὐδὲν μϑινόντων φι- 

γοσοφῷν, ὃ πτοϑς ὠκείνδω τίω ζωΐίω ὧπόμτα ποραγλατεύεοϑει, αὶ τὸ δῇἵῥ ϑβόντων 

4 αἰσσΈρϑρων ἡ κϑὰ δ ἿΨ οὐλθγῶν ζωὴ, μάλρ τοῦ παρόντος συγκέκλειςτῃ βίν᾽ ἡδή- 

μετέρθι, τδϑς ἐτέρφιν ὁϑόῦει βελτίω, αὶ τόλος ΟΥ̓Χ ἔγρυσαν. ΔΛ ὅτοι Φ αὐϑ ἦμ8.- 

λόγων ἐδὲν Εδυτες, “δ αἰλόγων χείρφες Εἰσίν" ἐχ ὅτοι ὃ μόνον, αἰλλὰ καὶ (Ὁ βίῳ 
διεφθαρμδῥῳ Ουζώντες, ὄφεις γινόμϑροι, χαὶ σχϑρπίοι, τὸ λύκοι δζᾳ τὴς πονηδίας, χαὶ 

ῥημπ ὑρύες αἱ τῆς ἀνοίας, αὶ κιωύες δζρὺ τὴς αἰαιαευυτίας, Ὃ γ)Ὲ  αγοητότερον, εἰπέ 
10 μώι, τῶν αἰδὲ τάφοις ὦ μψήματα αἰαολουνϑύων, ᾧ πατρὸς ομώτων ασϑλσηγϑοίας ἐ- 

τέρων κεχηνότων ; Οϑ᾽ϑδὲν γνδνὴ μγήμιόυυ ποιᾷ, ἀλλ᾽ διρετὴ μόνη" Οὐχ αὐδριας, ὁ πύλις, 
ἐ παιδία, οὐκ ἀλλο δῥ (νώτων δὲν. καὶ ἅ δ: τὴς τῷ τέκΊογος σοφίας θήν ἔρον, ὁ ὃ ὃ 
δὶ λύδριαντοποιού, Ὁ “Ὁ φύσεως ἐρχϑν᾽ σῷ ἢ, ἰδω μού μνήμη. ὅρῳ δὴ τῦηρ ὠλογϑν αὖ-- 
τὸνὸ προφήτης καλῷ, Κη) αγοὺς (ὃ τῆς αἰοίας οὐ σποϑεὶς ζυγὸν ἑαυτὸν, ἄτεται Ὁ . 

15 λϑγου χεῖρον. ὠκῴνο δὴ Ἢ χοήσιμον ὃ πϑϑς γεωργίαν δχιτήδειον ὦ "ὶ τῇ ὁμοία ἐ- 
αὐτὸν αἰ πσοθαλων, ᾧ ὠκείνν χείρων γέχϑνο κτ' τῶτο. ΩΝ, »ὃ Εἶπεν λὠωτέρω ὃ πα-. 
χὺ τὴς Αἱ σνοίας αὐ δ, Ὁ γεώδες, Ὁ γα μαίζηλον,βὴ αὐόνητον αὐδὲ (οὶ χούμοιτα πό. 
γον αὐτὴ, αὐξῆσαι θυ λόνϑμος δ Οὐύτων τίω χατηγϑοίαν, ἡ (δὲ ΩΝ Φ' Θεοῦ τἱ.- 

ϑησιν Δὐεργεσίας, ὅπτορ πολλαχοῦ, ποιῷ Εἰωώθωσν (ὦ πσοϑφῆτω, ἐπεὶ ἡὶ ὁ Ησαΐας μέλ-- 

10 λῶν αὐ ἦν κατηγϑρᾷν, ὍΘ τον λέτε τίο αϑὰὶ ὁ Θεοῦ τέ Εἰς «ἂν Ισδαίωος γεγε- 

᾿ς γημδύίω, ὅτω γραίφων᾽ ὙἹοις ἐγύνησω ἢ ὑψωσα, ἀὐζ) δὲ με ἠϑέτησαιν.κἡ ἐγ θα ὦ 
! "» ! νι ε ! ! ᾽ ᾿ Ἰ " 

δίῳ μιας λέξεως ζᾳ αἰ πουργμδνα τῳ Ἄρει δ ϑοόπων ρα Θεοῦ δυλών, ὁμ- 

εϑόφπος ον τιμῇ ὧν καὶ (μωωηκέ, φησι. ἡ ποίλν λέγει τιμάύ;: ἄκουσον τα εἰν ἐτέρῳ 

ψαλμῷ λέγϑντος Η᾽ λαίῆωσας αὑτὸν βραχύ τι χὴν ἀγίέλους, δδξῃ χαὶ τιμῇ ἐφεφϑῥω-- 

δῇ σας αὐτίν. Εἶτα δξηγούμϑμος τί τιμζω, ἐπαΐγει᾽ πόώτω "ἐαπυέταξας κἰ πσοκατω 
ἍἭ ποδιὼν ἀντν; “πόϑθατω, ᾧ βόας αἰπυΐσας, ἔτι ἢ ") τὰ κ)ήνη Ἔ πεδία, ζαὶ πετειναὶ τῷ 

ϑρρνού, ἡ ὥν' ἰϑύας τὴς ϑοιλθίοσης ζολ] φιπορθυύμδμα τοί ας θα λαοσῶν, ἢ “ὃ με- 
γίφη τῦτο τιμὴ, Ὁ πλύτων ΔΨ ὁρωυϑέων αὐτῳζῳ σκητοο: Ἰχιπρύψα,, ἡ ζωῦτα μη- 
δύπω κουτωρθωκότι μηδὲν. ϑδέπω "ὺ αὐτὺνπλάσας, ἔλετε᾽ Ποιήσωμϑυ δ, ϑοφπον 

βοχατ' Εὐκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσν. Εἶτα ἐρμιηνϑύων δι, κατ᾽ Εἰκώνα, ἐπήγαγε" 

ᾧ ϑιργέτωσαιν ἿΜ ἰγϑύων τῆς θα λοίοσης, καὶ δ)᾽ ϑηφίων τῆς γης,ὁ ΔΜ πετεινοῖν Τ' εοφι-- 

νου, καὶ (ὃ βραχιω πῦτον ὸ τοίπηχεωω κ᾿ Τοῦτον δὴν αἰλόγων ἐλοίῆονα κτ' τίω Ἐ σώ- 
ματος ἰαμμὶ, τῇ ἃ λόγου συγίενεία, ὑψηλότερον πότων ἐποίησε, λογοιζωὼ ψυγέω αὐτῷ 

᾿ ᾿ϑρισείϑμος᾽ ὅπερ δὶ μάϊλιςα ζι μῆς τεκμυήολογ. δγρὲ γὸ τῶτν ὶ πόλεις φκοϑὺ μι: 
35, ἡ ϑαλοιῆαν ἔτεμε, γἐώ ὀκόρωπισε,ὰ τέχνας μίνοίας ἄξρῦρε, κὶ ὝΜ' ἀν ιωτέρων 
ἀλόγων «ἰδ κετένετο, ἡ Ὁ δὴ πότων μέγιφον ὸ προ τον, “' ποιήσαντα αὐτὸν ἐπέγνω Θε- 
ἐν, ὁ αὐ )ς δἰροτζω ἐ χειρφιγωγή θη, ἡ ἔγνω τί ΚΑ καλὸόν,τί ἢ. ὶ Οιούτον. Θεῷ ασρϑσεύ-- 

ται  ὁρωμϑύων μόνος οἰποκωλύψεων αἰπέλαυσε, ἢ τῶτο μόνος πάλιν᾽ πολλαὶ ὙΨ 
ΤΣ δατορβήτων ἔγω, ( οὖ τοὺς ὑραγοῖς ἐπαιδοῦ.3». δὲ αὐτὸν γῆ, δὲ αὐτὸν θροινὸς, δὲ αὑτὸν 
ἤδη 40 ἥλιο Ὁ ἀπέρες, δὶ αὑτὸν σελήρις ϑρὸμμοι, ὰ ὡρῶν ὃ Ὁ πῶ ἀζαφοραίΐ " δὲ αὐτὸν καρπῶν 

να. γενέσεις ἡ φυτα, ὦ αἰλθγων" γένη Ὀστεῦτα᾽ δὲ αὐτὸν ἡμέρφι (ᾧ νύξ δὲ αὐτὸν δἰπέφολϑι ὦ 
᾿ ὥξφηται ἐπέμφϑησωαν, δὲ αὐτοὶ ἀπίξλοι πολλάκις αἰπεςαίλησοι. “ἡ δει πολλὰ 

λέγειν; οὐ ὃ δυυυατὸν ὥπθωτα ἐπελϑεν. δὲ αὖ τὸν ὁ μονοϑινὴς ἡθς ὅΘεν ἀὐνϑερπος 

γύλϑνε, 

Ἦσ. α. β. 

ὙΔΑη Τὸ 

Γι ἃ Α Κρ. 

-«-..«..------“α-.σα΄ῷὁἐο-- τ τον δουοι 
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ῬαροΙμο, τὸ 

ΓΙαροΙμις.", 

Σοϑον.ν δ, 
ὙμΣ 8, 
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ὑΝυζ4, 

ὅγε ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
᾿ 

γέχϑνεὺ ἐαυρώνη, ἡ ἐταφη,ὺ (ᾧ φοικώδη "αύμιατα ὠκείνω μ( τίω αὐαφασι γί γ: 

γέ. δὲ αὐτὸν νόμος, δὲ αὑτον ὁ  αὐράδεισος, δὲ αὐτὸν ὁχαταχλιυσμόρζχαὶ Ν᾽) ἡ τῶ μέγ 

4ον ἰιμῆς Εἰδς, δὶ Ὁ θϑερτεσίαις τιμώείαις αὑτὸν δορ)οιῶ) δὲ αὐτὸν μυρίαι κῃ ᾧῷ 

ἐμαονϑιν ὁγον ὥγλωτα οἰκονομείαι᾽ ἡ «τὴ ὃ ἡ χρίσις ἢ μέλλουσαι ἔσεεϑαι, τῇ τὴς Εἰς 

αὐτο ὕμιῆς ἕνεκα “νῷ. δι ὁ ὁ Ιως Φησι᾿ "τί ὅδ ἀὐιϑεθνπος, δτί γα; γὲς αὐτὸ Εἰς ς χἿΊ 

κρίσιν; ; ὥασερ ἀρλαλοδὸ ὁ αὑτὸς ̓ ψαλμῳδὺς ὑτὸρ φησι᾿ ΤΊ ὅφιν δ ϑοοπος, ὅτι ἐμαψήοϑης 

αἰὐτϑ", δὲ αὐτὸν παλιν ὁ μονοτεγὴς ἡξοι ζῳ μωρία διδὸις α ;γαϑεὶ. α γ ἐδωκενῆδ διαὶ 

τὰ ν βαήϊσματος, κὰ χη Μ μιυφηφίων, κ) τὴς ἀδλὴς μωρα γωγέας" ᾳ35 5 αὑσέοεν δώσειν, 

βασιλείάμ ὐροκγων, ζωίω αι αἰώνιον, κλμρριόμια αὐτο. ποιήσειν, ἃ συμρασιλβύσειν ὠτῳ!, 

διο ο. Παῦλος ἐλελν" Εἰ ὑπομλύομϑο ἡ ἡ συμμξασιλβίσομϑμ. ζΩΊϊ ὃν ὡπόμτα λογζί. ιὺ ᾿ 

μένος ὃ παροφήτης, εἰκότος αἰλόγϑιρ τ ραθάλλει ὥυ ἢ Ὁ Οσαύτην θυ μειαν τῇ καχία, 

“ροδεδωκόζμε, ὁ πυρὸς τὰ ἐκείνων δ μολησειζας πα ϑυποιῶσι ἢ αὐτὸ ἡ ἕτεροι πρλλα- 

χϑ 9 Ὡροφ᾿ )» τῇ συγκρίσει τ ἀναίααιντοι αἰκροατέωυ οντρόψαι βυλθμϑμοι οὶ ἡ ὁ μὸν ν φησι, 

ἵπποι ϑηλυμαρεῖς ἐδύοντο" ὁ ὃ ὃ, Ἔγνω βούοτὸ τὸν αἸησούμϑιον, ἡ ὅγος δ φαϊτνίω ὦ, κυρὶν 

αὐ, χαλεπωτερονν ̓ Δαζδῶέ λύγων. ὁ δ: Δαρίδ φησι" πἰοα(ωεθλήϑο τῆ τὸς 4 

αὐοήτοις ᾿ Ἐοκέῖνος Ὁ, οἷ κὰὶ τότωι ἀἰλογώτερϑι γεγόνασι. ̓ὀκῴνα γέ ἔγνω. τὸν κτησαμι-. χέρι 
γὸν Ἰσραήλ δέ, φησιν, σἕκ ἔγνω. Χ ἀλλαχοῦ ο ἑτερός τίς σοφὸς ανώρ, χείρονα δεικρις Ω ἰὼ 

μιυρμήκων τὸν νγωϑη ἢ αγαπετηωκότα καὶ ποῦ Ὡργίας Δ. 9 Φλαίρϑυδιον, ὀχφπέμπω 

μιαϑησόμϑμον φιλοπονᾷν" Ιλ »λέγων, σελοτὸ τὸν μύρμηκᾳ, ὼ ἐψν ἡ ζήλωσιν Κι ὀδοιὶ 
εἰστν,. ὠκῴνος Ὑ γεωργία μὴ πλάτος, αὐτῷ, μηδὲ (ᾧ αἰαγκάζοντα ἔ ἔχων, μη- " 
δὲ κἱαὐὸ δεαούτίω ὧν, ἐτοιμαξ ἐται Χίονις τίω ̓ὀφώωυ,᾿ πολλζιὼ ποιεῖται οὖν τῷὰ ἀμη- 

τῷ τίω φἴἶάλασι. ὸ τε» τίω μέλρῆλυ δ πάλι ἰέγωι καλθύει" Πορά ϑν πολ 

μλιῆαν, Φ μακ ὡς ἐργαΐτιᾳ δεν, ἧς ἧς ὧν πόνοις βασιλὰς ι] κα ἰδιῶται πον ὑπί 

πεϑσφέρριται. ἕτερ, δὲ Φησιν᾽ οἱ  ἀρχοντες σέ, ὡς λύκοι “τῆς Ατρριξίας, Χ ἀλλο 

Εκαϑισας οὖ τῇ ἐρήμῳ, ὡς ρῶν, δ ν᾽ τῷ αγαοίν, [σφε] φρνήματα ἐχιδοογλέ λο ͵: 

ὅ,ε|, ὡς’ ὠσνέδεξενυ ὑμῶν φυγεῖν ὐπὸ τῆς μδιηουσηφο ὀργῆς: ; Ὀ ἄλλος πάλν᾽ Ὡα αἰ. 
δὼ; ἐῤῥηξὰν, ἃ ἱσὸν ,ἀἰφϑίλψης ὑφαίνεσι. δλλαχούδ ὁ ο ο αὐτὸς ὅτος Φησιν ἴὸς αασίδων ναὸ 

ᾳ χείλη α αὐ. καὶ {2 πεαλιν' Θυμὺς αὐδοῖς κ᾿ τίὼ ὁμοίωσιν τί φεως Ὅιδτον γδὴ ἥ τας 

τὸ τοσσ τον ἡ τηλικούτον, Ἐ αρ)οτίω ΜὝ αἰλόγων᾽ ̓ καταφέρει 
δυσιϑμειὸν. ὃν ὦ δι . 

τῷ παρόντι ψαλμῷ δι,ο κακίας ὑχιλεξάρϑιος Εἰδο ζὰ ἄλλα τὸς ἀρερὶ ἀρὰ 30, 

συλλογίζεοϑαν, ἡ ὅτω τξει. τοις ἀλογίας. φ Ὁ λύϑεύπου δλύοιτ᾽ δὺ ἀλογώτερν, Εἰ- ἵπ 
χῇ Χὺ ὁ μοὐτίωυ, ὦ Ἐχὶ κακῷ τὴς ἑαυτῷ κεφαλής τίω οἰκουνϑμέωυ αὐδαπρέχενῶς, οἱ συν. 

αἴλϑντος ἀπειξᾳ γφέματα, ὐχ ἑανῷ, ἀλλ᾽ ἐτέφϑις, γνούνϑβοις ὁ τύτοις, πολλάκις ἢ 

᾿ ἐμϑροῖς, ται Ὀππούλοις : ΧΑ Σ χαλώς εἶ εἶστε ̓καταλείψουσιν δλλοσοίοις τον ν πλοῦν “ὐ- 

τὶ [γὸ λύοητο τεξϑν», στρ ὅτοι μϑὲ τὸν πόνον ᾧ ὡς αὐιδρτίας, αὐσσορδύωσι ζ ἐκ τῆς " 

συλλογής, ἑτέροις Ἀ τὴς Ὡπολσύσιως «ἴθαχωρόδον. ; ἴτω κῷ' τῆς Φιλι χονματίαρὶ ἤ 

τίωω κενοδοξίαν εἰ εἰς μέσον ἀΐγων, αζει κῷ ̓πολλὴς πῆρ σφοδρότητος, λέγων᾽ ἐπεκαλέ- 

σαντο τα ὀνόμυατα αὐ ὑχὶ ἣν δ μδ, τί τύτων οὐλογωτερον παλιν, ὁ ὶ λίδοις, αὶ "δὶ 
ξυλοις, ἢ ἀψύχῳ υλὴ τίω ἑωδιὲ ἐΎ χειείξεσι μνημόιω, τὸ τίω οἰκείδν ἐμπιρινα 

δόξαν: ᾿ ἡ Ὑ» ὀλϑαλοή φὰς σίας ἀνέτρεψαν, ὁ ὃ χβελς αἰπέδυσαι, καὶ Ὁ ὁρᾷ ὀμοις ἡρπαστι, 48 

ὦτφε Ἂ σκωληχι λομιαηραν ποιῆσαι τίω οἰκίαν, Ὁ ἡ ῷ σητὶ λ2 τῇ φϑρᾷ λαμ ἐς 

χοδὸμῆσαι «ἰβεοόλοις" " τῷ δνομιίζειν “ὐυῦ πότων θα ατο αὑτῶν ἔσιοϑαι τίω μϑ- γῇ 

μάωυ,Μ) οὐ τοὶ σώματι μιέχρ ἐν χαμοϑὖρ ῥοπὴν κατα ν ἢ δυυυηϑώντων. , ΓΞ 

1 ; 



Εἰς ᾧ μη. 675 

1 13 Αὐτηὴ ὁδὸρ αὐτῶν σχαύδουλον αὐζὶς. Ποία αὗτη ὁδὸς, εἶπε; ἡ χω τά 
πιαῦτα 'ἀπουδὲ, ἡ μαιταιοπονία, ἡ πολλὴ Ὁ ̓γρηματων μαφία, ἡ αἰκόρεέσος τῆς σγόξης 
μέϑη. ὺ τσϑ9. τὴς κϑλοίσεώς, Φησί, τὴς μδιηούσυς, ογζμύ2α αὐζοῖς σκλυδοιλο καὶ .} ἐμε- 

πόδιον γένεται. υ μικρὸν δΐχυ σκαινδοωλον, ̓  μικρὸν ἐμεποϑιον, υ μικρὸν κώλυμᾳ αὗτη ἡ 

4 ὁδὸς πσοὸς τίω τὴς Ὡρετῆὴς ἐργασίαν. δ 9 φησιν, αὕτη ἡ ὁδὸς σκαύδωλον ἀἰὐζοις. χα! κα- 

λως Εἦπεσκανδαιλον ἀΐζις τίω οδὸν᾿ ἑαυζᾶν' δεσμούσιν, ἑαυτους ; συμιποδιζυσι. 

Καὶ κμῷ ̓ζτα ὧν τῷ συ μστι αὐκὴν θυδοκήσωσι. 

Τὸ ῥλαλεπώτατον: κ) Τ λοιητῶν ἐἤτίον κανδῖν τούτο ἔςιν, ὅπερ Εἴρηκεν. Φ ΟΣ τοι" 

αὖτα ακδοτόμοντες, καὶ ἡ πλημμελιεῦτες, κ καὶ ὅτως αἰοιταίντες, μακαείζασιν ὁ ἑαυςῶν ἡὶ 
μιῖμι: τὸ ἡαυμεζυσι Χι ζηλωτοις εἶν εἶναι Φασὶ, Ἢ ρέσχονται πῖς᾿ ̓πεικγρα μένοις. καχία 5 ἐπαν-- 

ω μεμϑμε κα χ) χὰ αὐτὖὦἍ δ ἐργαζομϑῥων, εὐνόησον ἡλίκην λοαμίαννοι τῆς “πονηρϑὶς ὅχιδυ- 

μίας παέρϑηκέω. αἱ Ν χαλαζ ομϑμη, εἰ Κα ὑξραζορϑῥη, Εἰ ὍΝ ἐλεγχορϑύν, εἰ εἰ 

ἠὲ σὺ 'πῦπῦς( ευειδότος τοῦ ὁ ὁπώσϑηποτε γηφόντων μαφἸγϑυμϑῴν, ζαβομϑίν, μισυμέ- 

ω ὅτως αἰγαιοκυυύτως αὐΊεί, αὶ ὦ χαθ᾿ ὁ ὑκοίσην αὔξεται τίω ἡμέρᾳν" ὑτὸρ μὴ μόνον ταὶ κω-- 
Ἰς λύοντα αὐτίω μὴ ἡ, οἷον ἡ κριτηγϑεία, τῷ Ὁ (ἰωειδῦτος ὃ ὀλεγρος, ὧ Ἰπχιλσυθαίνεοϑε 

ἡ ΔΜ γθομδύων, ζω  μετϑρμοᾷ εν τοῖς ̓πεπηραγμένοις, Ὁ καταδύεοϑαι, ὃ ἐγκοιλυσῆε- 
υἱϑόιῃ 

εϑαι, ὦ φένειν, ῶ εϑρζωυψν, δλαὰ ζέμωαντίον περ, ὑἐπαμώσι ἑαυζῶν ὦ  ἐργαζόμε- 

νι ὁ ἐγκωμία ἑαυτῶν ὑφαίνωσι, ᾧ τῶν ὠλλων βελτίους καὶ τὸν αὐτὸ ἀρ νομίζωσι, 

σι μῷ, [ ρᾶξαι ἐπαμνῶδσι τὰ γελνηρδύα (ττο αι, ἡ μα ζαῦτω οὖν τῷ τό.- 

40 ῥ(4Τὶ αὑτῶν , θὐδυκήσυσι πού σἕκ ἂν ὥκπραπεῖεν ,ὅχω δ ἐἰσι ι τ ον, πλῆγε ὅτω πα-- 

ἡ ἐσ παΐνσιν, ̓ὡςῷ ω τίω πλήρωσιν τὴς ὕλιϑυμίας, ὃ στε μάλιςα ὁρώγίᾳς τίω τδα- 
μμίὰμ αι ἰαουύροῖ, ἔδει, , γαυρφεεῦτα!, χϑρυφοιωῦται, ᾿ὴρέσχονται ῷ γελνημδύῳ. ζούν 

"δὴ αρδοτία" πσο3 Ὥ τὸ  πξαηθίώαι, συσκιάζει ᾧ ἑαυτῆς ὦ εἰδεηϑες, τῇ ἢ μέθη γῆς ἡ- 

δινῆς αἰξεσέλλουσει αὑτῆς τὸ ὁ βδελυρϑν ἐπειδϑμ 5 ̓έσχθῃ » ἡδογὴὶ τῆς Ἐχιϑυ-: 

3 μίαρ χ᾽ μικρὸ αἀγαχώρησῃ, ἡ ἢν (ὑμωειδῦτος χατηλρρία ἐπέλθῃ, γυμνοῖς  ματίζ σον 
νι λογισμοις, τότε μαλιςα Φαίνεται! αὐτῆς τὸ ὁ βδελυρνν. ϑτοι ἢ ἐονο μῷ ζ. ὁ πληρεί- 

σα!" δολ᾿ στὸμ ἴδωσι τὸν ἡ πλούτν ὀγκωλώτα, "ες ζάφοις ἐγηγρυϑέσς, ἴα εϑπαίας οἰ-- 

μηδὲ μαὶς ἀπηρτισνδῥας, δέον τότε γϑιῶ χατλμυγάζαι φεγαῖξα!, ὦ ΠῚ ὁλῷ τ (τα, 

μ᾿ τὸ ἔρηϑν, κ᾿ τίω πλήρωσιν, τῦτο ἔτι μειξόνως γοσῶσιν. ἐπεὶ δξωυ τα ἐπι αὐτῶν οἰ" οἱ-- 

0 λέται, ἕπεται λοιπὸν κου τῷ Θεού. ὡασεργῦ ὦ καὶ τακρίνοντες ἑαυζᾶν' ἐφ᾽ οἷς 

ὠμδοτόῥουσι, ιαελλαμζανοντες πὐποκρούονται τίω ̓  Ων ὰ τοῦ Θεοῦ ψέφο, κοιϑούπτρ 
ὲ Παῦλος φυσι Εἰ "ὃ ἐ εαυτοῖς  ὀκείνομδι, Οὔκ α᾽ ᾿ ἀρινο θα" ὅτως ὧὡ νοσθεώτες ἀ-α Κορ ΟΆας 

μέτλμοητα αἰρϑρτοῥοντεε,μεὴ χατουγνώσνοντες Ἁ ὧν ἐπλημμέληῷ, κῷ ̓πολλῆς τῆς 

σφοδρότητος ὕχπαυώνται τίω ἴα τῷ Θεῶ ὠμωρίλν ἑαύζις. ἐ ἐπεὶ ὅζῶυ καὶ ὅτοιἡ (αἱ 

᾿ς δλλότεια ἀρπαζοντες, ἢ ἢ τὰ οἰκεῖα μα τέω καὶ ἢ Εἰκῇ δαπόνώντες, ἀ; ἀπερ Εἰς πένζ(- 

αἰαλίσκειν ἐγοζωῦ, εἰς ζαφοις καὶ Χ) σκώληκος Ν σήζῳς ϑεωπουαΐσι,ὶ σσοὲ μιετὸμοϑσιν "λὶ 

τῖς γελμηνϑίοις, δλλ ὦ ἀὐγίαντα μϑβουσι γοσθευντες᾽ ὠκουσον τί γίνεται λοιπὸν. δι δὴ δίχυ γί. 

γέται μωρία, τῇ " οἶϑα τῷ Θεού δίδονται. 6} ἐπήγα μ᾽ 
14 ὡς παρόζατα ς: ο᾽} ἀδη ἔληθ᾽ Οὐ ὦ ἥμερον οὐδε δὲ τῷ ΐ ἀόματος 

4 ἡ ῥαοθάτων διλώ ( {τ ἘΣ ὠκείνων αἰ γριώτερον δινοίν᾽ αὐ», τῶν ὧν πϑδορώντων μ γυμνὰ 

σώματα πενήτων ν γαφέρᾳφ τηχϑμϑύας λιμῷ, χαλλώπιζ τῶν ὃ ἢ) οἴζϑες φθορά » ὁ σκω-- 

ληχι, ᾧ σητὶ δλλα ὦ βὔχϑλον αὐν τῶν τὴς ὠπωλείας, τἰω δξ ὑλιδρομὴς πὸμωλειϑρίς- 

αν, βυγείρωτον τοῖς σχιδυλόυυσι. συτθν “ὃ αἰοϑενέκερον ὀὐ,ϑούπου κοιχίᾳ, συζαντοξ' 

ΟἸεγίοι, του: Π11 χὰ 
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σαν» ᾧ ζι πείσονται, ἢ ὕτω χα ζακοπήσονται, ὅτως Ὀὐπολριοῦται ἐρδέω, κὶ Ὗ Εἰρᾷ)ά. 
ϑὰν ἀἰπελθύσονται ῥᾳδίως, Δὐκόλως, (ἰμυτόμως, φτογητὶ,, ὡσανεὶ ἱ πσοόζαζα κατοιχϑς. 

σηόνϑμα. πῇ» ϑανατος, μάλλον: ἢ πράγμα ϑανάτυ πολὺ χαλεπώτερον. ΤΟΝ 
, ηΐω ποιαύ τίου πελϑυτίω, ἀείνάτος ἀδθις οἰ ϑδέξεται, διύατος. δζδ τότ ὕδα κίας 

Εἰν κόλποις Αραμ, ἐδὲ Εἰς ἀλλο οχωθίον Φαίνονται ἀπιόντες, δ᾽ Εἰςᾳ δέω, ς 
τὸ τὴς ἁμωείας, τὸ τὴς κολόστως, τὸ τὴς πϑρμωλειϑρίαρ ὄγο μία. - ἡ ὠζώλε ἀυτῶν 

τελθυτὴ θύτελὴς ᾧ θὐκατωφρϑνητος, χαὶ ἡ ὌΥΙ αἱ στειὴ κολθίσεως γέμύσω. ὅτ ᾧ 

ἡμῶν ἔμ λέγεν ΓΣ τον δύκόλως Ὡπολλυμϑίων, ὡς ϑεϑθατον ὁ δεῖνα ἐσφαγη. Ὁ 

ἡ δρὼω ως ἀλογα ἔζων ἡ ὼ ὡς ἀλογα τὐπύλλεουται,έκ ἐρντες αὐδὲ τῶν μϑηώντων ἐλπίϑα 
“χριφῖν. ἡ δ τϑτο μόνον, ΔΛ τί χα ὅχὶ χακῷ, 1 

Θαΐνατος ποιμνανει Ϊ αὐζι. Εὐζαὐϑαί μοι τὸν ϑαατον δοκεῖ ̓ λέγεν τίω ἃ... 

“πώλειδω τίου ὧκ, τίω τιμωρὸν, χαθοῦν καὶ . δνλαρῦ Φησι᾽ Ψυχνὴ αἱ ἴδοτόμουσα, 

αὐτῇ  Ἀπολήται" ν τίου τῷ Θ ἐῃ) ααίρεσιν, ἀἰλλαὶ τίω τικιφοίδν ἰραδολώ, καὶ ὺ ὄχι. 

μϑμει τῇ μετα φορᾷ τὰς λέξεως. ΡΝ γδ Εἶπε σσεϑθάτο, ἐδείξεν αὐτὴὦἋ καὶ Ὁ τὸν ποι- 

λϑίία. ὡς ἢ (ὗν ῥσκώληξ ὁ ὃ ἰοζολρς, τ σκότος Ὁ ἀτελδύτητον, (οὶ δεσμαὶ ζξάλυπι, " 

ὃ βρυγμὸς Μο δόντων. ὑρᾳ τοίνεων πϑύτοϑον αὐςἧν κολᾳζομϑμοι' ὧν τῇ γζωῦ, ὁ ΟΥ̓! πξὴς 

οοτίου οἰὐγεποδίεϑησειν, ὅτι χαχίας ἔλϑοννο δοῦλοι αἰχμαίλωτοι, ἡ αἴθ ζῆον ἐπένησαν 
“πόνον ᾧ καζαγύέλασον᾽ ὡ τῇ τελάυτῇ, οι «πλώς , ᾿ ὡς ἔτυχεν αἰπωλοντ" ἣν 

τῳἹ χαϊρῷ ᾽ τω “τ πίω πελϑυτίω, ὁτί δὲ πϑρτος. «πο τὴς αἰπωλείας κϑυτέχονται. 
ιῖς Καὶ καιζακυριθύσασι αὐνὖὅχΤ ὦ δ)λεὶς ζω φερῖ. 19 

Ἐπειδὴ πολλοὶ Ψ“ παχυτέρων, ἀ τοὴ ὀϑαιαϑησίδν λίθων ὀκθεξηκότων, οὐκ ε.- 

φϑυσι “ἰδὲ τῶν μϑιηόντων ἐλπίδον ΟΝ ὃ τιτρλμωϑμέωυ, αἰλλὰ ποὸς Ο πδότα κι. 

χϑνασις ὼ τεῦς ζᾳ ὁρωμϑμώ, κατα ει ὧν τοιύτους αἰνιγματωδῶς. Εἶτα δῷ θρκ- 

χέων σαὶ μέλλοντα αὐνξαιμϑρος, παλιν Ἐλὶ τίω ἐν τω αἴτοτι βίῳ γνορδι, ζω δ τίλει- 
ὃν αὐτοῦ καὶ ω τικίϑοίων μεταιτίησι τον λόγϑν, δεικρὶς αὐταῖν Ὡ αἰαϑενές, τὸ θὐπελές, πὶ 15 

θύκαιταφοϑνητον, κα ἡ οἷ καν μιυρμαχις “πλουτῶσι, καν διωυαςείλν ὦσι «ἰδ, (εὔλημϑβο, 

οὖν τεύξει δούλων ὶ ὃ λέδραπόδων τοῖς πρετίω μετίούσίν εἰ εἰσι. 89 Φησι" κατα υρλβύσυσῇ 
αὐτὖὦἝ Φ βυγαῖς τὸ σοφή" τυτές!, , (αχέωρ δεζενεκῶς, καὶ ἡ Ουὲ χεὸν δεήσονται γὐνὲ πὸ- 

ν5,, δδὲ  μδιήσεως ἄγος. Οιαύτη γὸ ΤΨ τρλγμάτων Φύσις, τῇ Φροτή τίω καχίδν 
δυλώον, ἡ ἡ τρόμεν αὐὑτίω, κα - δεδοικέναι, κῷ, μωρία Ἰθηιτείμματα ὦ αυτὴ ἔχῃ ὰ πολι 
λοὶς ( ὐπρορφαφας κείν ἢ γυμνὴ: ἡ καϑ' ἑαυτίω ἀγωνιζομδύη, ὺ μέω ζιω- 

αντίον ὁρῶμϑμ, Φησι, τϑτος ὀκείωνκρατοιῶζᾳ, αἰλλα Μὴ τὸ σφώλμαπ ἡς Ὑ πολλοὶ 

δχθινοίας ἰδωμδῳ (τῦ» ̓ ἀτι πεπλάλνημδμης αὑποληψεώς ὅ21 ψηφος) αἰλλ' αὑτίω ἡ! 
πραγμάτων τίω ορϑίω κρίσιν λιθυκρινήσωμδυ, κ ἡ χω τϑτον χραζοιῶτα Τ' Τ' λόγϑν. ἔζω 
Ὁ» ὡς πονηρϑὲ διαυύτης, καὶ αὶ οἱ κέτης γθησυς" μᾶλλον: ὃ, Εἰ  βύλε, ἐ ἐφ᾽ ἕτερον μέζον υ- 3 

πόδειγμα τὸν λόγϑν αἰγάγωρδμ ὁ ἔςω βασιλεις πογιρϑε,ὼ ἰδιώτης χοὸς ἰδωμὴν τς ἰρήίμος 

κύρλός ὅπ!,ὶ πϑῷ "ὃ διασοτείας ἀχρλοίμπει, τίς ὁ ὃ κρα, ἡὶ ((ςὁ χρατύμενο. πὼς ζω ὑ- 
σύμεϑαι ὅ' ὩΣ ἵλιταέτω τῳ ἰδιώτῃ ὁ ὁ βασιλεις πονηρόν ΤΙ ὩδΆ) γμα πλημμελέαρ 
γέμων. "τίν ὀγρησὸς ἰδιώτης καὶ ὁλύσυκρος τ μόνον Οἕν ἔἰξει, δδὲ λὑαν ακουσᾷ), κ᾿ " 
“πειδοίσεται καὶ τὸν Ἐχιτάήοντα ἀ ἀπαγαγεῖν ἣν Οὐ ασδοκειυδύυ, καὶ Ὥντολαι γᾷ δέη. τίρδω 40 

ἐλεύθερος ;ὁ ) ποιών ὃ βούλεται χα ̓ μηδὲ τὸν βασιλέα, δεδοικώς, ἢ ἡ ρα (ύ. αὐ κα 

καταφρονούνϑιος τὲ 2 ἥα μὴ ὁχὶ αὐ θαδείγμιαζος. αδίθείσου τὸ τὸν λόγριπνεαγάγωμδι, 
ἡ Ἐ Πετεφρὴ γεωὴ καὶ Αἰγυπῆϊία, ὁ ὀυχὶ βασιλὶς ζω; ουχὶ ποίσῃς Αἰγυπίου ἐκρώτω; ὡ- 

Ἁ 

οὐδ 
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᾿ὶ (μοικν Εἶχε βασιλέα; κὶ πολλζω αὐθεεξαίλλεν διωμαςείλυν 3), ὁ Ἰωσήφ, κὶ διῷ- 
δος; Οὐκ, αἰχμοίλωτος Οὔκ, τὐργυρώνητος οἰκέτης ; ὶ μ(Τ' παίσης τῆς τ ατάξεως 
αὐτὴς ὠσλιίσο» χιὶ τῷ νεαγίσχϑυ, ἐχ ἑτέρῳ (ὃ πόλεμον ἐγχειοίσασα,, δλλ᾽ αὑτὴ 
τϑϑς τίω τὐρουταῖιν ἐλϑούσου ; τίς δζζω ἐρ δουλείᾳ ἴτε ζώ; τίς 5 ἐὺ ἐλέυϑεοία: ἡ 

4 δεονϑύη, ὼ πὐρακαλούσα, ἡ ἱκετθύσσα, ὼ συ ὲ δμ,ϑρώπου, λα πονηροτατα πα.- 

ὅγυς αὐχμεοίλωτος “ἡμομϑρη ἡ καιτοιφρϑνῶν καὶ ϑζᾳδήματος καὶ σκη ὔοϑυ ἢ αὐἰλουργί- 
δυς,ἡ τῆς φαντασίας ἀποείσης ὠκείνης, ὶ ὀϑακόηήων αὐτης μηχόνήματα; ὅχ ἡ 

ὠπῆλϑε μρακχϑυοϑεῖσει, κ᾿ ἑτέρῳ πάλιν ποϊθ4 βμονϑμη δούλη, τῷ ϑυμῷ τῷ αἰ λθγώ, 

ΤΊ μιαιφογία,᾽ ὁ 5 ὅξηλϑε μυρίως φεφόμας (πὶ τῆς κεφόλὴς ἔχων, ὶ ὧν αὐτῇ τὴ δ: 
το λείᾳ τίω ἐλθυϑεριὰν μειφένως δζκλόμιπουσαν δεικψυς; Οὐξείεν γ.δ) ὅτως ἐλεύθερον, ὡς 

Ὡρετὴ, οὐδὲν ὅτω δούλον, ὡς καχία. ΟΝ τὗτο κ᾿ Ὡ νλαγοδ Φησί τίς ᾿ Σ οφὸς οἰκέτης Παοιμυξ, , 

χρῳτήσει δεατο ἢ αἰφρόνων. ὥασερ γδνὶ αἰχρμιαλωτος,κὰν μυφίον ἔχη πλούτον, δὲ αὖ-- 
ὦ τῷ» μάλιςα πᾶσίν ὅδην ἐναίλωτος᾿ ὕτω ὼ ὁ αἰ πὸ ΤΜ' παθὼν «λισχθμϑμος, Φρα- 

ρὴς ἴϑὴν ἐντελέςερος.τί ἢ ἐν πολέμῳ, χὶ γϑτος ὁραΐυϑυ κρατοιωζα τί ὦ αραά- 

15 γμασι, ἡ βυλαις, ὃ ( τύτων ἔξηχε, καν μηδεὶς ὁ πεϑύνϑμος ἡ! τί ὃ ἐν τοῖς κα ζω- 

τὰ ὐχ ὁ Ζ σλύσιος καϑυύτδ πσϑόσα της φασόνα ἥτει, Ἂν ςόκ ἐπετύγχόμεν ὁ ἢ πί- ΛΩΝ, ἐς. κϑὲ 

γῆς) ὯΦ απουδαῖος ἢ εὐγώρετος ζὦ, οὔρο ἐν μεγίφῃ ἐυπυραγίαᾳ ζώ, τίω αὐτίω τῳ Α- 

(ρᾳαϊμα λήξῃ ἔχων; τί ἐχὶ Γι ὠἰποφύλων; ὄχι δεσμιόμθμοι, μιας!χρύνϑμοι, μινοΐα, πω... λζ. κ 

πάορντες δειναὶ Μ ζιῦτα ποιοιούτων καἰ Θεγἕνονηρ; οὐγόησον φριὼ Εἰς ὅσην αὐδν Ὥἰπο-- ἀίορυδα, 

10 φίαν ἐγέξωλον, ὡς κείνους λέγειν, ΤΊ “ποιήσομϑμ τοῖς δ, ρώποις τ τοις ; χα τοι δεδε-- Πεήξ. Φεῖς, 
δέος Εἰγν,ὺ ἐν μέσῳ δικαφηοίων ( ἰμυειλημμένος᾽ καὶ ὡΐξὼ τάξει δικαιῶν ὃ Ὅρ- 

αὐντῶν, (0) 5 εν ξει δικαζομϑμων Εἰ φήκεσειν, δλλ᾽ ὅμως ὅτοι τύτων ἐκροότησαν. 
πὸρτωχοῦ Εἴς μ᾿ ἀχριξείας ἐπεξίοι τῳ λέγω, (δ) «ναρέζον ὀψυτω Ὁ πονηροῦ 
κραζοιωτα πίω κυρίως κροτησιν, αὶ ζωτίω τίω “ἢ πολλαύν, τίω στεσιλλδνηψθμώωυ, ἃ 

15 ψων,, ὶ ῥαδίως ἐλεγχονδυζωυ, αὐλλ᾽ ὠκοίνίυ τίωυ πεπηγήαν κὶ ἀκίνητον. 
Καὶ ν βοήθφα αὐ δ παλαιωϑησεται ἐν τῳ ἁδὺ Τυτίςιν, αἰαϑενήσει. ὁ λέ- 

γή, τῶτο ἐςίν. Βὶ μόνον εγζιῦϑα θὐγείρωτοι ἔσονται, δοοϊεγὸς αἰμεούοντος, σ᾿ εἰγὸς γγεῖρφι ὁ- 

βέγϑν»»ς, πᾶσι πσοϑκείρϑμοι᾽ δλλα ἡ δ᾽ χαλεπώτερον, δὲ ὁκᾷ ἕξοσι (ἢ) παειςαὶ- 
μῶμον, ἢ βονϑοιώτε, ἢ χεῖδϑι ὁρέχϑνται, Ὁ το Ραμυϑούμϑμον αὐΨὝ Ἔτίω τικῳοίαν. ὅ.. 

30 τῷ γϑιῶ ὅτε αἱ χὔρϑενοι αἱ φρόνιμοι ταῖς κιουροιῖς βουιϑῆσαι ἴλωσοιν᾽ ἐχ ὁ Αϑρᾳαλα τω Μαρν 
πλυσίῳ, ΘΝ, ὼ Ιωζ, καὶ Δόνιήλ ἐοῖς ἡ θυγατράσι. πὸ "ὃ παλαιωθήσεται, α.-- 1 πο διε, 

εδενήσει θήν, αἰφϑυιοϑήσεται. Τὸ γὃ παλαίθμϑμον ἡ γηφοίσχον ἐγίις ἀφανισμοί, Ἐβρα"εῖγν 
Ἐκ τῆς δύξης αὐ διῥ ἐϊωοϑησον. Οὐ μάλιςα ἐπεϑύμοιοωυ, δὲ ὃ πόρτα ἐποί- , 

οἰ ἡ ἐπο αγματδύογτο, ὡςεῷ μα’ τελξυτίω δόξης τ ὐπολαιύσοι πολλῆς, οἱ τῶν ι 

35 χρημάτων, δχρὶ ΔἿ οἰκοδὺ μη μῶξ, ὁχῳ “ἿΨΜ Οἰφων, θ᾽ ὀνομάτων δ[ῥ' ἐχικεινϑέων 
τοῖς ζαφοις᾿ ἡ τῦτυ, Φησίν, ὠκπτεσοιεται, ὃ μάλιςα αὐζῶν' ἐλύπει ζώνζ, ζωτο 

μλυϑοίνονζᾳς. αἱ δ" οὐ ζωῦϑα, οἰκοδὸμίαι, κατηλϑθλαι τῶν ἀπελθόντων Εἰσί. καν 

ΝΥ ζ σώμᾳ τὴ γῇ κρυτἥήηται, ΔΛ δίίος ὦ λίθοι φωγίεὺ ἀφιᾶσι, καθ᾽ ἐχ άφην αὐτο ᾿ 

κατηγϑρφιώτες ἡμέραν τὴς ὠμότητος, τῆς αϑαιαευυτίας, (ὧν κοινους ἐϑρους ανακηρύτ-- ἷ 
49 τοῦτες, (ὄν παελόνζας αἰξὶ Εἰς αἰροὶς ϑὴπασώνϑμοι,ὶ ἐϊκλίματοι, ᾧ Δ, φιθολοίς. ποία 

νων ὅΐω ἄυτη δόξα, κατωλιμπόμοιν χατήλϑρον μη σιγῶντα, δυνλαὶ δορὶ τὴς ὀψεως τοὶ πὸρ- 

' τῶν αγοίγϑντα φο ματα, ὃ τσϑϑς (ἂν' ὁρωγζᾳς ἀπῦμίᾷς ὁ παρλόνς στφφοδροτατίω 'ποι- 

ὕρδυοι τίω εἰγτυχίδυ χτὶ ΔΜ οἰκοδὺμησωνϑμων: τί ζαύτης τῆς ὀϑοίας ϑμοιτ᾽ δν ἴσον, ΄- 
ΟΒεγίοιζ τοπλν, Ὁ Ε1] 2 τὸρ 



θ.ο 6. “4.7. 

«Κορ. ,γ.β, 

6γό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΈΙΑ 
τὸρ ποναΐσιν αἶφ᾽ ὧν ὃν ολόξ ονται, αἰ Φ᾽ ὧν καταμαεύονται, ἀφ᾽ ὧν χατη)ϑεϑιῶται, ἀφ᾽ ὦ 

ᾧ μΦ ̓πολδυτίω ἶϑν πολλαῖν ὀμορύῆωνται, α ἀφ᾽ ὧν αὐζοις αἱ αἰρᾳὶ ̓ κ Ὡ[αὐο λαοὶ, χα 

ἐκλήματα μινθλα, ὺ ἌΝ 0} ἠδικημϑύων, κα ἡ ἢ Οὐκ ἠδικηρδύων: ; 

16 Πλώω Θεὸς λυτρώσεται τίω ψυχίω μϑ ὧκ λέεϑο δου, στὸν λοιμολύῃ με, 

Εἰπὼν Ὕ πονηρῖ ᾳ Ὀλχίχειρα,᾿ τὴς ἀρϑοτίας τὸ :ὀψώμα, λέῃ αὖὖἥὝ γοικῶν ς 
ἔπαθλα, (ὃ ο ὴ αὑτὸ ὦ ἑτέροις προφήταις “ποιᾷν ἐλορ) ὦ ὠξε ἑκατέρωλεν ρυϑιίζειν δὰ α- 

χροα τέο, κα αὶ ὧκ τῆς υλθσιως Ῥω μδρτημῶν, ἡ ὧκ ὕ ἐπαάϑλων τῆς Φρετὴῆς. ἃ ἣὼ 

ὠκείνων ιαύτα φησι, ἀπμία, ματαιοπονία, Δύοια, γέλως, αἰδμμωύη, πϑμωλεήρία, θα. 

νατος, ὡμωοία, κόλασις διζωνεκς, τὸ θὐεπηρέαφογ, ὃ ὃ ἡ δόξης ᾧ ἀσφαλείας ὀχπεηίω- 

κέναι ξ ζώνζ, ὁπελωτώα, ὃ ἀζαδαλλειϑαι, ὼ χατηλρρῴαϑαι, μηδεαίδρ 8.).-- τὸ 

οἰσκειν φἴϑαμυλίὰν κανδίν" τῶ "3 ἡμέτερα ζρμιυδυπίον' ἁπὸμ ἀπαλλαγὴ χολαὶ 'στως, ἐ-ὀ λλδτκ' 

λθυϑεοία Ὑλνε, ἀσφώλεια, δόξα, τιμή. ὕταγὸ ἀπόμτα ἡνίξα"»,Ε ἰπών" “πλίω 

ὁ Θεὸς λυτρώσεται τίω ψυχίω ΜᾺ ὧκ λβίοϑε δου, τὸμ λαμθλῥη με ̓ἀδέως ὠζῳυ- 
ει τίω κόλασιν λέγων, ζμα: 'Φορήτυς ὠκείνας ὀδυωύας. οὐγνόησον 3 "λίκαι χὴ ὑπ τῆς 1|- 

μῆς, ν (τη μόνον, δλλα καὶ Ὁ τῶ ἐπτιχϑμδύῳ. στὸμ ΝᾺ λϑμολύη μὲ μὲ, φησι, τότε αὐ΄-- 15 

τ' ᾿ἀχριρέφερην ὀψομαι ἢ γεῦ, Νιώ ας ὀρ πίςεως αὐδεπατούμδν, δ᾽ ὀχρὶ Εἰἴδοις" Τό- 
τε ὃ, παϑόσωτον αϑὲς καοόσωπον᾿ τῆς ο , ψυχο ς λυΐξουμδίης χϑ 1 σῶ κα χϑινωγήσει 

αἰγαϑών. 17 Μὴ φοῦού, ὁ ὁτὸρ πλυτήσῃ ὀὐνϑέφπος, "ὴς ἡ στὸ πληϑεωϑῇ ἢ ̓ δόξα τὸ κἱ 

οἴκου ἀὐτν. Τύτων ὅτως ἐγθντων, φησὶ, ψ δέδοικας τοὶ πειρόντοι : : σε λυπᾷπι- 

μία. τ Φοῦῃ (ὃ θποουν: ἤχϑυσοις τὰ οἷδὲ τῆς αἰαςαίσεως, ὺ τῆς τῶν αἰγαϑάν λήξεως, 15 

Ὁ! Τῆς τῶν πονηρο πιμωείας " σί δεδοιχας λοιπὸν ἴ σκιαῖς ; τὸ (ὦ 7 μόνμᾳ 

χαὶ πετηλῦτα ὀκεῖναι ̓ ζωτα ὃ ̓λὐλασι μιφεαινομϑῴοις ἔοικε. δ|9 χαὶ πλύτῳω τὰ ἄλλω. 

ἐφεὶς, ἔχὶ τίω ἀκρόπολιν ἢ κακϑῷ " ἤλϑε,τῷ πλέτο τ Ὠπϑυμίαν. ζωτες γὍρκα- μῆὶη 

τοῦ, ολη)είσηρ, χαὶ πιώλλα συϊκαταλύεται. καὶ πῶς ΜΗ ; φοξηϑώ, φησι, Τοσαῦτα δυ- ᾿ 

ναμϑίοις: ; ὁ Τί ππεύσκαιοος ἢ ̓ διυναεία ̓ μονδωρϑς ἡ ἰχύσ,παιφρδεται ἡ ἢ ϑϑημερίά, :: 

σκιαΐς μιμεῖται καὶ ὀνείρῳ, τὰ χρήματα χα ὁ πλούτος. αὶ ἡ Ὀσουτη “μή. ὅθι 

ἐπήγα μ᾽" 
18 ΟἷἿτι οὐκ οὐ τῳ Σποϑνήσκειν αὐτὸν λήψατω (οἱ πόρτα, 
ἸΤῶυ ̓αἰτίλυ ἡϑεὶς τῷ μὴ ὶ δεδοικέναι πὸ ποδόσκαιορι. ἦλϑεν ὁϑανατός, φησι, τέω βίζὰν 

ἔτεμο, χαὶ ἡ κόμη κμῷ κω φύλλων ὧπασο, χρυτέουέηθη, καὶ ἡ πᾶσιν θυχείρωτος ἡ οἰκία. κα- 10 

ϑεύπερ δὲν πσξήξατα χαὶ αἶγες ἴγπιτίϑονται δένδρῳ κεηυβύῳ κζῷ Τὶ πίω Ὁμώω" ὅτω δὲ ἡ 
Ἐχὶ δ ῳ στῶ σλυτοιωτων, “πολλοί ΖΚ." ϑρώων, πολλοὶ ἿΜ Φίλων, πολλοὶ δν θ)εργετι- 

λύτων τὰ ὀκείνων λυμᾳινόμϑμοι β᾽οίσχϑνται. ἡ ὁ τοσχῦτα «ἰξερεδληρδι ὁ6, Ὄ ὁ ὑσύνις 

οἰνοχόους ἢ ματείφφες, χρατηρρι δργυρϑύς, χευσούς εἰ ἐχῦν, “πλέθρα γῆς τίσαι ὼ τσα, εἷ- 

κίας, αὐγνδραΐποδευ, Ἷ ἵπαοις, ἡμιόνοις, χαμοηλϑες, φράτόπεδει οἰκε δ, ὠπεισι μόνο, ὼ 29 

σνὐὶς αὑτῷ σιευαπτέρχεται, Δ σχοὶ αὑτὰ ἐ λφμεδαλων ἄπεισι τοὶ ἱμκοτια. καὶ δ δ ὁσῷ- 
περ αὐ λαμιασδα ̓ αἰξέκειται, ὥσύτω δαυψιλεφέροιν ἀπείσι τἰδασχθυαζωνῷ φ σχώλη- 

κι τίωυ πάπεζὰμ, κα ,) πλείονα Ὅς ἰξ τυμξωρύχοις τ ὑγειλυμέ λυ, μείζονα κτὶ τῷ ἀϑλί. 

ν σώματος τίω Ἐχιξαλίω, δὲ ὧν ἡ καλλωπίζοι μειζόνως, οἱ “ὐτωγυζρ, ζεοϑαι σφο- 
ϑροτερον αὑτὸ  χατασκῥυαζων, ζβ χεῖφοις ταν αὐγορυτηόντων ᾧς ϑήνας ἐφ᾽ ἑαυτὸ δι 

πλίζωνὰ αὶ χαλάν. ὶ τί τῦτό, φησιν; δλλ᾽ ογζλε ̓ἀμεγοῖλαι χϑμπαίζει, ἢ φυσᾷ μί- 
ἀρΑτὴς τελϑυτὴς μίλια υϑὲὲ πολλοὶ συ δὲ μέλοι τῆς τελθυτῆς, αδλ ̓ἔχιζϑλων φῶ 

Ἐχιφυέντων εὐὐθις μυθίων κοιταδίκων χαλεπώτεροι ἔπαϑον, ὦ τὰ χοήματα ἀφαιρεδέν- 

τερ, 



Ἑἰς μι. ϑῬάμκ. 677 

σερὸ ἀὴμία αἰδεξληϑεντες, ᾧ δεσμωτήρμον οἰκυίσαιντες. χα] »ὸ ὁ αϑὲς οὖν ὀχήματι, σή-: 
μέρϑν ῳ αλυύυσεὶ ὁ «θὲς αἰ χὸ κολοίκων ϑεροισγά ονϑμος, ἰταὸ δυημίων κυκλ ύται γε" 

ὁ μύρων ὀζων, ματι αὐἰδεῤῥᾷται ὁ καθακείυϑμος Ὠτὶ ςφρωμνὴς ἁπαλῆς, ἐπ᾿ ἐδεύφυς ἐρ- 
μπ|) σκληρϑ6 ἢ αὐδὰ πόῥτων λεξαπτάὀνϑμος, αὔδα “πόμτων χατοι φρϑιφται. ὄλλαῦ 

4. μίῃρι τελβυτῆρ τα τεῦς κηδείδρ αὐταῖ λαμυτορα ἢ αὐθεφλνποὺ ὦ ασοἧς ἐκῴνον (ὃ 
οίκ αἰοϑανόνϑμον ; πλείων ἡ δυσωδία, μείζων ἡ βδελυγμία, σφοδρότερςς δ φϑτνος. ἀὲ 

πελδυτήσαντι διζουεκὴς ζοῖς “παιδίοις ὁ πόλεμος πὸ τῆς πολυτελείας ὠκεύης. κ) 

ὅρῳ τίω ἀχρίξειδν τῷ ῥήματος, τέ ξχίτασι τῆς φιλοσοφίας. ναὶ γὸ μόνον αὐτὸν οὐκ 
τῇ μὴ (μμμαποδομεῖν πλύῆει, δλλα ἡ ἐν ζῦϑα αὑτὸν πάσης γυμνοῖ τὴς φϑυτασίας᾽ 

Ἰοὺ οὐδὲ πλούγον οντα δείκψυσιν, ἐδ᾽ στὸν διπτολαύη αὐτο κεκτημθμος. ὦ Ὁ} Εἶπεν, -- 
᾿ σὰμ πλιιϑιυυϑη ἡ δόξα, ἐστι, ΦΛλ᾽ ἡὶ δόξα, τῷ οἴκου αἰστωῖ, ζμῦτα Ὁ ἄπϑμτο ἀτἰῥ ἀ- 

πηρλϑμησείμιζων, πηγαὶ, χαὶ πἰξάπαροι, κὶ βα λονᾷα, “κουσίον ἢ δίογύφιον, ἵσττοι χαὶ 
ἡμίονοι ἢ τάπητες ὦ ἱμάτια, τῷ οἴκου δόξα, ὁ τῷ τὸν οἶκον οἰκϑιοῦηος θν, ϑοθστσ. αὐ, 369... 

που ὙΣ δύζα, Φρετὴ, ὁ)εν αὶ (μωαποδυμεῖ τῷ κοκτηρϑῥῳ᾽ ἀυτη 5. οἴκϑυ δόξα μϑῥει, 
ἐς μάλλον ὃ σγεὲ νϑμει, ἀλλα μ(Τ' τῷ οἴξου καὶ φυγκαταλύεται, στὴν () ον αὐτῷ αγα.- 

φράφόντα ὠφελήσοσω. συ "ὃ ὦ ἀυτύ, 
ι9 Οἷὰ ἡ ψυχὴ αἰστῦ οὖν τῇ ζωῇ αἰντῷ θ)λογη,ϑήσεται. 
Εἰπὼν αὐθὲ τῷ πλούτε αἰστυ χαὶ τῆς δόξης, δ) (() τῶν ὀὐφημιών αἰ αύαμει λό. 

29). Ὁ "ὃ χα τ μαίλιςα, γοῖς πρλιυσίοις αἰδιασούδα τον, αἱ ον αἰγϑρά κολοικείαι,αἢ 

40 τῷ δήμιυ )ερουποίαι, αἱ δημοτελῴς θυφημίαι, τὸ κ᾿ πστκρίσεως γέμοντα ἐγκώ- 
μἱα ὸ μέγα δὴ) δυχεῖ ὃ ἡ ὦ ϑεαζοις, ὦ ἡ) οὕ συμποσίοις, Ὁ καὶ εἰν δικαυφηολοις κροτεῖ» 

τϑᾳ πϑύτων αακηρύθεοϑαι,ζηλωτοις {ὴ νοι ον ορϑι ὁ τὅτο πῶς χαϑιιρᾷ πάώ- 
λιν ὡιπὸ τοῦ χρόνν. ῳ τῇ ζωῇ δ αὐτῳ, Φησι, τῦτίς!ν, αὗται αἱ ϑερριπείαι, καὶ ὃ 4) λέ. 

ἡκαϑαι αὐτὸν μέλθα τῷ παρόντος  ΐπ᾿ ΠΣ] άλλων ᾧ τὸν συγκαταλύεται, ὡς 
ων 25 πσόϑσκαιοον ἡ ̓δχίκηρον. δλλὼ καὶ ζωωΐχᾳ αὖ γίνηται, " ἐκ ϑλοχος γνόνϑμον “ἣν φυφ5-- 

μοιώτων “ κῷ τελϑυτίω Εἰς ϑιωδυτίον μεϑίςαται, στὸν Ὁ τὸ φύξυ αδοσωπεῖον 

πἰδιαιρεϑη. Ἑξομολογήσεταί σοι, στὸν ἀὐγαθωύης αὐτῷ. ρᾳ πῶς 
᾿ β)εργεσίας αὐτἷὦἋἶμ “9 αλλει. σὺ (ἃ )ὺ κολοικεύεις, ὁ ϑεροισγάζεἰς κἰ πσοκολνό- 
ῥϑυος ασδσκαιοϑν ἧνα δεροιπείδν ὦ αἰ ασικρίσεως γέμουσαγ᾽ ὠκέϊνος ὃ κἂν χαριίας 

30 σοι ὁμολογήσει, γένϑμος ρα σῷ Ὁ τοὶ “δἰρέσχοντα αἰυτῳ ποιξν,ὁ πολλβ το ὠνένϑρμος. 
ἴτε "ὦ θῳησραςήστι σοί, φησι (ὃ ἮΝ ὀξομολογήσεται, το» ἐςν) δτὸμ αἰγαϑύνης αὔ-- 

τῶ] οὐκ Εἶπεν, στὸρ τι γρήσιμον ἐργαῖσῃι, στὸμ θὐεργοτήσης, δλλ᾽ ὅτὸψ το Ῥρεςαὶ αὖ-: 
τῷ ἡ κυ γνώμέωυν ᾧ κατὰγοιῶ αὑσσηρετήσης" δεικγθὺς ὅτι ἑκατέρωθεν ἡ βλαζη, διπὸ 
το τὴς πεπλασμένης χολοκείας, πὸ το τὴς δ λας ὀχρικϑνίας. 

14 20 Εἰσελθύσεται ἕως γενεάς πατέρων εἰστΥ, ἕως αἰώνος ςέκ ὄψεται φαΐ. 

21 Καὶ δύ ϑορῆος ἐν φμμῇ ὧν, ἐ(μωῆκε, πϑρασιωεξλήϑη τοῖς ΚἸήγεσι ζοῖς Δοή.- 
Ἢρ, χαὶ ὡμοιωϑη ἀὐζις. Εἰσελδύσεται, ἤγϑεου μὶμήσε!) ὧνΜ πατέρων ζῆλον, 

Ὁ οκ πονηρῶν ὧν, πονηοίλυ “] αδέξεται" ἢ αὐτὶ τῷ, Εἰ μὴ πράξας τί αἰ, ,αϑὸν, θύρε-- 
, ϑησεῖ ἐκ τὸ αλότυ Οὐδὲν ὠφελούμϑμος. καταλείψεται 5 ὧν’ κὐθ3 αὐτο χεινόμους 

49 οὐ κόνει λοι τὴς κρίσεως, δὲ φώς ἰδεῖν δυυναίψϑρμος κυ ᾧ τὴς φύρεως γόμον. Εἴτω 

πάλιν ἐπθναλαμζανει ᾳ ποδοερηνθμα λέγων ' ») ἀν, ϑοϑπος ον ἀμ ὧν, ̓ (μωνχε, 

σμυεβλήϑη τοῖς κἸήνεσι τοῖς αὐοήτοις, τὺ ὠμοιωϑη αὐὗφίς. ὁ ζοιούτός, φησιν, ὁ ὅτως 
ἀπολαιγων, ὁ μὴ διοικήσας δεόντως ζὰ χρήματα, εὐδὲν διοίσει αἰλόχου, ὡς μιὴ Ἐχενοις ἡν' 

Ομεγίοιϊ, ἐοηλοῖ. ς 8113 ἐδίξων 



6γ8 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΈΕΙΑ 

ἐδέξατο τιμΖιὼ ἐχ Θεού,͵ αἰφομοιωϑεὶς τοῖς Κι ἡνέσιν, οἷς ζὴ πέρας ὕ) τὴς ζωῆς, θπύγα.: 

τος μόνον᾽ ὧν βυοϑείημδυ οἵ τε μόμϑαίνοντες ζοιῦ του, καὶ (ὦ διδεύσχοντες, οὖν Χοις-ᾧ Ἰησῇ 
τῳ Κνείῳ ἐμδ!) ᾧν δόξα χαὶ Φκρούτος, Εἰς «δ αἰοίνας “αἰώνων. Αμων. 

ὑάμα. θ᾿ ΘΕΟΣ ΘΕΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ἘΕΛΑΛΔΗΣΕ, ΚΑΙ, 

ὠκαΐλεσς τίω γώυ, 5 Απὸ ὀματολών ἡλίν μέχρ δυσμών. 

ψμπαας, 9) Αἱ δλλαχοῦ φησιν ὁ αὑτὸς " Ο Θεὸς ἔφη οὖ (ἀωαγωγῇ ϑεών᾽ χαὶ 
α. Κορ. ν. (4. Ε ϑ μετ᾽ ὀλίγα ̓ Ἐγὼ Εἶπα, ϑγοί. ἐςο. ᾧ ὁ Παύλος᾽ Καὶ Ν Εἰκῷ 
Βξοδαϑικη. εἰσὶ λεχόνϑιοι ϑεοὶ ὁ κύφλοι πολλοί. ἡ ὁ Μωύσῃς᾽ Θεοιυὶ αὶ κα. το 

β Τίν, εν. β. κϑλογήσεις. καὶ διλα χοῦ, Ἰδῦντες (Ὁ οὶ τῷ ϑεούῦ (ις ϑυγατί. 
: λάϊτικϑι Ὸ, δφς Ἂν ὀϑ,ϑοϑπων. ἡ πάλι ὁ αὐτὸς, Ο καταρώμϑμος ϑεῦν, ἀ- 

᾿Ξ : ἀδὰ δ τίαν λήψεται ὁ ὀγομιαίζων (δ ὄγομμαι Κυράν,λιϑοζοληϑήσιω 
ται. χαὶ παλιν" Θοοὶ, δι (ὃ ἐρανὸν ἢ τίω γάῦ οὔκ ἐποίησαν, ὡἰπολέαϑωσαν. νας δῶ 

δηλοῖ δὶ τὖ ὀνόματος τῶτε οὖν ὀχείναις τος μἰὐοτυοίαις ; ᾧ τίνας εγζωϑα λέγη3ε.-"5 
οἱᾷ; ὖν ἀρχονζς. δ αὶ ἐπάτει " ὁχοις δ' χαχϑλογήσεις, ὃ ἀρηόντα τῷ λᾳαού σου Οὐκ ἐρᾷς 

χαχῶς. λέγῃ καὶ «δυ ἐκ πσδθ.9) τινὸς ογαρέτα γεγενηνϑύοις. ἘΣ ̓ ὁ Ἑνώς μὰ 

πολλίω Ὁ ρετίω Ἐχιδειίξαινϑμος ὠκλήϑη τῷ ὀνόματί τῷ Θεού, (Ὁ ὃ ἐξ ὠκείνν πὸῤ. 

πο, χα ὡ ἐγίονοι τῷ ἀδελφοῦ Τ ὀκείγα δλλύλοις ἐμίγνιωτο, ους Θεού καλεῖ ὧν ηῷ 

᾿ Γνδα, Ὄγωρέτυ. Η' ρξλρνι» γ)5, φησιν, χιχαλείεϑαι τῳ ὀνόματι Ἔ Θεού, λέγει ἡ ) 19 

! ψωπας αἰδοίων λαὸν (ωτη τι μηθώτω τὴ πσοϑσησροία, ον ᾧ λέγεν᾽ Ἐγὼ Εἶπα, ϑεοί ἐςε καὶ 
᾿ Ἐδδλαθ οὶ ὑψίςου πϑώτες. νὼ ἀλλος, Υἱὸς ποφϑρτότοκος μα Ἰσραήλ, αὶ γὸ ὅτως ὀκάλει αὑ- 

μη ᾧ δῆμον δὶ οἰκείαν φιλαν,ϑοοπίον. ὅτω ᾧ ὠκένο λύεται, ο, ὁ χαταρώμϑρος ϑεὼ 

αἱ μδοτίὰν λήψυται, πατέςιν,ὁ ἀρχοντα καχῶς λέγων͵, αἱ ϑοτανει ὁ Ἡ ὀνομοίζωνὃ ὃ- 

γομκα Κυοίν,λιϑοξοληϑησε.), τατές!ν, ὁ τοῖς μὴ ὅσι ποοϑσοίἼων ὃ τῷ ογτῦς Θεούδο- 5 

μα. ἐπεὶ ΝΝ αἰσύγψνωςον τὸ αμδοτημα,ᾷ ἡ ἐπ αὐτῷ τιμωρία χαλεπωτάτη. λέ. 

29). χαὶ (Ὁ ΡΜ Ἑλλήνων ϑεοὶ, ὶ κῷ τιμέω), ὅτε χαρατι πσϑεσηγϑοίας, δλλῶ ϑζρ τίω 
Ἷ ἀἰπάτίω τῶν πϑλανηϑώντων καὶ ὅτως αὐςδ καλεσαντων. δζρῥ το ὁ ὁ Παύδλός φησι 

χαὶ "Ὁ Εἴπερ Εἰσὶ λελόνϑινοι θεοὶ, [ δηλῶν δτ! ] Οὐκ ὀντες ἰδὲ μέχρι πυϑόσηρροίας ! 

τὴς κτὶ τιμιζιύ. ενζωῦϑοι δξίω αἰ τίνων λέει, Θεὸς ϑεοίν; ἐμοὶ δοκεῖ “ΟΜ Ἐλαιῶν, 19 
χ ὡς ὀντῶν, δ᾿ ὡς τ ΟΡ τοῖς πεπἈανηνδίοις κ᾿ ποοτήθυομδῥων. ἐπεὶ) ἔτι παχύ- 
τερον διέκειντο (Ὁ Ἰσδογοι,ὺ ὦ πϑώτη Εἰδωλολοιτρείας ἦσαν ἀπηλλαγμένοι, δλάὶ κ’- 
χηήνότες ασοὸς ζᾳ ΕἸἴδωλα, ᾧ λείψανα πολλαὶ τῆς τ δανομέας ἔχοντεφ᾽ καὶ εὐτό)υ 

: αὐτῶν ἐπαίρει αὶ φρονήματα, δεικνυῤ οτί κακείων δεασύτης 681. ᾧ “ὃ αὶ ταῖν δαιμέ- 
νῶν δεασύτης ὅβ γ᾽ αὐτὴν ὐσιαῖν λέγω᾽ αἱ ἢ γνωῖμαι χϑὲ αὐτοῖν Εἶσι εἰσενννεγμέιαι 3" 

ἡ ἡ πονηρία πᾶσον. δυκεῖ δὲ μοι! ΚΟΥ ἔχεοϑαι Ἔ πυδϑτέρφυ “αλμού. καὶ Ὁ» ὦ ὧ- 

ζυῦϑα ἔλεγχος ᾧ κατηρροία, δ᾽ πεπλημμεληκότων γεγοαπηῆαι. ἀλλ ὁχᾷ ὥ τίω 
οἰκυνϑύζω ὠκαίλει πάσαν Εἰς αἰκρθασιν' ἐν ζωῦϑα ἢ αὐτοὶ τὰ φοιγεῖα, τάχαθ᾽ ὅλης ὧκ- 

β τετοινϑμα, τῆς οἰκουμϑῥης. ἀλλο ϑεαΐζον ὦδε, ἡ ἄλλο αἰκροατήρλον. ὁκᾷ τὰ ἔϑνη, ᾧ 

ἰ »ηϑρεῖς, ὁ πλϑσιος, ὁ πτγης᾽ εν ζωϑα, φρφινὸς χαὶ γῆ. ᾧ αὐτὸν ἢ Εἰσωγά τ Θεὼ διχᾳ- 49 

δ ζονϑμον,ᾧ τοιότας κνᾷ λϑηϑὺς “Ὁ αὐτοῦ διχαμολοχϑυμϑῥου καϑϑς ᾧ δα μον τῶν Ϊνδα!- 

ὡν. δ[9 κ) “πἈείονος δὲϊ ἡμῖν τὴς καϑσολχὴς. “ποις 5 θ» ἡ ἕτερος πσδοφήτεφ, ὲ Εἰσι- 

γ4 τ Θεὸν δικοζ ὀνϑμον,ὰ οὐ τάξει δικαιῶν [ἀϑ σι] ( ς, φαίραγίας, καὶ τὰ ϑεμέλιω τις 

! γ 

Ϊ ἴφεμιι 



Εἰς δ μθ. Ἔλμι: 679 

γη. Αχούσατε γΣ, φησι, Φαρᾳξς, καὶ ϑεμέλια τῆς γῆφ᾽ ὅτι κρίσις ᾧ Θεῷ κσθ’ς τὸν Μιχ᾿-.Ὁ, 

λαὸν ἀυτ, αὶ ΚΓ τῷ λαοῦ δζμλερϑήσεται. κ πάλν᾽ Καιϑήσεται τροϑς ὑμῶς κὶ ἀτός τέρμ... 
τ πατέροις ὑμδῖν! ἡ πολλαχοῦ Μ'γραφαΐν τ τοίδοι τις δ Ὁ οὐῖμα, δεῖν ὅ8η μά- 
λιςα πληκϊικωτοωΐον, ὁ τῆς φιλαν,ϑ695.πίας τῷ Θεοῦ ἀξιον, ἢ Ὁ» τίω ὠφατον ἀυτε 

Σ δεύωυσιν αἰγαϑύτητοι, τοσῦτον χοιταίξαγοντος, ὦφε κρίνεοϑαι κ(Φ' δύ, ϑοσπων. 
Ἐκ Σιων ἡ β᾿ωρέπεια τῆς ὡραιότητος ἀὐτύ, Ἑ χει κϑϑ τι αὶ παροφητικὸ ἔχει ἢ ἡ 

ἱκοφικὶν Ὁ Εἰρηνϑβον. γίγϑνε ὦ γὰρῷ Ἐχὶ τὴς παλαιᾶς ἐκᾷϑεν ἐὐτῷ ἡ θἰωρέπεια. 
Λε ᾿ τ ὦ ., ε ! “ ι ἐ 7 “ ͵ 

ἡ γὸ ὀνάοφ, Θ ἁγία, ἿΜ αγέων, ἢ Ἀθτρειαι πασο ὁ ἡ πολιτεία Ὁ παλαιάς νομοϑεσίας, 

ἡερέων ὦ πληλγος, θυσίαι ὦ ολοχαυτωσεις,  ὑμψοι ἱερφὶ ψοιλμῳδῖαι, ἡ πότω ὠκᾷϑον, 
οὶ εϑηόντων ὥκφθεν ὁ τύπος παοοϑιετέγρατῇο. γ) Ὁ 9 καὶ ἡ ἀλήθεια πο δαιγέρρνον, 

ὀκᾷϑεν πάλιν τίω “δἰοχίω ἔλᾳξεν᾽ ὠκᾷ)εν ὁ ὁ φῶυρος ἔλαμψεν ὠκᾷθῳν (οὶ μυοία 
κατορθώματα, “[ο δὴ τοτο αἰδὲ τῷ γόμου ὁ ΗἩσαϊας τῆς χανὴς Δ᾽ σϑήχης γθάφων, 

φησίν Εκ Σ ων “ξολϑύσεται νόμος,  λόχθς Κυρία δὲ Ἱερφυσαλήμ, χαὶ κρηᾷ ὀμαὶ μέσον σ᾿ β, γ. 

Μ ἐϑγων. Σιων ))ῈΡ ον ζρωῦϑει, ὁλόκληρον λέπι Ὁ χωθίον, ἡ τίωω πολιν πίω ϑα- 

τς χειμδιίζωυ ἀὐτῳ, τίω μηΐξοπολιν “ἿΜ' Ἰνδαίων. ὠκᾷϑεν γ5, καϑουεῇρ ἐκ βόηςϊδὺς 
πιος θἰσκελᾷς ἵπποι, (ὦ) ̓ϑἰπόφολοι Εἰς τίω οἰκουμδῥζω αἰφείϑησαν ὄπασαν. ἐκζϑεν 

ἣ ὍΝ ᾿ , ..9!} ρὲ ν, ᾿ ιν , 
πὲ σημεῖα ἡξλνγ5 ππτοιζν. κέ γύχϑνεν ἡ ἀύώςασις, ὑκᾷ ἡ αάώληις, κέ τοὶ πορϑοί- 

μια ἡ ἰοχϑ ὁ σωτηρίας ὃ ἡμετέραις, ὐκᾧ τοὶ Ὄἰόῤῥητα δόγματα κηρύῆεοϑαι Ὡρχίω 
ἔλαξεν. ὀχᾷ θῴτον ἐπεκαλύφ,ϑη ὁ πατήρ, ἐγνωρλοϑη ὁ μονολινής, ἡ ἢ τοστωύ τη Ἢ 

9 πγϑόματος Ὑδῤις ἐδυϑη ὁκᾷ (Ὁ αἰεὶ Μ᾽ ἀσωμῖν λόγον ἐγύμψαξον (ὦ -ἀἰπέξολοι, Μ᾽ 
δωρεαν, ΟΜ δυωναίμεων, “ΝΡ μελλόντων αἰγαϑῶν (ἐς ἐπαγίελίας ἀἰπΐρ ὥπόμτα εὐνοών 
ὁ προφήτης, ὠρφιότητοι ὐτύχαλᾷ, καλλη γὸ Θεοῦ ᾧ ὡραιότης, ἡὶ ἀὐγαϑύτης  φι- 
λχρν,ϑοορπία, ἡ ἡ Εἷς ἀπὸνζα θυεργεσία. 

3 Οἱ Θεὰ ἐμφόνώς ἡξει,ο Θεὸς ἡ μδμ αὶ εὐ) ασιωπήσεται. 
9. Οὐάς πῶς ασοϑϊων δἰπογυμνοῖ (ζ) λόχον, ἡ Σ'ποκαλυύτῆει (δ ϑησασοϑν, ἢ φαι- 

ϑρυτέροιν ἀφίησι τίω αἰκἼϊνα, λέγων" ὁ Θεὸς ἐμιφϑμαΐς ἥξει. πότε »ὃ οὔκ ἐμφανώς 
ῳ δαγέορνε; πῦτε; τῇ ασλτέρα πϑσία. ἀψοφητὶ Ν᾽ ἦλϑε, «ἄν" πολλοις κρυφήων, 
ὀμέχρα πολλού λανθαγων. Ὧι λέγω οι πολλοις; ὁπουγέ οὐδὲ αὐτῇ ἡ κυοφορϑσου 

ϑύος ἤδει τὸ μυφηοίν ζω ἘΟΟΎΤΩΣ ᾿ στ εῖὶ ὧὡ αἰδελφοὶ αὐτὰ ἐχίςευον Εἰς αὐτόν" Οὐδὲ Λυκι(λγ.ν. 

40 δυινδ ἐΠ) πατὴρ μέγα τι ἐφοντάζεο αἷδὸ αἰὐτϑὶ ὦ Ἃ λόγω ὀυβρώποις ; ἡ αὐτὸν ἰνζ εν. 

δζολον ἐλοίνθανεν. σϑοϊὲ γον δ, Εἰ ἦδει, ἡρῶτα αὐτὸν μζ τοσῦτον γγρόγον ἔχ᾽ ἃ Ματϑ,γ, γ. 

ὀρφις, Εἰ ὑὸς ΕἾ τῷ Θεού χὰ ὧπαξ, αὶ δὲς, ἢ ποίτον τ.» ἐποίει. δ]. ἡ Τὸ Ιωαννῃ ἐ- 

λεὴν Σιρζανϑῥῳ αὑτὸν ἐκκαλύπηειν᾽ Αἴφες ἀρ, τυτές!, οἰγα γιοῦ. θδύπω "ὃ χα!-- Ματϑ,. γι, 

οϑς ὦ ὀχκωλυφϑέωώωι ὧ ΤΟ ΗΝ τῆς οἱ κονομίας᾽ ἐᾷ Λλανϑογειν ᾧῷ δζεξολον βιίλο. 

45 μα}᾽ σίγα, σίγα τοίνωιυ. ὅτω »ὺ ωρέπον δξν ἡμῖν. Καὶ κατελδῶν πὸ τϑ δρϑές, Ονέ-- ματῇ, (29, καὶ 

πείλαηρ ἵνα, μηδενὶ Εὐπωσιν οἷ αὐὖὸς ὅδ ὁ ΧΚολούς. Ὅτε "ὃ ὡς ποιμζω ἤλϑε ζη- Μαρκ,θ.9, 

ὧι ὃ πεπλόνηνϑμον πσοόξατον » χα τίω ἀφιωυιώσαν ἀνγγρὸν ϑηρέύσαι βουλό« 

Μόνος ̓ δὲ χαὶ ((ἰωεσκίαξζεν ἑαυτόν. χαὶ .»» ὥασερ ἰαΐξ3ς οἕκ ϑύϑέως Φοξε- 
, 699 τῶ καίμνοντι γίνεται ᾿ ὕτω δὲ καὶ αὐζὸς ἐκ “σοϑοιμίων σἔκ, ἐξουλή,ϑη δῆλον 
49 ἑαυτὸ ποιῆσαι, δλλ᾽ ἠρέμα καὶ καζᾷ μικρὸ. 9 τίω αἰψοφητὶ ζω τίω αἰτν γιο- 

ῥδρίω πὰρυσίαν δηλοῦν ὁ αὐτὸς οὗν πυδοφήτης, λέγ καδϑϊων᾿ ΚΚαταξύσεται ὡς ὑετὸς ψν,οα.-. 
Ἐχὶ ποχον, ἢ ὡσεὶ σα γῶν ἡ φείζῳσα, Ὠηχὴ τίω γέ. Οὐοῖὲ γὴδ  ΚΊυπῶν ἦλθεν, Κὶ ᾳ οὁ͵τ- 

τῶν, δ χλογαῖν τίωὐ γάῦ, οὐρπ ἀφςραπαὶς αἰφιεῖς, αὶ ἀναίοσων (ὺ ὀρρινὸν,ν δήμιος αἰγίέλων 
.-.. 
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όβο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 

ὑχιφερόρϑνος, ὁ μέσον ὃ φερέωμᾳ Δ αρῥηγνιό, ὦ ὅτω χαταῤαινων Ἐχὶ ΜΝ γεφελον 
δλλ᾿ αν φητὶ δ μήτξας πϑρλενικῆς,ἡ νεαμέωυιαίῳ κυοφορφύμδνος χξῦνφ, ὡς τέκε 
ὕνος ἰἪ ἐος οὐ φάτνη τίκεται ον ασαργόίοις ἀτελέσιν, Ἐχιζυλόυεῦ), φεύπι μ᾿ τὴς ἐμὴ 
τ» Εἰς Αἰγυναηον" Εἴποι μα τίω τελθυτίοω τῷ "μεγάλα τἰϑανομήσειντος, τὸ τες 

πϑύεισι, καὶ ἰϑαπολών ὡς Εἷς δὲν πολλῶν διετέλει χτ' [ ἡμα" ὦ ἱμάτιον ἀτελὲς ἢ 
ζιὼ ὁ αἰεὶ πάπεξα θὐτελεςέρᾳ,, ἡ βώδισις διϊωνεκιὴς, ἡ ὅτω ,ϑιωωυεκὴς, ὡς ̓  κύποι 

Ὄστϑ τῆς βαδίσεως γυεοῖ,. δλ δὶ τότε ὗν τως ἥξει, δ ὅτω φλρνερώς, ὦ ὡς μηδὲ 

χερρίὸμ ἔχεν τῷ ᾿ σσφϑαγί λλοντος αὐτε τίω παρφυσιίδι. αἰ δ' ΤῊῊ ὴ αὑτὸς δυλώ αἰ εἰ- 

ἰχω αἰδιφανὲς ἔλετεν᾽ Ἐδὼ αἰκούσητε, ὅτι ἰδοὺ οὐ τοῖς ζω μιείοις ὁ ΧΚρλφῦς, ὃ δ] οὐ τῇ ἐ- 
ρήμῳ, μὴ ̓ ὄξέλϑοτι, ὥασερ )ὰ ἡ εἰφραπῇ ) ὀκπορθύεται δξ δῥαπολωνηλί καὶ αὶ φαύνε- το 
πα ἕως δυσμῶν" ὅτως ἔφα!" ἡ αὐῤνσία τῷ Ὁ υοὐ τῷ τῷ ὀν,ϑοθπο, αὐτὴ ἑαυτίω δεικγύσσα, ἡὶ 

λὐαχηρήῆμσε. ἡ Ἂ Ἐλὶ τῆς ἀφραπὴς τὗτο συμβαμι, ᾧ ὃ ̓ δεόβῥθα τ΄ Ὁ ἀπαηΐλλονπι, 

ἀλλ᾽ ὁμοῦ π ἐφάυν,ὺ πᾶσι γνωρίμων γέρε, χαὶ ΧῸ πὶ ωπον πᾶσι, ὅτω ̓ δ. Παύλέρ φη- 

σί, ὅτι αὐτὸς 0  Κύειορ ὦ ῳ κελθύσματι, ῳ Φωῶνῃ  τραῖ: ἐλου, οὖ τῇ ἐσατη σείληηη! ̓ 

καταβήσεται απ’ ὄρανϑ. καὶ ὁπσδοφήτης δὲ ὅτως αὐτὸν ἑώρα Ἐχι ἣν νεφελῶν φιον 9 
μϑνον, κ' χ᾿ ποταμὸν ἐμμιασξ9 οϑεν συφϑμῆνον, ὲ ὃ βημᾳ ὃ φοξερὸν, αὶ Χ) ΓΝ δὐϑιωύας 

παραιτήτυς. ζπ γ), ὕπ δικαφηραν καιθϑς ὲ κρίσεως. δίθπρ οἕκ ἐπι ὡς μρς 
αἰλλ᾽ ὡς ϑιχαισην Φαίνεται. ἢ ,ϑιὼ υ Δάυιὴλ Χ) ὺ φὃ υϑεόνον ἐὐτε βλέπει, καὶ δ πυταμὴ 

ᾧῷ κσρλ τῷ βήματος ἑλκόρϑμον, κα ὦ πλύτα Ὅτ πυρϑὲ αὐτο δείκυ!), ΩΝ αὔᾳ, οἱ ζ.). 

ΐ. ἀλν᾽ ἐχ ὅτε τρρῳ τζου ὋΡ τέρω, κὶ ἡ οὖ τῇ ποϑϑτη αὐρυσίᾳ πϑρολύετ, ἐδυξέ: π 19 
ὍΝ ὁ πῦρ, δἰ ποταμὸν, οζν ἄλλο τοῖν τοιήτον Οοὐσὲν᾽ ἀλλα φαΐτνη, ἡ κατογώ- 
γμον, δ ἡ καιλύζη, ̓  (μήτηρ ποιγρά. ὠλωρ: δὰ Ὁ ἀὠπφεηῆον αὐστψ δείκψυσι οὐτεδλενκα᾽ 
ὀϑδιρίωτον. ὌΝ δὲ ἐφησε Φ Ἰχὶ δ ϑοὸν χαϑημδμον τείχα ἔχεν λέκίὼ ὡς ἔδμοι, 

τ ἱμαίτιον ὡς χιόνα." ἵγα μὴ τείχας νομίσῃς, μητε ἱμούτιον, ὀνγαὶ Ὁ καϑοιρϑν καὶ ὁπ  διαυο. 

γ60, πῦρ πορταιγοῦ 6) λέγει. 4 5 οὐώπιον αὐτὶ καὺϑήσεται, καὶ ἡ κύκλῳ αὖ. 4 

ζ , καιταιγίρ σφοδρά. Οὐτωκαὶ τ ̓ ὁμοῦ τὸ τὸ λὐδιροίωτον Ὁ ὁ ἀρετήν καὶ Ὁ Φωτηνὸ 

ὃ αἰπσοόσιτιν δχορὸ τύτων ὀγδείκψυ:) “ἢ Εἰκόνων. χαὶ εἰ ἴφαται μέχρι Ψ πυρϑο,ς ἀλλὰ 
Φ σφοϑρὸ τὴς ἡμωείας ἶδαφῆσαι βυλόμδνος, ἐπαῖγά λέγων καταιγὶς σφοϑρα. κα 
ται γἷς »ὺ λέγε) ἡ  βεῦλος χέόνος ἀφόρητος τὸ ὁ ἐμιπιπῆον ὡπὸν τλϑασύφρυσαι κατά» 
σρέφμσα, ἤβαγδαία πιϑυμώτων ῥύμη τὸ αὖτ δὴ  ἐργαζομδῥειὶ ἣν ἀφόρητος ὅσα Οἷς 6 τ μ 

τυ [χυσσι, ϑεῖξαι τοίγεου βόλόμϑνος τὸ αἰφόρητον τὴς ̓ λθίσεως ὀκεύη, Ουᾷς παρί- 

γατι (ς Εἰκόνας. 4 Πρρσκαλέσε,) ( ὁ ρᾳνὸν αὔωῳ, ἃ πίω γώ αὐ θκρίαι 

ῷ λϑὸν ἀὐτϑὶ Πάλι Ὧν} σοιχείων μέμψῃ), δὲ ὧν ῷ μυοία, γέχϑνεν ἀγαϑοὶ τοῖ 
γένει ΤΜ αὐ,ϑούπων, τὲ μόνον πσϑϑς το Τ σώματος ζωίω ὦ ὲ συγχρότησινἰλλα κα Χ) αὐ- 

τὴς Ὁ λεογνωσίας τίω ύσσλεσιν. ζᾧῷ τοὶ γ»δὲ κρίλλή, αὶ τὸ μεγέϑη, ὁ (Ὁ ὅϑτοι τῶν 393 
τλόσεων, ᾧ αἱ ϑσίαι ὀξὼ ὧν ἴω (μυέρυκε ΐᾳ φοιχεία, ᾧ ζ ἐξ αὐυτῶν γνόμδμα, ἴα τι Ὁ: 

φλιχώ; ὅν πϑυτὸς 8 γρίγυ, τὰ τε ἰδικῶ; πολλάκις  συμμ(αίνοντοι, ἀπόμτα ζώπινι 
τὰ σώμα  τρέφφῷ αυἰγοτξὶ κἡ σῷ ὃς τίου γνῶσιν Ὁ ποιήσοιντος χειεονγωγάῖ. δϑ αἱ 
Π ἰαὐλοου ὑλέγ)ε Τὰ γὺα αὐρφτα ἀστῷ ὐπὸ Κιίσεως κύσμισ, τοῖς ποιή μασι τούρϑμαν χριῦθο 

δὲ τοὶ, ἢ τε αἴδιος εἰντι διυύαμμες κα Θ ότης. Ὁ παλιν ̓  Ἐπειδὴ Νὴ φ» τῇ ἢ σοφίᾳ κ᾿ Θεὸ ῷ 

Οὔκ ε᾿ ὦ ὁ κδῆμος 9 τὴς σοφίας τὸν Θεόν ̓  τυτέςί, έτος σοφίας τὰς οντοῖς κῖς 

σζματσι φαρομθν, ὡς. ῳ μεικρς, διλλαὶ κ ν σφόδρα μεγίτης καὶ σαφέρατης ζαύτης ὅσης 

διδασκαλίας χαὶ τὼ καθ᾽ ἡμέσον ὃ δὲ αὐ δ γῳόνϑμα, Εἰ καὶ καὶ φύσεως δ" 
Ὑ 



Εἰς (ὃ μθ. Ῥδμ. ὅϑι 

ὐκοῖ, δοχεὶ, Δλλ᾽ δξω χαὶ αὐζῳ Τ' δημιθρλϑν ανακηρύ ει. χαὶ γδγ" τῆς φύσεως δεασέ.- β 

τηφὸ δομιαργϑ. μή ἀχυ μκαίσῃς 5 Εἰ αὐοϑςἸσϑαίος ἰπὸτείνει τὸν Ἅθηϑν, κίδὲ τῆς χᾳ.-- | 

δήλου κεάσεως αἰαλελριϑμος, ὅτω Ν᾽ χαὶ Παύλός φησι᾿ Θυμῶὸς χαὶ ὀργὴ ϑλί. ψε 

φενογωθλαι Ὧπ πᾶσαν ψυγίω αὐγιϑεόπου τὸῦ καιτεργαζονϑύν Ὁ κακόν, Ἰπδοία τε 
ς πσοῦτον, ἡ Ἑλλζωος. ἡ παλιν (σοι γᾺΡ ἀνόμως ἡρδτον, νόος ἢ -οἰπολϑιώται" αὶ ἘΦ. βεβ, 
ὁσϑι ον γόμῳ ἡμόδην, δδυνομα κοι ϑησονται. 

6 Σιωαγατετέ ἀυτω (ἦν' ὁσίας ἀὐτϑ πὰς ἱ ἀτιδουϑύῖος τω δχρϑυζην ἐὐτο Ἐχὶ 
θυσίαις. Τίϑηποτε ὧν μέλλει χατηγϑρένν, ὃς μέλλει καταδικοίζειν, ὁσίως ῷώ- 

ἡ". 9 χαλᾷ; τίω χατηγοολὸν αὐξων,ὰ “γνωφισμα, μεῖζον τὴ Πιμωρία ἀιϑεὶς Ὁ ἡμμιδι. ᾧ- 

ἰϑτω αὶ ἡμεῖς, ἐπειδϑῳ ἰδωρμϑμ ἦψας πεπλημμεληκόζς, Ὗ βυλόβθα αὐτὴν σφοδρότερον 

κἀϑωώψαοϑαι, μ᾿ Ὡ ὡξιωμιὰτῶν ἀδοὺς καλθόμϑν, ὡςε βαρυτέραν ἐργοασαοί, τω 

κατηγϑοίδι, λέγοντες᾽ κοίλέσον Ἷ δζγίκονον, ἡ () πρεσξύτερφν. ἐστεὶ δζωω καὶ ὅτοι βα-- 

σἰλειονερατθυμα, ᾧ λαὸς αἰδχεσιος ἐχουματιζονὺ μέγα ἔχ τύτῳ ἐφρῥνοιω᾽ χαὶ 
ἐντεύϑθῳν ὑφαμνει ΤᾺ" ἐγκλημαίτων δ μέγεϑος. τὸς αἰ οτιλερδῥος τίου δζκϑήκίω αἰνιῦ 

τος ὑῷ ἔχὶ φυσίωις. μνοία τολιδώτες κακαὶ ᾧ τοσαῦτα κακίας μετουχειράζοντες ἔἴϑν,, 

ἯΔΝ ἀρήαξοντες, “πἈεονεκ)οιοῦ τες, Φονθύὸντο φημοιγεύοντες, ματα ἐφ᾽ αἱ μασι" μιγνίώῶτες 

ἐπτος ργόμιζον μέγαΐλαι κα τοῤϑοιῶ ᾧ (δὴ γόμον πελληρϑιῶ καὶ τω ϑῴρεϑήκην, Εἰ πσδόθατα 9ύ. 
σον ταὶ μϑορες ὀνειδίζων ὠΐθις οὐ τϑλενρὺ κωμῳδῶν ἀὐφες, Φησι᾿ τοις δζατιϑειϑμος 5 

“( ϑὐὴν ἀὐτύ ὅχι ϑυσίαις᾽ τοτέξῃ; τους γομίζυνζᾳς ἀδοῖς δἰοκεῖν Εἰς σωτηοίδν ῶ 
ὅ9 καταθύειν ἀὐλθγῶν ἴϑ ματα. “ Καὶ αὐαγίελούσιν (ὦ) ἐροιγοὶ “ἢ δικαμοσιωην αὐτί, 

- Πώλινεγζωθα ὃ ὀζελοίμπον τι τῆς διχαιοσιωώης, Ὁ φωγδρὸγ, ὦ σαφὲς, Ὁ ἀμδρ-- 
ἡβρητον, ὧ ὡμολογη μὸν δεῖξαι βυλόνϑρος, Εἰσείγει πὸ αναϊάϑητα φουγεῖα ὀμαχη-- 

ρϑῆοντα αὐτίω χτ' ὃ αὐτὸ οὐ μὰ, ὅπερ ἔμιπεο» ϑεὶ ἔλεδν. 
- (ποθΘεὸς κριτής ὅση, τὰ δίχαια, ὀράδων ἐκοίςζω, φησὶν. Οὐδ ΣΡ απλας 

πὸ κρίνειν ον ζιῦϑα τέθεικεν, δλλ᾽ ἡνα, δολώσῃ ὅτί καὶ δίκαις ἘΦ1, ὸ ἐτέρρις τϑτο παρέ- 
γα. Ἰχὶ Ν τῷ Θεοῦ, τὸ κριτής, αἰγηὶ τῷ δίχαιος Εἰλνῆω" καϑα χα) Παύλος αὐῷ 

ἠλικειλέγων " Ἐπεὶ πῶς κρινᾷζὸ Θεὸς Τ' κόσμον »᾿ αῦτο Ὑ Ὁ μείλιςα κρίσις, τοῦτο μαί-- 9.7. 

λιτὰ κριτής κα τὸ ψιφίσαοἵ, απλως, δλλα τὸ δικαίως Μψηφίσαοῖ, χριϑήσον.) ἢ Ἰνϑοῦοι 

χαὶ (τότε, ὺ Φ μῷ' ζωτα πο δανομυήσαντες Ἐχὶ τῆς καρηφ᾽ οὐκῴφνοι ἃ τω φυσι καὶ 

ο΄ φοξρνόμον κου τή) 969) ἔηντες, ὅτοι ἢ μ᾽ τϑτων χαὶ τοὶ δαὶ τοῦ Χοιτού γελνηνδνα 

Ῥω, 

αΠρρ, 6.8, 

Εἰς αὐτοις, Ὅἰ »ὃ αὶ ἔχοιεν ἂῤ Εἰπεῖν, ἢ ποίαν «σδοξἀλλεοῖ, αἰτίδιν,δὲὶ ζω οὐκ ὀχίςευ.-: Ϊ 

σὰν: δλλα πσροσέχετε τοῖς λεχϑρϑύοις, οὐ Ῥακα λώῖ, να δυωύηοϑε τοὺς αγγιλέχονζας ἐ- ᾿ 

πἰζομίξειν βέλτιον ΝῚ ἀδις χϑῇ ἡμδὰ} νηνϑώζζα νιῶ διορθω ϑέεναι," γομίξονζῷκ νικαν, Ι 
ἀπελϑεὴ ἐκφὰ χατακριϑέεσαι πρϑϑὸν ᾧ κοινὰ οἰκουμθῥης δικαφού, σἱ γείνω ἂν ἔχοιεν " 

.3} εἐἰπεὴ Ἰνϑαῦοι νος ἐγέχεν αἰνεῖλον Χριςόν, τί μὶκρὸν ἢ μέγα ἐγκαλῷν ἔχιντες τΟὰ ἐποίει τω, "λγ. 
"ἑαυτὸν Θεόν, Φησιυὺ μέω καὶ φῶτα ὗκᾷ βήματα, εν ᾧ χαιρῷ τῷ φαυρ(, δλλ᾽ ἕτεροί 
ἦα, ̓ Ν᾽ ἔλεον ̓ ὁ ποιῶν ἑαυτὸν Θεὸν, δὶ, ὁποιαῖ ἑαυτὸ βασιλέαγού ἔσι φίλος Ὑ τριθαβικ 

Καμαρρς. καίτοιγε πολλαΐχις ἤϑέλυσων αὐΐζον βασιλέα χειδϑτονησοι, α ἐφυγών. αλ- ΡΝ 7. 
λᾳ ῶδϑ τύτυ, φησίν, εἰνεχαλοιω, οτὶ ἐποίει ἑαυΐζον Θεὸν. ἡ τί τϑηο, Εἰ ἅ "ὸ ψευ- 

46 δῶς, ὺ αἰδίχως, ἡ Οὐκ ὧν, Δόγρν Εἶχε ζ ἔγκλημα Εἰ5 διχα ως, ΣΟ ϑσκειυεϊοϑαι αἷν-- 

τὸ ἐχρί, εἰ φαυροὐαΐς. ἴδωνϑῳ τούτω Εἰ μη Θεὸς ὧν ὄντως ἐποίει ἑαυτὸν Θεὸν, τατέ- 
εν, ἐδείκγυὲ͵ ὁ "ἐπέφωννε. “πόθεν δξζυ βόλει μαϑεῖν; πὸ ἢ τότε » ἰσπτὸ  νμῶ, ὐπὸ ΔΜ 
φῳδὰ ΤΟχον; τίς δχυ ὑπὸ χθὼν “ποτὲ ἐτέηθη ; (6 ὃ αἰςέρο, ἔδειξε Ἰοιδτον; {ἰς ὃ μαίας Μαγθ.β,«. 

τοσωῦ-- 



68» ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 

Ὀσαύτην ὁδὸν ἢγατεν,ούν αἰγαΐκῃ ἡ βία, 'ὀγχαῦ στεῖϑοῖ σηυχαλύναι; ὁρᾶς Ὁ κτιση αὶ. 
8» ““κ Ι “1 Ἱ ιιὖ' δια! Δ 34] 

παῷ Ἐχιγνῶσαν Τ᾿ δεασότίον." φύσις πυοϑότη κοὐ οωχωρῴ, κὶ ὑκ αγτιλέγη, δὲ αγλικα ἢ 
λέχθυσει᾽ ὶ λύῳ (αὶ ὠδδγας᾽ Οὔκ ἔμιαϑον ἐκ μυήτφας “πὐρϑονικῆς ποι δέον ποφοφέρε" 

οὐκ οἷδω γαϊμισ χωρὶς μητέρα ποιᾷν᾽ δολ' ὀϊξέφη παρεχώρησε ὟΨ οἰκείωνδρων. ἐ 
αὑτὴς ἐπέγνω δεασύτίωυ. τέϑιντος πάλιν, ὠγίελθι παρεγένονο (δ ὦ ἐρονοῖς (χὶ γ,63 
μζιυύοντες ' αὶ ἀρανὸς ἐγίνετο ἡ γηνῶτε τῷ βασιλέως εἰγζωυϑαι ὃντος᾿ ὦ μοίχϑι προ. 
εκωύοιευ, ὡκ Ὥσώτα αἰ ϑφήματος αἰφικόνϑμοι᾽ ᾧ Ὁ ὥ παιδίον δὶ φαίτνης ἐχείτο ὧν 

Παλαιείνη "ὦ 5 τσὴ τῆς βωρξαρε χύρας σαύτίω τιμιζωὺ αὶ )εροιστείλν κσολσο 

29», ὁσίων Εἰκὸς (Θεῷ πσρόσοίτιν, ἀλλα ζωώτα ΚΑ ἰτως πο βαδέξονται, ἕτεροι ὃ ἔχμ 

ζητήσυσι σημεῖο ζῳ κι πίω παρϑύσον βμεαί. ᾿δ, σον τύτων δἰπορήσομϑμ. ζοιοί. 
τὸν ὙῈΡ ἡ αἰλήθηα" αἰδεῤῥέται τοῖς διχαιώμασι. μαίλιξα ὥ' »ὃ Οϑ εἶδ «ρζῳῦϑα ἔχου- 
σί ἦνα ὀῤτιλογίας σκιδρ Εἰπεῖν, Εἰ )Ὲ ἡ μὴ παρῆς ὅτε ἐκ χθὼν ὀτίκιεη», ᾧ το»- 

ἡγζλ φηήτῃ πιφεύειν ἔδει τω λέγϑντι᾽ δου ἡ ὐρθένος εἶν γαφρὶ ἔξει, καὶ σέξε.) υἱὸν ὦ κοίλεσμι 
Ὁ ὅγομα αὐτθ Ἐμμανϑήλ. Εἰ μὴ ϑδης στε σύκα αἰδεκείνϑμος αβιεπόλει τίω γὰὺ 
ὑ((ωανεςρέφε»» τοῖς δούλοις ὁ δεασύτης, ἔντυχε τω Ἱερεμία, καἰκεῖνός σοι αἰαλέξε 
ὅτω λέγων Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμδδν λογιαϑήσε.) ἕτερος πδὸς αὑτὸν, ἐὐξύῦρε πάσαν ὁδὲ 
Ἐχιφύμης, ἢ ἔδωχεν ᾿Ἰακὼς τω! “παιδὲ ἐστ; κ) Ισῤᾳὴλ ῷ ἡγαπηρϑῥῳ κἐπυ᾿ ἀκή, "ὼ 

μ᾿ ζῶτω ὈὨλχὶ τὴς γὴς ὠφϑη, ὁ τοῖς δύ, ϑούποις (Ἰωωανεςράφη. ὁ ἐπὶ ἿΜ ἀδλωνὴ 
εἰπόμτων, ἐψει ὧν πσοηφηζομ, ὧν ζ βιθλίω Εἰκῇ μέλρι σήμερον αὐδξεςρέφεις ἢ ἐνο- 
χλῴρ, ζω της ἔνοκεν "ὃ αἰ σσοϑέσεως, σαφαΐς αὐακηρύηονζᾳς ἀπόμτα. ἀλλ ὦ μδὲλο 
πσϑὸς γϑτος αγώνες ἡ Εἴρηνπαι πολλάκις ἡμῶν ̓ ὼ ῥηιϑυδονται" τέως δ γΜ" “δ χε. ἤῳ 

υδύων ἐχω θα. ἡ αὐαγίελούσιν (ὦ ὑἐφφινοὶ τέων δυχφιοσιωύζωυ ἀντ οτι ὁ Θεὸς κριτής ἔδηι, νὰ 
ον υὐθο μοι δυκᾷ τίω διχαιοσιωυΐω λέκειν, τίω πολλζωὼὶ αὐτοϊκηδεμονίδν, τίου φιλο. 
εϑορπίδω τίω Εἷς αὐςβν ὠκείνοις, τω Εἰς πϑυΐᾷς αἱ, ϑούπους πολνειδὰ τίνα οἶκον 

νοικἰθν χαὶ πολυΐζξοπον, Τὶ ϑζρᾳ τὴς κΊσεως, τω Αἱ οἱ τἀ νόμο, τίου οἱ οὶ δ χαίοιτος, 4 
“ἰᾳ τῶν ὁρωμϑμων, τίω δὰ τῶν ἀἰοροίτων, τίω ἌΧ πσοοφηταῦ, τίω ὁζοῖ αήϊ - 
λῶν, τίου δγοὲ Ἢ οἰποφόλων, τίω δζρὲ τῶν κυλῴσεων, τίω δγοὶ 33 θἰεργεσιωῖν, ᾿ ΤΟΥ 
πειλοδν, τέων χρὶ τῶν ἐπαιξλιωῖν, τέων δγοὶ τῆς ζαξεως ὃ κο δ χεῦον. 

8 Αὐουσον λαός μα, ἃ λαλήσω σοι. “Ν 

Οἷα πάλιν ἐχτοίχειλν χαὶ ὡραύτητα δ ἀυτΥ τῷ ασοϑοιμίν ὡς γδ αὐ Εἰ δἰ ,ϑορον 
πὸς τσϑϑς ἀν, ϑούσπον εἴποι ϑορυξοιώτα ὼ ζῳροἰἤοντα᾿ ἐαὶ αὔχϑύης, λᾳλώ᾽ ἐδὼ οὐ)" 

σέχης, ἐρα " ὥτω ἡ σοὺς (ἦν' δουλυς ὁ δεαούτης᾽ ἐδὼ αἰκούης μού, φησιν, ἐραΐ. . καὶ γὸ 
ἤσαν βάϑυμοι ᾧ ὀψαπετήωκότες,ὺ ἐδ᾽ Ἐχὶ μικρὸν κ᾽ ἡσυχίας “πο ῳ “»ν τῇ τοῦ νόμων. 

Ἰκ Ἀγαλῇ. ἀμαγνῶσει τίω ἀχρόασιν. καὶ ὅτο δηλ" τις πσο»φήτης ἔλεγον ᾿ Εσομφῃ ὠδοῖς ὡς Φώ- κχικὴν 
νη ψαλτηρία ἡδυφῶωνν. ἡ (ἀωεχῶς ἔλεγον τοῖς πσϑόφύήτως μὴ πσϑοφητθύειν, μαλοϑ πιμίὐ ἐς 

λον δ δγεκρούογη» αὐςἄν" χαὶ «γοχλῴοϑαι ἐδύκοιωυ ὅτό κα! βασιλδὺς φανεῖ: ἀπειλῶν τ). 

᾿ προφήτη τινὶ, αὶ κατϑϑςτίοσών, ὧφε μιη ὀχλϑιγωγέῖν. ΟΘεὸς, Θεός Εἶμι 
ἐγώ. Οὐχ ἑπλώς ὁ διπλασιασμος κάτω ᾿ ἰλλ ἐπεὶ πσοθς ὀϑαιαϑήτυς ἐ 
λει, ὁ πεοπωρωμϑμοις, τ κεκωφωρϑμοις (ὃ) αἰδὶ “ δεασοτοίας ἀὐτκυ 2ϑγϑι, Ὅ- . 

γίω ρίφην τῇ μ᾿ ζοωτα διηγήσει διδοὲς ἐντεῦθεν, χαὶ δεικψε ὅτι ὀφείλευσιν ἀγῳ πίω 40 
ἐλέυϑερίαν,ὺ γοέος δῦ Εἶεν δίκαιοι χκτουϑείναι,ως δεαυύτη δυύλοι,ως δε μίσργῳ “βγῶ, 

ὡς τὰ μέγιςα δ)εργετηθέντες, καὶ Τρσοιύτίωω τι μγϑέντες τιμιζωύ. 9 Οὐκθῆι περ 
ϑυσίαις σῳ ἐλέγξω σε, τα ὃ ὁλοκαυτώματα σὰ ἐγωώπιόν μού ὅθι ὀρ, πϑρωτίϑ, οὗ 

ὑτω 



Εἰς ζὸ μθ. Ῥάμι. 683 
Οὕτω χαὶ (ὦ λοιποὶ κατηχροϑόσιν αὐτῶν τσὴ Φῆται, γ᾽ ὃ πλέον τὴς Ὄρετῆς 

παρϑρώντες μέρος, ἐν πότοις ζῳζ ἐλπίδως ἢ σωτηρίας Εἦην. καὶ 7} Εἰς Σ'πολογί- 

ἐν ἔμελλον αὐτὸ -πσοοξάλλεαϑαι, οτί θυσίας ασένδὸνϑμ, ὅτι τσοοσφέρομϑν ὁλοκαυτώ- ἣ] 

στις᾿ ἀλλ᾽ οὔκ "χὶ τῦτοις Εἰσηλϑον δικασύνϑμός, φησιν, συ ἰδ ἘΠ τϑτων ἐϊκαλέσων, 

ς ὅπιπαρωφϑη ζτω. 965 Ἡσαζας χαὶ θύτονώτερον αὐ μ᾽ καϑυωῴται, λέγαν᾽ Τί μοι Ηταμ, 
πλῆθος Δ θυσιῶν ὑμδ"; πλήρης Εἶμί. ὁλοχαύτωμα χριών , ὑφίαρ ονῶν, καὶ αἷς 
μα ζωρων καὶ τράγων καὶ βούλομαι. τίς γδρ ἀξεζήτησε ζτα ἐκ χειραΐν ὑμδῇμ; 
χαὶ τοι πολλοὶ «αἴθ ὶ ϑυσιών Ε ἶσιν Εἰρηνϑμοι λόχϑι᾿ αλλ αὶ ἀσδϑηρρυμδῥως ἀὐτυ βαλο-: 

υϑία ζιῦτα νομοϑετῷ, Δλλαὶ τῇ αἰαϑενείᾳ, αὖ δ" συγκαταξαίνοντος. κα Ἱερεμίας δὲ 
το φησι᾿ ἱνατί μοι λίξανον ὧν Σαξώ φέρεις, ἢ κνώμωμον ὧκ γῆς μακρόϑην »"ἢ πϑλύτες ὃ, Πρμια, 

ὡς Εἰπεῖν, (Ὁ ποόφῆται συν μέγα τῶτο Εἶναί φασι. δ[ 6 ο΄ αὑτὸς δῖργθμϑμος ὅτως 
ἔφη" ὁ Θεὸς, ὁ Θεός σύ Εἦμι ἐγὼ, καντόῦϑῳν δηλών ὅτι ἀμαΐξιος αἱντῷ τὴς Τοιαύτης 9ε-- 
ἐρπείας ὁ (πος. ᾧ "ὃ φ Θεὸ κε (ρὲ καπνοῦ ᾧ κνίσης, αἰλλα' δα πολιτείας Φρίφης 

αὶ ἀσωματο κ) νοέροις ϑεραηγά)εοϑαι δεῖ. αλλ᾽ δχ ᾧ δαίμωνες ΥΜεξωθεν ὅτως,αἰλλαὶ 

"εὑ Ὀλιζητούσι τω. τῶτο χαὶ ἴις χἱὐὐ Ελλησι ποιητής φαίνεται δεικψες, λέγων ὦ Ν 

λάρρδν τέροις ἡμεῖς. ᾿δα, ἀχὸ Θεὸς ἡρδμ᾽ ὅτως. ἐκῴοι ὦ γὺ αἡμιάτων διψῶντες 
ὀὐ,ϑοφπίνων,ᾧ κτὶ μικρὸ αὐςἧν Εἰς υΐζα (Ὡς μιωφονίας εὐγαύγειν βαλόμϑμοι, ζα ὅ- 

τα ἤτοιω (μυεχῶς᾿ αὐτὸς ὃ καὶ τὴρ ὙΜ αἰλόγων στοφῆσοι σφαγῆς μ(Τ᾽ μικρὸν ἐγέλων, 
2 ! “ " ! ἢ ! ι « 2! ͵ 
ἐγρήσουτο τῇ συγκαταράσει ζῳστη, καὶ (ἰμυεχώρησε ϑυσίας να ὀἀμέλῃ ϑυσιας. 

᾿ς 9. 1ὸ Οὐ δέξομαι εκ τῷ οἴκου συ μόορρες, συν ἐκ Τὴν ποιμλψίων συ χιμοίρϑες. 

ἩΙΜ τ Οἱ ἐμά ὅδ1 πόρτα ζὰ ϑηοίω τῷ " αἰχοό͵ κτίωυη ὧν Ὅς ὀρέσι " βόες. 

ἵν Εγνωχᾳ πόρτα πετε αὶ τῷ ὀρανού, κυ ὡραιότης α )ρ90 μετ᾽ ἐμωύ ἔςν. 

ρᾳ “πῶς κτὶ μικρὸν αγαγή ὙῬΨ ̓χαμαιζήλων τίω φζγϑνοιὸν, «αἱ ανοίγων αὐδὲἕωι τιωὼ 

πεπωρωμϑέζω γνώμέωυν, καὶ δεικψεξ, ὅτι αὶ δεόμδμος ζωῦτω ἐστέταζξεν, στε Ὡσποδεχό. 
15 μῦμος ογομοϑύτησεν. Εἰ)» ἐδαλόμδω ὅτω ϑεραττά)ειϑα, φησι, τίω ὑφ᾽ ἡλίῳ πα- 

σαν ἔχων, ὁ αὐτὸς ππλύτων ϑινόνϑμος δημιρᾳθς, δου ψιλεῖς ἀν πήρεσκθύα σοὶ μοι μέν 
«ϑα; θυσίας. Εἶτα χα! κωμωδῶν ἀὐθις Δἰασύρων,ὡςε ἡ πληκτικωτέρριν “νέον, Ὲ 
κατηχϑθλόμ, ἐστ γα ν᾿ 13 Ἐσὺ πεινασω, εὶ μή σοι Εἴπω. 

Ἐπειδὴ ))5 αὑτὸς αὑτὰ ((μυεχώρησεν, να κατὰ μιαρὸν αὐτἄν' ἀπαγαγῃ τϑτων, 
ΞΜ), ! “7 “ »᾿ 3 " ! 
30 αὐτοί ἢ ογφαπέμειναν τῇ θυτελείω, σεν μέγα ἐκ συγκαταξζάσεως ζω της χφρπω- 

σαμϑμοι " χῷ τῷτο παιχϑτερϑν πως καὶ αὐ, ϑο πινώτερον Αἱ ϑλεχϑνϑνος, φησιν ̓ἐδὸ πᾷ. 

νάσω, αὶ μή σοι Εἴπω᾿ τατέςιν, ὅτε πενώ (Θεὸς ))» Καὶ πεναῦσει, ὶ κκοπιάσει) ὅτε εἰ 
τούτοις ἐδυλόμζυυ ϑερφισγ)εοῖ, ἡπόρϑιω αἰπείρων ϑυσιαῖν ἡ ὁλοκαύτω μοίτων. καὶ ὙΣ 
πσϑόκειταί μοι πόρτα μ᾽ πολλὴς τῆς αἰφϑονίαφ᾽ . ἡ κύριος αὐτὴ ὧν καὶ διασύτης, (ῷ 

μλοὺν 24 ἐμὰ βύλομφι το ρα σῦ λα έν, να τότῳ σε τῆς ὁδοῦ ᾧ ζύπῳ ασοϑς τίω ἐμδιυ"ἔχι- 
απάσωμα! φιλίλυ, ἡ τῆς “ῥ᾽ ματαίων ὀἰποφήσω (ἀωυηϑείας. Εἶτα πάλιν ἐχὶ ὃ ὑψῃ.- 
λότερον ἄγανγων,ἐπαῖγά᾽ 14 Μὴ φαλϑμαι χρέα ζωρων, ἢ αἷμα τραΐγων πίομφι ; 

Ταῦτα γὉ ἅτε αν,ϑοόποις ποιῷ ἐπέταϊξα,, φησιν, διλά μεγίφἕω ὥρασαι κόλοι- Λώϊτ, ζις ι, 
σῃ τοῖς ὃ αἵμαι ἐαϑίασι. πτῶς δξῶυ ἔμελλον αἱ μάτος δεήσεσι ὁ (ὅν' δούλους αἰ παύγων (ἦγ" 

4οέμους τὴς τοιαύτης ϑοίνης ;ἐκδαλων ζοίνμω ζῶτω ὡπόμτα,ᾧ δείξας αγαξια ἀντ; χαὶ 
πολλίω τῇ κατηχοοίᾳ τίω κωμῳδίὰν ἀναμίξας, οἕκ ἔφησε (ὃ λόχον μόλοι τότϑ, 
ἄλλα δείκνυσιν ἑτέρας ϑυσίας ζ πον" δπερ ὅδ ὴν ἰατρείας ρίτης Εἶδος, ἣἷῥᾳ συσὲν ὠ.- 

Φελϑιώτων ὠπάροντα, ζᾷ δυυυαίνϑμα δ ορϑοιὼ Ὠχιῖϑῴαι τοῖς τραύμασι. μ(᾽ »»» 
ζῶτα 



Μαγβ..,.»ε. 

Ῥω, 18. α. 

ψὰ. ἔην λε. 

Ἰοδικ. κα, 

“ἰ Ἅ46. α, κη. 

Δυκ ζ. “ 

Ἐκκχληδ᾽, 4... 

Μαγῇ κα, 

όβ4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΈΕΙΑ 

τα ὠπαρΐίσαι λέγ᾽ 15. Θῦσον τῳ Θεῷ. 
Καὶ πῶς ϑυσω, φησίν; ἀἥμκατος χωεις. “ο([ηο "ὃ μαάλιςα ϑυσία, Θεῴ ωρέπουσα͵ διαὶ 

τοῦ» Εἰ πων, θῦσον τῶ] Θεῴ, ἐπήγαγε" Θυσίδιν αἰνέσεως" 

Τυτέςιν, ἐυησράείας, ὕμψων ἱερών, τῆς “δ δἰ έργων δοξολογίας. 55 λέγη τοιού. 
τὸν ὅθηγ' ὅτω ζηϑι τε δοξαιΐζεαϑαι σῃ Ὧν δεασύτίω. ὁπερ χα! ὁ Χολοὲς ἐδίδοιξε λέων ς 
Λαμιψάτω ΩΣ φαΐς ὑμδϑ ἐμσόθοϑεν “ἣν δύ, ϑούπων, ὅπως ἴδωσι ζῷ καλα ἔργα ὑμδι) 

αὶ δουξασωσι ον πατέρο. ὑμδυ ( ἐν τοῖς ἐρανοῖς. αἶνος δ᾿ Οὐοδὲν ἕτερον, ἢ ἐπτωνός ὅβι, 

δῦξα, ἐνφημία. ἔςω ζοίνιω ὁ (ϑίος σῷ τοιούτος, ὦξε ἐυφημεῖαϑαι συ (δὸ δεαυθτίω ἡ ἀ. 
πηρτισμϑῥζω Εἰσήγαγες τίω ϑυσίλν. ζαυτίω αὶ ὁ Παῦλος Ὠπιζητεῖ πίω ϑυσίαν,λέ. 
ν᾽ Παρφιςήσωτε ζῷ μέλη ὑμῶν" ϑυσίδν ξωῷ ἁγίαν, ἐναρεςον ῷ Θεῷ . αὶ δλλαηού πα. 

λινὸ αὐτὸς τσοοφηήτης, Αἰνέσω ὄγομια τῷ Θεού με μετ᾽ ῳδὴς, μεγαλιωυώ αὐτὸν ἐγαϊ- 

γέσει. χα) ρέσει τῳ] Θεῷ 1 ρ μόορν γέον χέροιτωω ὠκφέρονταω χα! ὁπλαίς. ὅτως ἔ)υε 

χα! ὁ Ἰωθ, μα ἂς πληγάς ὠκείνας ζᾷς απ φύσιν, ἐυ)ϑο τῶν, χαὶ ζαύτα φϑεγίμε- 

γος ταὶ ρήμωυτα᾽ Οὐ Κύριος ἔδωκεν,ὁ Κύριος ἀφείλει᾽ ὡς ᾧ Κυοίῳ ἔδοξεν,ότω καὶ ἐγί. 
γέρ᾽ Εἴη τὸ ὀγο μαι Κυρίου ἐυλογήμϑμον Εἰςὧν αὐωνας. Ἢ 

Καὶ ὡἰπύδὸς ῷ ὑψίςτῳ (ὡς θυχαῖς συ. Τὰς ἱκετηρίας εἰν ζωϑα! Φησι,πρῆσαι- 

γῶν ὥςε διμυεκῶς δεήσει πατοϑσκάρτερῷν, ἢ ὥπερ ἀν ἐπαηέλλω ῖθα, ΑΖ πάχους δηηδι- 

δόναι. αὶ καλαῖς ΕἾπεν, δἰπθδὸς. μΩ ἡ» τίω ἐπαήελίαυ, “γ»θέος ὃ πσράλμα γένεται. 

ὅτως Αὐνα αἰπέδωχε (ὃ ἐν ως δφλημᾳ μέγιφον. ἡ σὺ Φίνω, κἀν ἐλεημοσιωζω ἐπα. 
γέλλη, καὶ σῳφοονα βίον, καὶ ἔτερϑν τ τοιούτον , ἀσεύδε παοὲς τίω ἐκτίσιν. Ὁ Γδέης το 

αἰκριξαἷς ὑἰξεζῴσειο, καὶ μυὴ ἐπαγ[είληται, καὶ ὅτω γρεωςεῖ τῳ ζᾳ τὰς Θρεῖης. ἢ ὅ- 
τὸ δηλῶν ὁ Χοιφὸς, λελ" ΑΝ ὠφείλοιϑμ ποιήσει, στεποιήκαι ψϑρ. χαίτο Ἔ τἴϑα- 

(ολέω τῷ δούλυ ἔλεγε, τῷ ἐλοιχίφιζωυ ΩΝ σκονίαν, ἐχί κουτακλιιϑέοναι, κολθυομδῥ, 

λα πέξελϑεν ᾧ αἰακονῷν ἡ ἕτερϑς δὲ τις φησι" Μὴ γοονίσῃς ποδὸιοαι δὐχίω σύ. 
ἐπηπείλω , Οἰπύδὸς, μήποτε ϑοίνατος ἐπελϑαὺ  φικόψῃ. ἢ ἰ ασϑϑς ἐμέ, φησιν» δ) Ὁ 
κύολος ἡμιΐευ τῆς ζωῆς. δζρα τῦτο γδ ἐγοζῶ μή “χερνσαι, ζ ἀδυρλον οὐνοοιῶτοι Τῆς 
ὄξοδου, δ) ὅτί κύρλος οὐκ Ε: τῆς ζωῆς ὦ τῆς οὐτεύϑεν Ὁαπυδημίας ᾿ὥςε ἡ δυχϑύσω 4- 

πολογία, κουτηγϑοία ἔβην. συτῖ 7). τῷ ϑειναΐτυ λόμπτὸν τὸ μεὴ ἰποδοιῦαι γέρονο, ἀλ- 
λοὶ τῆς σὴς υϑιηήσεως ἡ ἀγαζολῆς. ιό6 Καὶ Ἐχικαίλεσαί με ἐν ἡμέρα θλίψεως 

συκὶ “ξελούια! σερὼ δὸξαίσεις με. Οἱρμάς ἐκ πολλοί τῷ πἴξχοντος τίω ἀγτίσιο- 
σιν διδὺνϑρέω. τἰ ζοίνιωυ τῆς τοιαύτης φιλαν,ϑ 5 πίας ἴσον ἕμοιτὰ αὖ, στοὰ ἡ ἀν τῆς τῆς 

Ὥρετῆς μιοϑους ἡμῖν διδιῷ, ἡ μιοϑοὺς πολλῷ μείζονας ν}} πόνων; καὶ σφόδρα ον κθ,. 

ρῷ διδυμϑύους ; κ ὅζρα , φησιν, Εἶπεν ἐχικοίλεσαί με » ὅδε τί ἀναμϑρει χα λφαϊ χ᾽ 

ΠΕ μείζονα, τίω οἰκείωσιν ἡμῖν ποιῆσοι βιαλθρυϑμος, ἡ τίω αυδὸς αὐτὸν φιλίαν πρ- 

μοτέραν, χὴ τῶ! δὸδιώναι, Ἂ) ῷ καλῴοϑαι, ἀ τῶ; λαμίθλμειν. κ) Ψ ἡ ϑρετὴ “ὐοὴς Θέ’ ἢ 

ὃν οἰχειοῖ, τὸ ἡ λυτίδοσις τὸ αὐτὸ ἐργοίζεται, ὁ ἡ ἐυγὴ πάλιν ζιὠτίων σωγκρυτεῖ ἢ οἰκείω. 

σψ. [9 τῷ τὸ φησι᾿ Δὸς μοι, καὶ δίδωμι σοι. ᾧ οὐ Φἰ διδῦναι ̓ , σὺ λαμίανεις. αἰντῖς 
» τούτων αὐγενδεῆς. ὦφε καὶ Ἐχιουκῆς ὅψη, κἀν μέταμος, καὶ σωφρων᾽ ἐπτωίθῳ ἃ 

πυξδλσέϑυχας, ἀλλα σαυτὸν λαμαποϑν ἐποίησα ὸ αἰμείνω. ΩΝ ἁμως κα τϑτων ὡς αὐν- 

τοὶ ὠφελοιώτων μιοϑούς σοι ἢ φεφόμας ὁρίξει μογίφοις ἡ ἀσο9 ΝΜ φεφανων ἢ κείνων, 
ἢ μικρᾶς δ)'ασολόύεις ἡδονῆς, ἀγαθῷ ( μωτρεφουϑμος ( ωειδὸτι, χαὶ “ενφαῖς «ὔερού- 

ῥϑνος ἐλπίσιν. ἡμέραν ὃ ϑλίψεως ον ζωϑα, κυ ζιὲ δΥΨ' συμιφορν, ὅτε ζἐ ΔἪ «ξι- 

ςαίσεων λέγ δλλ᾽ δΤί καν ἀἰρδοτία πολεμῆκαν δζρόξολος πολιορκῇ, θχιϑυ μίας εἰν- 

ἀὙῚ 



κυλᾷ 
ἦκι, 

μη 

ΣΝ μ" 

Εἰς ᾧδμθ, Ῥάμ. τὸ δᾷς 

αἰγῶν ποιηροὶς, πολλῆς Ὁ πολαυσῃ τὴς μμαχίαι. ὲ δξελούωαι σε,καὶ ϑοξασεις με. 
πάλιν ἐὐταῦϑαι δὶ πῆς Ὁ ἡμΔ)υ, δόξης δεουϑμὸς φησι τούτο πῶς »ὺ, ὁ τὴς δόξης (Θεὸς ) 

Δλ᾿ ὦζε ὀχ τῆς ἐνγα λείας ὕμιγον γίγεαϑαι "τὴς ἐυερτεσίας τέω μινή μέωυ, καὶ δερμοτέραιν 
χσϑὲς αὐτὸν δζωϑεσιν, ῷ «σοῦτος ἐυζωΐαν μεγίφιζων λαμθλύοιν. ἐχ αἱ μδοτήσετα ὃ τῷ 

ς ωρέποντος ( ἰπωὼν ὡς ἐγταύθο, ἡμέραν ϑλίψεως αὐτὸν λέγᾳν ἡ τίω μέλλυσοιν ἡμέραν. 
ἢ Ν᾽ ϑλίνις ἐκεύη ἀπαυφης. ἐνταῦθα, ἅ ΝᾺ χα θαίγατος χιτων λύει έ συμφοραῖς, 

χαὶ φίλοι τὐοφικοιλϑεώτες, ὃ τέλος πσϑϑσδοκώμϑθμον, πολλαΐχις ἢ. χαὶ πογοαγιλαΐτων με- 
τωβολὴ ἐλπιζορδμη, χαὶ γοὸνα μῆκος ἐμώλαξε τὴς ψυχὰς τὸ πάθος, χαὶ ἡ Μ᾽ πλησίον 

ϑυσημερία, (τ ὃ ἔχειν χϑινωγθὸς Μ᾽ ὀδεωυυρών, καὶ Ἃ πολλαὶ Οιαῦτα ὁρῶν «ἰποοδείίμα- 

10 τα, μέγα πολλοῖς Εἰς αὐδαιμυϑίδν ἐξ ἐδοξον) ὠκᾷ ὃ Ουὐσὶν τοιῦτον ὅθι ὐτε δὲ τὶς 
τὐρακαλών παρεςιν, δλλ᾽ ἐν ἐρημία φίλων ὠπόντές Εἰσιν. κυ -,οὐνα μῆκος μαλά- 
σσιι τίω ἐδυυύζου. πῶς γ5, δπχικεινϑμης τῆς φλογός δὲ ὅλου» Οὐχ ἐλπὶς ἀπαλλαγῆς. 
«αἰωνία. Ὁ ἡ κόλασις. δα θαγατο πσροσδοχία. ἀϑθαίγατος γῈ ἡ πικίφοία, καὶ τὰ σώμα- 

ταῦ (ᾳ κολαζόμδμα ἀϑαίνατω. δλλ᾽ συὲ αὔτο, ο δοκεῖ πολλοῖς προ ρα μιυϑῖδν Φέρειν, Ω 

15 ἐτέρφες ὁρᾶν εἰν κολοίσει. πσσῶτον μϑρ γῈ σὐονὲ ἰδεῖν 561" κολαζομϑῥους, ἢ σχότας δρ.- 
εἰ πόμτὸς Δἰσφοογματος Ἐχισκιώζοντος Ν ὄψεις. ἔπειτα κα αἰ ροολή τὴς ὀδεώης, 

ἀτεζωτης ἀφίησιν αἴδϑησιν λαῷ τὴς πὐροιμυθίας. ὁ οριῶ πλούσιος Φυτθὲν ἔγϑεν Εἰς 
τὐραμυϑίας ὠκαρπτώσατο λόχϑν, δλλ σσσὲ (ὦ) «ὄν: οδονζᾳς βρύχοντες. 

17 Τῷ α οδοιτωλῷ Εἶπεν ὁ Θεύς᾽ ἵνα τί συ" ὀκδιηγὴ τὰ δικαιώματα μϑ: 

1... Εἶδες τίω αἰπηρτισμένζυ λύραν, τίω σύμφωνον κιϑαραν ὧν οἰ οφόρεις φϑύγξοις 
μίαν «ρμονίάν ἠηθύσαν. τῦτο γὰρ Ὁ γόη μια ἡ -δαὰ οσύλοις ὅοὴν ἰδεῖν, χαὶ πὐραὰὶ 

πυροφήταις ἑτέροις κείυϑμον. καὶ Παῦλος ὁ ὅτω πώς φυσι, δερψες ᾧ αὐζος οι ὑδὲν ὃ- 

φελος τῷ διϑοίσκειν ἑτέροις, στρ τις ἑαυτὸν παδότερον λοίθὼν μὴ διδοίσκη. ὯΝ "ὃ 

μέγα ἐφ φόνοι, ὥασερ Ἐχι πῶς ϑυσίαις, ὅτω ἡ δλὶ τῳ γόμον ἔχεν, ᾧ διδάσκαλοι “δ᾽ 
3 ἀλλονχρθματίκεν δεικψες ὅτι ἐδὲν μέγα χαρίποιουται, ὅτὸμ αἰδίδϑακ]οι νϑϑμωσιν ἀῤὶ, 

καθυυϑ]ὸ 
ϑαάσκεις: ὁ κηρύοσων μι κλέωηεν,κλέπηεις: ὁβδελυοσῦμϑνος τὰ Εἰδωλα,ἱεροσνλᾷς; 

ὡς ογγόμῳ χαυχά σοι, ὅζγ' τὴς « αθαάσεως τό νομυ (δ) Θεὸ ἀδμαζεις, δὶ τϑ» ἡ 
τϑὶ ἑαυ, ἔλεγε ̓ Φοῦϑ και μή πως ἄλλοις κηρύξας, αὐΐος ἀδόκιμος ὅω μαι, χαθαν- «Κορ κζ. 

30 ραΐν ὃ φύσημᾳ ἢ Ἐχὶ τὴ ὃ λόγυ διδϑωσκαλίᾳ, μεγαφρονοιούτων, αὐδῇ ὶ ἐρήμων ὀγτων τῆς 
ρον ἑτέρως ὃ Τ' λόγϑν ὅτου μεταχειρίξει αῦοϑς ἰσδαίος υὑἰποτείνομδμος, ὁτὸμ λέγη" 
ὅτων γὸ ἔϑνη τὰ μεὴ νόμον ἔχονται, Φύσει τοὶ ὅ' νόμνν ποιῇ γϑὅτοινό μον μοὶ ἔχοντες ἑαυτεῖς ἐσι 
Ἰύμος, χαὶ παλιν᾽ ὁ γὸ (Ὁ ἀκροαταὶ τφνόμυ δίκαιοι προ τω Θεῷ, δλλ᾽ (ὦ ποιηταὶ 
τὸ γόμὉ διχᾳιω, ϑήσονται. καὶ ὁ σολφήτης᾽ ΟἹ αὐτευχόμϑμοι τῷ νόμιν οὔκ ἠἡπίςαν με. ἴφημ θοη, 

νς γ5 ἡ παλιν᾽ Εἰς μάτέωυ" ἐλυήθησειν δοῖνος ψευδὴς γραμματεύσι.. τίνος ἕνεκεν; 
γῶν ὁ γελιδεὸν, αἰ γ.γ.) ςρυϑία, ἔγνωσαν χαιοϑυς Εἰἰσύδων αὐ, 5. λαίς μϑ Οῴκ ἔγνω 
(κρίματα μώ. «ἶτ 5 νὶ μόνον συσὲν" κερδαίνοντου οὐκ τὸ διδούσκειν ἐτερος ᾧ μὴ 

ΠΝ μετίογτα πίω ρετίωυ, δλα ") " ὀκ(διόμϑμον δείκγυσι ζωώτης αὐτὸν τὴς “οοοεϑρίας. 

Εἰγὰ ἔχὶ δ)" ἔξωθον διχασηοίων,ὁ πεσλημμεληκῶς τὶ τῆς σιγὴς ἀτιμίᾳ κολοίζε- 
49. π᾿ πῶς αὐ ον χϑινῷ διδοισκωλείῳ, φησὶ, φωνζιὼ ἔχοι ὁ τὴς αἰ μδὸ τίας αὑσδύϑιωος; 

( μεῖζον τῶτο ὦ διδασκαλέϊον τῷ δικαφηθλου ὀκεῖγυ. ὠκὲι νὴ ἘΝ Φ λαζόρϑμοι τί- 
νοῖσι πμωρίας᾽ ον ζουῦϑει κὶ ὕπϑυτα γίνεται, ὦτι μιὴ ολαοϑέωαι (ὧν πεπλημμελη- 
κόζῳ, λα τῇ μετϑμοία δορθάσαεϑαι ὃ πλυημμελυϑῶ. αὶ εν τοῖς βασιλιχαὴς ἢ αὖν- 

ΟΠ εγίοτ, τοῦ]. 1. Μιληλ λοῖς, 

γϑνος στφφοϑρότερον ἢν τοιύτων, λέγφ᾽ Οὐ δξζυ δὲδεύσκων ἕτερον, σεαυτὸν ὃ δὲ-- Ῥοιβικν, 

Οὔτ. πῆμα, 

Ξ πὸ τῷ ες Ξ- 

--Ξ Ξ  Ξ ΞΟ Ξ- ΞΞ -5.....-:-.-- 



Ἡροιμοκ. δ. 
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Ταροιμν 47. 

α. ἵν. 4, 1. 

“.Βαφ β. κζ. 
Ἐξοδι,9, 6. κα 
Λειβ... κι β, 
χὺ ΚΙ. δ. 

Ἡάσθμυμε, 

686 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΕΡΜΗΝΈΕΙΑᾺΑ 

λαοῖς, Οὐ δὶς ἀν έμοιτο ἐρμάωυϑὺς βασιλικῆς φωνῆς, ὅπ (δίῳ διεφϑαρυϑύῳ αἱλοις, ἥϊγος 

.» ἐγεκᾳ διηΎ ἢ (οὶ διχαιω ματα καὶ διδοίσχεις ἑτέρφες ; ὁ μιζωυ τοιευδμτίον ποιφς, τῷ 
βίν σῳ τοῖς λεχϑμϑῥοις ὀυτιφϑεήονϑῥου, ἢ ονίας δἢ)'ἅ βαλονϑρων «δϑσέγειν ποςρέ- 

φεις; δὶ γλγὸ ὅτω διδούσκεις δζρὶ “ἿΜ' λόγων, ὡς ἀπαίγής δζρ “ἦν ποραγμάτων. δ, 
αὗτο καὶ ὁ ΧΚοιοὺς ὀκάνον ἐπτωνᾷ (1) διδοίσκαλον, (Ὁ) ὅρα “ἢ ἔργων ᾧ αἰαὶ ὕδῥμα.ς 
τῶν αἰπηρτισμένζωυ Ἰγχηδεικνιωύτα τίω διδϑωσκαλίλν. ἧς “ὃ αν ποιήσῃ ὸ διδαξη, φη- 
σὴν, ἔν Ὁ μέγας κλιϑήσεται ον τῇ βασιλεία “ἣν νἰρανών. ἐχέτω τοίγευ σὰ λαιμαοραὺ 
φωγζωὼ ὁ βίος, ζωυτὰ διδαίσχϑυσαν᾽ Χ) καὶ ὧ ξύμᾳ ἀποφρφξης, σε λπειγίος λαμιχοῦ- 

“ποὺ ἡχήσεις, κ᾿ Εἰς ὡν πϑρογζῳς, ἡ Εἰς (ὧν πορῥωϑεν ὀγζᾷκ. ὅτως ὁ εἰρρινὸς διητίται 

δοξὸρ Θεοί, εὶ φόμᾳ ἔχων, αἰ γλώοσθῳ κινών,ὐδδ' πγεύμα χῴτωϑεν ποϑοϊέμϑμος, δυλὰ το 

τῶ καίλλει τῆς ὄψεως (δ) ϑεατίω Εἰς ϑαῦμᾳ τῷ δομιαρχοῦ τλθα πέμπων, δεῖν δὼ 
ὅδν ἐχφ (χὶ τῷ ὠρκνοῦ δ χάλλος τῆς οἠκως, τῶτο φω ἔχὶ τὴς ψυχῆς τὴς σὴς ἡ Ὡρε- 

τή. δ ὃ κουτεῤῥνπωνϑμος, ἢ μινδίους κωτηχϑοϑὺς ἔχων, ᾧ τσ πότων ὦ ((μυιιδὸς͵ 
απουδοιξης Ἐχιλαξέοϑαι ϑ69»ν διϑευσκαλικθ6, ἐπειδϑιὺ καικίας κϑυτη ϑρὴς , ὃχ ἐτι- 

ρὼν μιᾶλλον, ἢ σοῤυτοῦ κουτηχϑρήσεις. 'ς 
Καὶ ὀϑαλαμθόῥης τίω αἰ αϑχην μϑ “λ| 9) τύματος συ! 
Καλώς Εἶπε, δζρ φόματος. ἡ γδ  καρδία ἔρημός ὅ81 ἿΜ᾽ ἐντεῦθεν καρπῶν, καὶ 

ῷ χείλη κινάται μια τίωυ, ᾧ ἔχ χατοικρίσει τῷ λέχοντος᾽ αὖ ὃ τίου δχρένοιδώ τις ἐράν- 

γήσῃ, πολιοὺ ϑύρήσει “ πόλεμονῶτα. 18 Συϑ ἐμίσησας ποιδείδυ,ὺ ὀξέξαλες (ὦν 
λόχϑις μα Εἰςζᾳ οπίσω. Παιδείδν εἰν ζυῦϑε φυσι τίωὐ τῷ νόμου διδασκαλίᾳ 19 
τίωῦ ψυχίω βῥυϑμίζαυσαν, ᾿ χακχίθν ἀπελαύνάσαν, ὐ ̓  Θιρετίω χαταφυτεύουσαγιπῶς 

δζζωυ αὑτίω μετα χειείζεις, ᾧ εἰς ἑτέροις ἀσείρεις, αὐΐος δρᾷ “ἿΜ' ἔργων αὑτίω μή ἔχων; 
ἐϊξέξαλες γὰ εὧν' λόγϑυς μό, φησιν, Εἰς ῷ ὀπίσω. καὶ "ὃ μόνον αὶ πσοϑσέθηχαί τ 
δὰ τὴς τῷ νόμου διδωσκαλίας, δλλαὶ χαὶ ὃ οἰπὸ τὴς Φύστως ἔχεις, ἐπήρωσαι, ἕ 
“ὃ πορακίξων . ὦ ΤὋΨ' μὴ τοιούτων φυσικῶς ἡμῖν ἔγκεινται ᾧ λόγϑι ̓ σὺ ἢ αὐν 15 

αἰ πώσω, ἡ οὐκ Εἶχες ἐν μνήμῃ. 
19. Εἰ ἐλεώρεις χλόη, μυέτρεχος αἰτῳ" ἡ μ᾽ μοιχού τίω μερίδα, σὰ ἐπίδει. 
Ἐπειδὴ οὐχ ἔςιν αὐ, 969 πὸν ϑύρᾷν να ζοτητον καϑόλου(}9 χαὶ τις ἔλεγε Τίς καν- 

χίσεῖ αἰγγζω ἔχεν τίω καρδίδν » ἡ τίς “ϑέρισια σε) χαθουρϑς τῇ ὐπὸ α οἷδοηίας: χαὶ 

Παύλος Εἰπων, Οὐδὲν ἐμαντῳ (ωοιδα,ἐπήγα λιν" δ», Οὐ ἐν πύτῳ δεδιχαίωμαι. 39 
Καὶ δίκαιος ἑαυτῷ κατήγορος εν πυυφτολογίᾳ, Οὐδολον ὃ, ὅτι “Πμημζοτνμδμων ἀτῷ ) 
ἥα δῶν μηδεὶς ἔχη λέγν, ὅτι Εἰ πϑύτες οὖν αἰ μδοτίαις, () 5 αμδοτωλὸν ὠκέλῶσε μὴ 
διηγοι ἷ, (ὰ διχαιώμκατο, τἰς ἔςαι ὁ διηγησομδμος ἵνα μή Ἴις δῶ ζοωῦτα λόγῃ, ἡϑηαι 
ἡ κατ᾽ Εἶδος αμδοτιών εἴδη. Ἑ ξι γὺ αἰμδότία ασοὺς ϑαίνατον,καϑοίπερ ἡὶ ὁ Ηλεὶ τ΄ 
λεγεν᾽ Ε᾿ αὐ αἰμδοτων αἰμόδτη δύ, ϑοφπος, ᾧ ασοὐσεύξεῖ) αἰδὲ ἀυτνΐ ὁ ἱερώς" ἐλ) 35 
ᾧ Κυρίῳ αἰωδϑτη, τίς ασοησεύξετωι αὐθὲ αὐτῷ; καὶ οὐ νόμῳ ὃ, (α ( ἰω αὐΐωπα, ὡς 
ἡ ϑανώτῳ κολαίζεοϑωι ᾽ ζὰ 5 εἶχέ τινα ζαχίφ ων τολδαμυϑθιαν. ὅτω κ᾽ ὁ Χοιεὺς ὧ 
τῇ χαννη" Εδὺ αδτη ὁ ἀδελφός σύ, φησιν, ἔλεγξον αὑτὸν μετοιξυ σῷ  ἀὐτεῖ μῶν. "δρ! ΜΕΝ 

᾿ μὴ αἰκούσῃη , αἰδάλαῦε ἔπι μα’ σεαυτῷ δύο. ἐδὼ μηδὲ τύτων ἀκούσῃ, ἔςω σοι; πῃ δα 

ἐθνικὸς ᾧ ὁ τελώνης χαίτοιγε ἀλλαηνδ Εἰπόντος τῷ ΠΕ ζρυ, ποσείκις ἐαὶ αἰρδοτῃ ὁ α΄ «40 β6,,ὁ ; 
δελφὸς μιν Εἰς ἐμὲ, ἀφήσω αὐτῷ, ἢ αὐχϑύσαντος, ἕως ἐϑὺ μεγκοντοίκις ἐπῆά' ὠῳ"- Ηὶ μὲ 

9 κ᾿ μ᾿ δύο αρθαινέσεις μέγα δεύψυσι ὃ πλημμέλημα, ἡ οἷν αὐαίκαζει δ κ- 

μεῖναι πώλῳ. Ὧι δῶ; ἐγαγτία ζῶτα ἐκείνων; ὠπαγε ὠλλώ ὦ ἐξδο μι κόντ Η 
{4 πιὰ, 



Εἰς (ὃ μθ. Ψάγα. 687 

ἐπ]ὰ, ἐδ μετανοῦ, λέγφ. πῶς γὸ αἴ τις αἰφήσει ζ᾽ μυγδὲ ἡ μδιοτηκέναι ὁμολογϑεῶτι, 
μηδὲ μετδμοοιεῦτι ; ὁ γ } (ὃ ἰαὸν φωῤμακᾳ ἀπαμγτοιῶτες,ὺ ὦ ἐλκος δείκψυμϑμ. 
εἰς δῶ ὕξιν ὁ αμϑοτωλὸς, αὐθὶ ὃ Φησιν εγζῦθο κἡὶ γραφή; ἀκουσωμῦμ κ᾽ ἀχριξείας. 
δ) αἰ χυυγραφει αὐτὸν Αἰ 9 δΨΜ ἐξης, ὅτω λέγων᾽ Εἰ ἐθρώρεις κλέπθζυ, (ἡωέτρε- 

μῶν 59 χες αὐτῷ, ὁ κΖ" μοιχοῦ πίων μεράδου συ ἐτίϑεις. Ὁ φόμο: συ ἐπλεόνασε κακίαν, χαὶ 
καὶ γλεδοστό συ πἰϑκέπλεκε δολιότηζις “ χα ϑήμϑμος κτὶ τῷ αἀἰδελφού συ χατελοίλεις, ἢ 

Ὁ ὅ υἱοῦ τὴς μηΐδος σῳ ἐτίϑεις σκούδευλον. Εἶδες, χαϑούπερ ὧν Εἰκόνι, τῆς καικίας (αὶ 

ἡρώματα, ὦ πῶς ϑησάον ὁ πονηφθς γέχϑνε τῇ κακία, τῆς φύσεως τἰω θὐτένειθν ασο9-- 
διᾷ, μι τοίνωυ ὡπλώς ἐπέλθωρμϑῳ τίωὐ Εἰκόνα, διλλ᾽ ακριξαύς κὶ καθ᾽ ἑκαφον ἄξετεί- 

ἰοζοντερ. Εἰ ἐθεώρεις κκλέπήωυ, φησὶ, (μυέπρεγες ἀὐτω. τῷ» πότων ὠτίον ἶν κα.- 
αν, τῦ» μάλις 691 Ὁ αὐατεέπον ὡρετίω, Ὁ ὀκλύον πω «ἰδὲ (καλὰ ΨΜ' πολ- 

λων ασουδεω, στὸμ μὴ μόνον μυὴὶ ̓δχετικκῷσί ἕννες, 'δαα ᾧ ((ωήδωνται τοῖς αἱ μδ τὸμυ-- 

σι. πϑτο Ὁ αἰμδοτόμειν οὐκ ἔλοῆον. ἄκουσον καὶ ὁ Παύλε λέγϑντος᾽ Οὐ μόνον αὐτὰ 

ποιοῦσιν, αἰλλαὶ ὁ (ζμωξυδυκϑόσι τοῖς παρ αοσουσιν. κ μικρὸν ἢ ἢὸ τὸν» αἰδϑτημκα,κάν 
ις μὴ ποραήητις ᾳᾷ χαχο Ὁ (μωήδεοϑαι τοῖς χακοῖς. ὁ ὴ οὐ ῷ τίω ὀμαάγκίω Εἰ- 

πεῖν τίω πενίθιν αἰτιώσαοϑει ἔχει (εἰ καὶ μὴ θὔλογϑι αἱ ποροφασεις) σὺ ἢ πόϑῳ ἐ- 
παρᾷς ὃ γολμηνϑύον, συ τὲ τίου δ αὐστν καρπούμϑμος ἡδογίω;: κιχεῖνος (ἴσως ὁ μα-: 

πιγνωσεῖγ σὺ ὃ αὶ ζωύζᾳς Ξἰποκλείεις  ϑύρρις, ἃ ὃ φαυβμουων ὀῥαιρᾷς,  ἀϑαττέ- 
πεὶς τίω τοσοωύ τέων το ρα μυθίαν, πλϑτοθεν ἑαυῷ πσϑϑοζννες δ λϑῥα τῆς ἐχι ἃ 

30 μετόμοιαν ἐππλνόδου. ὅτὸμ δζζωυ ἴδῃ Ἴἰς σε (ὃ ἐκτὸς τῆς αἰμδοτίας, ᾧ (δ ὀφείλοντα. 
Ἐχιτιμῆσαι, δὶ μόνον μή ἔχιτμδώτα,αἰλλὰ ᾧ συσκιαίξοντα, ἠᾷ μὴ συσκιαίζοντα μόνον, 
αἰλλαὶ ἡὶ συμιραἥοντα᾽ δἰ ἡγήσεϊ) «ἰδὲ ἑαυτοῦ, τί Ι αἰδὶ Ἔτολμοϑέντος τὼς "ὃ ῷ 
πολλώ, (ᾧ πολλοὶ Τ᾽ λυ, ϑούπων οὔκ ὧκ Ὡ ανοίας μόνον ζωώτας αὐθὲ ἿΜ πορακέ. 
ὧν φέρφυσι ζὶ ψήφοις, αἰλλα καὶ ἐκ τῆς ἑτέρων πσοραιρέστως αἰ αφθήοθεϑροι, καὶ 

- (1 ἴδῃ πορμζως ἐποςρεφορϑύους αὑτὸν ὁ ἡμδοτηκαῖς, μέγα τι ὶ πτονηρϑὲ ἡγήσεται Ε ἰρ-- 
γάαϑαρ στὸν ὃ μᾶ μόνον μινὴ αἰγαγακ)οιώζῷο, μ;δὲ δυοεραίνογζᾳς, ἀλλὰ ᾧ Ὡράως 

φέρονζῳς, χα! (ωεφατόομϑμοις, τ ἐκ τῷ (ἀωειδῦτος αἰ σφϑείορις λοιπὸν διχαφή-- 

φμον, τὴς ταῖν πολλαΐν ψήφου συμντογ «“Ἤούσης ἀντν τῇ διοφϑειρμϑμῃ γνώμῃ, ᾳ 

ὁ Ὀλροήσει , πότε δὲ καταγνώσεται ἑαυτοί, χαὶ παύσεται τοῦ ἀδεωῖς αἱωδρτά- 
0 εν ; δ} γον, καὺ προ ἤν ᾧςς πονηρϑν, χαταγνωώσκειν ἐστι (ὁδὸς "Ὰ» τού» ἐχὲ 

ὃ ἀποφῆναι τ᾿ Ὁ πονηρ9 ) καὺ μϑΥ «ρα ἤη ζᾷχαλα, ἐπαρῷ, ζὰ καλαί. ὁδὸς "Ὁ ἴχὶ 

πἰω ἐργασίαν ἡ τοδοϑυμία. εἰγζζωῦθα μδϑ τοι, 'Δἃ,γ᾽' ὶ (ιωιφάήεται τοὖν γνονϑῥων, 

Εἰκότως αὖ τὸν κἴθ᾽ αἰ χρρῥῥολῆς εζει πασης. Εἱ "ὺ Ἐχιπιμωμδύη ἡ χακία τοσῦτον δμ.- 

λὶ, ἡ ἐπαιμομϑμη καὶ τοιρετιὴ μόλις ὀκκάγφται κσοϑς ἐβν ἱδραΐζας (δν ἑαυτῆς, τί ἔςαι, 
9 Εἰ μὴ τϑτο Ἄροιτο : τῦτο ἰδὸι τὶς δὺ καὶ ἐν χορῷ ἱερέων πολλακις γνόρϑνον. Εἐ 5 Ἐχὶ 

ἦΨΜ μαϑη»}}} τούτο χαλεπὸν, πολλῷ μάλλον ὅχὲ Μ᾽ διδασκαίλων. “ϊ ποιζς, αὖς-- 
ϑέρπε ;πϑδεδαΐϑη νόμιος, κϑυτεφ οϑνή ϑη σωφροσιούη, πλημμελήματα τοσαῦτω ἐ- 

πλμήϑη χοροὶ τινος δ ἱερωμδίύων, ( ὁύω κάτω γέρννερὸ αὶ φούῆεις ε Δλλ᾿ ὁ  προ- 
Φήτης καὶ αὑτὰ ὰ ὀϑααϑητω φοιχεία, καλφασοϑς ἔκςασιν χαὶ χοινωνίδν τῷ εϑρζωύε τῶν 

χρῇ πεπλημμελυμϑέων χακϑίυ, Εξέφη δε φρνὸς, λέγων, χα) ἔφεμξεν ἡ »". καὶ παλιν" 

Πρϑησει ὁ καρμηλος, πενθήσει οἶνος, πενθήσει ἀμιπελος. ἡ (ἃ (ἢ ὠψυχα ἢ ποϑεῖ ἢ 
φίμει ὁ(ἀωαγανακτεῖ τω δεαυύτη ᾿ σὺ ὃ ὁ λογικῶς σέκ ὠλγεῖς ; Οὐκ. ἔχτίιμας : ὶ γί- 
π χαλεπὸς τιμωρϑς “Μ᾽ Θεοδνόμων,δλλά αὶ κοινωνᾷς; ἢ ποίδυ δ δρίης συγωμάωυ; 

Οβιγίοαῖ, τομλ, ες Μιὰ 2 μή͵ 

Βω «.λῇ. 

1μεμ...8. 

Ησ. κι ζι 
ἐξ. ἢ, 



Ἦσιμιγ. χη. 
ΤΥ ΐαΑ, 

Πρειμειλ. 

αἴ. 1κ, 

688 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

μὴ γβὸ Θρυὸς ὠκδίκου δεῖται "μὴ γ βουϑοιωύτων γρήζει δλλαὶ βέλεται σε χἰπγης, 
ρέτίω τὐότυ δρέεϑαι, ἵνα μὴ τοῖς ἀὐύΐοῖς «αἰ ιπέσῃς, ἐν τῇ καθ᾿ ἐτέρου αἰγαψακ]ήσει σω- 
φρονέςερος γινόνϑμος, ἵνα καντεύϑεν Ὁ φιλόθεον σὰ δείξῃς. ὁτὰμ »ὺ Τα μδοτλμοντος ἐ- 
τέρα χοὐ αιδραὶ μῃς, ἢ μὴ ἐπεξέλϑης, μηδὲ αἰ λγήσρης, ῥαϑὺ μοτέρριν στ" πίε ψυγω ἥ 
ποιφρὺ β ἐμιπῆωτον, κα μαίλιςα, πολλάκις πο »ορισκίάξεις τοῖς αὐζοις αὐδιπεσεῖν" κι. ξφ 

υὐο νὶ ᾧ τερότι αἸκόχάσθερ, τ ἐὐσίν, γοῥηι τι ἀπιοντίρος ἐπὶ 
ποιοῖν ζιςὶ ἐν τω μέ 

ΠῚ 

μέλλοντι θυϑιωύας, ᾧ ποὺς ζα παθόντα ῥαϑυμότερον κατασκῥ αἴζων, 
ζαὗτω 3 κὶ πἰξέκλεπῆῶν μόνον Εἴρηται, δυλ αὶ καὶ αὐδὲ πϑωτὸς αἰ μοπήμιατος τὸ ἔσχατον 
τόϑεικε δΨ' πλημμελημάτων, ἵνα Εἰδῆς ὅτι ὁ Ἰγγὴ τῳ τοιούτῳ συγγωμέω ον, ἔχων, 
πολλῷ μᾶλλον ἐφ᾽ ἑτέρου οὐκ ὐἰπολαύσεται ζοιύτης τῆς πρλδοιμυθίας, ἀχϑυσον φριῶ το 
ὶὶ ἑξῆς τί Φησιγὺ (τ᾽ μοιχοῦ τέων μεείϑα, συ ἐτίθεις" Ἰτὶ ὃ μεῖζον ἐλϑών, πολλῷ δ΄ χω 
ὄκῴοτύτε ἔλοῆον. χα τίς ΨΜἢ αἰμδοτηματων τῦτων σύγκρισιν ποιόρϑμος, ὅ τως ἔλεν ᾿ 

ν᾽ Οὐϑαυματὸν ἐδὼ ὠλῷ τις χλέτῳν. κλέπῆει γα τίωὐ ψυ γι ἰντῦ ἐμισιλιύ.- 
σΉ πεινωσων. Εἰ τοίγων τῦτο αἰσυύνωςον, πολλῷ μάλλον μοιχεία. ὠῶϑα ἢ μοιγεί- 

δν τίωὐ πορνείαν φησίν. αὖ τοίνωων ἴδῃς τινα ΔΨ μ᾽ σῷ ἀγελαζονϑῥων πορνθυεντα, ᾧ τς 
! ͵] νι -“ὉὩἤ ͵ “45 3) 

μινφηθλοις πσϑϑσερχύμϑρον, Εἰπετω: οἰ σκονάνϑμῳ τῇ τ ὅτων (Δ᾽ ϑνομαη  ο δεινὰ ὀμα-- χηδήν 

ξιος Μ᾽ μινφηρίων, κώλυσον ζᾳᾷ βεήλθες χεῖρας. Εἰ 2) μηδὲ διηγείαϑαι πὸ δι. ᾿νμὰ 
χαιω ματα ὠξίιος, οὐνόησον δι τοϑοήσεται τὰ τῆς κολάσεως αὑτῳἷ, ὅτθμ καὶ τῆς ἱερὰς 
ἁγῆηται τραπέζης Οῴν αὐτῷ 8. μόνον, δλλα ᾧ τῶ" συσκιαζοντι. 4)» Εἶπε, ὺ ἐ- 
μοΐχαυες, διλαὶ μ᾽ μοιχοῦ τίω μεράδα συ ἐὔιϑεις. Θαζαὶ, ἡλίκον δ6] κακὸ ἐκ τῷ 19 

«ὐϑεςένλει δ ἀλλὼν ζω σηπεδόνας, δπουτι ᾧ κοινωνὸν αὐτὸν φησιν ἐδ τῆς Ἰχὶ τῷ 
πλυημμελήματι τιμωφίας᾽ ἢ οὐχ ἐλσῆον, η" ὠκῷνος. ὁ γ5 ἔχει ὦ παϑὸς Εἰπεῆς. ὑμῖν 
(Εἰ ἀσύνίνωςος ἡ ἀσοόφασις) καϑοα ὁ κλόπηης () λιμόν" σι") ουδὲ τῦτο. ἔνος ὦ 
ἕνεκεν τῆς ἡδονῆς Οὐκ ̓ὐπολάνων, τῆς κολοίσφως κοινωνῆς καὶ μεθαφὴς γένη  ὅζοῥ δὴ τῦτο 
(ὦ ἔξωθεν διχαςαὶ, ὐχί (ὅσ᾽ τολμήσανζᾳς μόνον, δλὰὶ καὶ ΔΨ οἰχε, ὃς δ ἴδῶσι ((μυει- 1 

δύζις τω πράγματι, κολῴζασι". (Ὁ ποβαιδιδόντες δεαυόται ἡδέως αὐ ὃ αἦμα 
αὐδῇ Ἂἐκπίοιεν,ὺ Μ Ορκδν οὐἰπογδύσαιννο ἡ αὐτοῖς λογίξονται τίου ἰξασίον αἴ γελμη- 

υδύα οὐκ ἔλαῆον," τῇ μοιχευϑείσν. ὡ γὸ τὰ τ δαπετάσμωτα μὴ ὀψαφείλοντες, ἀΐθὶ 
στβιείονα 2" ἐϊξωσίδω τοῖς κρυτήορϑμοις διδώκασν. ὅτοι ὁ Ἢ μουχευϑεῖσειν, αὶ Φ ἠδικημϑίον 

ὕξοισαν ὀύδρα,ὼ αὐτ΄ Ὁ μοιγεύσαντα, Εἰ "ὃ “σοοχατίήειλαν, Εἰ "ὃ δῆλον ἐποίησαν, 19 

παῷ οὐ ὃ ἀγρὸμ ἐσύξηᾷ, ἡ χαϑώεἷῥ ὀκᾷοι μάλιςα Εἰσιν (Ὁ ἐμθδαλλοντες Εἰς 
παγαζοι Φἐπυΐγας κὐξκσέλλοντες, ἡ τ ραχαϑήμϑμοι τοῖς μέλεσιν αλίσκεο νὺ πὸμ- 

τοῦὸ ἀπόμτα κρύπῆοντος Υ δυλον,ὰ μῆτε όφον, μήτε ἀλλο Τί συϊγωροιώτις ἡνέωι, ὃ 

δυωναίιϑνον σοξησωι Ὑ ϑήροιν᾽ ὅτω δὴ καὶ εὐνοῶν ἢ ποϑακαϑισῃς τῇ κειϑῦβη δὰ ᾧ δ(ᾳ- 

(όλε παγίδι, ὁ Εἰδὼς μέλλοντα ἐμπίσηεν (ὃ μον, μὴ ϑυρυζησῃς, μδὲ πῆοήσῃς, ἴτε 73 

μάλιςα σείυτον Ὡσπολές. μὲ 5 μοι ὠκᾷιο ὃ ρῆμα λέγε Ὁ πολλῆς γέμων αἰαλγησί- 

αξ᾽ τί δέ μοι μέλει; το ἐμφυτῷ μερλυψώῖ, τότε γὸ μαΐλιςα μεραμνψήσεις ταὶ σοὶ, στὸμ πε 
σοὶ ὅμτῆς ἐν ταν τῷ πλνοίον συμφέροντι. δ 9 ὁ ὁ Παῦλος ἔλεγα Μηδεὶς Ὁ ἑαυΐ ζι- 
τείτω, δλλαὶ ὃ τῷ ἐτέρα. ἵνα, Φησὶν, θύρης τὸ σείυτϑ, ζήπι Ὁ τῷ ἑτέρα... 

20 Τοφύμασυ ἐπλεύνασι καικίϑν, ἡ ἡ γλώοσα σῳ «αἰϑιέπλεκε δὸ) ιότητα. . 40 

21 Καϑημᾶνος κτ' το δελφοῦ συ κατελοίλεις, καὶ χῸ τοῦ υοὐ τῆς μηξϑς συ ἐπὶ: 

ϑεις σκύδαιλον. Ἶγα, "ὃ μὴ λόγῃ "ὩΣ σοΦιλαν ϑοοπίας τα" ποία" μάλι- 
2) ᾿ λ ᾽ ) ; 

ςα ἅ ποία αὐ Εἴη τούτο φιλο, ϑοφπία, ᾧ μάλλοσα Εἰς βαρᾳ, 39) ἐνπίηον μ 
᾿ κωλν Δ» 

οἰ 



γὐδμιν 
᾿ πίτιν 
ΙΝ τμρδς 
"πηι 

Ὁ 

Εἰς ᾧμθ. Ὑαμ. όβ9 

κωλύειν, μηδὲ ὀμαφέλλειν, Ὁ, »σράζειϑαι ἡδονῇ ἀδίκῳ; Ὁ αἰϑεοράν δυλητήφιον Φαρ- 
μακόν πίνοντα ; πλίιὺ δλλ᾽ συσὲ τϑ διιυήση λέγφν.δτι )) Ὁ» ἐ φιλον,ϑορπίας ττο, 
,) 3νὉ ᾿ “ ν Ὁ  ... ΟΊ  » “ Ὁ Ν. αὰ 23 9 ! ) 

ἀλλ ὕπνου, ἡ νω)είας, ὁ ραϑυμέαφ' “πως (() αδικϑιώυτα ὠφεῖς, (() Οὐεἰὲν ἡδυκηκότοι α;-- 

Ἀλφὸνκακῶς λέγης, πῶς Ἐχιδολδύεις ᾧ μιηδὲν πεπλημμεληκότι;ερᾳ, χακχίαν ἐκα-- 
τέρωϑεν Εἰς ἀχρον ὠκτενουϑδυζω" Ζ “ἰπυὸ τ χιϑυμίας Αἴθύοντοι αὶ κωλύεις μεδύειν, 

χε σωφρϑνῆσαι" “" ὃ σσυδὲν ἠδικηκότα κολοίζεις. χα ϑήμϑμος γὸ χτὶ ὅ ἀδελφοί συ και- 

ἡελάλάο ὀχ Ὁ ἡ Ὁ μηξϑς σὰ ἐτίγης σκόύδοωλον δρα πῶς τῇ ἐπεξηγήσει Ὁ χαϊηγϑείαν 
αὔξει. (ὃ Ὅς αὐζᾷς λυσοιντὰ σοί, φησιν, ὠδῖνας, (2) "τῆς αὖντὴς σοι χεκϑινωνηκότα γηδυ.-- 
ΟΝ Ιρν “ ΓΝ σιιριν Ι' 

ὁς, ᾧ οἰ κίας τὸ παπέζης Ὁ ζ φὴς (μετουρρντο τὴς αὐΤῊς, (1) Ὄπο μίας λαςησειντου 

το ῥίζης, (γ) τίω αὐτίωυ ἔχοντα τὴς γμέσεως ὐρχίω, (ὃ ἐκ τρέτης ἡλικίας ((μυϑμα-: 
(λύτα σοι, τούτον καιχῶς λέγεις" καὶ θ κοιχὼς λέγᾷς μόνον, διλλαὶ ἡ εἰς ἔργον τίω Ἐχτξυ.. 

λέω ἐἰξαίτις. τῶτο 7.5} ὅθην, ἐτίθεις σκαγδωλον. Εἰ δὲ τὸν φυσικϑΐν χϑινωνήσοαιγτα ὠδίνων 
ὁ δεῖ λέγην χαχῶς, πολλῷ μᾶλλον τὸν πγϑυμιατικϑΐν. μὴ ζοίνεωυ μιήτε τὸν μιόλλοντει αἰ-- 
εδοτενἕα χαταπίωγεν, μήτε τὸν φυθὲν ὑδικηκότα δῴμραλλε, αὶ λοιδόρει ὃ (ἢ ὃ φϑέ.- 

τς γοζ ὃ ἀγαλγησίας. Ὁ μωὶ γὺ ὁῤαχοιτίζειν Τ᾿ μέλλοντα πίπήειν,ανα λγησίας᾽ Φϑονα ὃ, 
Τὸ ἑξῶτα χαταξζαΐλλειν. κἡ ὁργι πῶς εἶχ απλώς “: χρυτήλθρϑν αἰγίηεται, δλλαὶ Ὧν μ' 

δύλου ᾧὶ ἀσουδὺς τὸ ἐρηϑν “8: ποιόκϑμον. χα, ϑήμϑνος Ὑ ύ,φησι, κ ἢ αἰδελφοί συ κα- 
« δ “ν 3 4 “ . “ , “- ᾿ , 

πλόλεις. ὶ ὁ « Καὶν ἀδελφὸν αὐελὼν, ἕνα, μόνον τῆς χπδούσηρ. ζωὴς ἄξήλᾳσιν᾽ ὅτοι ἢ. 5.2" 
 ᾧ “Ἢ ᾿ « Π 9. «ὃ 

μυρίσς δὲ ὧν καικῶς λέγϑυσι χαταλλϑσι, αὶ ἑαυζᾶν. πσοϑτες,. δὶ γὺ Τ κατηγϑο»ύ-- 
10 μδνον μόνον, δλα αὶ ἑτέξϑες βλοέπ]οσι μάλλον ὃ ἐκείνοις μόνον ὥν: πὐδαδεχομδῥας. 

4, Χριοοῦ λέχϑυσω, Οὐνα ὑμῶν, ὅτὸν καλεῖς ὑμᾶς Εἴπωσι πλήτῳς αὔ, ϑο5» ποι) δυλ᾽ ὁ- 

πωρἡμεῖς μὲ πβαοριωδῳ λαξας. γὺ οβελόμϑμος πο ορυπόμτων ἀκούειν καλώς, 

πολλσιχοῦ τίου ἑαιν ψυχίω τ ιπύλλυσι, δόξης ἐρών ἀν, ϑοφπίνης, Δἰακονόρϑινος ἐν οἷς Ματθ.ς, α, 

19 ,οὐοοὶ πόϑτων αἰχούειν χα λωῖς Ὁ οὑναβέτον Σ᾿ 

δ Ὁ» χακῶς ἀκούων “κυδῶς, εἰ μόνον σύρε ἠδύκηται, δυλλαὶ ὶ μλοϑὸν ἔχει μέγιφον. ὃ ΡΝ 

ὁ πάδων, δλλ᾿ ὁ ϑραῖν κακῶς, ὅτὸς ὅδιν ὁ τῆς Διμωοίας ἀξιος, ὅτω ἡ ὁ λέγων, ἐχὶ ὁ αἰ. 
κούων, μόνον αὐ μὴ οὐδάσχη λαξας τῆς χακηγρθίας θ᾽ λόχϑις ὠκῷῴος. μηδὲ δέχ τοί. 

τὸ ατουδαζωμδμ, ὥςε μὴ χαχῶς αἰχϑύειν (τούτο δ) αἰμή ̓χὸμο". ὦ ὡὸαπιφασίς ὅ61 τοῦ 

ἐ δὲ! γρέσκων οὐ οἷς αὶ “χοῦ, ὥξε ὠνήστπιοϑου τίου Ὁ» αὐτὴ ̓χαίρνν. πώλι, ὁ καιταφρο.. 

γν τῷ τὐϑαὶ πλώτων αἰκουοιν χακῶς, καὶ ἑαυτὸν πσρϑσοιπόλλυσιν. ὅσπερ γὸ αἰμη χόμον 
τως " ἐμήσχομον μιὰ σΡα πότων αἰκούφν 

χαχὼς 1: πολλας πολλαηθ)εν οἰ ραοῦτα τὸ καχῶς ἀχούειν λαζαίς. αὐ πὸ ατοο’σ- 

κυπὸν σθ παρέχοντος ὥσιν (Ὁ) χωτηχϑρϑεώτες, τότε σοι καὶ πλείων ὁ μιοϑὺς; καϑεύπερ ὃ 
Ἰχὶ ΔΜ ἰπυφόλων ἐγίνετο, ᾧ “Μ᾽ ϑρναίων αὐγδρών. χ,6λ8 κώχεῖϊνο Εἰδέναι, ,τι κὠν λέγῃ. 
ἧς καχὼς Πχὶ πσράγματι,Κ τὸ (Ἰουειδὸς ἡμδῇ ἰ χωταγφνώσκει,ἐ τ οἱ τούτο δεῖ κατα - 

35 Φρονᾷ τοῦ κατησρρϑυ ΟΥΡῚ τίω ὠκείνυ βλεβίω, λα πόρτα, ποιᾷν μ( τῆς ὡρε- 
πουσης αἰσφφαλείας, ὦσε ἀγελῷν καὶ τίω ἀΐλοχον πυφόφασιν. διρὶ ζούτο ὶ ΤΙαῦλος ὨιΤ 
χρημάτων πολλοῖς ἔπεμιττθ ὧν ἰακσμί ογζε “)Ῥ΄ν",) πενήτων φς αἰοσίδγφας. χαὶ 

᾿αἰτίδυ Ἴἰϑησι, λέγων ᾿ ἴγα μή δις ἡμῶς μοιρεήσηται ἐν τῇ ἀδρότηι ζιυτη τῇ ὀζᾳ-- 
᾿ Κορύμθρη ὑφ᾽ ἡρδν! αὶ "ὃ δὲ Οὐτοίδων, δι ἐμμελλνον χα κῶς σκόυδαιλίξεαϑαι, παρᾷδε χα 

ἀρχατεφρόνησεν᾿ δνλ Φ 5, κύρμος ἑω ἢ λόσαι τὸ σκόνδοιλον, ἡ αὖ τν Μ᾽ σκανδαλι- 
ζομδμων πσοϑενόησε. Ν ἀλλαηοῦ πάλιν φησίν" Εἰ βρῶμα σκανδουλίζει Τ' ὠδελφὸν μα, 

ἐὺ μὴ φαγω χρέα Εἰς" αἰωγα, ἵνα μὴ“ ἀδιλφόν μὰ σκλυδωλίσω. χαῤτοι ζμῆτα ἀ- 
διάφορα, μδ΄ αλλ’ δος Εἰ σκλύδουλον φέρει, φησὶ, κιν ἐριὲ ὀν εἰ κολοπῆη, ἐν κα- 

Οἰεγίοιξ τοπλο:. Μιλ 3 το- 

, Δυχς. ΚΡι 
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παφρριῶ τῆς σωτηρίας Μ᾽ σκόνδωλιξονϑῥων. Εἰ Ζ “ὃ γένοιτο βλοίζη μείζων ὃ σω:. 

τήρλας σκανδειλιζομϑρε, χαταφρόνει οὐ σχϑυδαλιζουδέν ᾿Εἰ δὲ μὴ γιοίζ, μη. 

χέτί. ὅρος δ. τ ἐςω χαϑύλου χαὶ χϑμων,ποιδαύων πότε δεῖ κουταφρονᾷν Μ σκόυδα.. 

Πράξικαικ, λιφομδμων, τ πότε μή, οἷον ἧι, λέγω. ἐσκλνδωλίζοντο Ἰσδαῆοι,στι Παῦλος Οὐκ ἐτήρει 
κακό. κι νόμον, ἡ ὅρα ζούτο μωρκαῖδες ὠπεπήδων πολλαὶ, ᾧ αἰεὶ τίω πίςιν ἐχώλθυον. ἢ δ ς 

ποιᾷ; ϑερφιγσαι τὸ σχαύδολον βόλόνϑμος (μείζων ὃ δῦ ἡ (᾿ῷ τηϑλα τὴν ΤΟ σέτων 
μυφλαδων) ᾧ δορθῶστιι τίω γωλείαν, τῳ τέως ἐχιδείξαοϑαι, ὅτι ὦ τηρφ (Ὁ νόμον, ἐ- 

«Κρ αχγ. χάλυσεν ὑπερ μεῖζον ζῶ. ἐσκαυδουλίζοντο πάλιν, ὅτι ἐφαυρωμϑρον ὠκήρυσσεν. ὠΐζωϑα 

καυτεφρϑνησε "Μ᾽ σκανδουλιζομϑῥων. μεῖζον Ν᾽ ζω Ὁ κηρύγματος ὧ κέρδος το καὶ ὁ Χρι-. 

φὺς ποιφ. ὅτε ὥὴ πἰϑὶ βρωμάτων ἀΐθ!ς διελέγετο,ξ ἐσκὸυ δῶ λίάϑησοιν λέγχϑντος αὖ- τὰ 
Ματϑιν,α, τοῦ, Οπ ν ὃ Εἰἰασορθυόνϑμον κοινοῖ τὸν δὺ,ϑ69:πον, δυλαὶ ὃ ὠκπορίυόνϑυον, λέγ᾽ αἰ. 
,γ. 

φέτε αὑτοῖς πᾶσα φυτεία, ζω οἕκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μρώκοαζωϑησεῖ)᾽ ὅτε ὃ φί. 
Μ ῳ », “ὦ » « ᾽ , 

δοὺς αὐτὸν αἰπήτοιωυ, καίπερ Εἰπὼν τι τελῷν κυ δὲ!, οκίος ΡΩΝ ὀχαιοϑς σϑυΐπω ἀπή.- 
Μανϑ, ζοκζο ει Ὁ ὠκκοιλυφιϑίωαι ἀὐτύ τίω αἰξίλυ, λέγ᾽ ἵνα 5 μὴ σκλυδαλίζωμϑμ αὐςῶν, πι- 

ρϑυϑεὶς βάλε ὠγκιςρον Εἰς τίω ϑυύλαοσθμ, ἡ (ὃ «ναξαάντα ὑδω ἄρον, ἐν ὑτῦ τς 

δύρήσεις φατῆρᾳ. τῶτον δὸς ἀύζις ἀντὶ ἐμοῦ σῷ. ὅτε ὧ, δ νόμον ἐτίϑει πολλῆς γέμον- 

τω φιλοσοφίας, ᾧ λμιαίτως Εἶχον ὠκῴνοι, Εἰκότως αὐνδῥ το ῴκ ἐφρόντισε, τὸν νομον ἔς: 
λυσεν στε ὃ Οὐ τέ πον οἷοίτε ἧσοιν “' αὐθὸς τὴς ἀξίας τυ δέξασθαι λόχον,Ε ἰκύτως συ. 
χαταξαγνει πολιν, ᾧ συσκιαζει τῇ τῷ φόρα δῦσιι τὸν πὐξὶ τὴς γεότητος αὐτὰ λέηϑι.κα- 

ϑήνϑιυος κῦ τοῦ ἀδελφοῦ συ κατελοίλεις᾽ αλλ γα δίϑρθωσωμαί, Φησιν. ἐχειὼ Ὁ λφ.- 10 
Μετλιην,. βρα" Δ] φθαῖλλεν ἐγοζω, αἰλλ᾽ ὡς Χρισὺς ὀκέλδυσε, χωτ᾽ ἰδίου λϑιμλύοντῳ δ[9ρ-: λγῖε 

θυμοῦ αἱ )ὃ δημοσίᾳ, γνόνϑμαι κουτῆλϑθλαι πολλαχις καὶ ἀϑαιδγευυτοτέρους ποιοζι. κὶ ἕως 
Α ἂν ἴδωσιν (ἢ πολλοὶ Ψ αἰ μδατόμοντον, ὁτί δυευνατὸν αὐςἂν: λαθεῖν, ἡ ἐπόμελϑεν 

ῥαδίως αἱ οφιῶται᾽ ὁτὸμ ὃ) τίου χθονὶ ΔΨ Ὃ'αηολλοῖν :ὠἧπολέσωσι δόξαν, Εἰς ̓ ἀἰπύγνωσιν 
Ἄριπον ἐμπίπησσι, ἐ Εἰς ἀναιαειυπίλυ δξολιαϑαύνουσιν. ἄλλ᾽ ἡδική ϑης τί Δ» ἀυιῦ; ᾳ 23 

τούνιω ὶ σοζυτον αἰδϑικεῖς ὁ γδ αἰμμιυόνϑμος, καθ᾽ ἑαυτῷ Ὁ ξίφος ὠϑᾳεῖ, Εἰ γὸ βύλειὺ 
σου. θὐεργυτῆσοι κα κεῖνον αἰ μυύνα οἽἤ, εἰπὲ καιλαΐς δ ἡ δικηκότοι ἕτω πολλοις αὐ ποιν- 
σεις αὐτὶ σῷ (ἄν; κωτηγόρϑες, καὶ αυτὸς πολιωὼ λήψῃ μιαϑόν. δ ὃ χακῶς λέγῃς, Οὐδ 
πιφευθήσῃ, ἤϑρας αὐ πχύθιαν δεγιϑρος. ὡςε Εἰς τϑιωαντίον σοι αὐἰδετρέπεται τὰ τῆς 
ασουδὴς. σὺ ζ γὸρ πραΐσαι εἰτι τίωὶ δῦξαν βέλει, γίνεται ἢ) τθιωναντίον. δζοβ ὙᾺ θ- 39 
φημίας, ὁ. οἱ κατηχϑοίας τῷ» ((υμιθαγνει, αἰλλαὶ τὸιμωυαντίον πθμ᾿ σοιντὸν μϑὺ μει- 
ζώνως χαταιοζυυᾷ ς, ὠκείνυ ἃ ὐχ ἀψαεταί συ ζῷ βέλη. ἡγὸ ἐῶρα παροσαπὸντῶσα τάς 

ΥἿὟΜῬ ἜἝἰκουόντων αἰ σνοίαις, οἷς ἀφίησιν αὐ δὴἕμ οἰντειϑέωαι ταῖς αἰκφαὶς ζοὶ λέγόιϑρα, χα 
Ζιυτὸν γίνεται, οἷον ἐχὶ ὦ πο αγραφών. στὸν Ὁ» ὀμῇικρούσῃ τίς Εἰς δικοιφήρι- 
ον, ὦ πὸρ αἰ φλύεται τέως. ὅτω δὲ ἡ ον ζιῦϑει" οὐκ ἀφίησιν Εἰσαγωγιμον ὁν- ἢ 
ΔΑ Ὁ δίκην ἡ τῆς ἔϑρας ὑπόνοια, μὴ ζοίνω λέγε χακῶς ἵνα μεὴ τὸ σάυτ' μολεώπε᾽ μὴ 
βόρζορον ὑφαγε Π πηλούδ πλιϑείας, ὁλα ξεφόύοις Ὡστὸ ῥόδων πλέκχε καὶ ἰὼν χα! ἦμ᾽ 

ριπῶν ανϑέων᾽ μηδὲ κόπρον ἘΧῚ τῷ φύματος φέρε, χαϑούπερ (ὦ χόβθτυρϑι 
( τῶῦτο »»ρῷ κατηλϑοϑεοτες " ἀὐθὶ τῆς δυσωδύας ὄὀἰσολαυσσι προ Ῥποι) ΡΝ ἀνϑϑη, 

καϑούπερ αἱ μέλεῆαι, ἡ ὕφαινε κηοία κωτ᾽ ὠκείνας, ὦ γίνα πόσι πσϑϑσενής. ῷ μὴ 4 
Ν᾿ καυτήλϑοϑν πόρτες ̓ ἀποςρέφονται, ὡσεὶ βορξορν πιφαζοντο, ὡς βδίλλαν τινα αἱ» 

μαᾶτὶ, ἥ κανθευρον κόωρῳ, πρεφόμνϑμον τοῖς ἑτέρων χακϑὶς ἄν 5 δ φημον ἔχοντα φόμα, 
: .:») « ᾿ « ς ! ὡς χρινὸν προσίενται μέλος, ὡς ἀδελφὸν γνήσιον, ὡς παῖδα, ὡς πατέρα. καὶ τί λέγω ῴᾳ 

Ν “ότω, 



Ξ- 

Εἰς {ὃ μ9. Ῥάγαι. όοι 

παρϑνζῳ, ἡ ζαὲ “ἢ δύ, ϑοϑέπων δόξας: οὐνόησόν μοι τίυυ φοίξερφιν κείνων ἡμέρριν, δ 
χριΤήθλον Ὁ αἰδέχαφον᾽ στί ὸν ὥ ψυδὰ λέγης, καρ οϑήκζω ἐμϑοτημδν «ἰδοῆων “θἍ- 

εν ε “9 ἐν εἰ} 3 

«ϑήσεις. Λέγω »ὺ υμῷν, 517) πὸ δ,ροῦν βῆμα,» ἐαν λοαλήσωσιν Φ δθ,ϑοφποι, δώσυσιν Μαγββιλς, 
᾿ ΙΝ ῃ  Ά,, ς ΠῚ ζω “Ὁ 4 « 3 

᾿ ̓ ᾶ2' αὑτοῦ 9) 9) ᾧ Θέῳ ὦ» ἡμέρα κρίσεως. κα ἀλη, Φησιν, ἢ) συ σὲ ὅτος απαᾶλ-ο 
Ι ΠῚ ᾿ ἢ " Ι] 3 

Γ λϑγήσῃ κοιταγγωστως, ὠκπομτπτάϑων ζ-ς Τ' πλησίον συμφορᾳς χ, Ἰὰ ὀνείδη, εὐνθη- 

σον 1 Φαρλσαϊον, Οἕ ζιὦ τελώνης, αἰλλαὶ τελώνγα γέϑυεν αἰ μδοτωλότερος, ὯΝ “τε- Δυνιηααν 

λώμω ὁκαίκισεν. Οὐκ ζῶ Φαφασοῖος ὁ τελώγης, ἀλλα τῷ φαρλσαίν γέγονε ἄικα ότι» 
ἐγ, ΤΩΝ, ἑαυτὸν ἐτωλάνιν. 
Ταύτα ἐποίησας, ὺ ἐσίγησα. :'» Ὑπελαῦες αὐομίαν,δτι ἔσομαί σοι ὅμοιος. ἐλέ. 

10 ξω σε χαὶ τὐρα φήσω κῦ “τ όσωπόν συ πὸὶς αἰμδ τας συ. Εἴδες φιλον,ϑοσπίαν 

ἄφατον; Εἶδες ἀὐγαϑότητος χἰχυροολίω; Εἶδες μσχροϑυμίας “πλούτον ἀπειρον  σι-- 

γά γδὺ ον ι)α τίω μακροθυμίαν λέγ, υστοῦτα ἐτολμμησείς, φησι, αὶ σέκ ἐπεξ.. 

ἦειν, ἀλλ᾽ ἡγειχο μέν ἡ ἔφερον, χύφαν σοι διδοις Εἰς μετανοιθν ᾿ σὺ ν μόνον εν Ρβ. δ. 

ὀκέρδλνας ογτϑῦ)εν, ἀλλα ἡ ασϑς μείζονα ἤξωχειλᾳς" χακίον. καὶ ΝΣ δὲ μόγον ὶ με- 

15 τεθαϊλυ,, σϑ εἶδ μόνον εὐ κουτηιχειύθης, σ᾽ εϊὲ χα τέγνως Ἰλὶ τοῖς γαβνηυϑμοις σοὶυτᾷῷ" ΩῚ 
ἠδοὶ ἐμ (ὃ μαχροῦυ μυήσειντά σοι, “Γ᾽ ὁμασρινῦρμον, τὸν σιγήσοιντα, (2) Τοσουῦτα ἐνγεγ-. 
κόγται, ογό μίσους κνὶ δζγν μιουιροϑυμίαν ἢ φιλαν,9.65 πίὰν Φέρειν,αἰλλα αἰ ὁ ὃ μὴ βού.- 
λέαϑαι ζαύτα σωφρονίζειν, μων δὲ αἰγανακῖ ᾧν ἐλ τοῖς γινηυϑμοις. 23 Σιώστε δὲ 
ζωτα ὦ ἔχιλανθενόμϑμοι τῷ Θεού. Ποία; (αὶ Εἰρηυϑμα, φησί. (681, (ιώε- 

10 τε; νοήσατε. τί γῈ} ((ϊωεσκιασμένον ἐδἔρηται » τί ὃ πολλῆς γρηζον ἐρενωώύης " μαίλι- 
φα μϑρ καὶ αυτὸς ὁ τὴς διδωσκαλίας ῥσπος ἐγηλλαγμένζυ “ϑρεισείγει πολυτεί)ν. ἢ 
“Πὐϑυσιων αὶ πολιω ποιούμϑμος λόχϑν, τέων ϑυαγίελικζω Ε ἰσαϊτεινομοϑεσίδν. ἄλλως ἢ, 
ὯΝ πολλῷ ῷ φορυζ ΝΜ αἰ μδοτημῖχ ἦσοιν καταχωοϑέντες, καιϑούπτερ στὸ τελμάτων 

τιον τὴς κοιχίας ὀψμαασάσαι βελόμϑνος, αὶ, ἕασερ λήμιω ΤᾺ  φϑαλρδμφζνκαϑά.- 

25 (αι τω πσοϑλοιξούσοιν τὴς πονηρός {(μυνηϑείας ὁδὸν, διεγείρει Εἰς μψόμέω ἐλϑεῖν ἿὙΨ 
γελνηρδῥων, ἵνα μὴ λήθη χα διδόντες αὐταὶ, αἰχερδεῖς αὐαιχωρήσωσι. “πολλζω γὰρ 
ἢ ὦ αμδοτήμασι (μυήϑήα πώρωσιν ΤῊς ψυχῆς ἐργάζεται, ᾧ ὀὠοήτες ποιῷ, ᾧ τυφλοῖ 

ὃ ὀξυδερχές Ὁ Αἱ σνοίας ὄμμα. Μήποτο «ρπασῃ,ὺ κυ μὴ ἢ ὁ βυόμϑμος. ΠΥ φιλᾳν,869.-- 

πίας ἄφατυ. μϑΐβϑς φιλοφύρηρυ ῳᾳᾷ βήματα ̓ μᾶλλον Ἀ ἀπείρως τίω φιλοφυργίὰν 

40 ὀχργζυ "νικᾷ αἰγαϑοτητ!. ὁ ΝᾺ Ὁσαύτίωυ ἐμφήνας κριτηχρρθμ, ὁ Ὀσαζτίω ὀργά 

ἔχιδεξα νϑμος, πσϑῬασφαλίζε).ὁ Εἰπὼν, ἐλέγξω σε οὐ δαφήσω κτ' πὐξεσωπὲν σν 
(ὁ ἀ μδτίας συ, ὁ -δἰπόφασι ὠκβαλὼν κατοωδικοίυσων, αὐαλύει τέω ἰπόφασιν πεί- 
λυ, ὃχ ὡς καταδίκους τῇ ἀμωρία ποραιδιδοις, δΛλ ὡς ὀφείλογζῷς δορϑω ϑίεναι τῇ 
αὐ ραινέσει καὶ τῇ συμ(ελῇ, ἐξχειοίξων τῳ φόξῳ, σωφρονίζων, κὶ λέγων" μυήποτε αρ- 

35 παίσῃ, ᾧ ὶ μυὴ ὁ ρυόμϑμος. 24 Θυσία αἰνέσεως δυξασει με, ἡ ἐχᾳόδὸς," ὡ 
δείξω αὐτῷ ὃ σωτήελόν μι. Δείξας τὸ φιλον,ϑοθπον, το ανέσας, συμθελδ,.- 
σας, ἀπειλύσος, φοξήσοις, ἔχιςήσους τίωυ “ιμωφίαν ἀκρ ψτον, ὃ σῳρμευλζω Εἰ ἰσενείκαν, 
λέγ (ὃ ὅϑπον δὲ ὶ διινατὲν δορθωσαιοϑαι ζὰ γελνημδία, Εἰπων᾽ ϑυσία, αἰνέσεως 
δξασει μα. ὃ ἢ λέπι, τῶτο ἔς!ν "Κ᾿ μόνον παύσει Γ τίω ὀργάω, σσοδὲ λύσει τίω κα" 

40 ταδικίων, δλλαὶ καὶ δυξαίσει μα. ὅρφι τῷ κατορθώματος ὃ μέγεϑος, στὸν ὁ Θεὸς δὲ αὑτὸ 

δξαξηται. αὶ ἐκ ὁδὸς, ἐὦ ϑείξω αὑτῳ τὸ σωτήριόν με. Εἶδες μιαϑὲν ἄφατον; Εἴ- 
δὲς φιλαν,ϑοφπίας αἰ χυῥοολίωώ; τίρ  Θεοί ὁδὸν δείξειν ἐπαγίξλλοται, ἃ ὃ ὄγτῶς σω- 

στήθλον 



όρι ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΙΑΣ 
τήρλον τῷ Θεῦ τοῖς κατορϑούσι. πτεϑω ῖθα τοίνεω ῷ ἐπαγίελλονϑῥῳ,ξ δζα βίᾳ ἐρϑοῦ 

αὶ ϑυσίας αἰνέσεως τῷοον δοξαίξωμϑρ. ἀντὴ γ,Δρη ὁδὸς ᾿χὶ (᾿τηοίθυ φέρει δ τῆς 
θυσίας Ταύτης ἧς Ἄβοιτο πϑυᾷς ἡμᾶς ἔχιτυχεῖν, χάειτι ἡ φιλαν,ϑορπία ' Κυ., 

εἰν δι Τισοῦ Χοιτού, ὅτι αὐτῷ ἡ δύξα, ὶ Ὁ κρ οτος, νιῶ καὶ ἀεὶ, ὁ Εἰς ἄν αἰαγας 
Μαίωνων, Αμέω. ; 

Ψάμα, ν. Ἐίς Ὁ Ἰχιοραφίω ὃν. ψάγιϑ, ἡ αἷδὲ μοτὸμοίας, Εἰς (2) βασιλέα Δα. 
(δι, κὶ ἰδὲ τῆς τῷ Οὐοΐσ. 

δ ΦῈ] ζωγράφοι μιἀμοιῶται τῇ τέχνη τίωὐ φύσιν, τὸ κεξανιώτες (ὰ τὸ 

τ. χρώματα γ»ράφυσι (αὶ Εἰκόιας ΡΜ ὁρωμϑῥων σωμάτων, ᾧ ποι- 
ν ὅσιν δύ, δοϑποις, ἢ ἄλογα, ἃ δένδρα, ὁ πολέμυς, ἡ μάχας, ὲ 
ν" αἰἰμιοίτων χειμαίρῥους, καὶ δόφοιτοι, χ) ϑώρριχ ας ἃ αἰασίδας, ἡ βα- 

δ. ολύς, ἡ ἰδιωζξ,, ᾧ ϑρόνον βασιλικόν, ὁ βασιλέα καϑήμϑμον, καὶ 

προς ω βαῤβξαρον αἰ «σοκείνϑμον, ᾧ αἴχμέωιῦ ἠκονηνϑμζωυ, ᾧ πιταμοις τ 
ῥέον χίλαᾳ, Ἂ α«πλώς ὠπόμτα ζ ὁρώνϑνα ΨΥ ἣ τέχνης μιμούμϑροι, 

“πϑέχουσι ϑεωρίων τοῖς βλέπουσιν ὕτω δὲ καὶ (Ὁ) ασδοφήται ζωγράφοι ἐψές Εἰἶσιν ϑρε- 
τῆς δ καίω ἢ γραφεσι δ χαὶ ὅτοι ῷ λόγω (ὃ αἱδόοτωλο, δύχαιον, () μετὸμοοιῶ- 

χα, δ ἐςῶτα, τὸν πίτοντα, Τ᾿ ἐπείρονϑμον, τ᾿ σωλϑυόνϑμον. ὁ καϑούτ ζωγράφοιποι- 
οὖσι" πολέμυς κὺ σφαγάς, ὅτω ᾧ ὅτοι ποιοίϊσιν αἰ μϑοτίαν ποτὲ (ζ ἐχιούσαν,ποτὲ " κα- το μμᾳ 

τα(αλλορϑῥέω ᾽ ἡ δαίμονας παλιν, νεῶ  πολεμοιώζῷς, νι 5) πολεμουμδίοις᾽ χαὶ 

Αἱ σἴθολον ποτὶ ἅ Ἐχιδαλθύοντα, ποτὲ 5 ὡνικώμϑμον. ἐπεὶ δξζυ Τοιαύτη αὐτο κα τίχ- 

γη, μ ἀκριξείας αυτίω χαζοιμαϑωμϑρ. "ἂν αὶ Ν δῇἕμ ζωγράφων πίναχας ὁρεΐι-: γεϊθβ 
τες, δ οὴν κερδουίγοντες αἰπεργϑαῖϑα. τί δ μοι ὀφέλος βασιλέως ἡ ἰ τ ἀτν Εἰκόν, ἤϑωι 
ἰδεῖν, βασιλθὺς Ἐνέαϑαι ὅτε δια μα, ὅτε βύλομαι. “ἰ μοι δξζω ὄφελος τὴς ϑεωρί- 14 "2 

ας, ἧς τίωω Ὠχιϑυμίδν Ούλ ἔχω ἧς" καὶ Ἐχιϑυμήσω,κολαζομαι ἡ Δ μοι τὸ ὄφελος ἐμ. χὐμθᾷ 
«ϑερπον ἰδεῖν πλυτοιῶτα ; κἀν πένης ὦ, φϑονά" κα “πλούσιος ὦ, βασκανομαι. παλν “ 

Ὁ αὐτὰ" πάσχων ἢ ὀδύρομαι. ἀφες ἐκείνας ζᾳὲ Εἰκίνας, ἡὶ βλέπε ζᾳύτίω τίω 3.- χὰ 
ὠσίλν. ἐδὼ ἴδῳ ὕπατον,τί πσϑϑς ἐμά ; ἐαϑ ἴδω αἱ μδοτωλῶ καταπεσύντα χαὶ παλιν ὀμα» 

ξαάγτα, ἡ ϑεωρία διδασκαλίας «ἰ πσϑϑεσίς μοι Ὑνν. ἐδμ ἴδω δίκαιον ἐξά τα ἡ ϑεωρίαι 1 

κτοϑς φιλοσοφίαν χειρρυγωγεῖ μι6. Φιτὸ τὴς ϑεωρίας μόμθείνω τίω μάχίω, χαὶ παι- 
δέομαι τω νὐκω. ἐαϑ ἴδω δέχοιο αἰ πσοσκελιζόνϑμον, πείλιν σοφώτερος σοῦ Ὁ λ- 
ὠρίας γίνομψ!. ζωχα δὲ ΜΗ! “πόϑτα ὅχ ἀπλως ουνὶ' Εἰκῇ ΕἸρν"), ΡΝ “ 

“αλμοδ σήμερον αὐαγνωοϑέντος καὶ Εἰχωὼν Εἰς ζιυτίω ἡμᾶς ἀἰγὴ τὴς διϑασκωλίαρ 
᾿ αἰσσύϑεσιν. Τ( ))δγ φησιν ὁ προφήτης; ἐλέησον με, ὁ Θεὸς, κτ' τὸ μί γα ἔλεός σι, 9 

χαὶ κ᾿ τὸ πλῆθος ΨΜ' οἰκτιρίκόν σε ὀζωλ εἰν ον τὸ ἀνόμημά (δ. "αὕτη ἡ Εἶχωι. Τ» χω 

“αλμὸν Εἰκώα καλώ, βλέπω} δξραφορᾳ πσδόσωπα ἐν τω ψαλμῷ; ἀρίδοτίαν 

Ἐχιούσαν αὶ" στοαῆομδύζω, μετδμοιὸν πὐρεςῶσαν “ἡ συμμιαχούσοιν Θεῳ, φιλαν,965- χη 

“πίλυ ὀῤωθον λομπύσαι, Φιλοσοφίλν παρέχουσαν ὦ πολλαὶς ἔχουσοιν δὰ χρυῶν πηγάς ' 

ἐξ ὁμολογήσεως. ζαῦτα ζᾷ πὐφόσωπα τὴς Εἰκόνος " δλλαὰ ωὡρὶν τῷ ψαλμοῦ ἀρξω- 4 

μ(ϑ4, ὀϑακαγον ἐὐτεῖ τίω ἸὩχιυφαφζω ἀκριξέςερον ὑμῶν δενγήσοιαϑαι. ὥασερ γα 
Εἰκόεες ὕχιγφαφως ἔχουσιν, ὅτω ἡ ὅχι δμψαλρδώ: ἡ γὺ αἱ Εἰκόνες λύω ἐφώσαιν 

χοίτω ἔχουσι Φονικίδους στινίδους, τίς ὁ βασιλθύς, ὸ “νος, ὁ ποῖον πόλεμον κατόδοσν, 



Εἰς ὃν. Ψάνμ. λογ. α. 693 

ΡΟΣ ψαλμοῦ ἀλωλεν ἡ Ὠπγφαφὴ ἔΐκειται, “ἰς ἡ αὐαύλοιο, ἡ τίς ἡ διδασκαλία 

ὑ ὁ ἡἰοὴ ρίζα, ν᾽ ιτίνος ἐγέκεν ὁ ψαλμὸς εἴρηται. η)έχον μοὶ μ᾽ ἡ ἀφ ίοτ τίωι ἀκρίω ἐφ 
λόγω. δ.) αἷδὴ ΑἿΜ τυχόντων ἡμὸν ὅ91νη διήγησις. 

ΨΑΛΜΟΣ 'ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ, ΕΝ ΤῺ ΕἸΣΕΛΘΕΙΝ ΠΡῸΣ 
ν᾽ αὐτὸν Ναθαν πσολφήτίω , ὅτε εἰσήλϑε τρὸς Βιφσασεὲ τω γενάρᾳι Φ' ΦΒασ, β,α, 

Οὐνοίου. 

μὴ χη ἡ  Ὡπφαφή μαϑώμδυ. τοίνιω τίς (81 ὁ . Ναθάν,ὺ ηἷς ἡ Βηρ- 

1Φ σαζεέ, ὡς ἀἱ ἀρα δρ)νὴ γωὴ τὰ Ὑ Οὐειουμὸ πῦτι εἰσηλῆς πσδϑς ας 
Α πίω ὁ ἀσεοφήτης ; καὶ Ἴίνος ἐνέχεν Ὁ ψαλμὸν πἴτον ἔγραψεν εν "Ὁ 

))} πόρτες ( ψαλμωὶ Εἰς τ Δαρὶδ Θἰἐρηνῆψοι Εἰσὶν. ἐς 
πϑωτες "(ὦ Ὁ αἰ εὐτν υ πολῤτερ: ὃ Εἰς αὐτὸν Θέρίωται. ου δι 
χαὶ οἰκεῖα πούϑη διηγήσουτο ριόγο!, αἰλλά ἡὶ ζᾷξ δλλοτοίας συμι- 

1 φοραὶς ἐτραιγῴδυσεν οἷον Ἐπὶ Μ ποταρδ; Βαζυλώνος ὦκᾷ ὠκαϑισωμῶν ἡ ἐκρκαῴσωι. Ὑλενλ.α. 

ΠΗ μέν. δὔδηλον ὅτι ὁ αἰδὰ αὐτοῦ ψαλμὸς " Εἶρητεμ (ὁ 9 τε ΝᾺ Εἰς Βαζυλιώνα, ἀἰπήλϑῳν, 

ὄπ Εἶδε γῶν βαρβάρων, ὄτε ὀκαϑισοι Εἰς ἀλλοτρίαν γάὼ ᾧ ὄριαυφεν) λα 
πέϑ, ὙΜΊἸυϑδαίων δεηπίται. πείλιν «τὸμ λέγγ᾽ Ὡρυξὸν χεῖφοίς μῷ ἢ. ̓ὔδως μα, κ᾿ ὙΝ κα μη, 

εἰϑμησοι πλύτα ἃ ἐξα μ᾽ ν Ὁ ἑαυτοῦ παλος " δξηγείται, δλλα πω φμρϑν, τίω 
2ο ϑυσίδν τῆς οἰχϑυμδῥηφ ὀκήρυῆε, τίω " κχὶ σώτηρία τῷ γρυς τῷ ἡμμτέρῳ. Εἰκὼν 
᾿ς γὰ ἘΦ ποικίλέωυ ὄχουσοι διδασκαλία" ποτὲ ἅ. δῶῶυ ζᾷ ἑαυΐ, ποτὸ ὃ ) ᾳᾳ. δλλό- 

τέια διηπίται. ἐπεὶ δίζυ ὁ ὁ ψαλριὸς (ὅν ὧν χα ῳ αἰλλότρια διηγοιίᾳ». Αἰφ. ποῦ, 

- 0» ὅτε Εἰσῆλϑε τρλς αὐτὸν Ναθαν. ὁ παφφητης,. Ἐχιγέχραπηαῃ., ὡςε καὶ Ἔχι- 
ὙΠ ΕΝ »(αφὴ τὶ συξωρᾷ ἡ ἡμῖν “ λυθαιβγῆσαι, οὐ ἀλλαχοᾷ πβεφέροιν τίῳ. Αἰ θίνοιορς 
ΣΝ 1 'ἀλν Εἰκων ἕφηκε τῶν ζᾳ τοιαῦσα ποραβόντων, λιδαισκειἢ χα ἕτερα νοήματα, ας 

τ περ ἧμιν ἡ ἤπγραφη᾽ λέγη. ἄλλα ποοοσέχετε ΩΤ. ἀκριξείας οἵ τε δίκαιοι, Γ᾿ 
οἷν ' ἀἰμδιπωλοί. ἑκατέρῳ ὙῈ τῶμέ μέρει θήσιμος. 2 ̓Μαλμός" τῳ δ ϑισίφ, ἵνα μῃὶ ἡ ἢ ῥᾷ- 

ϑυμοφ᾽ τῷ ὃ  αἰρϑρτωλῷ, ἵνα, (μη Ἰἰθογωώσαν, ἡπφέαρ, σωτηρίας. αἰμφότερφι Ν᾽ δὼςς 
ἐπίληγῆα. δ,τε χὰ σι βαϑυμιησάς κουγαΐβάλλοται, ὁ οἵπ αἱ ϑοτωλὸς Ὡπογνοις, ὧν 

20 αἹΐςα:) ἵνα δίωυ μήτε ζχὦ οὐ τῆωματι μείνη μήτε ὀκήνος “6 τηώμα. καταπέσῃ, ἐχρτές 

ρῳῷ μέρεισωτηρλώδεης αὕτη δίδοται, τῷ μελᾳδοῦ τΌΤΈ ἡ ἐ ψαλμῳδία, μέλλω γριὦ ΝΞ 
λέγψν ἀαὕδτημα Ὁ Τ παρυφήτυ μέγα ὼ χαλοπῦν; αἰλλαὶ μυδεὶς ἡμῖν, χατογινωσκέτα, ἡ 5 ᾿ ἫΝ 

γον Θέ φιλαν,ϑε»πία δ σ κϑνδ Ὁ ρους ὀβρώπων ππεόνοιαν ποίσμδμηχζα τὸ χατορδτ 

ματα! ἁγίων ἐποίησε 9.4 "νὰ, ἐ Ὁ «εὕρτήματα εἰς Φαρμακα μεπεφάμεν᾽ ἡα ἢ 

Ἰῤφνλῦν 13 ἀλλῶν πραύμρτα ἑτέροις φαῤμαχα δύπα δ δ χοῦ διχαὶα νασα γον, "τω αμδρτολῷ 

λιμέο χαταςφῇ. ὅτὸμ γὸ ὁ σγίχαιος α,μῶστη, σῴκ ἔτι Ἀπογοώσκω τὴς ἐμαυτοῦ συτηρίε " 
τ ήρῆ ἀφ, σπλρίδω, ὅτι τι " Σιπὸ δἧμ ραν κατίωυέηϑν, ῶ ὀκείν «Ἰῶμα ἐ ἐμοὶ ίασόϑεσις αἰ-. 

γαφασεως γένεται. ἐζῳ "ὃ τούτο η Σ] Ὁ πγϑίματος χάοις οἰ μμόνον 1} κατορθωμάτων ἫῊ 

δικαίων ὀμψημόνδυσει, αλλα ἡ ΜΝ αρϑοτημάτων. ὁ ου δ κείνων σσξλενησε μόνον, ἀγα 

4 ὁ Ὑ! μΜΦ ̓Φῦτα γενονῦμων., ϑέλω ζρίνων δέξαι τούτον τὸν “βμμναγον ὠδρὰ σφωλάντο, 
πεσόντα, ,αὐναφαῖντοι, παλαίσαντοι, γήὔηλέντα, ικήσοιντοι, φιρανωλίπα. ὑυ Ἂ δείκνυμι 

φεὐν 3 

ἐι7ΤΉς, 



Βα," ας 

δώ». “» κῷ, 

Θανςς. κὸ, 

Τρήξ. ̓ .γ. 

Ὠραξ,3. κ, 

αϑαφ. ρ. δ, 

ὅφ4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΙΑΣ 
ἐἴπης, οἴνωι αὐπωλόμδωυ, ἐμοίχευσοι, ἐπύρνϑυσα, ἐφόγϑυσαι. ἔχεις γὺ σωτηρλας  λιμέ. ...,.; 

͵ ἫΝ Ὁ. Δ ΩΑ ΝῺ ἃ ΜΉΒΗΝ Ν ΩΣ γα ὄζμκρουόνϑμον Τ' αἰεδδτίλυ. στὸ γὺ ἴδῃς "Πνα τοιϑῖογ δύξζαι ϑμον τραὶ μκατο αὶ δζχ-.- 
ασαρατἤσνϑρον, θύϑέως ἐχὶ Ἐ μοτάγοιδν τρέχεις ὁ χἰβῥνσιαζα δακρύων πτηγαὶς ἐκχέων, ἀπὸμ 
ὕω δζρὶ ὁ ὀκείνῳ μετὸμοίας, ἀκριξέφερον Υ' ἑαυ σωτηρλὸρ μάθης. οἷον τι λέγω. πολλοὶ 
πολλάκις αὐἰθεέπεσον ἡ ὀυδρες ἢ γουνάϊκας χαλεστῳ νοσήματι κὶ αγιατῳ. δείχρυα ὅξρος 

χύϑη, Φαῤμακᾳ ἐδωπθμήϑη, ἰατρικὴ ἐπύρησε τέχνη, κοίλλος ἀγηλώϑη, Ὁ " σῶμᾳ χὴ ἐκ 

ἀὐπηρόρέυται. αὐθεέρχεται λοιπὸν καὶ γωνή᾽ πο ἀπέλθω; Τἰ ποιήσω; “χοἥματα αἰήλω- 
συ, ἰαΐῥγυς ὠκώλεσα, Φαίρμακο αγηλωϑη᾿ μϑῥει Ὁ γόσν μα, ὀκ ἰαίϑη Ὁ ἕλκος, πολ- 

λοίκις ((μωέξη Φναὶ Μ᾽ Ὠχισκεγήογδέων εἰπεῖν" Ἐκ ἀγὼ Οιότῳ παλαι αἰδιέπεσον, αὶ ὁ "πα 
δεῖνα," ἡ δεῖνα αὐθ ἐ ϑηχθβ μοι φαβμακον, ὶ ἀπήλλαξου με τῆς ὀδιυύης. τα ἶα-ιο 
καλᾷ, δον μοι τω γωνώκα. ἀπελϑεῖλὶ ᾧ ςενωπον ὅτω δὴ ὠ νων. ΩΝ ἐμοίχευ- 

σε ὶ Φόγον ἐποίησε, τὸ ἢ ἐλκχός λαλόποι, δείεψυμί σοι πῶς ἐ)ειραιπτά) ϑη, ποῖον φαβ. 
μίαᾶχον ἐπέϑηχεν. ἡ νὶ λέγω, ὠπελϑς ὑχὶ ὅ φεγωπον, ἐρώτησον τόνδε, ἢ τίω δε αὶ χρεία 

καβκιούτε, ἐυ χρεία πύνσ,ουτε χὑχυβοζοσαὶ σε πορϑϑύρων αγωγκχαιον᾽ ἀλλ᾽ εὐ α ἐξώτα 
δίξαοϑαί σε τὸ φαυβμακχον μόνον πσοόσυχε τοῖς λεχϑιϑβοις." ἀγαΐγκη Ν᾿ Τὸ λόλϑη εἰσου- 15, ωμαι 

ἡ, ἃ Δ γϑόον εἰπεῖν, καθ᾿ ον ἡμδοτε,ὁ τ τόπον, ἢ τὸ πτοόσωπον,ὸ Ὁ μετϑμοιαν, ἡ ὃ "ὦν 
γγ"ν, τ χϑν γκαῦ Ὅη "Ὁ ς ί ὉΤ Μὲ »Ὦ ἐν ὧν 

δίϑρθωσιν, καὶ τὸ φαῤμακον, ἥα πυύτα μαϑόντες (Τ᾽ ἀχριξείας ὅυτως ἀπέλθητε. ΟἿ" γιληὰ, 
Ούω ὁ Δαζὶδι, νέος ὧν μειρφίκιον κϑμιϑῷῇ, ᾧ παΐξ9ε αἰσήμυ, ᾧ τῇ γῇ πυδ)σέχων χα 
τοῖς ποιμνίοις, πόλεις (ζ ἔφυγε αὶ χύρρις καὶ ϑορύδες: εἰν ἢὶ τῇ ἐρημία τίω φιλοσοφίαν ἐ- 
“τεδεύωυτο, συν κοινὸν ἔχων «(Τ᾽ ΔΜ βιωτικϑὲν ποραγ μῶν, ἀλλ᾽ ἐκ πορϑίτης ἡλικία ον ἔχῃ 
“ἢ (ωΐξόφῳ ᾧ “ὐἰρρεδησυχία, συζών ὼ καϑούπερ ον λιυϑϑι ον τῇ ἐρήμῳ καϑήϊδρος, μπύῃ 
τῇ ὙΜισοϑθαΐτων ἔχιςασίαᾳ, τίω βασιλείην “ " ὠρᾳνώνγ ἐμελέτησεν. Ἃὗνῶς ζίιω 
νέος ζω, χοριιδιῇ μειροίκιον᾽ νέος μδι τῇ ἡλικία, πεπόλιωμϑῥος ὃ τῇ δζμνοία᾽ αὶ τὸ ἀτέ- χοϑϑόν 
λὲς τὰς ἡλικίας σϑεῖδν εἐγοπόδιζε τῇ Τοσοωύτη “δροτῇ ᾿ αἰλλαὶ νέος ὧν σφρόδρα οὐίκα ὦ “ 
δια  μεισώματος, ἀλλὰ διωυνάμει πίφεως. αἰλλαὶ “ϑόσεχε Τ᾿ ἀχριξείας τῷ λόγῳ .13 
ἐδίησέ ποτε ϑρέεϑαι βασιλέα τοῖς ἴσδαροις, γ᾽ ὁ" ορτος σμρόνϑμος αναίΐξιος ἰώ, χω 
πέριπειὸ Θεὸς (ὃ Σαμουὴλ δύϑέως ασοὶς (ὃ πατέροι αὐτὶ, ἐλϑόντος (ίνεω Ὦ Σα- μΝ 
μωυὴλ πσοὶς Ὁ Ἰεοσαὶ τ᾽ πατέρ Δαζ)δι, ὃ παιδίον ζῶ εἰν Τοῖς ποιμνίοις, μικρὸν πϑών, ω 
ἐ παύομαι (ἀωεχῶς ᾿ξ νεότητα λέγων να μηδεὶς μήτε νέον δζρξαλλη, μήτε γέροντα ἐν 

,, δε ΡΝ 4! ,ὕ λιν 
κωρμαΐξῃ. ὅπ γὺ Υ πολια, ῬΡΟΤῊ ὅπ ὴ γεύτης, κακία “πολλοὶ Ὁ ΟΥ γθοτητι φιλοσοφιὸν 10 

ἐπεδείξοντε,ὼ πολλοὶ εἰν "γήρει ὑπεσκελίοϑησαν. ἢ ὃ δι τρεῖς παῖδες ἐν τῷ πυϑλήσαι, γῇ 
καὶ τίω φλόγα ἔσξεσαν᾽ καὶ ὁ Δλυιὴλ δωδεκακετὴς ὧν, (τ᾽ λέογζῃᾳ πο ίξατω ἐποί- 
σεν, τί φύσιν αὖ ὙὙΨ μοταξαλων, δλλαὶ τίωὐ γηρλωδίαν αὑτῶν τῇ πίςει χαλινώσας. 
καὶ (δ ἀσιωέτυς ὡρεσξυτέρας διελέγξας, κριτὴς τῷ Ἰσιρριὴλ ἀναδείκνυται, χα ᾳ.- 

Φανος ὁ τῶν ̓βξσαδων πυϑόχριτος, πλήρης χρρίζος ἡ δυυναίμεως οὑκ νεύτητος πληϑδείρ, Ὁ 
τῶ δήμῳ Εζρουκῷ διολέγενο ᾿ Παῦλος ἣ γεγηφφικώς ἊΣ αὶ πεπολιωρϑέος 7) ΚΉ 
δ ᾿ ! κι ρἔορσπ ἃ ΡΝ; 

τὸ ὦ πότερον σκυλϑυτὴς “ὟΨ ὠκκλοσιαῖν γεγϑνελλαω κ(ῦ ωυτα βραῦᾷον τηρ πο 

φεὼς ὕρπασε, καὶ πσοϑοαΐζον τέγϑνον αἰ γαϑύτηζος, μὴ δὼ (δὴ νέον δξάμε, μηδὲ ᾧν:: 
γηρϑυίτα ἐπαΐει. ὅτε γὸ, εἶν τῇ ὀξεφορῶ τὴς ἡλικίας υ δροτὴ καὶ ἡ χακχίαγδλλ οὐ τὶ 
δζᾳφορά τὴς γνώμης. καὶ ἧς γηφαίλιος, συ εἰν σε κατα λοίπηει ὃ ὠωρεν τὴς ἡλικία 

ας καὶ ἧς βαϑυμος, Οὐδὲν σε ὠφελήσει τὸ γῆρϑις. πολιὰ σον τοίχες λβυκαὶ Ὡλλώ 

ψυχ ζ Φρρετή. ὧδε Οίνωω νέος ὧν ὥφαμον ῷ χαρπον τῆς δρετὴς ὠκέκ]νη». ἡλὴν 9 

Σαμουήλ ασοὺς (ὃ Ἰοοσαὶ, ὶ πλημμύροω σωμαίτων «ὐἰβεξεδληνδμος, λα τ α εκ 



Εἰς ἔλα. λογ.α. ὅρος 

69, ἐγ τὸ ἔλαιον τὸ γιον, ἔχων. γ ὺ ἃ φησ; ἐὔπεμψέ “ ὁ Θεὸς ποιήσοι βασιλέα 

ἐκ ἣῥ υἱωΐν σῳ. ᾿δἸροσαι αἰκυσοις βασιλέα, νομιέσεις ὀκείνῳ ὑχετήδειον ἐῤ πὸ αξίω-. 
᾿ς μα,ἀγά (ὃ «τοῦτον (ἐν. " παίρργε αὐτόν, φησιν" Οὖκ ϑύδυκησεν ὁ Θεὸς οὐ αὐτῷ. ῷ 

δεύτερον. οὐεὶ "οὗ. ῷ τείτοι, (Ὁ τέταρτον, (ᾧῷ τεμιπῆον. ὀϑηλωϑη ἢ χρεϑεΐ ᾿: 

5 παίδων, ὼ ὁ  ζυτϑμδνος ὅχ θύοίσκειο. λέγη αὐτῷ" ἔχεις ἄλλον; ἤρου ὃ πατήρ. ἐ- 

γχοϑια, φησὶ, μικρότερϑν ὸ ϑὐπελὴ, ποιμῦνα. βασιλέι δι μικρὸν ὁ ἐυτελὴ ποιῆστῳ ; : 

ἵν 

ὠνϑερπος ὀϊξαϑενῷ, δυλ᾽ οΘεὺς φεφϑδυοῖ. Οὺυ γδὼ ὡς ὀψηται ἀνϑέρπος , ὄψοτῃ Θε- “κι 
ἐφ᾽ ἀνιϑοσπος Εἰς πσοόσωπον, ὁ ἢ Θεὸς Εἰς χαρδίδρ. μ , γὸ πολυ(θρχίαν ζητίρϑρ: 

ψυχ ἣς θυλμειαν ὕλχιπολούιϑν. σϑεόσεχε μῷ ̓ακριρείας τω λόγω. οὐκ Εἶπεν αὐτῶ 

ιο0  Θεὺρ ὠπελϑε, οίσον μοι ᾧ Δα(ίλ" ΩΝ ἀπελϑε, φείσον μοι ἐγώ ἊΝ ἡαν Ἱεοσο. 

ὺ ὺ δύ Τ ἰπορᾷ; ὁ ἡ δζρα τί αὶ λέγῃ Ὁ ὄνομ : ἥα μή παθῃ "Δα, στῶ ἔπαϑεν Ιωσήφ. 
ὥασε γὸ μαϑόντες, ὀκᾷιοιη τ' ᾿ζητιμθμον αὐ Ἐβασιλέε ἐπεθύλευᾷ, ἐπολέμωγῷ ἀπὼν 
λησαν᾽ ὅτω δέος ζιὼ μὴ αὶ ὅτοι τϑτο ἐργασωνπι, ὡςε ἡ ἀγνοια ἀσφάμείας μήτηρ ἐγλώε- 

Εἰσύκει ισσοϑφητης, ̓χιπορόμϑμος, δὺς μοι ἐν Μ ὑεΐνσυ. σῷ ἔχω, φησὶν, δλλά 
13 παιδίον μικρὸν ποριφῆνον (ῷ ανοόξατα. ὄχ, ἅτως ὀψόται αὐιϑεσος, ὡς ὄψεται Θεός. 

ἤω ποδξίσιν Φ κἀρωπηζ ὀμϑιοι ἐ ἐστ τ᾿ Θυμορφία, ὄψεως βῆ μοι λέγε ἐυμορφίαν" ' σώμα». 

πε, δλὼ βλέπε δ καλλος τῆς Αἰ ϑυοίας. Κη Ὑ ὅφῃν ε ἐυμορφος γανην ζάφος 

χεχόνγιαϑμος, ἐδω μὴ σωφρφνῇ. κάλλος δὲ 641 βάρᾳ ρον" ὀρωρυγμέμον, ἐτέρρις 3 

δυλητήρλον κατεσκόυασμένον ̓  ἐδῤ μὴ σωφρονῇ. ἡ γύσῳ μαραίνεται, χαὶ , θανάτῳ 

ἡμμ!: 20 δἰ φλϑαήϊεται. " τὸ ἢ καλλος τὴς ΩΝ αἰθοίνατον αϑύει καὶ ᾿ ἀκηλίδωτον, ὧλ- 

γὶ τὸτε μάλλον “ἰω οἰκείθν ὠφκιότηται Ἰθπδείκρυται ̓ ὑτὸ παύσῃ ζῳ πάϑη, 

ἐφ σ, ῳ γαλξωῃ ̓ λυταιὸ γούς. ἐδν δίω ἴδης αὐδγα, ἣ γευνάϊκα, "καλίω, μὴ θαυ.- 

μασῃ, ἐπεὶ καὶ α δρύες, Εἰς ὕψος λὐατοταιμδύῥαι καρπὸν οὐ ἔχουσιν λὐϑεύποις 

γρίσιμοι, αἰλόγϑιρ' ἢ μόγον᾽ ἡ ὃ ἀἰμπελος χαμια!: ὶ χεινϑῥη ὡφαμον ἔχει καρποὶ βοτφύων. 
1: δὲ δίυ βυλλῴ, ἀμπελον ἔχεν, ἢ ἡδρωω: : δῆλον ὁΤί ἀϊμιπελον. [ ̓ γὸ δρύς ον ὑψή ἐφῶσαη- 

οἴων ἀλόγων ἔχει" ζφώυ, ᾧ χαρπόν. γ μελίῆης ϑπελέφερον: ; 18 ζχωϊνος ὦ ὡραβό- 

πρϑι; δυλα τί βέλτιον, μέλιῆα, ἤζμων: δῆλον ὁ} μέλιῆα. ὀμελε ταῦ, ἡ οὐδὶὰν 

ἐδλανψαρ" αὐελε μέλνῆδυ, καὶ Ὁ χφλθοει. πολλα', ἦλϑε Ὀίιω ὁ Δαζιδ, οὐκ χείται δε. 

ΛΑΙΟΥ Κὴ ὁ χείεἢ ψηφῳ Θεού, ὀχρκονία, ὃ ᾿ αἰ ϑεῦπε. ἐπέϑυχον ἀπῳ ὃ κέραθ, ̓  ὀυτὶ 

30 πορφυφάδὸς καὶ Χ) Δἰϑϑηματος ἐλγώε αὑτῷ. καὶ ἐπὴλ λινὲ ἐχὼν τίω βασιλείαν, 9 γε, 

Οἵκ ἀασιδα, αἰξιβεδλημδύος ̓  δδὲ δόρᾳτον" Δ λ ε χων α αὑτίω Κ᾽ τῷ Θεοῦ Ὑθφο, τίω 
πόῤτων διυυατωτέρᾳν. οὗνῃ δη αὶ πολέμα κρυλθεώῦτος, ὦ τῶν ποφαγμαάτων. "πετα-- 
δαγμένων, ἡ βαρθαφων Ἐχικεινϑμων τοῖς ἰσϑδελίριρ,οἰπήλλεν ἰδὼν τίω ̓ ωὐδαταξν 

ὑῷ βαῤξαρον πασολσκαλύίμϑμον Εἰς μονομαχίαγ᾽ ὦ ουδῆὶς ἐπθλμα παξ»πηδέσαι 
35:6] ̓ὔξελϑεν. ἦλϑεν ὁ Διί) δι, δἶδιν ἀφραναήοντα ᾧ πόλεμον, ἀἰφόρνν! ὀγτα Τ' πῦ-- 

ἀν λέμιον, κὶ" πλύζας καιτεπηηγοζρα, ὁ ἢ  ποιμιέω εἰ ῳ ῷ “πολέμῳ. "υ Φ ο΄ πολέμῳ μέμα- 

λετηκότες Οχοὲ πίω Φωνζιὼ ἔφερον Ὁ ϑπολεμίσ᾽ ὁ ὃ δένδρεσι ᾧ σκιος ὦ πηγοὺς ασξ9σ- 

ομιλάΐγ, Ἐχὶ ταὶς ὄψάσιν αὑτε ΘΕ ίχει, ἡὶ λέγει Τίς ὁἀαὐξίτμητος ζ,} ὃς ὠνείδισε 

αἶμπαξν Θεού ζῶντος; ἢ χα λέγει 0 ̓ δολόφυλος οτος αὐτον᾿ πῦϑεν σοι ἡ δυτόνοιά, 

40 αὑτη;: Ἧ, Οὔκ ἰπονοιά, λα πίοι ̓ϑχ αὑποτερηφανίαν, ἀλλ᾿ δἰ σέζειὸμ κέκημσ" 

ἡίωμ, λύραχα ὅχ ὑπλίζομαι, δλλα πίσιν ὠνδέδυμαι᾽ εἰ σχϑιτῶ ὀκείμε ὧδ μέγεϑος, λα τ 

ἐν ἀφ ἐρημίδν τῦς ἀζμνοίας. " βλέπω ὅτι μέγα ὃ πλοῖον, Ἀλλ ὅτί κυβερνήτίωυ Οὔχ ἔχει. « Ν , , 
μα γέδλικα αὑτὸ (ἐϑρὸς γῶν ὅ91 τῷ Θεοῦ) καὶν μινελαΐκις δυυνατὸς ἢ. δζρῳ δ τίωὶ ἀϑωθεν 

ῥοπζὼ 

ὲ] 

Γεγιλζζα, 

“Α 

αἰΒασ, ξ, κβ, 

4. Ββασ, οκρ. 



17 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂ΑΣ 

ῥοσίω πϑρτων αἰοϑενέξερος ὕ9Ὶν ὁ  ἀαββέτμητος ζ ί. ποίοις ὅπλοις ϑαιῤῥεις, ὦ Δαζί, 
βικορ.δι ς ἐ (ϑρκιχῖς, δλλὰ πρθυμιαιτιχοῖς. Τα δος ὅπλα ἡμδῃ, “ ἰϑρκικα, δλλαὶ πνθυματίχα, 

Η πώς, ὁτὶ σὺ μητρὸς ὦ αἰ ϑιενής εἰ; ὡνλὰ μέγας ὁ δεασύτης.: ὀὐυτελες Ὁ ὑπλον ̓  Σλ᾽ 
ἰχυεό. θιίλοιοσεὶ ἐποίησε ξηραὶ, πέτραν δεέῤῥηξε, ῷῳᾳ σοιγεία μετέβαλε" 

δόϑησεται τῷ  ὀῤῥρὶ τῷ αἸοοντί Υ̓ ̓κεφαλίω  ἀὐτν «ὸ μιοϑῶν αἰφλέγετω εὐἰχὶ ἵνα λέ- 

ζῃ μιαϑὸν, δλλ᾿ ἥα τύτυς Εἰς πίον “ἰγαγῃ. τί δι ᾧ ἀδελφοί; ; παλιι φίλος, πα- 

λν βασκωνα. Ὠπ' ηἰὰ [ἀφῆχας τὰ μικρον ̓ πρήξατα ὀκῴα ἡ ἡμεῖς οἰδὼ νϑμ τω ὑπερ- 

φλυίαν ᾧ τίω καχίρ τῆς καρδίας σψ. ω ἡ φλόνος΄ ̓παϑών  πεπληρωμϑιιος, πῦρ 

ο,Βασυζικη, 

γοιοῦτα αἰ ατήκει, (δ 5 φϑονείνϑμον λομιασδότερον υἱασιῥμεζα. ὁ ἅτω Σ Ὡληδίω. 

Γιν, μδ΄. καὶ σφ ὦ τιν ἀδελφῶν ἀὐτϑένρμε». ὧ ΝΣ φϑονίσειντες Ὡτὸ ἐλλϑερίαι Εἰς δουλεί- 
8. Γς ι ἢ 

“ ̓καδίσαντο. ὁ ̓ φϑονηϑεὶς βασιλόυς ἔμεν. πάλιν δ ὦ ἀδελφοί ᾿ ἡμεῖς οἷ. 

μὸν δ ὑπβηφάλυίλν ὑτίω κακίδν τῆς κριρδίας συ, τὶ ὑνεκα τῷ ἰδεῖν σε τὸν πύλέμιν 

φῥεδϑείκας: ἄλλω ΟΣ ὥὥν: ὀσοφὸς ὀἀρήρ) ἀπίτη απ’ αὐτδἷἶἝἭ αὐπυστεμιψόνδμος ὧς ἔλχος, 

ἢ ἀπῆλϑεν Εἰς ὃ ὅτερον μέρϑε τῷ πολέμν, ὃ λέπι" ἀ' ἐξαι τῷ ὀρῤβοόπτῳ τῷα!- 

οϑντί τίωυ κεφαλζω ἀὐτα ὁ Εἰσήγαχϑν αὑτὸν πτῦς Ἷ βασιλῴα. Εὖδ τίνων ΤῊ 

βασιλέα κριϑήρϑμον, χατετθ]ηχότοι, δεδοικότα, τρέμοντα, - λέγει ασδὸς αὐντὸν᾽ ἡα ἡ 

Ὡς Ἐν ζὧέ; υἰχὶ πορθύσομαι, ἀφελεῖ τίου κεφαλίιὺ εὶ τἱ δέχυ ὁβασιλόυς ὶ πῶς, 

Ἃ ὅτι σου δοίθλον εἰ μιρερὸν, ὧν ἢ αν πολεμιφῆς ὧν γεύτητος τα: ̓ΜΑΝ ̓βλέπείᾳ 

ὁμαμδνανὰν ἐζα νοόμδϑμα ' ΜΗ ἡ ἴδῃς, ὅτι μικρὸς δ δ Εἴδει, δλλ᾽ ὅτί μέγας τῷ Φερνημιηί, 

τὶ ὅν," ἵγα, ὙὉ᾽ ; ἀπιχεῖ ὁ βασιλϑύς ἀὐατκαζε) ὁ ὁ Δα(ὶδ' λοιπὸν αὐτῷ ζᾳᾷ κατορλόμα- 

"ὰ ὐδτε ἢ ἡλϑε λέων, ἀρνῖορ, ἡ ἐλάμᾷανον “αϑϑϑατα ἐκ Ἷ ποίμνης, δἸξεποράὀμδιυ ὁ ὀπίτν 

ἀξ δξέασασα ἐκ τῷ σύ ματος αὐ ὀμᾷλον τὸν λέοντα Ὁ τί αὐκίον κ ἐραιξέ 
ὡς ἕν τύτων Ὕ΄α ϑνείων, δτί ὠνείδισε αἴϑαταξιν Θεού ζωντι. ἡ ΕὐπεοΣαϑλ “ρεὶς 
Τ Δαζὶδ, πορθυν, ὁ Κυσμος κα σῷ. ὸ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ ὁπλα, ἡ οὐκ ἐδιωατο αὐτὸ ὁ 

μίση") τίωω νίκζωυ μ᾽ κατορθωμῖχ᾽ ἥὕὰ μη λέγῃ ὁ βασιλθὺς, δὰ ζῷ πλα ω οὐ. 
χήσεῦν. ρίπλει (ᾳ ὅπλα, ἡ ὐδύεται τίω πίοιν ̓δξέρχεται γυμνὸς, Ρ ὁ τεϑωρκκιημέοῦ 
"ὐλαζειδμ" δξέρχαται ποιμέω, ἂν φρατιώτης. αἀἰφίησι (ὐλον.ε τῇ φύσει τ σώματο, 

9ειῤῥούν, δυλώ τῇ τῇ διυνάμει τῆς πίτεως τίωυ νίκζεν ἀπηνοίκατο, ἐμραμδν λϑίθέν ἐκϑ ὃ 

β 

ἣν χεροῖν ἐὐτύ (μελήφϑν ὁ ὃ ἀμδρτωλός. παλιν φϑύνος, πείλιν βασκανία. ζωε- 

χὺς δὐορυῆω τίω πηγάω, ὧι. ̓ αὐτὸν ϑὑρῷ (ὃ ) ὀφλειλμών. ὗν τοίνιω ς Οιούτος αὶ τ. 

ΚΆΡΑ χὰ, λικϑότος αὐρ (αὐδέδ φησιν ὁ Θεός, Εὗρον Δαζιίδι τ δοῦλον μδ, δύδρα ΧΨ τίω καρ" 
δίλυ μα. ὦ ἐϊκωιμον ὑψηλο, ω " ϑἰσόδειξις ΟΡ. ὁ δεασότης ἐντῷ λέγει "δον 

Δαριδν Τοῖς ἰτουτι ὀῤδρα κῷ πὶ πίω καρδιαν μυ)όντ τοίνυν ὁ ἡμείων. αξελνόνδονρ 

ὁ τὸ Γολιαθ Ὀὐποχηείνας, ὁ 67: λέοντα πγίξας, ὁ τίωὐ αὐῤκῖον κρατήσας, ὁ οὐ νεότητί πί- 

“πὸ λιώρϑβος, ὁ μικρὸς τῳ σώματί Ὁ) ὁ ὑψηλὸς " τῶ! πνθύμιατί, ὁ ὦ τῇ ἡ βασιλικῇ φολῇ 

Φὴ, γ' σ' κρίξειδν μοναζο τῶ) ἐχεδειξαίμδμος (ε ἐλυς », οὔκ στὸ τπὸ μδογαοννδμ, δλλ κί. 
χρυ! 

ὶ 

φἰϑασιζ. κοι πολλῷ μάλλον ἐγὸς ὀὐδρὸρ «οὶ ἤλϑς τοίνιιυ “δὲς ὧν ἀνδρας,ᾷ λέπι ἀρ τί 4 

μῆς ) σβενύμϑμον. ἡ γὸ χαϑαίπερ σκώληξ ὃ ἐ ἔξιον " διεοϑίοι, ὅτω καὶ ὁ φλδορ ̓  Α φϑ.- ι 

Ὡ.Ὧ Ἴ , ἐφθόνησεις ὁ τὶ τί [ ἐθαισκίευας ,λέηθν Ἰχείσοις, βημαῖτων θυνμεοίδυ Εἴδερ, γα! 1; 

μοέπεσε τὸ πτοόσωπον τῷ κυρία μὰ ναὶ οὖν τῇ θυημερία, πίω δουλείαν ὑμολογέ. 29 

αϑεσ, ζ Μ', ταυτῷ λέγειν. Ε γ9 ἰφησι, ποι δίον ἡμέων μικρὸν χροὶ τίω ποίμψίω τῷ πα Ἔρεμα. 4 

Δαξι!διβαςαάσαι. δορὶ τί εὐ ἰσυγχωρ τὸ τῦτο δ Θεὸ, ἵ ἱγα γυμνὸς νικήσῃ ̓ ἷγα ΜΗ ̓ζαὗπλα 10 

ὑλϑιζ. ξίφος, ἐπέτενϑν ἀντί τζω κεφαλέω, Ἂ ἐπλυρώνγη" ῶ γεγραμμένον "ΕἾ τοῖς ἔργϑις "Ὁ 

λἦς 

, ὼς 
ἫΝ 

ἼΩΣ 
χϑϑα 

χἢ 

"μα, 

χα 

χοᾶ 



μιὰ 

ἐδώ ἢω 

μὴ] 

βίῃ 

ΓΝ 

ἡ 

Δ! 

Εἰς ὃν. ὙΔα. λογ. α, " 697 

χρύων καθ᾽ ἐκοίσην γύκϊα βέγων τίω φρωμϑξω ̓ αὐτῦ, ὡκ μ ἘΣ γέςυ Σαὔϑεντοικὶ Ὄ ὧν ἣ- 

μέρα καιϑεύδουσιν, ὀκᾷνος ὃ ο αὶ εὐ νυχ}! ἐμμέφαμνος ἐώ. δὲ  οννυκιί, Τ᾽ ον ἡμέ- 

ρῷ βασιλθνς ὧν “ὑπὸ μυρίων περιξυτλήτο ποραγματων. ὡν ὃ ) γυκ]] κουϑούπερ Ὁ 

αϑι, ἀζέγων, ὅτε τ μόνος μόνῳ τῳ Θεῷ διελέγεν», ἢ κ πηγαῖς ϑαχρύων ἀξέχεε δ ἢ ἔλυε 

φ πρμ ἑαυ 7) ὧδ ὧε τοίνεωυ 0 ̓ζοῦτος χα τηλικϑῦτος ὀῥὴρ,. πνϑίμκατος χαεν Ἐχιασα.- 

σείμϑμος, ὁ ἐγήλικία νεότητος πεπολιωμϑύος, ὁ ὁὐτὴς αὶ ὃς ἿΨ θἰραναῖν ἀψαμϑμορ, δ 
λθωνι Σπολαύσας δωρεά ὴ λάειτος, ὁ πολέμινς κατοιλύστες, ὁμωρία, κατορθώματα 

δ᾿ θα αθθλυ ὕλιδειξαίμδμος, ζυ ̓σωφρφσεωίευ, ΧΩ Ἐχπείκειδν, μᾧ σεμνότητα, 
ἐτε χατέλε τίω βασιλεΐλυ, ὅτε μυρίος εἰγύκησε πολ ἐμιαφ, ὁτὲ ξϑγη αὐπσέταξεν, ὅτε εἰ-- 

τὸ βζωη πόρμταιηϑϑεν, ῥαϑυμότερος ἐλύεο Ἰγώ μαιϑητε πύσων ἀγαϑαῖ πυρόξενορὴ ἣ ϑλίς 

ψυρ Π πύσων καιχῶν ἡ ὀμεσις. καὶ πῦτε; ῳ βεσηριρείᾳ, μέσῃ, μ' αὗιίσον ὀμαςαὶς στὸ 

γῆς ςἰξαἰδὸς «ὐδιεπατει, ἡ Εἶδε γωιυαίχᾳ γυμνίω λουορϑθίευ, καλζω ἂ δ μορ Φον 

σφόδρα. δλλ Οὐκ ὄκλημια ὃ χάλλος. “ὦ γβκαλλος. Θέοδ δῶρον. Εἶν γουνάγκαᾳ, 

λουομϑδωυ ω» ὑπερώῳ, γωυυαμικ τρατιώτυ, χα λζωυ; ὡὠῤαϊάυ. Εἶδε, ̓ἐπηερω, τη τῶ 

1 ὀμμαή, ἐδεξα"» ζ βέλος. αἰχῤυῤτωσειν Φ θῶρι, Φῷ διλλότρια «ξεργαζέ- 

εϑιοι ᾧ χατα, μανθαῖνο γογτες κοίλη. αἰχϑυέτωσαν ὡ αἰϑὶζα ϑέατοω μιεμιγνότε, ( λέ- 

Ἴϑντες ̓ ϑοωρφόυϑμ ὦ Α: : ουσεν ὃ ᾿ βλοπῆόῥβα. ὁ Δαὶδ᾽ ἐθλῴζη, καὶ Ὁ συ [ ἐ βλαίπῖῃ: Ἢ 

ὠκῴνς Τρικδιϑη, χὰ σοὶ ἔχω λαιῤῥηδαι ἢ 70 ὁ Ὀυσαστέω ἐχῶν πνδύμῶτος χάον βέλος ἐ ἐ- 

δέζατο, ὁ σύ ἀτρῶτος ὄζαιδύεις ἐν τῇ Μ᾽ οὐχολζων ϑεώῤλα; εχαὶ! το ὀκῴᾷνος οὔκ οἷν 
20 πορνέωυ, διλα σώφρονα »ιψαϊκοι ἐ σεμνωύ: ἰχᾷὶ Οὐκ ὧν λαῖκῳ, δλ ὦ οἰκίᾳ. σὺ ὃ 

ὦ ϑκάτρῳ, ὁπ ὁ πος κολάζει ψυγ ᾿ὅπν εἰ βλέπεις μόνον,  λαὶ ῥάκούεις β"- 
μ δι αἰχραὶὶ βλέπεις φολίω πορνιχῆν ᾧ ἃ ἄσματα . οἰ σθολικα ὺ πόρτα δον πλητ- 

ππταΐ συ ἡ δζοίνοιαι, τῆ ἢ ὑψη,αφ' ὧν Εἶδες, τῆ: ἀχοη ἀφ᾽ οἷν ̓ἄκούεις, τῇ ῥιὴ ἀφ' ὧν ὁσ- 

φροκίν" Ὀσαῦται φϑοραὶ, Ὁσαῦτα βαάξαιϑρα; ἐξ ἔχω δοιϑειῤῥισαι,, ὅηιν [γένη ϑηξια- 

25 λωτος; ΜΗ χὰ λίθος εἰ, μι ̓γϑ σίδηρον εἶ: δμιϑρ ποῤεί, τῇ ὈΝῇ τς φύσεως 
ἀἰαϑενεία. ὑποκείυϑμος. 'πῦρ ̓χρατεῖ, ὃ ̓ κα!ὴς ὁ ἢ πῶς ἐχε  Ἀδηϑϑιδὸς λύχνον εἰς εἰς χόρτον, 

διυϊασαΐ ἔμωι εἰπεῖν, τί Ὁ ὦ ἢ ὀλέρτος ; ; ἐὰν δὴν β το ̓χβηο ἡ ἡἠμότεροι φύσις. 

Εἦδιν αὐ Ἵ λϑυορϑμίωυ γυμνίω, ἑάλω τῷ  χοΐλλει; ἐδέξατο Ὁ Σ βέρος, ἔλφίε ὦ πόμα, 

ἔπεμψεν ἐπ᾽ αὑτίωυ" ἡ ὡς μόνον ἦλϑε τεῆς αὐτον, Εἰργάθειτο τίω φὐδανομίαν; ἐ- 

20 πλήρωσε τίω Ἰλιθυμίον, χελθύμ αὐτέων αἰπελϑεῖν εἰςπὼω ἰδίαν οἰκίδν. ζώτα δὲ 

λέγων Εἰς μέσον φέρω τὸν τεῖραυ μαιτίσμενον, α ᾧ αἰδαζώτεν ἰδέτε πόϑτες, πὼς 

Ἀεράπγίεται. καὶ ἡ γὺ ἰαΐξος χειρϑυργᾶν ἔχει (ὧν «ἰξεικώζας πϑϑζ, ἵνα βλέηπτωσι πὼς 
τῇ τέχνη γικα, : τίωω νύσον᾽ πολλῷ μάλλον κυδοφητα χειορυρ)ϑυμϑὺν παγῶμ' ἤτῳ συγ. 

δραμών [α' Ἰδωμϑυ πῶς ἐφείλομδυ ἀπαλλαγάδαι Ὁ σηπίεδοίος ἡ Τὴν σκωληκῶν. "λα: 
45 λεπὸ ὦ αἰμδρτη κα. ὕλιϑυμία ἐπληρωϑη, ἤ ̓αὐμδρτία ἀπηρτίαϑη, ὁ)ερατεάνων οὔκ 

μῶ. (ἐωέλαξο ἡ ἢ γωυπ᾽ τέως οὐόμιζε Ἀφνθέγειν ῷ ἄὐγδρα, αὐτῆς ὁ ὁ βασιλθύς. Ει ἰγὸ ἡ 

“ορλφήτης ἰώ, δον ὁλως κἡ  Ὀηπϑυμία, αὑτὸν ἐσχότωσε. (ἰωέλαθδοη γερὴ, ἔγκυος ἐ- βΒαρικι 
λι. δρομαα, Ἐχὶ (Ὁ βασιλέα ἐἰ ἐρέται. βασιλεώ, απωλόμέιυ. ἡ ἔχεις ἐγκυὸς Εἰ- 

ΠΟ Μο ὀχᾳρπος τῆφα ̓οϑοηίας ἐθλόφησε" τίου κατη)ϑείδλῳ ῳ τῇ μήτρα, βαξαΐζω" ὁ ὁ ἔλεῖ, 

49 ᾧ: ἠυξήϑη τῷ Ὁ, αἱμδιτήματο" ὁβωϑων ἢ ἔχω τίω Θσεδειξν. ἐαὺ ἔλϑη ὼ ἴδῃ δ αγηρ μον 

ἔχω Εἰπεῖν, ἢ {ι λαλήσω; ; Οὐνόησου πῦσον κακὸν ἢ ̓αἰρὗοτία. "ὃ Σ βασιλβὶς ᾧ φρατίω.. 

τίω Φοῦ ται. 4 5 661 δούλος, εἰ εἰ μοὶ ὁ ποιόν πίω αἰμῦνῆδν: ὀζέδομα «ὐξερέθληη, 
ἡὶ ἐδεδοίκει ζὸ ὀνειδὸς, ὐχὶ σὺ βασιλϑὺς, ἐἰ ξίφυς ἐζεσίθν ἔχεις 5 ναὶν ὥλλὼ ὕλάλες- 

ΟΒεγίοιϊ, οπ,,1. ΝηΩ πὸν 

Δ.Βασ. ια.0. 



ὁ Βασι ια. ζ, 

ΔΒαφ. κ. δ, 

Ἐξοδιχιγ ϑ, 

βιϑας. β, «, 

δδδ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥἙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 
πὸν ον αμρδρτεμα ἐ ἐποίησει. ω )αἰεϑρτία." δειλίας μήτηρ ὠ ἀτιμίας ἔλεγγος ὠσιωπῆς 
«ὑὐὐλπς, δίδοικα, πρόμω,ρτι Με κατήοειυας ἔδυνε ἐχὼ Φὲ ἐλέγχων. ἐδ ἐλϑη ὁ ἀνὴρ 
μῸ, τἰ εἴ ἐπω ἢ τἱ λαλήσω, "βὑρήσει μεξγκυον, ἡ “Φονόει ἐνδὸν ξ ἔχουσαν τοὶ ἔλεγον τὴς ὟΝ 

αἰεϑϑτίας. βλέπεις ὧ γασανγιον μεμϑηστημδμον: ἢ ὁρᾷς πόσον κακὸν ἢ ἀαδρτία.: ; ὠ δὰ δά ἢ ἴλαμῃ 

βασιλέυς; αεὗρτίαν Ἰπὴ αὐμῦρ δία, πσελείδησι. δὲ! ὙῈ πλατουῦαι᾽ Φ τραῦμᾳ. ἡλος 

ἴω Οὐείας ὁ ὃ αγήρ αὐτῆς δα τῷ ὁ πολέμν, χαὶ εἰσῆλθεν ὁ Οὐρίας πσϑὸς τὸν βάπλέα, ἦγ 
ὸ λώσει αὑταῖο ο βασιλός" ω δφἼν, Οὐεία: ; πῶς ἢ πόλεμος: ) λέγ, καλάς" μεηκήχα- 

δι." ἥκουσι ὁ βάσιλϑυς, ὅτι ὁ φραπιώτης ορίκησε, χα] αὐτὸς ΩΝ ὃ φρατιωτη ΤῊ 

πόλεμον" ψασύταζε, χα] ̓ ὀβασιλέξυς απὸ τῆς ἡδογὴς ἡ“, η΄ ὸ φράτιώτης. τῷ πολέ- χὐπδ 

Μ «Ἔωλώο," αὑτὸς ἢ αἰσαῦ τῆς αἰεδμῖίας κατιξέρληντο᾽ ὁ φρατιώτις ἐλεπ τω Τοχὴρ 

νίκζω, αὐτὸς ὃ κἰ ασὸ τῆς αἰχωμύης οὐδὲ τίω ἥ αν εἰπεῖν ἐπλμᾳ. νενικήκαρϑῴ, φησι, χα 

φῳδεολυόμῖβα. - πορείᾳ ὡ ὁβασιλϑὺς, οέκ ἠαϑεη τῆς γίκης τὴς πολέμα, ἣν» τίῳ. 

αἰχευύίωῳ τὴς ἡήης, ἧς αὑτὸς ἡηηϑ. λέγφα ᾧ φρατιώτῃ" ὕπατι εἰς τὸ οἶκον σῳ ̓  λοῦσαι, 
ὁ Ἰἀπόλφισον παπίζης, ἃ υἰπόλαυσον τῆς γειναμκος σῳ. ὄχ Φ ὕα συσκιάσῃ ΟΥ̓ ἑλ- 

χϑς, ἵνα, ἐἷξ ἀυτενομμιοϑοῆ ὃ σιαηδζον. οἰκτεοϑω. ὁ ο Ά αἰκλίμιητος ὀφϑουλμὸς 5 ̓(μυρῤρ- ι 
ἐπ πῶ δυέοϑαι, φειδόμδνος τῷ τετραὺ μιατισμμέν. αἰ δ ὁ φρατιώτης φησί } καὶ πῶς 

δουύα κοι κα’ πιλιπτῖ σεγὴ πυφῷν, ζώτα ἐλεὴν αἰγνοῦν ὁ ὁφρατίωτης. ὀμειδορ Ὁ ἐ ἐ- 

θὲ το τὼ βασιλφ, ὁΤί ὁ ὥ φρατιώτης συοῖὲ πίω οἰκίαν ἐυτν ἠσυλήϑη ἰδεῖν ἐλϑὼ ἐκ 

τῷ πολέμει" ὁ ᾿βασιλθὺς Φιαῦτοι ἀν θλνομήσας, ὦξε αγάγκζω ἐχιφίρειν τῳϊῆῳ 

φρατιώτη προὸς Ὁ διάσαρῦαι τίω ἰδίλν. γεωνάκα, ἵνα, δυυυηϑῃ Ὁ ἴδιον παύμα καλύς- 20 

ἕα ἀπῆλϑο Ἐχὶ 1 πολεμον,ὺ ἐτέρθη [6 παιδίον. ᾧ δ ποι; ὯΝ οὐκ ἐδιωύατο συ- 

σχιάσαμ Ος, ὑλρορρέρι δ ἐφρατηγῷ: τὸ πολέμου. λαξων τ Τὶ Οὐυοάδν ςῆσον εἰς ἵ Χρα- 

ταὶο μέροᾳ τῷ πολέμια. δ ᾧ ὦ ὧφε αὖτ’ αγαιρενθέεαμ. ἀ ἐγχειείζει αὐτο τίω ἴλιρ.- 
λίω.ὦ τύς αἰσελιτίας. ἊΣ ὀσζωυ ὠμότητα ἕ Ὡρᾳύτατον ὠκάνον ἡ αλιϑοτία παεϑήγαγα: 
τίρ μαίχρηξου καθ᾽ ἑαυ ζ ἐράταζω ὃ ἡδικημδῴορ, αὶ Ὸ Ἐλπφολζω ὀφερον ἁμμαῦος γέμν- 2 

σα, ἡ αἰπήμ. δὲ ἱγὰ ἔχετεμέν. δι δι δι γϑνεται: ὦ» τῷ πολέμῳ ὑπεσεν, ἐσφαγη. ἰ- 
δοὺ δυο αἱ αμαρτήματα, μοιχεία ὼὸ Φόιορ. δ Φόνος καρπὺς τῆς μοιχείας ἔγρετο. ζιπι ὃ 

λέγω αἰϑ' (ὧν ἀμαρτωλϑες Τὸ πολλά. ἑαυτοῖς (μμειδόζῳς κακοῦ ἡα ἀκούοντες μὴ 

παπϑγινωσκωσι τὴς ἑαυ Ὁ σωτηφία!. Γέγραπῆαι γὸ, ε Φονδύσεις, 4 μοιχεύστιρ. Οὐλδρ 
δυο Ὁ, φερῶς οὐτολθὶς αὔϑέδν, ἐ ἐμοίχευσε, ἡ τῦτε ἐφονόυσε ῷ ηδ ἱκηρϑμίον. 'χ5 1 

λεπὸν ῶ ἕλκη μέγα, ὃ τραῦμα. ἐπεὶ δίζωυ ὁ Οὐοίας ἀπολϑῶν εἰς Ὁ πύλεμον ἐσφαγι, 

ὸ βϑλέως ὁ ἐσκίρτησεν ἡ ἰαμδρτία ἡ ἡ" (ἀμεσκιασμένντότε λοιπὸν αἰπῆλϑε ρὸρ αὐ Να- γαμε 
ὅκν ὁ πϑυφήτης. ἀπηρτίϑϑη ἡ ἡ Ἰθεϑυμία᾽ ἐπλυρώϑη ἢ ' οἷ ανομία;" αἰγήρητοῦ ὁ ἡδικη!- χη 
αϑιος" ὀτότε ὁ χοδοφήτης φ»φητίω ἐλέγ ,. δζρὶ τί; καὶ (οιὸ Δαρὶδ προφήτης ἦ. 

πὼς δἕωυ ἑαυτ' αὶ ̓ϑεραπτέψει ὦ ὡάσῃρ συ ὠμ ἡ ὅτε νοσῦσι γοἠζεσιν ἑτέρων ἰαπραὶραὶ Π) 

ἢ ' αἰῥωτία τέω τεχψέω λυμανέται" ὅτω δὲ κ Χ) ὠζῶϑα ποροφήτης ὀκήνος, παοηφήτι, 

ὧν. δλλ᾽ ὠκᾷνος οκ ο κλίνη κείμϑινος, ΣᾺ οὐ" αἰμϑδτία Δἰσ)νόμδνος, λέρυσι Ἀφ 
ἀκ, Ναθαν ὁ ὁπυξλφήτης ἔξω. λέγ, εἰσέλθῃ. Εἰσέρχεται ὁ ὁ τυφοφήτυς ἦγε αὐτὶ 

καϑεζόμϑμο μῷ ̓λαιμεπηδοιος πολλῆς ᾧ τύφυ βασιλικοῦ. καὶ ὦ ὧι Φησι: ; δίκώωυ ἔχω, βα- 

σιλεδ, ἀχουσὸν μου. ὦ σοφίας ἰαὉ. εἰσηλθα σιδηξμον " λφίθων, ἵνα τί ; ὦ ἕλκορ᾽ 

δνλ αὶ δείψυσι τῳ] γοσομτι , ἥα ι μὴ φερηθῇ τῆς ἰαπρείας᾽ κρυτει ἐγδὸν, ἐχ αἷσαῦ ὃ 
ἱμάτιον, δλλ᾽ αἰ πὸ Ὁ δρώμα τῆς [ διηγήσεως. ϑύϑέως "ὦ Εἰσελϑων ἕν Εἰπεν κ᾽ 

ῷ 2 τῆρανορμα, ῶ ) βέξηλε, ὦ ὼ μοιχέ, ῳ ὃ ὀὐδγοφόνε, ὁ γνμψοι ὙΟΣ ἔλεγῃν, Ωἰὲ χώείς αὐϑ- 
σωπείν 

ἡδϑβ ι 

οὐ 



᾿ς Εἰς (Ὁ νι» Ῥάγα. λογ.α. όο9 
συπεῖς τίω ζχ “ἐρησίδρυ" δρλα" σίδηρον ἐγκεχρυμίμᾷνον Φέρε ἡὶ λέχφ δίκέω ὀχωγβασι- 
λεύ, ἀχϑυσὸν μώυ. ἀ δίω ὁ βασιλδυρ: : Εἰπὲ τίω. δίκην. οὗ λέγ᾽ ἀν,ϑεν πὸς ὡς ἰὼ 

πλύσιος, ὧτ οἶχε ποίμψια, ἡ βυκόλια πολλά ̓ ἀνιϑϑενπος δὲ Ὡς ἐὦ πύης. δύο 

ἂν ϑέρτοι, Οὐειας καὶ ὸ Δαζίδα, μόρϑϑανε τὰ πορεσωπεία ον τῇ ἡ αληϑθείά. ὁ μδὺ “πέ- 

4 γης ΟΥ̓Χ Θέχωιν, εἰ μή μίὰρ ἀμνάδα, (Υ̓ μοιγευγαῖσειν γωυαῖκαι ̓χὦ) “Ὡς Ὄἰπὸ Φ τξά.-- 

πίζην ἀὐτε ῥαϑιον, ᾧ πὸ τῷ ποτηρῖν ἄντε ἐπυε, ἃ Φῳ τῷ κόλητῳ εἰστοῖ ὁκαϑϑυδεν. 

ὁρᾷς τω πενίδν φιλος ποργίας. αἰ σπύύϑεσιν ἐ έ Ἄθωσαν. Ἐχὶ ἅ ὥοΣαι ον σλιστοιοτου πολὺς 

ὁτύφος᾽ ἘΖ]: ) ᾿ ῊΜ Ἕ πενήτων κα γειυὴ ̓οστρέτιρ γ ΨΥ Ἰϑνορ, ἡ τίει πα δον, κ᾽ γί- 

νέται αὐτὴ δὴ μήτηρ ᾧ Φυφός "“Ὧπ5 Φ'Ψῥ΄Ι, πλουτοιωτων ὄχ ε ὅτως. ῥιλαὶ τἰκῖα παιδίον, 

ἐννος:. τοὶ δίδωσι αὐτὸ "ἔξω, ἡ τίω Φιλοφοργίδ ἀζατέμνει. ὁ τῦφος. πὐώει ἡ μήτηρ, ἡ ν᾽ νύ. 
90. αἰρμωύεται γῈ “δμέοϑαι ηφὸς ἡϑνονϑμη μήτηρ. ὁ 5 οτος ὄχ δήίως. ἐλώύνι- 

σεγὸ ἡ ἡμα, ἡ αὐτὸς Θφῶς ἡ] ἐλύον. δζρ τῦτο ὦ. ὁ αντὶ Ἰβρωμαίτων, τίω ἰδίαν σαίρε 

κᾷ ἡμᾶς ἔιϑρεψε,ὸ δὠτὶ πύμιατος, ζ ἰδιον τύ αὶ ἀμαὶ ἡμᾶς ἐπότισεν. ἡ δὰ αἰμψαῖς Φ 

ῷ ̓χόλπῳ ἐὐτοῖ ὀκάλυδε. ἠυξη,ϑη ἡ τραιγω δια, τῇ Τϑγηγήσει: πῆς Φιλοφρργίας, ἡλϑετοί- 
15 γε ξόνορι δὐ,ϑεϑπος τσδϑς Σ σηλούσιον ὀκᾷωνὕ τς ὁ ὁ ξένορ;ἡ ἥ Ὁχβυμία. ἵνα, ξξζω δείξῃ 

ἀνε τίωὼ σεμνότητα, ξένδωιυ τὴ  μεϑόδῳ τίω ἐπιθυμίαν ἐκαΐλεσε. συτίλποτε δ αλ- 

μαῖ!ς λοτόμον γάμον διωρυξεν, ΟΥ̓ οἰ" αἰδίκοις ἐλιάσαι τοῖς ὀφλαλμος "λα πωϑεὶρὶ 5 εἰς 
ΩΝ ὀκείνίεν ̓  ̓ γαυάμᾳα τίου σεμνότητα οἀπώλεσ, ὡ μρίρον ῥαϑυμήσας ψξέπεαι “ αῷσ- 

ἤκόντορ. ἤλϑεν ὁ ξένος, ἡ Ἐπιθυμία, ἡ αἰκῤθιφος, ἡ ϑηρλώδης ὀχεῤη ἦλϑε τσεϑς αὐ.- 
ΤΙΝ 20 τὴν. ξένος πσοϑς (ὃ πλούσιοι ὀχᾷον ἦλϑε," ὁ οὐκ ἔλαξεν οἰπὸ ΥὟἮΜ ποιμνίων δι βυκο- 
χἧνη. ΞΟ λίων αὐτῷ ΣᾺ ἔπεμψα " ὁ ἔλαξε τίω ἀμγάδε ὠκείνξω, τίω ἐν τῷ κὸ κόλπῳ ϑ πώ 

το; καιϑόυδευσον, ὶ πὸ τῆς χεωπεζης αὐτῷ ἐοϑίσσων. Ὧι δίω : ὠργέθν ὃ βασιλᾶυς. ἐ- 

νόμιζε ἘΝ ὀνλοτοίαν δικζω δικαίζειν ὠργίσθη ὃ βασιλῤὺς, ζὴ δίκαιον ὄξεφώμησε μῷν τ 

πολλὴφ τὺ λαμισρότν, ὃς. ὃ ΣΡ ώ Φιλοροργία, ἢ ̓ λυμαινονδῥη ζ δίκαμον. ῥομιφαία, 

χἰπάτη, 85 φησίν, δἰ πολααιᾷ ται, ὦ τίω αμψώδο, τετραπλάσιον Π χποτίσει: αὶ τ νόμον χελϑύει. ὁ δ). 

»έδια, γύμος κελόυει Τ' “χλιὀτύϊοντα τετραιπλασίογα, “ἀποδιδόναι αὐτος ὃ ἰαὐχββ(έζηκε ἢ Ὑνόμων. 

υἰριτίὼ χελεύει γδ χὰ αὐτὸν ναναιρεϑέεϑαι, ζὼ τετζαπλῷ Ὀὐποτίσαι.. Ψ ἄξηνεγκε τίω ηφον, χαὶ 

ἀν δτα τίω καταϑικζωυ αἰπηρτίσε. ῥίπῆει δ ὦ “σξλσωπεῖογ ὁ κοδοφήτης, ὁ λέ 4 σὺς, 

δ βασιλύν. ω "Ὁ μὴ ὁ ξίφει τεριψόσοι τίω αἰμϑησιν τῆς ὀδγωύης, δλλ᾽ ῳὕ τῇ ἡ (μωτομιέᾳ υ 

30 ἐλέγχου. ὁτέ Ν᾽ ἔδει, . αν εαρίνατο ζὶ δράμαᾳ᾽ ὅτε ἢ γεία ὦ πὖ ἐλέγχου, ( δὐλωρὶ ἐ- 
δὺῶχε ὦ ἐἰπέτερϑρ, ὁ πολλίωυ ὀδγυυζωυ ἐργασείφϑιος " σὺ εἰ, βασιλεῦ, ἡ δὰ ΤΡ αὑτὸς: 

ἡμθρτοκα τω Κυοίῳ, ὁρᾷς ὐ ῳ τὴ γύσῳ τίου δυλμειαν τῆς ψυχῆς, οἕκ Εἶπε κσϑϑς 

αὐτὸν ὦ ) ἀ9λ Π Ω  τοιλαίπωρο, ὅτε φανεροῖς ἐλέγξαι ἐξυλήϑη. τ δὼ λέγει 0 ὁ βασι. 

λβς νη τῆχα ζὴ Σ Κυείῳ. 89 ὁ ασϑϑφήτης; ἡ Κύειος ἀφῴλε Ω αἰαῦβτημω συ. ὁξ-.. 

3 ζ4ἡ μεπένοια," Σ᾽ ὀξυτέρᾳ ἡ ν συΐώρησις. Λὲς σύ αὐομίας σύ, φησι, «εῆτος, 
ἵγα δικαιωθῇς. Ὁ ποξαγματων "ἡκζοτες, ὃ αἰ σ ῥυμῷ ρημῶ χη μετθρμόει. ζζωῦτοι λέγω, 

ἵνα αἱ ἀκούσωσι ᾧὧ«. ̓εὕρτωλοὶ υ (ᾧ πεηῆωκέτες ἐν αιϑρτήμασι. ἡμῦρτηκα, φησι, τῷ 

Κυείῳ᾽ χα ̓ Κύριος ἀφεῖλε Φ αἰοϑϑτημά συ. συ ἃ εἶπας, ῥομφαία πεσεῖται ἐπ᾿ 

αὐτον᾿ λα ἐ ἐγώ σὺ Οέχ ᾿Απυδλεινῆ. Εἶδες πῶς ἔλυσεν ο δ Θεὸς τίου δίκζωυ τῷ πσο2φή- 

40 τύ, λέγεσύ ζῴς λϑομίας συ φρεξτος, ἵνα, διχφιωθῆς. δυλ ἔλί τίω ϑοχίω αἰαδρα.- 

μωμϑν. Ῥόγμος τῶ 5 Δαξίσ), ὃ οτέ Εἰσηλϑε πεῖς αὐτὸν Ναλωνὸ 0 προφήτης, 

ἥμδιη Εγζῶϑα δείκευται ἀυτϑὴ δύγνωμιοσιούη ὧν συγχώρησις. ἰδὲ δὲ ὅζω, "ἐμαϑες πος ἐ- 
γεραιστά 3, ὦ ποῖον φαρικαχϑν ἐδέξατο. Οτὸρ ἢ ὃ ὁ (Θεὸς διχαιοί, τίς κατακρί ᾳ; ῳ δ 

Οἰμεγίοι, [ΟΠΊΝΙ, ΝηΩ 5 Εἶπε, 

ἀπρῆωσ 
Ἡππιπι, 

ως. γ8. 

Ἐξοδικβια, 

Ἦσο μγ. ΚΡ᾿ 

Ῥω.Ἡ, λὴν 



«Τιμα. 8. 

7900 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΕΡΜΗΝΕΙ͂ΑΣ 

Εἶπον, δτι ἐγὼ συϊωρώ, αἰλλ᾽ ὅτι Κύρμος ἀφφλε αἱιδτη μα στ᾿ ἔτεμε ὃ ἐλχθς, δὲ- 

ὠρϑώτατο Ὡ τραῦμα. υ μὴ ἀποθάνῃς, φησί . ζωῶτα Εἰπώ, ἀπῆλϑι. ϑέλω ἢ δεῖξαι 

λοιπὸν ᾧ τίω τότυ ἐυγνωμοσιωΐωυ, αὶ τίω τῆς "δ μνοίας δίϑρθωσι, ποίϑῳ ἔλαζε συγ χμαὶ 
, πε ; ἜἜΕΨΨἷἕΦ “ , ὼς ἰ 

χῶρησιν Ὁ αἰκδοτήματος, ποίαν ἐυρόν αΦέσιν τὸ πλημμελήματος. τὸ ὃ ὁτε ἡλϑῳν Οὐρί. 

ας δἰπὸ τὴς συμμαχίας, ἡ τίωυ νίκέωυ τῷ πολέμυ τῷ βασιλᾶ ἐμδεϑυσε, βια λό μϑμος ἐς 
βασιλεὺς πὸ αὔδρω λαϑεῖν τὸν ἠδικημδμον, "ὅτι ἐμοίχευσεν Εἰς πίων γωνώκα αὐτῷ. χἰγὶῳ 
σού τζωυ 89.» «σουδω τῷ χρύνψαι τίω αἰδὸτίον, ὅΤΙ κ) Φόνον (ιωέπλεξε τὸ μοι- ἑω 
χεία. ὁ κ΄ ζωτα" γέλϑνε φιλόσοφος “Στὸ τὴς μετθμοίας. ὁ »ιαυχρυτῆων “ότι. λδβν 

οϑν Ὁ αρϑτημαι ὃ ἑαυτῷ, Εἰς μετόμοιδν ἴλϑε᾽ ἡ Μ᾽ τίωὐ συϊγωρησιν τίω Σπὶ τὴς 
τῷ Θεοῦ Ὠχνεύσεως δ μονδύδω, μα δ᾽ ἐλϑῷν τὸν πσοοφήτίω, ἡ Εἰπεῖν, ὅτι Κύριος ιο 
ἀφφλεῦ αἰυδότημα συ, μη] Ὡιποϑανης κε μόνον ὶ κρύπῆοι τὸ παϑος, ἀλλὰ καὶ ΚΦ - 
τὰ πάσαις τάς ἕμεαὶς ἔυδηιλον κατέφησε, ἡ ψαλμὸν" ἔγραψεν ὕα ἢ (Ὁ μα φῶπα χων 
μαάϑωσι, πόσίζω τρωγωδιὰν ἔχει τὸ παῖϑος. Ἐν Ὁ ἦλθεν ἡ μετόμοια, ὁκόμισε δ 

πϑβρησίδν. ἐγὼ ἐσωϑίωυ, φησί. δζατί μὴ σώδονται ἡ ἄλλοι ὅρα τὸ ἐμοέ διηγήματος ; 

Ὑ Θεὸς μοι᾿ ((μωνεχώρησε᾽ δζρ τῶν» γφάφω ζαῦτα, ἵνα αὶ ὃ ἕλκος μάθωσι ἡὶ ὃ φαῤ- ες; Μ! 
μϑχϑν. κ᾽ Φοῦϑμαι τίω αἰομευύζευ, ὯΦ " ἐπετυχον τὴς ἐμόντα σωτηρίας. ὕτω χαὶ χνβὸ 

Παῦλος ποιῶ" (ἡ ἀφεθέντα αὐτῷ αχδοτήματα σηλιτθύει, ἡ λέγη᾽ Χάριν ἔχω ἐν μωῇ " 

διιυα μι σαντί με Χολς’ᾧ, τί με πιφὸν ἡγήσοιηο. (Ὁ) πσοότερον ἔντα β λοίσφημον δι- 
ὠκτίω καὶ ὑξοκςήν, γιοῦ πιφὸν ἡ γήτουγο. Σ αξ» ἐμαυτὸν φηλιτένω, να. ἐαν᾿ἧις Ἢ βλά- 

σῴημος ἀφόρητος, ἴδη ὅτι ἔνι ἐλπίδα σωτηρίας. ᾧ συ, ὦ Δαξὶλ, ἐμοϊχευσει καὶ 19 
φόνον ἐποίησας ὸ συΐχωρησιν ΜΝ Θεοῦ ἔλαθες, δχγ, στο φηλντθύεις σούυτον; ναί, Φη- 

σιν, ἵγω ἐμ τὶς ἣ μιοιχὸς ὦ ὀψδροφόνος, μάϑη πως δια) σωτηρίας τυχεῖν. δῥτνη 
ὡὐσοτίθεται ᾿ὶ αρδοτίδν, ᾧ τίω μετϑμοιὸν ἐδέξατο. ὅτο δζζυ μόνον δε] ὦ ζητόρϑμον, Π 

δ δοιλον πάσιν ἐποίησε τ) διωρθω 85, χαὶ ἀλλο ὅι; ναὶ ὼ ἀλλο. χαὶ πες, ἐγὼ λέγω. 
ὥασερ γ.}} ἠκούσειτε, ὅτι ἡ μετόμοια πολλίω ἔχει Τὶ συϊγωώρησιν,ὼ μεγαίλζω καὶ πολλίω κι 
χομίζᾳ ἡμὴν δ χϑθρησίαν᾽ ὅτω κάκεννο ὑμᾶς μαϑεῖν ὀμαίκφον, ὅτι αὶ ὁ πελλας ἀρῶν. 
ἥϊας αἰβεξεθλημδίος, πολλίω αἰδνουύζωυ κέκτηται" ἡ αὶ μόνον ὔρκεῖται τῇ μιτϑροία, ἂ- 

λα δέδοικε ἡ τρέμει ὃ μυικέτι τοῖς αὐῖς αἰθεπεσεῖν. ϑέλω ζοίνυν δεῖξαι, ὅτι υἱ μένον γνω- 
εἶξαι σοι ὁ ψαλμὸς (Ὁ αμδοτόμοντα οδλλα καὶ Τ' μετλμοοιωῦτα. ἡ τῷ» ὑμῖν ἐρώ, ἥα 

μιηδεὶς ἑαυτῳ κα τίω μετϑμοιὰν ϑαρρήσῃ ̓ δλλαὶ μάλλον αἰκριξέφερϑν «ἰώ ἐαι᾽ σω- γ9 

τηρίαν εὐ τῷ λιωδμι καταςήσν. ϑέλω δώ δεῖξαι αὖ τὸν,ὅτι ἰα, 35, ᾧ βελήίων ἑαυΐ ἐ- 
ϑϑϑετο, ὁ διωνατώτερος καὶ ἰχυρῤτερος. πὼς δϊῶυ πάλιν μ( τίω ἐχιϑυμίὰν ζαυτίω πι- 

Ι «; Ι. Ι! Ι! ! « “ Ι Ι! ! 

ἐιέπεσιν ἐτέρῳ γοσημκαε ; πάλιν πολέμος, πάλιν αοδὸοτία, παλιν μμαλ", πῷ λιν παΐ- 

κραΐτιον, πεώλιν αὑτῷ ἐπῆλδϑεν κὶ Ὀληθυμία. πάλιν πόλεμος συγκεκρότι, ται, πύλεμὸς 
χαλοπος, ὁ φρατόπεδα ἕφηκα. πηγή Ἀ ζω ἐἰν τοῖς ὕποις ὀκείνοις ἢ πολέμιν ὄντος σφυ- 19 

ΑἸμεγὶω, δροῦ, Εἴδυ αὐτίω ὁ Δαξὶλ, Καὶ Εἰς δίψαν κατίωέρϑη χαλεπωπέτέωιν. ἐπεδύμη- ἡμὴ σε τοίγιου πιῷ.. παλιν Ἐχιθυμία, αἰλλ᾽ καὶ κεκωλυμδῥη᾽ Ὅτε ( σώματος, νιῶ ὃ ὑδαπι. 
ἐπεϑύμησε πιῴν, ἐφλέγετο αἰ τοὺ τῆς δίψης, ὁ λέγει" διψῶ, οἰπόλλυμα. ἡνὲς δὼ 

Μβυλονϑῥων αὐτὶ ϑεραστόοσαι αἰπηλϑον ἢ ὠὠώσγχὸμ αὐτῷ ὕδωρ, Εἰς μα αὐνὴ!, τἡπίαι 

"Ἢ αἰ ἿἋ πολεμίων ἢ ἐκόμισαν Ὁ ὕδωρ. ὡς ὃ ἐιξηϑη ὃ ὑδὼρ,ὐγένθησεν ὁ βασιλθυς, 49 ἡμτὴ 

ᾧι ἐποίησεν" ὅτι ον τω πολέμῳ ὀκείνῳ τέων δίψαν ἀντψ ὁ κατέσχε. καὶ ἐποίησει λα τὴν 
ζὸ ὕδωρ Οὐκ ἔπιεν, δλλ᾿ ἔασεισε τῷ Θεῷ. κα Ν᾽ ὑδὼρ ἐδύκει ἐΠ),αλλ᾿ αἦμα, νὶ τῇ φύσει -" 

χυφϑφέχων, αἰλλαὶ τῇ γνωμῃ. ὁψᾷς δχυ πῶς γταιδυυϑεὶς κἰπσὸ τῆς φροτέρας ἔχιϑυμί- 
ας 



ἐν 

εἰναι 

Εἰς (ὃν. Ῥάμα λογα, 7οῖ 

ἀς ὑφερὸν (Οφοονέ τερρρ ὀλρον ιὸ :0 σωμάτων δλιϑυμδ, ὕδατος ἐκ" Ὀλιϑυμά μάλ- 
λον  ἐπελύμει, ὄκρατει δὲ. αὶ ἐγ» λέ γώ, ὅτι ὠκτὸς ζω τῆς Ὀλεθυμίας, ἀλλα, τῇ φι- 

λοσοφία αἴδεολμεν τῇ τῆς Ὠθπθυμιίας, κὶ αὶ ὅχ ἡψαν, τα 'ανώ δ ὧν " πορνθύογ-: 
ἄς. ἠροίαϑης πόρνης ; ἐπόρνξυσοις; ϑέλεις μετλμοῆσαι, μιῇ τστοϑοϑοῆς τὴ αἱ τία αἰνῶ -- 

ς αἰδν. καὶ μή μοι Εἴπης, πῶς δυυύα καὶ μι πορνθῦσαι ; ἐγώ σοι λέγω “τὼς διιίώασαι. ἡ 

ἘὨχιϑυμία φλέγ, Εἰς ἀκολάςοις ὁρμαῖς ὠκξαΐλλει ; μὲ αὐἰδαδέξῃ τίω Ἐχιϑυμίδν, 

ἀλλὰ μφή ϑητι ἣ Φοξερᾷς χρίσεως ὺ τῷ αἰωνία πυρϑονᾷ φεύξεται ἡ ἐχιθυμία, ἐδ "5 δὴ 
ὸ) γεενάμᾳαι ἐχων τυγχόμῃς, ἔχεις μζ ἀσφαλείας ἡδυγζω. αλλ σ [ διώαμαι χρατῆσαι. 

λλά ῥαϑυμίαρ, Οὗτα ἔξ. στὸ "Ὁ ογέγκω στο! λον (μὴ ἔχονται γοωναἶχᾳ, σώφᾳ»- 

20 νοιεῶτα ἢ ποίδν ἔχειςο σὺ ἡὐπολογίαν, ἢ ποίαν ;συγγνώμδωυ, ὀκῴορο ωῳ ὃ πελάγει ὐχ 

«σύρει ναυαΐγεον, Ω σὺ Ὡ ῷ λιμϑμι αἰανορϑύεις Ὁ τ ὁ ηηώσιν: ἔχεις γαυεκα, Ὁ πορ-- 
νδϑειρ, μιάλλον: 5 μριχεεις ; κ᾿ πὼς «ἰξελύωμοι τὸ ἑλκοῖς, φησίν; ἢ Ὀὐπόλαυς τῆς γν- 

ναί συ. ̓ὐτολαιυσω Τῆς γοιναικός: Ἐπανγυ. οὐνόησον ἀ λέγφο ὁ μάκαρλος Παύλος" Δια 
ὃ ΧΩ πορνείας ἔχαςος τέων " ἑαυτῷ γεενάῃᾳᾳ, ἐχέτω, ὦ ἑκαΐζη Φ ἴδιον δὐδρα. ἡ ἢ γιυὴ τὰ 

1: ἰδίων σώματος Οὐκ ὀξοσιαζει, αν ὁ αήρ᾽ ὁμοίως ὃ ἀὸ 0 ἀνήρ τ τῷ ἰδίν σώματος. οὔκ δ. 

σσιώζει, αλλ ἡ γεωυη, ἐαν δίωω καλέσῃ σι πόρνη, Οὐνόησον δρ βῆμια Κτ; σταυτον Ὁ ὁ Εἰπέ: 

91 ὃ ὀῥήρ τῷ ἰδία σώματος οὐκ ὄξασιαζει, ΩΝ ἡ γμουῇ ̓ κ Ὁ μὴ βῆμα γφάφε ον τῇ χαρ- 

δια συρὺ Εἰπὲ τῇ πόρνη τἰ μεκαλᾷς; Οέκ ἐς σώμα ἐμον,αἰλλαὶ τῆς γισαχκος Μδ. Ἢ 

λει ἕω αἰλλότειν παρδούνα τίω πξῖκα αὐτῆς τολίϑ Ρ μειαίσοι, ογτῖ ᾷ 

0 πράγματα αὑτῆς τολ δωπϑμῆσαι, καὶ Ὁ σῶμα τολμῆσαι ἔχω μάνα!» πῶς; ὅ 

διιύα μι. Εἰπὲ τῇ πόρνη" ζι με καλέ: ; οἕκ γῇ σεις ἀὐτῳ" τῦτο »δ ῥ οζκ ἔςιν ἐμόν" 
ἀλλότοκον ἔφ4. μὴ γδ τὴς πόρνης ὅδ] Ὁ σώμα: ; ἐγωὶ σῶμα πύρνης ἃ δέρμασι. τῷ ᾧ 
γμιναικὸς μου 541. Φοξυιϑητι ῷ Χοισὺν, ὁ Εἰπὲ, ὃ σῶμ ἡμδιλμώλη. Χοιφούδον. 

μα ἀἰκουέτωσαν τὸν ὼ αἱ γωινάμκες, ὼ Οὐροείτωσαι, τ ποῦ" αὐζῳς ὠκάλεσεγο ὁ Χολφῦς, ἦι 
ἱμὼ, 

τρίς, 

ἃς πλύτως ῳ  ἀγιασμῷ, ὼ λεγέτωσαν, ὁ Τί ἡ γευὴ τὶ τὸ τ ἰδίᾳ σώματος οὐ ὀδξωσιάζει, αν 

δά. οὐνόησον τίου Παύλυ σοφίαν Τιλέγη. ὌΝ πολλοὶ ὀγκρουτεύοται ἔχουσι στμι«- 

γὰς ὺ σώφρονας γευάϊας, Χ) ὁ ἵνα χω δυχρεώ ἐ ἐγκρατεύονται, Ἢ γένεται Ή τούτων Φιλϑ- 

συφία" “μοιχείας ὐπαυλασις ὀρ τὸν λέγφ ἐ ὕκασος εὐτολαυέτω ᾧ ἰδίας γωυαρώς. ἀ ἐκ 

αἰχωιυζ.), Ω Εἰσερχκ) κὶ Χ) καϑεζειγ)ἐ ἐις Ὁ θὐγζω γύκτα ὁ ἡμέραι,ὶ κατέχοι “ λἰδρα ὲ 

307, γευαικαι, αὶ ὅτω (ἰωα πῆ, κα χ᾽ χραζεικὶ ὦ βοα Μὴ Ὡἰποερῆτε ἀλλήλοις, Εἰ μήτι δὼ 

ὧκχ συμφὼν. ἐγκρατεύῃ, δ ϑελεις καιουδήσαι κα Ὁ λὐδρός σῷ, ὀκῴνος ἢ ἣ οὐ Ὥνπο- 

λαύει σῷ; ἀπέρχεται Ὁ ὃ αἰεζρντόμει, καὶ " λοιπὸνη  ἀμϑρτία κείνῃ τῇ σῇ ἐγκρατείᾳ λογί-: 
ζόπα. βέλτιον μ᾽ σῷ αὑτὸ χαλεύδεν, ἢ " μ᾽ Τῆς πόρνη. ἡ Ὡσηλαυσίς συ ὃ κεκώλυται" 

Ἵ ἢ ὠκείνης κεκώλυται. κ᾽ συ ἐὸν καιϑευδύόσῃ, Οὐκ ἔςιν ἔγκλημα μετ᾽ κείνη ἐδὼ κρν 

33 δυδσῃ, ἀπώλεσας συ ζῷ μέλῃ χαϑέζεται δὰ δωυ «αδὸν Εἰς τέων βὐνμωὼ τῷ ἀὐδρὸς χκϑ) 

τὴς γαυαμώς, κράζει μιὰ Ὡἰπυσερῆτε ἀλλήλοις, Εἰ μή, δ ὧκ συμφώνν. αἱ 

τἶν ἔλαδερ ἄνδρα, δὰ τὸν ὸ συ ἔλαξες γειυαϊκοι να σωφρφνῆτε. ϑέλεις ὁ ὀγκῥατεῦε- 
οϑαι ; πείσον ἐπ τὸν ὦδρας σύ, ἥα δύο ὦσι ,φέφανοι, σωφροσεούη ἡ ὁμόνοια " ἵγα μὴ ἡ σὼ- 
Φρϑσιοθη κα μαίχε" ἥα μι ἢ ἡΕἰραυν ὼ πόλεμος. ὑτὸν Κ᾽ σὺ ἐπ χρατεύη, ὠκᾷνος 5. αὑτσὸ 

40 ἵπηλυμίας ̓φλέγηται, λέγ᾽ 3 ὃ Παῦλος Μή )πορνθύσῃ, θύλέως φυρυξται, κυμαιτούται. 
μὴ ἀτοζερῆτε ἀλλήλοις, Εἰμήτι δ ὠκ συμφών. ὸ ἡ γδ Ὁ που "Θἔίρινν, ὠκάπόντα 
ἀγαλαν" ὁ ὁποὺ Εἔρίωων, κα Ὄ σωφρφσιμη λάμιπει" ὅπου ὀμνοια, ὸ ἐγκράτεια φεφανθόταρ 

ὅπου ὃ πύλεμος, ὼ ἡ σωφ οφσιοη ἰποτέμψεται. μὴ δ Ὡπτοζερῆτε ἀἰλλύλοες, οἱ μή π 

ΟΦ εγίοἷ, τοιλοῖς ΝΩη3 εὐ 

νι αΚορζιβδ. 

4. ΚεΡ. ζι. 

«Κορ, Κ᾿ “ἢ: 



πό; ῃ "γ.ὁ, 

Ϊο,6, β, 

αἰζορ.ζ. 9. 

γοΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

αν ἐκ συμφωνα. Ἂν πάλνζὰ αὐπὰ λέγων ν πιιύσομο. ῶ "ὃ πόμτα γυμφανγω)ϑ) μκα 

Παύλος, ὁ νυμφαγωγὸς τῆς οἰκουμϑμης. ὀχρὰ τούτο σύρε αἰογύνεται λέγων, Τίμμος ὁ γα. 
μθ9, δ ἡ κοίτη αἰμίδλντος. χα! Ν 0 διαούτης αἰντῷ Εἰς ω γαΐμον πρεΐμετο, τὴ ἑαυηΐ "ἡ 

παρϑυσίᾳ τὸν γαῖ μον Φιμδβ! καὶ δῶρρι ασολσιώεγκο. Ὁ γὸ ὕδὼρ Εἰς οἶνον μετέζαλε, ᾿τὸχὲ 

δαί με ὅζζω ὅσον βέλει. στὸν ὃ αἴογήσῃς, λάξε φαῤμακον τίω ((μυσοίαν, ἵνα μη πες 
ὀασῃ ὑμᾶς ὁ Σατὸμάς Ἐχαφος δζυ Ὁ ̓ ἑαυτοῦ γιψαϊκα. ἐχέτω . τρία ὙῬ ὅτι ῷ- τί: 

σα πο ρλονία, γομος, πορνεία. ὁ γαί μος μέσος, ἡ πορνεία κάτω, ἡ παρθενία ὀψω. παρ- 
θενία φεφ νον ἐχή, ὁ γάμος ἔποωνον σύμμέξον, πορνεία, κόλοισιν νὸ τί (φολον. βλέπε ὧν 

πῶς ἐγκρατεύη, Εἰ διωύασαι τίω αἰαϑένειδω τῷ σώματος οὐγέγκαι, ὁ μὴ λει τὸ 
᾿ 2 “  Φ{ῳΦ γε  Ὶϑ ἢ “ ΠΝ, “Ἂν 

μέζον αὐγαξζωσαι, ἵνα μιὴ ̓ ἷὼΡ τὸ μέδον καταξῆς, ὠαχερ οἴυυ ομόλλων κολυίξαν, εἰς χὺ 

τοσῶτον Εἰσέρχεται, ὅσον δευύώται ἐΐξελϑεῖν ᾿ στὸν ἢ Εἰἐσέρχοται, " οὐνοφ πόσον ὀφείλει γιὰ 

ἄιρῳ αν υτεῦτνλκφονσν τη ως στωῦτε ταμιεῖα πμέν᾽α. Τῆς 
ταρῆς᾽ καὶ ὑεῦβ τούτων ἀπόμτων θ296 ἐφήσωμδν τῷ Χοις“ᾧ, δτί αὐτο ἢ δόξα ᾧ τόχρᾳ-.. ᾿δαπα 
τος ζω ᾧ πατρὶ ἡ ᾧ αἰγίῳ πυϑύμιατ!, νιωῦ αὶ «εἰ, εἰς (ἄσ' αἰαίνας “δ᾽ αἰώνων. Αμώω. 

[] 

Λογιβ. ΕΙΣΤΑ 'ὝΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΥΠΕΝΤΗΚΟ. 
Ν ᾿ ’ "ἰὼν 

σού Μαλμού. . αἰρὶ μετϑυοίας. 

ΒΑ λείψανα τῆς ,ϑεσνῆς τραπέζης “Σαοδούγω ὑμῖν βύλομαι σί- 
δ᾿ μερον. δλλαὶ λείψανα καὶ τραΐπεζαν οἰκούσας, αἰγαπητὲ, μηδὲ το 

αἰιϑητὸν οἰ ασοτυ]θύσης. α γὸ κρέα χατακότήομϑρ, διλ αἱ γοή μα- 

χα διδῦωμϑν πγϑυματικοο, Οέχ οἶνον ἀχρατον ὠκλέομϑυ, ὀλλά 
! 2 ς Ν ΑΙ Κλ ἃ ἡ, “» 

λϑλϑν ὠὐνηχούϑρ υμδμ τῇ ὀζρενοία.. ᾿ἔχι (ζ γὼ τὴς αἰοϑητὴς τρα- 
᾿ πέζης ἐαν μείνη μίαν " δευτέραν ἡμέρφον ἴᾳ κρέα, Δα φλεέρε- 

ταὶ καὶ ἀπόλλυται ὕχῚ 5. “δβνοηματων, ἐαν ὅλον Τ' ονιαυτὸν αἰαμείηῃ, Ὁ δὔθος ὃ ἐ- 4 
αὐἶἶΤ τίω ϑθωδίδν “δἰποδίδωσιν. ἔμεινε ζὰ κρέα,ὼ διεφϑούρη Ὁ γϑόνῳ ̓ ἐμενεΐζᾳ νή- 

ματαρὰὸ ἐϑύει τίω οἰκείλν θϑύωδιθμν “δἰπτοδιδὸντα᾿ ἔφαγε τις κρέα, ᾧ Εἰς "Δα Φθοραν ἐπ χἠ 
γαρησεν᾿ ἔφατ Κις νου ματα, ὁ Εἰς ἀφϑαρσίλω ἐχειραιγωγηϑη. ἐφαγέ ἐς κρέαρὺ ὅ“ 
ρδύξα"» πολλζω δυσωδίαν᾽ ἐφανγέ τιςνοήμιατω θὐωδίας πνϑυμιατικῆς, ἡ ἡρθύζατο 
πολλ ζω οὐρετίω, αὶ (ἡ) πλησίον ϑὔφρᾳιε. ὁ τροφήτης διζυ, γ᾽ τοιαῦτα ἔτωννν, ἔ- 39 
λεγν᾽ Ἐξηρευξατοὴ καρδία ΜῈ λόγϑν ἀἰγαϑόν. σειλεύετωι ζοὶ κύματα παλιν, δλλ᾽ ἡ 
δχχνοια φηκέτω᾽ σείεται ζο σώμα τα, δλλ᾽ κὶ ἀκοκὶ αἰτοεμοὴὶς ἐξω. βλέπετε ζίνεωυ,ὶ μ( 
ἀἰκριξείας πσϑσέχετ τοῖς λέχϑμϑροις. ἴδετε ϑὲς ῷ βασιλέα ἡ παροφήτίω πολε- 

μοιώτω, πίπηοντα, ἐγέοθνϑμον, νυϑυτα, φεφόνόμϑμον, αϑακηρυηόνϑμον. ἐἰδετε τίω ἀ- μμῖμ 

εὗδτίαν ἐπερχουϑύζω ὼ ̓σφαζομϑμίω δ᾽ μετλμοίας. ὡς ἄρκτος ἐπῆλϑεν ἡ ἀμδδήα, ἣν 

αὶ κατέδαλεν' αἰλλ᾽ εἰσηλϑεν καὶ μετθμοια, ὃ ἀγέφησε, δ᾽ φαρμακον ἢ: τραὺμῖ, ἡ ᾧ σω» 

τηθλας ἐλπίς εἴδετε“ Ὡροφήτην εἰσιόντα ἡ ἐλέϊχοντο Τ ωροφήτίω ἰδ ετὸ Τ' βασιλέα 

ΛΟ πάσης φιλοσοφίας φέεοντα Τ᾽ ἐλείηον,δεγόνϑρον Ὁ τομὴν, αἰπαλοιοσύνϑμον ὃ σηπε- 
δῦνος. Εἴδετε δεασύτν φιλον,ϑροπίὸν λάμωυῷ, νὴ Τ νεκρὸν ζωοποιϑῷ. Εἴδυτε λέ- " 

αϑντοῦ αὐτὸν, ἡμζδτηχᾳ τῶ Κυρίῳ τῷ ᾧ ποδοφήτίου λέγοντα » Ὁ Κύριος" ἀφηκεῦ 40 ̓  

αἰοδοτημάσυ. ((μύτομος κἡὶ ἄξομολόγησις, ((μωτομωτέρᾳ. ᾧ κὶ ἰατρεία καὶ ἡ διίβρλωσι, 
Αἱ αἱ ΜΡ πυραγλάτων ἡμῦδτε, ὙΥΡῚ τὴν ρημούτων ἐϊξωμολογήσοιγο. ἐνθυσιν ὁ Θερ, καὶ 
ὃ ἑλχοςἠφανίϑη, ὃ τραῦμο: διωρθεν,ὺ κὶ ὑγεία ἐπθνῆλϑεν. δλλ᾽ οὐκ Κρκέϑη τὸ 

ΓᾺ 



Εἰς νι όημ. λογ.β.. . γος 

χω πτρεφήτης, λὼ μ᾽ τὸν ἐλεγῃρν, ΚΡ τίω δίϑρθωσιν, (Σ᾽ τέ ΘΜ" τραυμαί- 

ΔΜ τῶν ἀπό αγέμ, ἡ Ψδημὸν ἔγραψαν Εἰς τίω κἰ παύϑεσιν᾿ ὡςε(Σ πὴ μι. ζωῶτα ἡμέας 
( ἐκεῖνα παϑη “ἀμέοϑει ἰατοφον,ὸ τὸ ὠκείνα ναναγεον ϑμέοϑαι:λινθῥα,, ἀξ ὧν ὁκῶς 

2) ι ἃ, “ » ,ὁ.χι ο,'᾿ή᾿ ὃ ΠΡΌ  πῸῸΡ Ωρ» Ὁ “ιν 
γού ἐπαϑν, αὶ διωρ ων γν,ἔτερϑν τοῖς εἰύξις αὐξδεσεσοντοι Τῆς αἰτίης, δτολαιόαῖκι (οἱ ἐβοίς Κ) 

ς διορθώσεως. τίς ὅίωυ ὅξτν ὁ Ψάνγμὸς, [ὁ Ὡς ἡ ἔχιχραφὴ τῷ ῬάμιΝ ;ὠχϑυσω δι κοί. αἰ- 
χριξείας. Εἰς τὸ τέλος, Ῥόημες το Δαρίδ, Σαφώς ἡμᾶς ̓ ἐδίδοιξεν ἤ Ἐχνρζαφῇ τὰ 

ψάμῦ τίω εἰ πυύγασιν᾽ καὶ αὐτὰ ἢ τῷ ψόημα ζᾳ ρβήματω ἱχοϑα διδωξαιὑτῆς ΟΥ̓Κ 

γοίας τὸ ποῖος. Εἰδέναι μδντοι πσεεσύκει, ὡς ὁ μϑηόντων ἔχοι τσορωχδρθυσιν διηόλ:: 
μέφ᾽ 8,8 ὺ Εἰς τὸ τέλος δ) γέγρανω]αι, τῷ λόγε δηλθιώτος, ὡς ἔξ τέλος σε ΦΆν 

ιο πία. λα μηδεὶς αἰμιφιξονλέτω, Εἰκτ' τὸν τῆς μετ μοίας χαρϑν, παϑυφητικῆ ἡξί- 

ὡτο ϑύῤιτος ὁ μέγαις Δαζίδι, αὐτο} ὦ δχρὸ ΔΜ ἀλλὼν ψαλ δ", δὲ ὧν τίω" ἄξο-- 
μολόγησιν ἐποιή σοι, χϑυτου μια)!» δυνατὸν. ἡ 7 ὦ ὡὖ ἑτέροις ψαλμοῖφγνᾧ οϑύ.-- 

τοὶ )ή Ἢ ῳ τω πὐδϑχειυδίῳ Μαλμώ διορρήδίν ἡμὰς ἐδιδωΐξεν, ὡς Οὐκ ἐξερῃ. τῆς 

τῷ πνθύματος γαριτος. τὸ πνθῦ μα ὙᾺΡ σώ, φησι, Ὁ αὐγαθον μὴ λύτὸμόλης αὐπ᾿έμϑ. 
τς ἐγὸ ἥτησεν αὐτοῦ τἰραοϑίεαινδολια μὴ ληφϑίώαι Φυὐτίω ἱκέτευσεν... οἴχοσυ τν.. 

τῷ τοίγων φωτιζόμϑυος, τὸ πσϑϑορων ὡς καὶ ὁ λαὸς ὁ χο᾿ ἀστῷ βασιλϑυόμϑμος στεσεῖν- 

ταὶ πὐδανομίαις, καὶ νας “ἷρ τὕτων δὐϑιώας υφέξει, ᾧ ὡς ἐϊξανδραποδιάϑησεται, ὺ 

μέτοικος (ἡ Βαζυλώδι ἡμήσεται, (ἀωέγραψε τὸν ψαλμὸν αὶ ζῷ οἰκεῖα τραύματα 3.- 

οαπϑωνὺ τω λαῷ καζασκθυαζων κατάλληλον φωρμακον.} 
10. 1 Ἐλέησόν μεό Θεός, κτ' τὸ μέγα ἔλεός σϑ, . 2. Καὶ κῦὶ Ὁ πλῆθος Τῇ οἰκ-: 

πρρδυσυ δξαϊλεινον τὸ ὀὐόμημα μῦ. - “ΝΜ . 

[Καὶ ᾧῷ ϑαιοτάτῳ Δα( δ, κ᾿) ῷ δορυλιώτῳ λαῷ, ὶ τοῖς οὐ ἡμῖνφλί φχείμδμοις κολίως 

ἀρμύῆει ( αροκείμενα β΄ ματα ζΦ ΚΙ μεγάλα χὰ πταυμ ἰσομότρῳ δέται φωρμακὼ. 

ὃ δὴ ἡδὸν ὁ ὁ μέγας ἱκετϑύει Δια(ὶ δι ὅλον Εἰς αὐτὸν ὠκ γέ ϑίωαι ὧν ἔλεον,, "πᾶσαν 

25 δ οἰκ!ρμδμτίω πηγάω χαταχεναῖσαι τῆς αἰμδοῆίας ἴα ἰχνης "Θὲ κέγως ὅ΄ λύόμη μα 
καλῷ πλημμέλημαι διπλίωω ὙΡ̓ ἔχει τα νομα αὐ δάξασιν. δξαλωψονῷ λϑόμη-: 

μά μα]. Η᾽ κασας τῷ πσδεφήτα λέρρντορν Κύριος ὠφέλε ἃ οδδτεμαί σϑ’. 4ἰ δῶ 
πλέον ζητεῖς ; ἀϑύω ἐνγαρίςῶν, μϑμω δοξολογῶν. αὐϑεηρεϑη ὧ αἰ τη μοί μιν, βίλο- 

Αι ὦ τίου ἀλίι ἀφωνοϑίώωω " αὐἰδεηρέϑη τὸ ἕλχος, βείλοκιαι κ") τέω ἐυμορφίλυ α:- 

30 πολαξζῴ. πσοϑσέρ ὙΕΤαΙ τοίμωυ ᾧ λέγει, ἐλέησθι μεὸ Θεὸς, λέμψᾷᾳᾳ κατορθώματα 

τῇ βίϑ, δλλαὶ πίω φιλαν,ϑοοπίλυ τῷ δεασύτυ, ἘχῚ (δ ἔλεον καιτα φεύγων; τὸν κοινὸν 
ΔΙ ἀπόύτων ἡμδοτηκότων λιωϑμα. ἐλέησον με ὁ Θεὸς. ὁ) θλεός συ ἄφατος, καὶ 
λθγϑν αἰπυβθαίνων, ἑρμιζυνευϊϑέωαι μὴ δωνανϑμος " αἰμδοτωλῷ αὐραμυϑία, δνλα 
ξ διχαίῳ αἰὐσφαίλεια πολλή. Ὁ ἘΝ αἱ μοτωλοὶ μόνον ἐλέῳ σώδονται , δυλλαὶ ἡ δίκαιοι 

35 ἐλέῳ τειχέζονται. να μαίϑης δι δίκαιοι ἐλέῳ τειχίζονται, ὦχϑυε τί φησι τῳ Πέτρῳ, 

τῷ φύλῳ, τῇ χρηπίδι, τῳ “9. τϑτοκληϑωτι Πέτρῳ, 3 τῇ πίςει πεπετξωνδμος 
μὐ. Σύρον, Σίμων, πολλαΐχις ἤϑόλυσεν ὁ Σιατθμάς σινιάίσει᾽ σε ὡς Ὧν σῖτον " ἐγὼ 

ὃ ἐδεηϑέωυ οὐξὶ σα μὴ ἐκλίση ἡ πίςις συ. ὁρῶς δζι αὶ (Ὁ δίχαιοι ἐλέυς χοιζοσι, 
ὕα ὼ ἐξ αἰ δδοτωλών δίκαιοι ἄμωνται, καὶ ἵνα δίκαιοι “Ἄμονϑμοι, μϑῥωσι δίχαιοι. καὶ 

να΄ φογδβς υὐπύςολος ἐξ ἐλέκ" ἐλμεν» τοιοῦτος. Χαυν ἔχω τω οὐδεν μιοἰσαντί με Χοι- 
φῷ ἴησῷ, δι πισον με ἡγήσοιηο, ϑέμϑμος Εἰς αἰ οκονίαν, τὸ “αοϑτερον ὄντα βλάσφημον 

ὲ διωκτίωυ ᾧ ὑζξοιςήν. ητῶς δξζω ἐσώθης ; Αλλὰω [9 τϑτο ἠλεηϑίωυ. ὁράς ᾧ τῦτο 

ἐλέῳ σωζόνϑμον ; ἐδίωκεν, ἐλυμαίνειο τέο ὠκκλοισίαν, ὀῤέασα ζῳὰὶ ἀμπέλι, λύκος 
ἐϑμεν" 

Διικβ, λα, 

ὦ.Τιμα,ς, 

Γ Τις 4.4, 

Πρρξιν, γ. 



γο4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

ἐμόν ̓ παροφήζω αὐόγνω,ᾧ ᾷᾳ ποδοφητενομδνα, “ϑρίωόμοι ὁ Ὁ πατιῶν νόμν ζηλως- 

Πρῤξ, 0... της πσοοφήζς ἀνέγνω, ἡ Ὧν πσοϑφητένγιντα σέ ἤδει. “πῶς δὲζω " ἠλεήϑη; Σαὔλε, "δθδρν, 
Σαῦλε, τίμε διώκεις: ὦ φίλαν, ϑφόνπίας τῷ δεαυύτυ, πού κατέξη ; Θεὸς δυ ϑρόπῳ χνδι 

Ι ! Ἃ Ι λς “7 »"» Ν ᾽ν» ᾿ .. ε 
λέγή, αἰ μα διωχεις ' ᾧ πατέρα ᾧῷ βασν μμέμειτα . Ὁ Ν ὦκῴνος τω δήμῳ τῷ Ἑ- 

(δ χ. τ.γ. (ρᾳϊκῷ λέγ “Λαός μιν, τί ἐποίησε σοι, γί ἠἡδικησαὶ σι, 5 πἰλίιωωώχλυσα σοι͵ Διο. ζς. 

Πρᾳξεϑ, ε. 

χρίϑητί ΜΙ} ὼ ὁ ὑὸς ἐν τῳ Σαύλῳ λέγ ̓ Σαῦλο, Σαῦλε, τί Με διώχεις ; χἱ δ 

ὄκῴος; τίο Εἰ, Κύριο; θύϑέως τέω δεαουτείλν ὡμολόγησεν. Εἶδες ψυχίω ϑυγνώμο.- 

να. τἷς Εἶ, Κύεμε;: ἐγώ Εἰμιϊησῶς ὁ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις. ὦ σοφίας δεασέτῳ, 

διὸ τί μὴῖσπον, ἐγὼ Εἦμι ὁ ἡὸς τῷ Θεοὐ ἐγώ Εἰμιὸ ἐν Φρχῆ λόγϑς, ἐγὼ Εἶμι 

ῳ δύξια κἀ ϑήμϑνος τῷ παζϑς, ἐγώ Εἰμιὸ μορφῇ Θεού αὐσσβχὼν » ἔγω Εἰμι ὁ τὸ 

(δ ὑεανὸν τείνας, ἐγώ Εἰ μὲ ὁ τίω γώῶ ἐδραΐσεις, ἐγώ Εἶμι ὁ τίω θα λαοσθω" ἁπλώ. Ν 
σία, ἐγω Εἰμιο (ἂν αἰγίξδλος ποιήσας, ἐγώ Εἰμιὸ πὸρμτωχοῦ χων (αὶ πόρτα πλῃ. 
ραΐν, ἐγώ ξ μι ὁ ττϑϑ αἰώνων ὧκ παίδϑς ιμννθείς ; ὀχρό τί μὴ Εἶπε τὰ σεμναὶ ὀχφαὶλ χεὼ , 
ὑψηλοὶ ἡ μεγάλα, δλλ᾽ ἐγώ Εἰμεὸ ΝΝαζωρᾳίος ὁ Ὡσὸ τῆς χάτω πολέως; διότι ἡγνόαι Ἴμῶι 

εἰυτὸν ὁ διώκων. Εἰ) ἡδὰ αὐτὸν, Οὐκ ἐμ ἐδίωκεν. ἡγνοει δι ἐκ τῷ παΐζος ἰὼ ὁ. τ; 

νηϑείς " ὅτι ὃ διὸ Ναζωρέτ ζω, ἤδει. Εἰ δῶν Εἶπεν αὐτῷ, ὅτι ἐμὸς τῷ Θεού εἰμι, ὁ 
τ Φρχῇ ύχϑο, ὁ τὸν ὠἰροινὸν ποιήσοι, Εἴχω Εἰπείν᾽ ὅτι ἄδλλος δβὴν" ὠκῴᾷιος, ἡ) ἄλλος χἷῷ 

ὃν ἐγω διώκω. Ἰζυωήκαῦτο αἰ Εἶπον; Εἰ Εἶπον αὐτῷ ὀχφα μεγαίλᾳ ̓  ὑψηλά, ΕἾ. ᾿ ᾿ 

χον Εἰπεῖν " ἄδλλος δϑίν, σέκ ἔςιν ὥπ ὁ φαυρωϑείς. αἰλλ᾽ ἕα μάϑη , τί ὠχῴνον 

διωώχει Φῷ (ϑρκωθώτα, “ἰμορφίω δούλυ ααλαζξόγτα, Ὁ κἶθ᾿ ἡ δ; αἰαςραφέντα, ῷ 29 

φαυρωϑέντα, τὸν διπυθαγόντα, ᾧ ζᾳφόώντα, τὸν ὀϑαςαγτα, Ὧν στὸ τῷ κοίτω χωρῖν, λέ- 

γἡ᾿ Εγὼ Εἰμετησῶς ὁ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις, ὃν" Εὖδες ἡ γνωοίζεις, τὴν ΚΟ ὦ ΧᾺ 

ὀϑαςραζφέντα. δος τῦτο θύγέως τίωὐ δεαποτείαν ὡμολόγησε. χατέζη ζοσῦτον ὁ δὲ- 
αὐύτης, ὅσον ὁ δούλος αϑαξίωαι ἡδιιώατο᾽ ἢ ὀχ τῦτο ἡλεήϑη. ἐλέησόν με,. Θεύς Κ᾽ 

Ματθμεικθ, Ὁ μέγα ἔλεὸς συ. ᾧ ἡ Χαναναία, ἘχῚ τὸν" ϑμα τῦτον καταφεύγει ᾿ Ἐλέησόν με᾽ ἡ τ, »ἷω 
θυγάτηρ μῦ κακαῖς " δαμμονίξοται. πὸ γδρέλεος, δξέτασις Οὐκ ἔςιν᾽ πε ἔλεος,δι- χἱκῖ 
καςήρλον αὶ καϑηται᾿ ὙγτΉ ἔλεος, ϑυϑιώαι Οὐκ αἀἰπαιτοιῦται᾽ ὅπου ἔλεος, ὀμεξέταφος 

οἡ σωτηρία," ὅττν ἔλεος, συγχωρήται ἡ εἰπολογία, ἐλεηϑέωαι ζηταῖ μόνον. τίνος ἐἕ- 
γεκεν ὐπτατῷς με ἐυθιώας: ἅπαξ ἔλεον ζητῶ, " ἀαίβίεργον σωτηοίδν. ἐλένσενμεο γᾷ 
Θεός, κι ὃ μίγα συ ἔλεος, ᾿Εἶπες μέγα, Εἰπὲ πέσον; Οὐκ οἴδω. ὅτι μέγα, οἶδου γ0 

καταμετφῆστω Ὁ δια μαι ,καταλαξᾷν Οὐκ ἰούω. οὐκ οἶδα, τίω ποσότητα τῷ μεγί- 

οις, ὕ κατωλαμϑμᾳ ἡ δζένοια, ἐχ' ἐρμευει γλώδονσω. βλέπω δ᾽ ἐλέους τοῦ καβο 

πὸν μέγὸμ. Εἰ μὴ γ} πολυ τω μέγας, ὀλίηϑι αὐ ἐσώϑησειν. τὗτον τὸν ἔλεον ᾧ ὁ εὐ. 
εἰντι ἐχιδείκψυται. ἐλθαν νὰν ἐλέῳ πόζα ἔσωσεν. ἐλέησόν με, Θεός, ὁ λιμέω οι. 
κύμαντος, ὁγαλίωης γέμων. μέγας ὀϑύρυθος ἿΜ ἀἰρδοτημῦς (μϑ, δλλαὶ πολλὴ ἢ ὧν 39 

σφαλειω τῆς τῷ δεασύτε μι φιλαν,ϑεφπίας. ἐπμεν» αὐ, 965 πος τῦτο ἐλέοις, Εἰ 
μήτρθυ ἦλθα ϑὐλϑωρώώ ᾿ τϑν φιλαν,ϑοφπίας. ἔϑβετο ὕπερ ἧς συ γα γίνη σύ, αὖ 
οὐκ ἧς᾿ τῦτο ἐλέους. χαὶ ἐλθαὶν ἐνθέως νας ἐκαίλεσε; μείχϑις. μετ᾽ κείνας ἠα: 

πολωγίιω. μετ᾽ ὠκᾷνον; πύριζιυ. μετ᾽ ἐκείνζωυ; ληφήν. μετ᾽ ὠκᾷνον τίνα ,βλάσφι- 

μον. ὦ χαμνῶν αὶ χοὐϑοιϑόξων πραγμάτων. ζὰ ἀκροϑηια, τὴς" κλοϊσεως,κ" τυξαν ῖ 
αἰμδοτίας . δίϑτι χακχῶς διέκειτο ζοὶ τῆς οἰκουυϑμης πράγματα (ᾧ δ Ν᾽ χἰσασε- 

(είας ἐτυραυνοιεῶτο, (2) ἐν ᾿νδουσμῷ καὶ ἀἰσογνώσει αἰ πσὸ τῆς αἰμδρτίας κατείχοπο μι 
 τϑν τον ἐλθὼν ἰων (αὶ ἀκροϑηια, " ν καλέσῃ, κἱ ὄζον τον τοίνωυ ἐλθὼν ὧν πσϑϑοιμίων ζαὶ ἀχροῆηια, ἡ τῶν πορϑημζοτηκότον ὧκ " Ἂ 

" ΑΨ 



Εἰς ὃν. Τα. λογ. ἢ. ὅ75 

ἥα μηδεὶς μῦ' ζῦτα Ὀὐπογηώσκῃ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας. αἰσιθὴς, οὐ νόσοι (ὧι ὧν μά- 
»ϑίς. αὐπαῖξ εἰ; ; οὐννόησον τὸν τελωνίευ, αἰκαλαιρτος εἴ; ; οὐνόησον τίω πορνζωυ. δυ- 

ἡγοῶδνο ΕἾ; εἰνεόησον τὸν λῃφίω. φἴθανομος ΕἾ, εὐγνόμσον 1: βλοίσφημων Παύλο, 

ὶ μῷ ὑπ Σσυφολογ᾽ πσόστερον διωκτίωυ, κὶ μζ' ζωώτα ἐυαγε ἐλιφήν πσϑότερνν 

βίλθιν ὼ κῷ 'ζᾳ μυμεφαγωρρν" πσέστερον ζιζαύιον, ὼ κζ, ᾿Ζῶτα σῖτον ᾿φέῦι- 

ὀιννὶ- δϑν λύκον, ὦ μῷ ̓ζὑτα ποιμδία ἢ πσϑϑτερον μόλυξδὸν,ὼ κμῷ ὥστ χευσόν" πρϑ9. 

αἷθ. περϑὺ πειρριτέωυ κα ἡ κουτα πΌΥΤΙ φὴν, ΤΟΣ τα κυξερνητέωυ᾽ πυϑότερον πορ)οιώτο τίω 
, ὀκκλησίον, “( ζυτα πιτευόρϑνον ὠκαλησίδρ᾽ κοϑϑτερον ὀκκοτόοντοι ζς μ- 

πέλυς,ὁ ΚΦ ζωῦτα φυτυροὸν γυνόνϑμον᾽ πρϑῥτερον κοϑαιρφιώτα (ναὸν ὁ κΟ᾽ ζώ- 
10 γα οἰκοδόμον γυόνϑρον. Εἰδὲς αὐπρθαλλυσεω χακίδμ, βἷδς ἀχμείζεσαν “ρετέω. 

Εἶδε τὐπόνοιαν δούλν, Εἶδες φιλαν,ϑερπίὰν διασοτ. μυΐ μοι λέτε, βλόσημός 

Εἰμε" μή! μοι λέγε, διώκης Ε αἰ, αἰκαιλειρτὸς Εἶμ, ἔχεις πόμτων (αν πυοδείγμα- 
γα. Εὖ οἷον θέλεις λιυδια κατάφυγε. λελεις ν τὴ (νη: λέλέρο ον τῇ ἡ παλαμᾷ: ὧν ἐῳ 

τῇ κανῃ ὁ Παύλος, οὖν τῇ ἡ παλαμᾷ ὁΔαξί4, ἐμή μοιλέτε σσέτφάστις, μη μδι ὄκφον. ἥν- 
ίς μἶντιρ ; μετλμόνσον. μυνολαΐκις ἡμδότες: ; μυριάκις μετλμόησον. τα (ἀμελῶς ἐπα.- 

λείφω ζάφαῤμακα, καὶ α τίωω Φλετμονίω καταιέλλώ, οἶδα». ὃ ὁση τῷ ((μωάφδοτος ἡ 

, ἀτιμία ἿΜ ἡεϑρτηκότων, οἶδα, " ὁση ἡ πἰπύγνωσι. ᾿ἐφέρηκεν ο  ἀζρέθολος ξίφος αὐκοναῖν, 

᾿ὶ λέγων τα πὶ ῥήματα ̓δλίω τίω νεότητα συ καυτήακωναι, 4 βιον σι ὅλον αἰπώ- 

λέσες. ασεύτερον ἧς πορνορ, μ᾽ πων ἧρππιστος οἐπλεονέκίησεις, Ἰπχιώρχησαις, ἐθλασ.- 

20 Φήμησας. ποία σοι ἐλπὶς σωτηρίας; απώλι" λοιπὸν Ὀὐπύλθυε καὶ τῷ παρόντος βίν. 

ζωπτ ἘΔ αθόλν (ΕΥ̓͂; ῥήματα, δυλά ἐμὰ ̓ὠαντία. ἀπώλῃ: διλαὶ δυύασοι σω- 
ἐμὶν ϑίωαι. ἐποριόσεις : ; δλλαὶ δευύασαι σωφρϑνῆσαι. ἐμοίχευσεις; λα διυύασαι ἡ σω-. 

τείας τυχεῖν. ἔπεσες λα διυύασαι αὐα'ἕωωαι. μμικρ  μιετϑ μοιαὶ συ, δρλα με- 

γάλη δ διασότυ φιλαν,ϑεσπία. ἐφόνδυσας ; ὀνλὰ μετϑρ όσον. ἐπλεονέκηστις ; 

15 λα μοπάίγνωϑι. ἐμοίχευσαις ἢ ; δλὰ Ὀἰ τύνη. ἐπραυματίαϑης ; δλλα ϑεραπτά- 
ΔΉ. ἕως ὅτε ἐμιπνέεις, εἰν » ἐλάτῃ ἡμέρᾳ, ἐπ᾿ αὐτὴς δκλύῳς, ἐδ ἧς κείμϑμος ψυχῤ- 

νράαβλ. “βγῶ, μέλλων ὀξιώαι τὸ ϑεατον τοτοὺ τὸ  βίν, ὅτε μετὸμδησοι. " τὸ  χαιοϑδ κα ω α- 

μηνί μχϑεία ν᾽ κωλύει τὰ Τ ἘΘεοΐ φιλφνϑεφπίὰν. τ μοι λέγε, “πως, ἡ ποίῳ ζῴητῳ εἕλ- 

Ὁ κυ γέμῳ ὺ γραυμούτων ἐμιπέπλησμαι" ὧ ἐλάτῃ ἡμέρα, δια μαι ἐξομολογήσει, 
᾿ς 30 διίασαι, σφόδρα, διυύασαι. ὧυξαι ἐλ εημοσιουζωυ ἐργασαι, ον δἰ ϑῶῦο κατάλιπε 

πἰωχοῖς, συ κεῖ ἀπέρχῃ, ἡ Ὁ ἔρχϑν σύ μϑβει. χαὶ μή μοι “ν᾽ αἱρετικὰν τίω γνωμέων 
᾿Εἰσατε᾽ μή μοι λέγε, παῖς σώζομαι: ; ὁτὸρ ἐργάζηται Θεὸς, βϑιωας μή ἀπαίτει ἐ- 
᾿πειδὸω ὀκάνος λαφαπγάσι, μὴ ̓ὀἰπογίνωσκε. ἕφηκεν ἰαζ9ς τὰ τόμϑων ̓  μωολα ἐπάγων φαρ- 

μαχα ᾧ εἰ λέγεις, πώς ϑερασγάᾳς, δνα ὐϑαγορ τῇ τύχη. τῇ (ἑωδούλν τῇ 

,. 3 τέγη κρἰδαγωρές, χα [ πδεερ; »αζη" ὦ τῆτῷ ᾿ Θεοῦ φιλονϑονπίᾳ ν αἰϑαχωρῶρ; 

μη λέγε, πος: ἰδλα λαυμιαζέ, μ]] ἐκπλήῆε, δ λὰ δύξαζε. ἐπεὶ ἱἐρωτα σε κεὶ- 
τ γὼ, πος ληφῆς ἐσωϑη; ᾿πόρται Φ βίον αὐτο ἐν Φώρις, ῳ σφαγαῖς, -ῳ «μασιν ὦ. 

“πέλεσε, Οἴγοις διωρυξεν, ὁ θσίας διήρπασεν, δἰ μετέγνω, μετενόησεν ον τῇ γῇ ὦν. ΓΩΝ 

αὐϑεσίποις χατεδικα θη, καὶ «δα Θεοῦ ἐφεφανώνι. ζωῆς οὐκ ζω κύρλος, ᾧ βασι- 
40 λείας ἐλύον κύριος. ζὰ εγζαῶϑα, ἀπώλεσε, Ὁ ὁ  ὀ κεῖ ἔλαᾳξε. πώς ἔλαζον, Εἰπέ 

“μοι; ἐνὶ ῥήωτι. ᾷ γὰ Εἰπειμνήνϑητί μὰ Κύρμε οὖν τῇ βασιλεία συ ὁ Ὁ ρ βῆμα ἴλω- Δεκ, κγιμβ, 
σεν» αὶ Ὁ ρῇ βμσ. ἴρωσε μόνον, δλλαὶ αὶ ἡ ἡτῷ Θεοῦ φιλον, ϑοφπία, κιρμεϑεῖσα τῇ ἢ μετὸμοίᾳ, 

᾿ ληριν ἐποίησε φὐϑαδείσῳ πολίτίων. πούς; ςῴνο εἴδῳ πῶς. μή με ἀπαίτει ἐφ. 
πον. 

ὉΝΣ 
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Τωας: 

Δρινιγομῇ. 

γοά ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙΑΣ 

πον. σω ϑέευαι ζνταΐ μόνον, εἰ αἰξεεργαζομοι “᾿ (θ3πον τῆς ὑγείας απαλλαϊξον με, πα. 

εϑικφιλεῖς ᾧ ἰατρῷ, τῆς αἰῤῥωείας, ὶ ὁ τολμᾶς Εἰπεῖ, πῶς" Θεός ὅβην ὁ σώξωνσι͵ ἡ 
πλιμᾷς Εἰπεῖν, πιεἰς, πόσοι μοιχοὶ, μαλακοὶ, Ὥοσιγοχϑίται, πῦσοι Ῥχὶ τυραινίδι αἰ. 
λισχϑνϑμοι δεσμωτήρμον οἰχούσι ; μινθίαι χατηχϑοίαι, πικροὶ (ὦ ἐϑροὶ, διωυαςεία με-. 
ἀλη. γβυει ὁ βασιλεὺς μόνον, ὃ αἰφίενται." βασιλεὺς, ὁ((μωδουλὸς μα γὺ Εἰπορ- 5 "ὲ σὴ 

ἐμ φυοίδα, αὐἰθεξέζληται ; συ ϑδὲν στὰ ἐον ἔχει τῆς ἐσίας μια, Ὁ αὐτό μοι φῦλον 61 νάνι, ἡ 
ὠφίννται "ὁ μικρ κα" γραμματεῖα, χαὶ ἰπολύεξτα ὁ κατάδικος. Οὐκ αὐῤχων ὀμτιλέ- 
“εἰ, αὶ δεσμοφυλαξ ὀῤτιπίπηει, ναὶ νόμων αὐνθεντίαι ὀυτίκεινται " δαὶ Ὁ ἀξίωμα τῷ 

βασιλέως “Ψ ὠπαλλαγὴ " τῷ χατεηϑυϑύν. χαὶ ὁ Θεὸς, ὁ ὖΨΜ" ἀήέλων ἡ Φρχαγέλων 
ΝΜ ἢ» 

διασότης, ἐδὼ γεύσῃ Μόνον, σῶσαι ε διώατωι ῃ κ᾿) βασιλεὺς ἅ ἂν ἀφῇ, κϑλοίσεως ἀἰ- τὸ 

φίησιν, ἐν ἀμδο τας" ὁ ὃ. δεασυύτης μῦ' αμδοτίας ἀφίησι. λέγφ, ἐϑέλω ῷ μοιμδν 

6 7ιαι μοιηϑν, καὶ ὁ λόγϑς αὐτοὶ ἔργον ἐϑμε». λέζει, ὁ πύρνος μῆ ἔξω πόρνος, ὶ ὁ λὸ- 

99 αὐτῷ μετέξαλεν ὠκείνε Τ᾿ ὅϑπον, ἢ ἠμόλωυε τίω αἰοδοτίδν. χαλΐνα, μαϑης τ 
ἀκριξώς, ἀκυε. Εἶπε, ϑόλω δμέοϑαι ἐρανὸν, ἡ ὀλνετο ὑρρινός᾽ ϑέλω νέαϑαι γάῦ, 
χαὶ ἐΐμετο γῇ, ὶὶ μὴ σα θσία ἐκείνη συ ἔτη ̓ θέλω “δμέοϑαι ἀγίέλυς, δῆμος ἿΝι 

αγίόλων ἐϑμετο. σίας νοεροὶς αὶ σώματα μυὴ ὑφεφηκότα ἐργάζεται ὁ λθγϑς αὐτν;, καὶ 
αἰ μδοτήματα λῦσαι καὶ διυύαται » τί χὰ  ἔθ1ν αἱ μδυτία ποὺς τίω τῷ δεαυύτε φιλαι- 
εϑοφπίδο ; ὍΣ αἰ χρη, αὐέμος φυσα, καὶ {9 στόται ραλνη "Θεὸς βλεται ἡ ὑπα- 

δϑιλύεται ἀπε ; τω λέγω, ἐχ ἵνα βαϑυμοτέρος ἐργασωμαι, δλλ να ὑμᾶς Εἰς 

πίοιν ἀγάγω ωροσδυχίας μείξονος κα χρ"ποτερρις ἐλπίδος. μηδέποτε ἀστογίνωσκε, ὦ αἴ- 19 
«ϑοφπε᾽ ὠκείνυ ἰπύγγωθι τῷ τπογινωσχϑγτος “ ἑαυτὸν. οὐγνόησον τοίγιου “- μέ γὰρ αγ29- 

φήτέω τῦτον, Τ' Δαζὶδ λέγω, (Τ᾽ τίω τῷ πηϑύματος χάολν, μ(' τίω «οοὶς Θεὼ 

“πϑρισίαν, κ(τ' χατορθωμῶ πλῆθος, κα ζϑπαια Ὀσοαῦτα, ὀϑακηρύῆοντα λέγϑντα 

ἐλέησον με ὁ Θεὸς χτ' Ὁ μέγα ἐλεός σα. Ἐχὶ ζω πέλαα)» ς ἐμαυτὸν ἥπλωσα, τὴς τὸ 
διασοτυ φιλον, ὁ» πίας . ᾿) ᾳ θέλεις, Εἰπέ ΜΙ; ἡκϑυστις τὸ “σϑόφητα λέγονπς᾽ 1: 

αὶ Κύριος αἰφῴλε τὸ αμδοτημά σου. “ἰ πλέον ζητεῖς :Ὁ" ζητώ τῶτο μόνον, ὦ κάλλος 
μιν ζητω, τίω αϑρ ρβησίλυ μα ζητοῖ. χα χατα τὸ πλῆθος των οἰκ)ιρ δ συ ξώλιι- 
ον τὸ ὀόμημοί μα. ὁρᾶς “ζητεῖ. Τἰ δζῶ, οὔκ ἐξηλειται , Ὧ ἀλλοϑέλες; Ὁ 

3. Ἐπὶ πλῴο πλιωόν με πὸ α δ τίας μα, ἡ δἰ πὸ ὁ αἰὐγομίας μὺ χαϑεύρλσέι με. 
τί Ὁ» ; πλείονα ζητῶ, , μείδογα λαμισπηδῦνος χαθευρϑτητα ἐχὶ πλάι πλιωδν με 9 

ὐπὸ τὴς αἰδοτίας μὰ. 4 γδ  ἐποίησεν,ϊνα ἄμηται; πσοόσεχε μ(' ἀκριξείας ᾧ ληγω 
πσϑέσεχε, ὦ (Ο(ἰώτεινον σείντον. ὁ ἔλεος τῇ Θεοδάφατος, αγερμιυυϊδυτος, καταλη- 
φϑίώνι μὴ δια νϑμος, ὑχυῥθαίνων νοιω, νιϑϑὺν λογισμόν. αἰλλ᾽ Εἰ αὶ Οιούτις ὅδιν δέλος 
τῷ Θεού, ἵνα μεν (Ὁ ὁῤ,ϑό» ποι αἰχαίραφοι ὅἌρωνται ἐλεύμϑροι, γοείδν ἔχει ὁ ΤῊ ΠῚ 
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.« κδ ! “,Ἥ.ὖ, ε ἢ »,.8 « 3 ΠῚ “19 Ι κι 
ΝΕ πσξλλα: ὁ λέγω. Θεὸς ἐλεᾷ αλλ ἐν ἁπλώς ἐλεῷ, αἰλλα λέγη" δὸς συ, ΜΝ 
Δι ποτε τ οἷον ἐι λέγά. μυολα ἔχεις αἰ τημαίτων φορία, ἐχὰς πλημμελήματα πολ- 

δι᾽ γόλὼ αὐτὰ χουφίσοι. δὸς ἡ σὺ χᾷονι᾽ Οὐκ ΤΥ ἐγὼ σῳ γρείαν ἔχω, ἀλλ ΤῊ 
βύλοισι χα σέ “ι (μωειτινέγχασϑαι εἰς τέων σοϊυτῷ σωτηρίαν. καὶ πῶς; ἐγὼ λέγω οἷο 

ὁ ληςῆς ἐσωϑη, ὦ τοσοῦ του ὀλυσεν αἰ δο τήματα" αἰλλ᾽ οὐκ ἐλέῳ μόνῳ,αἰ καὶ ἡ τῇ αὺ- 
“4 . ἢ ΝΜ “Ὁ ᾽ ε ,, ,} 

δ πίςει. οι "ΣΡ φησι Μυήκϑητί μι Κύρας, ον τῇ βασιλεία, συ “ἰ εἰσίωεγκεν οΘέὸς 940 
ε 3 « . Ι 

Ἔ σωτηοίλυ κὲ ἐκείνα ν λύσιν αἱ μοτημνώτων 4, Εἰσίώεγκεν ὁ ληςὴς Εἰς τίωυ σωτηείὰν 

τίω ἑαυ, πίςιν. ποταττίώ; μεγάλξυ,ψαλίω, τῷ ἐρανὰ αἰτὐ]ονϑμίω. πώς} ἐγὼ λέ: 

γ. Ινδαῦοι Εὐδον νεκρὰς ἐγήοφμϑμοις, λεισόϑις καϑαιρϑυϑῥοις, δαίμονας ἐλφμνημιο 
ἷ τ) 



μ 
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ψς, ϑιύλαηὸν χαλιγόρδμέω, »" πηγαίζασαν, ἐθιὼ , φέρθνᾶρον, αἰςέρᾳ " φέροντω 

μάλϑιᾳ, τίω ἀνω, τίω χῴτω κῆϊσιν δορφφορϑόσαν, ᾧ μῶ' ζωτα πόρτα ἐξαώρωσαν 

αὑτὸν (ὃ ἑαυ 'Ῥ" ᾧ πϑύτων δεασύτίων. ὁ ληςῆς σὐνὲν πότων εἶδεν, αλλ᾽ ἐμτηυόνϑμον, 
ὑδριζόνϑρον, λοιδορου ϑμον᾽ ὁ σέκ ἐσκὸμδουλίαϑη, αὐλλα βασιλέα ὡμολόγησεν. ὁρᾶς 

ΣΤ πλαΐς ἡλεήϑη, ᾿δηαὶ ὼὶ αὐτὸς εἰσήνεγκε ἰδεῖ γὃ (ὃ ἐλενίνϑμον αὶ αὐτὸν ὦ εἰσ-- 

φέρειν " εἰς τίω οἰκείαν σωτηρίαν. παίΐλιν ὁ τελώνης ἁρπαξ ὧν, πλεονέκτης ὧν, πῶς ἐ- 

σώ ϑη; παρῆι Χοιφὺς ᾧ λέγή αὐτῷ Δεῦρο», ὐκολουθᾳ μοι.κἡὶ αγαιςαὺς ἠκολούθησεν αὺς- 

τῷ. ὥαχερ δΐωω ὁ ληφὴς ὼ ῥῆμα εἰσίώφγκεν, ὅτω χαὶ ὁ τελωγής τίω ἀχολουϑησιγ αὐτῳ 
ΗΝ Ν ,, Ι ᾿ ῇ »} “Ν 

πϑρέοαν. ὥασερ γὸ ὕχὶ ἢΜ' κα μψόντων κὶ νοσή μασιν ἀμιώτοις κατεχομνϑμων,χ» πολυτε-- 

)0 λων δεονθύων φαρμάκων, ἐδὼ εἰσέλθη ὃ ἰαΐξ9ς, ὼ ἐἴπη “θοὸς ῷ ἀρῥωφον᾿ πολλων 

χρεία ὅθ᾽ εἰδῶν δὸς χατασχθυ ζω Ψ φαρμάκου λέγή ὁ νοσῶν, ἕν ἐχω δοόναι τοσῶτον, 
«ἰωχείᾳ κατέχομ αι ἢ λέγ προϑς αὖον ὁ ἰαίζϑς, Ὁ αὶ Ὁ δὸς μοι εἶδος, ᾧ τὰ ἄλλα παὺ- 
τα πον ἐμαυτοῦ "ϑέχω ὕτω ποιξ ᾧ ὁ Θεός. δξομολόγησίν μοι δὸς χαὶ δείκρυα, καὶ με - 
τὸμοιαν, κα) αὶ ἄλλα ἰπὸ τὴς ἐμῆς φιλον,ϑοφ»πίας δωρφόμᾳ σοι. τῶν οὐ ρακαλᾷ 

. Δαῤὶδι τῷ ὥἰποπλιῶαι ζοώτα. Ὧ( δῶ ἐποίησεν ὁ Δαζίδ; 4 πϑρέοκν ὁ Δαζιίδ,,ἐ- 

λέισον με, κὶ ̓τὶ πλῴον πλιῶδν με ᾿οἰπό τῆς αἰνομκίας μινρὺ ὐπὸ τῆς αὐϑοτίας μὰ κα-- 
ϑαίρισον μᾳ. ἤδη γδ, φησι, ὄζρ᾽ Ναθαν τϑ πσο»φήτε τίω ἀφεσιν δέδωχας, ἃ ῶρκμ- 
φοροὶς ὃ πϑρτοδιυπαῖς, οἷον νας καυτῆρας ᾧ Ὧομοὶς, ττοϑσενήνοχαις μοι᾿ αἰλλ᾽ Εἶι δέο-- 
ΜῊ βυμματων, πολλ ζω τῆς αἱ εὗοτίας εἰσδέξα νϑμος τίωω δυσοσμείαν. ᾧ αὐὖϑίς με ζοίγυν 

10 πὐπόναψον, δέασοτα, ἥα πϑρζᾳ τὴς αἰρδὸτίας δἰποξύσης (Ὁ) ῥύπον. δ δ παρέα ὁ Δα.- 
((σ) ; 4 Οὗἷιτίω αἀγομίλν μυ ἐγὼ γνώσκω. 

Σιωάλλαγμαί Ἐ61. δίδωσιν ὁ Θεὸς, δίδωσιν ὁ σωζόμϑνος. ἔδωκεν ὁ Θεὸς ἔλεος, ἔδω- 

κεν ὃ σωζόρϑυος ὄξομολόγησιν. “ϊ δίδῳς, ὦ Δα(ὶδι, ἥα σωϑὴς » ἵνα" χερρίσῃς ὃ φωβο 
μϑίϑόν ; ὅτί τέων ὀμομίδμ Ὁ ἐγὼ γγώσκω. τἶτο δίδως; καὶ ἔς!ν αὐ,ϑοφπος ὁ μη] γνώσκων 

15 τίω αἱ μδιοτίδν αὐτο να! πέσοι Εἰσὶν αἰμδοτόμοντες, ἢ “ϑρησιαζόμϑμοι; πόσοι αρπαζε- 
σιμὰ Ογεῖὲ οἰϑουσιν ὅτι αἱρπαίξυσι; πόσοι στλφονεκτούσι,  σϑ εἶ αἰοϑοίνονται; πόσοι γυμνῦ- 
σὶ χίραις, ὼ ἄλλας «ὐδεεργαίζονται ῃ “πῦσοι ολίβυσιν ὀρφόνοις ̓ χὴ) σοὶ πενθούσιν, συυὴὲ 

δευχρύσσιν, σδ᾽εἶὲ ἐἶζομολογϑιώῶται ; πῶς δΐζω δυωύδυται σω ϑίμζωι, μιωδὲ Εἰδότες ὅτι αἰ» 
᾿ εἴντλμοσιν, Εἶδες (Ὁ παροφήτίω βοώντα, ἢ λέγϑντα, ὅτι τέων αἰομίδν μα ἐγὼ γυών 

3ὺ σχω, Ογεἰὶ γδ 4 (Τ᾿ τίω “Στὸ σῇ δμομϑμέωυ ἐφεσιν ληϑέω ἐδεξᾳ μων τῆς αἰμδοτίας, 
ἄλλα διϊωυεκῶς ὁραΐ ἫΜ Ἢ ἐρδμχακδὼ ζω Εἰχόνας ἡ ζς τολ μκηϑείσας πο βανομίας, χα 

ὑκτῶρ ὀνειρφππολώ, αὶ θ᾽ ἡμέραν ζαντάζομαι. 

ὅπ τίω ἀνομίαν μα ἐγω γνώσκω, ᾧ ἡ αἱ μδοτία μὲ ἐγώπιώ μου Ὧ21 δχρὶ πϑμτός. 
Ωἰ φλύεα ψυχῖς. αὶ ηδβέδωκε πῇ λήθῃ τίω μνήμέω τῆς αἱ μθοηϊας, αἰνλα καὶ συ 

15 χωρηϑεῖσαν αὐτίου ἔχραψε. καϑεύπερ ὦν Εἰκόμ, τῳ (ἰωειδὸτι χαθ᾽ ἐχαφζω ἡμέραν ὃ- 
ὄλεπε τίω μοιευδϑείσοιν , κφιθ᾽ ἐκούσην ἡμόροιν ἔδλοστε τέω συπτεδόνα. ᾧ κἡ αἰμδοτία μὰ 
ολωπιών μού ἴ61 δι οἱ πλυτός, ἐγὼ αὐτί βλέπω, σὺ αὑτίω με Ἰδλης᾽ ἐγὼ γράφω, 

σὺ αὐτέου φξαίλειψον. βλέπε,» τί γίνεται. ἐδὼ σ᾿ αὐτῆς μνημονθύσυς, ὁ Θεὸς αὐτῆς 
Β μψημονθυσει ἐδὼ σὺ αν Ἐχιλοίϑη, ὁ Θεὸς αὐ μνημονϑίσει. Εγω .»» Εἶμ, αὐΐζς 

4 φισι δ, οἱ τῷ πσοοφήτυ, ὁ δξαλείφων ζας αἰμζδτίας συ,ὼ αὶ μὴ μψνοϑῶ ἐμ σὺ ὃ μνής 
ὅν. δ τι ἐγὼ μψηοϑῶ ; ἥα ϑυγνωμων γλμη, ἡα " ἐχίςασαι Ὧ σοι ((μωεχαίρνσει. ἐδὼ »ὺ 
44 μεμψημϑύος ἧς τῷ ὄγκου τὴς αἰὐδοήίας, ἀεὶ ᾧ τῷ μεγέθους τὴς ἐυεργεσίας μαμνη- 
Λδρος ἔσῃ, (ιυεχωρησοί σοι, φησιν, δυλα μὴ θπηλάϑη τῆς χάφατος, ᾧ καὶ μὴ μγηοϑῶ 

αἰμϑδηίας, 

Μαπϑ.9. 0. 

Ἡσιμγιβεκρι 

νας πος. -«- - - 



'Ματϑ. κι.λε, 

ἴω... 

Λυκ Κι λζ, 

ΥΝ, δε, 

νοῦ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂ΑΣ 

ἀρδδτίας, σὺ Ἁ μνήσθητι. τοιούτοι ἦσαιν ὼ ὥγιοι ἹἝ“Ὃ χατορϑωμιαίτων ἐπε λανϑαίοι το ὸ 

Ἢ αὐμδοτημάτων ἐμέμνψίωτο. ἐχ ὡς (Ὁ νιῶ δ, ϑοφποι ἢ αἰροτημαίτων ἔχι λανδαύονς 
ται «ἐαὐ δὲ δι ποδα ξωσι χρηφὸν, Εἰς μέσον φέρφυσιν αὑτὸ, ἐποίησας αἰγαϑέν, λοῖὸς ἴα 
ὁ δεατύτης σῷ αὑτὸ Εἰ ἴπῃ. ἐποίησας κακόν ΜΑνήσϑητί, ἵγά, ὁ δὲασότης σῷ αὐτὸ ἔχιλάνη.-. 

ται . τυ ϑαχώρησον τῳ δεασότῃ σω . μὴ γὺ ὅτω λέγης σὺ (αὶ χατορθώματοι, ὡς λέγεις 
αὑτὰ ὁ δεαυύτης σὺ; σὺ ἐδὼ Εἴπης, ἐλαῆοις αὐτῶ ὁ δεασύτης σὰ ἐὸν Εἰπη, αὐξει 

αὑτά. πῶς; ἐγὼ λόγω. δίδως τ]ωχῷ. ᾧ ἐαὶ Εὔπης ὀκᾷ ἐρωτώμϑμος, πῶκ λέγ; 
Εἶδον τω ον πεινώντα, καὶ ἔνϑρενψα αὑτόν. αὑτὸς πὼς λέγη ὁ λέγᾳ αὐτὰ τως" ἂ- 
λοὶ πὼς »Πενώντά μες ἴδετε ᾧ ἐθρόψατε. ἀἴφες ὠκείῳ τῳ διιναμδύῳ εἰπεῖν μεγά-- 
λὼς" ἀφες εἰπεῖν αὐταὶ τω λέχονιι ᾧ ὄξογκοιωνι αἰοὗὸ τήμιατα σου σὲ λέτε, ἴα το 

δξαλοίψης αὑτά. δλλ᾽ αἰογευύῃ εἰστεῖν, " διότι ἡμδδτες. λᾷγε αὐτοὶ χαθ᾽ ἡμέραν ἢ τῇ ἐν χιδῃ 

χῇσου. καὶ {; μὴ γὸ λέγω, εἰπὲ ᾧ᾽ (ἀωδούλῳ τῳ ἐνείδί ον! σε; εἰπὲ ᾧ Θεῷ δ ϑερᾳ. 
σπάροντι αὑτά. ὦ γδ, ἑαὶ μὴ εἴπης, αἰγνοᾷ αὖ τὰ ὁ Θεὸς. μὴ γὸ αὐ δ ρὶ σὺ βέλεται αὑτὰ 
μιαϑεῖν ; ὅτε ἔπογραἥες αὑτὰ, πϑρίω᾽ ὅτε εἰργαξιν αὑτὰ, αϑδίςατο, ἠπίςατο. εἰργαξυ, 
ἃ οὐκ ἠαωύν α αραγλατω ζὰ καταιο,οιύοντά σε οὐκ ἠαρωΐϑης, ὃ Οἱ ῥήματα ζᾷ 
διχαιοιώτά σε αἱ; ἢ ; εἰπε ὦδε, ἥα μυὴ ὁχᾷ Εἴπης , Εἰπὲ, ὁ δαίκρυσον. οὖν βιθλίῳ γί- 

γῆαι ζ αἰὐνδοτήματα σου αούτίος 58] (αὶ ϑακρυά σου. διάίκρυσον, ἐϊδιείφονπα" γρατῆαι ζῳ, αιϑοτόμα χρ δίκρυσον, ᾧ ἐξ λείφονται 
ϑακρυσον ὁ ἐνοίσκεται χαϑαιρὼ ὀκᾷ Ὁ βιθλίογ, μέγας ασόγίος ζῳ δαίκρυα “Ἷ « μδῖ,. 
αἷν᾽ μεγάλη κἡὶ διυίαμις “ἣν δακρύων. Εἴπτω σοι,πῦσον ἰσχύει (ὰ δᾶχρυα, Ὧι ϑυχεῖ σι 
Εἶναι μέγα χατόρθωμαι: λα πρϑόσεχαε ΑΖ' ἀκριξείας," ὃ λέγω. 2 δοκῷ σοι μέγα το χη 

4 ὃ χατόρϑωκκα : Ὁ αδδτύομον ἐρᾷς Μείζονα γὺ ζωύτης ἀγαάπτέω ςυοὶὶς ἐγει,ηνά 
τὶς τίωὐ ψυγχζω αὐτῇ 95 ὑχὺρ “Ἷμ φίλων αὐτί, μέγεξον κωτόρϑω μια τῷ μὔϑτυ οἰν,νη 
αἶμα. ὀκχέάσιν (Ὁ μὄτυρες. φανεροὶ δ (ὰ πράγματα “Ψ μδοτύρων. (ὦ ἴδτυρες 
ὠκχέσσιν αὐ μα, (ὦ αἰ μϑὸτωλοὶ ὀκχέσσι δαχρυα. ἡ ἥώ μοίϑης, ὀσζω διυυίαμν ἔχει ᾷ 

ϑαχρυα, ἡ πόρνη μὴ αἷμα ὀϊξενγεον ; 9 πηγά δακρύων δξέχεε, ̓  ξήλενψε πὶ αμδὰ- 2 

τήμιατα ; ἢ δἰ λέγω “πόύρνζευ, αὐχοίϑοιρηον γωναῖκα νὁ φύλος τῆς ὀκκλυσίας, ἡκρηπὶς ὃ 
πίςξεως, ἡ κεφαλὴ τῷ χοροὁ Μ' ἀὐποφύλων ὁ Πέζ59, Οὐκ ἠρνήσαιγ» “" Χο σιν χαὶ ὦπαξ 
αὶ δὶς ὁ τρίς; μὴ αἷμα ὀϊξέχειν 8 πηγαὶς δακρύων ὄξέχεε, ἠέκλιαυσε, καὶ ἀπεσμήζα» 

εἰντε ὃ αἰδϑπη μια: ὶ τίωὶ αἰομίαν μὲ ἐγὼ γνώσκω. οὗν ἔχάς βιθλίρν ἐν τῇ οἰκία,ὸ 
οφάφάς ᾧ λθηϑν ᾧῷ καὶ ϑημάρανόν; ἔχε βιθλίον ὧν ᾧ (ωειδὸτι, αὶ γράφε τὰ ἀν τί- 2 

ματω (αὶ χαϑημεριναι. οἷον (ι λέγω᾽ στὸν αγαπέσῃης Εἷς τίου κλίνω ((ου, μηδὲ 
σι διενοχ λῇ,69 τῷ ἐπελθεῖν ᾧῷ ὕπνον ἀνγανγ ὼ βιδλίον ἐν τῳ; “έσῳρὼ λύαλθγισα! 

σν ᾳ α᾽δοτή ματα, λέγων φ ἑαυῷ "τορι μιῇ ἡγυζοτον σήμερον; μὴ εἰν λόγω," οὖν ἔργφν 
τϑτο ΟΙ Ὁ δασδοφήτης ᾿ Οὐγίζεῶϑε, ὼ μὴ αοδὸ τόμετε. ὼ λέγετε ον τὸς Ν ΝΝ 

δίαις ὑμδῷ) Τηη ταῖς κοίταις ὑμδῥ) κατὸμύγητε. οὖν ἡμέρα οὐκ ἄγεις " φολζώ λαμ γα 
τ “οἰοχόντων Φόζος, ἢ ἑταίρων ὁμιλία, ἢ ποραγμάτων φροντὶς, ἢ σταιδυ ξοφίας ρο- 
νοια, ᾧ γιουναγκὸς Ἐχιμέλεια, ἡ φροντὶς τραπέζης ὁ μωρία σε αἰϑκέλχει κορλγματι. 

ὁτὰρ ὃ δχὲ τίω θὐνμωὺ ἔλθης, Ἡητὶ (Ὁ λιυϑία ( αἰκύμαντον, ὶ μηδείς σοι διονοχλῇ, 
εἰπε τῇ χαρδία, τῇ σῃ ἡ τῇ ψυχῆ ανηλωσα, Δ ἡμέραν σήμερον, ψυχὴ ἀγαλὸ ἐπ 

γασοί θα ,ἢ) οἱ πονηρϑι ἐπουραξαμϑν "καὶ μνήοϑητι τῆς γεέννης, ὕα ᾧ φόβῳ αρόϑοληθ49 
τῷ αγαϑῷ, καὶ ὃ πονηρϑν ἀγέλης. ἐδ ἧς οὖν τῇ κλίνη καὶ αγαμψνοϑοῆς συ ζῳ αἰαδοτύμαϊ, 
δωκρυσον,ὼ δυυύασοι οὖν τῇ κλίνῃ ἰλα αὐτά. αὐθαιάλεσον ᾧ Θεὸν αν, ὑντ 

αὐ πεμήν τι ἡμμμάνυ τῷ ὑτιρ, δ τιρνἠμιε Οἱ ἀμβ τίματι.τοῖσυ 
᾿ 



μὴ 

Εἰς ῷ ν. Ῥώμ.2ογ. β. 709 

λόγον ὁ ὁ Θείς σῳ περήσει σοι λέγϑν. τἰ βαρὺ, ᾳ ἐπαρθὲς, δηπικείμϑνον οἱ ον τῇ κλίνη ζᾳ 

χα, ΩΝ ̓ἀεδρτήματα αἰναλογίζεοϑα ; ; ὁ ὁτὸμ αἰναλογίσῃ, κρέμασόι συζῇ λογί- 

σμον ἕ ζέσον" αὐτὸν, ἀϑοκε αὐτὸν ᾧ 5 φόξῳ τῇ τὺς γεέννης, ἐπείγατε αὑτῷ ὑμάυ Οἵκ ἔχουσαν 

ὀδουυΐωυ, δι Ἰκαιφηθλο, ποίησον σεαυτῷ Φοξερϑν, χϑυφότερον ποίησον (ἢ) λογισμὸν, ἵνα καὶ 
ἢ 4. τῇ εξν ἧς ἡμέρᾳ ὀκηρϑτερος 2.» αὐξὶ πὴ πραῆεν αἰ μδοτήματα. 

Οπ τίω λυομί " με γὼ γοώσκω" κα ὁ ἡ αἰ μδοτία μ ογωπιόν μ' ὅφ1 διὸ πϑμτός, 

ς Σοὶ μόνῳ ἡ μὔδοτον, καὶ ὃ πονηρϑν ὠπιώ συ ἐποίησα, 
Τί, λέγάς: ,βασιλϑὺς ἡμέωυ, σὲ ἐ ἐφοῦνμόωυ μόνον. βασιλθὺς ἡμώυ, Οἕκ ἐ- 

φοξάμέων τὸν ἠδικιηϑίον. φρατιώτης μὰ τώ, ̓οδαίσοι με σόν ἐδυυα"ο᾽" ἄλλα Φρον- 

10 τίζω ἀν σὲ, μὴ σύ με αἰ πομτήσῃς υϑιιύας. σοὶ μόνῳ ἡρΐδοτον, : ΩΣ πογηρϑν οὐώπιον 
σῳ ἐπρρίησοι. πολλαΐν, φησι, ἡ Με γάλων τὰ συ Ὁ δωρεαὶν Ὡπολαύσοις, τοῖς οὐνλυτίοις ἡ- 

μξ κηναίμέω τὰ ̓ δώφφι, Τὰ  ἀπειρυμῦμα τωδὸ γμὼ δράσαι τολμήσεις. ῳ )ὰ» αὗτὸ φησιν, 

ἐ πὴ Οὐρίλυ σύκ ἦδίκησει (ἐδίκησε ᾿ καᾷκᾷνοι ᾧ τίω ὀκείνε γωναϊαιὴ ἡ ἡ ἢ μμε- 

γπι τη αὐ δμιοαία Εἰς αὐτὸν τεζλιμηται τὸ τὸν Θεὼ, τὸν ὀκλεξαμϑνον βασιλέα πεποι- 

ι: κότα, χαλώς" Ὁ ππροφέϑεικε, Ὁ »πορηρϑν οὐώπιόν σύ ἐποίησο.. τοῦτα Ὁ κὶ Ὁ) ἡ ) ἱσορία, 

μέμφηται᾽ Ωφὸ» Ὁ, φησι, γεγϑνὸς “ογηρϑν οὐρωπιον τῷ  Κυείν. ὧκ αϑὸ τοι τὸ τ δορυ- 
ἀλωτν λφούτὶ τῦτο ἄμονϑρον ὅ ὕτω γοητέον. σθὶ μόνῳ ἡμῦρτον᾽ αἷ «ἶθὸ (ὼ σούς, φυσι, ϑωρέας 

ἐλνομώω αἰ ἀχάίεισος, " ὧν τελόζαε σοι οἰϑαβέθηᾳ νὖ γόμωοῖϊς, ἡ ὁ πολλῶν ἀγαγών Ἰὐτό- 

λαύσας γνώμων τϑξί ζωῦτοι γε Ἄνημαι. (ὦν 5 ᾿ Βαδυλωνίος συ δὲν αἰ δικήσας, μεγά- 
10 λα ΤΟΣ ἐκείνων ἡδύκυμφ. ὅπως δὺ διχᾳιωθῆς ὡν τοῖς όγθιρ σου, ἡ νικήσῃς ον 

ᾧχρίνεοϑαι σε. Ἑαυτῷ, φησι, φεύξοοι ἐλνίμδυ' χακω γ᾽ ὦ ἢ. σὸν δίκαιον διαλάμι- 

πεὶ ὃ ϑτω. χρίσεως 5.» Ἄνονϑβης, ὦ δὴν εἰς ἐμὲ ̓οδα σού λνουϑμων φερθυϑρὼν εἰς κἔ- 

συν, ὁ Μ᾽ ,Ὁ ἐμοὶ τετολ μηνϑῥων παρεξεζαζομδῥων ὀκείνοιρ, σὺ δὲ ̓ὐποφὸν ϑησῃι 

δίκαιος ἡ φιλάν,ϑ 5 πος ἐγὼ ὃ ̓οἴϑανομος ὀφ,ϑησο μία καὶ Ὁ ἀἄχαειτος. ζω ζίμω, ὃ ὅπ, 

54 Οὐχ ἐςνν ἐνζον αὐήιας δηλωτικόι. ὃ ἰγὸ ἐζῳ τῷτο ἡμῦντεν ἡ υ αὐτὸς ὁΔαζ)δι, ἢ ἤὁ λαὸρ,ὅνα 

Θεὸς ϑιχαιωθῃ᾽ λα πὐιοναγΐιον τα τῆς αἰεδρτίας αὐασο πότων νοιδίνρ: τ ὁ Θεοῦ ΩΝ 

δίχαρον, ἐναδ εἰκρυται, ̓ πόρτα γε ῥὲ ») τοῦτ, καἰχείνων πεποίηται ασοόνοιϑν. οἼτως ἂρ δὲ- 

ιωϑης ον ἴον λόχϑιρ σύ, Καὶ νικοίσγις οὖν ᾧ ἐχρύεοϑαι σε θη ϑ "λέγη ; ἡαῦρτόν σο᾽ ἐδὼ 

δἔόνται διχαφήειον, νικᾷς ̓ ἐλὺ δεῖς ϑυοίζῃ, γικας. πώς, φὴ ἐ ἑώρα ὩΣ Θεὼ «ἀεὶ 'βυ- 

30 λομϑμο, κρίνειϑοι κῷ ̓ὠν,ϑούπων. Αἰχούσουτε φαραγτς, λιμέλια, τῆς γῆς δι χρίσις 

ῷ Θεῷ “ϑὲς φ λον ἀυτι κὶ - πάλη,λαὸς μ5, ἡ ἐποίησε σοι; ἢ {ἰ “Ὁ ἀοώχλησεί σϑ!; 

ω "κα ἐλυπησε σε; πὐαοχρίϑητί ΜΟΙ. ") υ ἀλλαχο" Ακουε ϑἰρφινὲ τὸ ὁ ογωτιζν γῆ, 0τι Κύρλος 

ἐλάλησεν. ἴω ἐ ξ γῆσου ἡ ὕψωσον" αἀὐδθὶ δὲ με ἡλύτησαιν. ὁ ὁ πόρταλού ἑώρα ῷ Θεὸν δὲ.- 

καζόμδμον μα' αὐ ιϑεΐπων. λέγει αὐτῷ, «ὰ σοι ̓ανικηντήεια ὁ ὅπως δ διχαιεϑῆς ο ω» 

33 ὧς λόγϑις συ, κ᾿ γικ σης οΨ ῷ  κρίνεοϑαι σε. ὀῤϑενπὸν με ὄγτοι γεωργϑνρβασιλέα ὁ ἐποίη- 

σὰς ̓ βασιλέα" “λνόμδνον͵ απορφή τέων κατέτισας. ῷ Γολιαθ κατέθαλον ὁ ἐ φύσει σώ- 

ματος, αἀἰλλα δυωώμει πίφεως. πορφυεῖδαι «Ξαξαλόμάν᾽ ἄλλον ὀξέξαλευ »κσὶ ἐμὲ 

Εἰσίγαγες. πλούτον μοι ἐδὼν 4 τοσῦτον ὅπως αὐ ,δισιωϑῆς ων τοῖς Δθγριφ, ὦ νι: οἤσης ον 

το! κρίνεοϑαι σε. ἐλὺ Ε-: ἔπη σὺ ΧΟ αἰμδοτήματά μδν ἡ μὴ ἐγω ἄπω, καιταδιχοίζομψ!, 

“4 αϑτὸ ὀλέως γρείν ἔχω. 

6 Ἰλὺ σὍρο ς᾽ αψομίαις (ἀμυεληφοϑέω, ὼ ο» αἰμϑῃτήαις ἐνίοσησέ Με ἡ μήτηρ Μδ. 

Αὐωθεν, φησι, ᾧ δξ κ τῆς φυσεωφἡ αἱ μδδτία χεκρϑίτηχε. πυρϑύλαξε »Ὰ τὴς 
Ενας τίω σύλληψψ τῇ τῆς ο“γτολῆς ἡ ̓ Ρβασις. μὦ τ' "ὸ τί ποβαδασιν τίω Φ πα-- 

(βεγίοι, τοιην 1. Οοο δφιδείσῳ 

βι8.΄. “ἀλθ, 

Μιχ. ς,[, 

ΗΤ7.α, β, 



710 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΈΕΙΑΣ 
δαιδείσω φέρησιν ἔγνω Αδαμ Εὐδυ πίω γωυαιχαι ἀὐτῳ, χὐ ὃ συλλαθύσαι τε τετοχε σὸν Κα',». 

τούτο Οίμω Εἰπεν ἡ βόλεται" ὅτ ὕμη μετέρων πσξλοϑνων κοατήσοισοι, ἡ αἰμδδηία ὁδὲν 

ὧγα ἡ τρίζον δ ῴ Ὁ γόυς εἰργαίσουτο. διδασκόμεθα ὃ ἢ ὄζρα πότων ἀπόρτων,ἐχ δι φυσι. 

κὴ δ αἰαδρτίας ἢ ̓ ὐνῥργα( γὸ αὐ ήμϑῳ ἐλόε Ἄρροι “ιμωρίαφ)δολ᾽ Ὁ οΤί ῥέπει ἡ φυσις ἔχ! ἃ 
γῆα εν ὺ ὑπὸ Ὑ παν μῦ; ἣ οὐοχλυρδιη ν νικᾷ ὃ ὁμωφὴ γώμη; πόνοις (ἐμυερροῖς χεχεημδνη, 

Υ [ Οίνιω, ὦ ὡς τίνές λύοήτως ὑπέλαξον, γαΐμιν κατηρρρᾷ, ὅτω γεγοηχύτες ὧ ὦ λύομίαρ 

(ἀμελυφϑίω᾽ Σὰν ὀθωθεν ὑπὸ ἢ σσδϑονων τολμμιηϑεῖσειν αἰδανομίν εἰ εἰς μέ- 

σον »ασεφέρει, καϊχείνδωυ λέγ γελμῆοϑαι ΟΝ ῥυμαίτων τῦτων πηγάω. Εἰ [ γὰ ἐκ 

νοί, Φησι, μη  λεδοτον, θ᾽ ὸν ̓ἐδέξαν» τῷ )εινώτα, ὃ Ἰχηπίμον" ϑγηποὶ: ἣ μὴ ὑπερρείες 

τὸς ὁῤ ἦσαν φϑροαφ' τὴϑ ̓ἀφϑπερσίᾳ πόμτως αὐ ἀπαϑεια (μωϊω᾽ ἀπαϑοείας Ὁ πο- το 

λιτθυομδίης, ραν οὐ ὸν ἐάν ἢ Ια τία. ὯΝ 5 ὀἰξημῶρτοι, φλρᾷ “ελεδὸ, ϑησαιν 

φλαρτὶ “δνόμϑμοι,τοιότες Ὁ ὃ πλυνήκασι παϊδας᾽ τοῖς ἢ ποιότοις Ἰπηϑυμίαι ̓ ς φέζοιν " ἣ- 
δῦναι συμηϑρέπονται. στοὺς ζωτα καὶ λογισμὸς ΓῸ ̓γωνίζοται ̓  ὸ γενικηχῶς Ζ λάαχη- 

ρυῆεται » Ῥηνϑεὶς Ὁ αἰογουύας ὀφλισκαζει. ὁ ὃ ) Σύμμαχος, δὐτὶ τῷ Ἑκίοσησεν, ἐκύν- 

σε τέθεικεν. 1 

" Ἰδὺυ Ὁ» ἀλήγμδυ ἡ ἠγάπησε. 

Οὐτω δὲ, φησι, κρίνεις, ὸ ὥν «ἃ ἕ ̓κολαίζεις, ὥν 5 φεφανοῖς, γ᾽ τίω ὠλύθυ 
σέργεις. πίω: ὃ )ἀὐληλειὰν σέργων, ἡ τῆς Φύσεως Εἰδὼς τὺ αἰαϑύνειδμ, μεταδὸς συγ- 

γνώμης Ὧοις ατῷσι Κα Φαβμακα. Καϊ ἀδιλα καὶ Ὁ ῳᾳᾷ χρύφια τῆς συφίας συ ἐ- 
δυλωσοίς μοι. Αφεὶς Εἰπεῖν τίω ̓βασιλείδμ, λέγει τίω σσροφητείδρ. ὅτω Με 
ἐτίμησεώ, ῷ ἐὸν στ ἀπεκαλυνψαῖς μοι ὼ γνώριμον ἐποίησοις, ἔμιαϑον ὅτι ἐὸν ἐ ἔχεις, τὶ 
(ἰω ϑρ»νον ἔχεις, ἐμιαϑονὺ 6 μέλλει γένεϑαι ῤίϑερπος. ὀ᾽ηγξελισαμέιωυ. ᾳ ἐναγίς. 

λιὰ τῇ οἰκφυμϑύῃ, ἡ Τ ξαυρϑν, τὸν ζάφον, τίω ὀῥαςασιν, τίω ὀϑάληψιν᾽ Εἰπον να 

χαταίξασιν, Εἶπον τύ τίω αὐαίξασιν, οἾπον εαὐτύ τίω ἐκ δεξιων χαϑέδραν, ΕἾ ποι 

ἐκκλησίας τίω κλῆσιν, Εἶπον ἦι ἐθνῶν τίω σωτηείδμ, Εἶπον ΜΊνδαίων τίω ὀκ- 1: 
(ολῶυ, Εἶπον ὖὍ ὐτοσόλων τέων ὠκλογάυ, ἰ ὑγὰ ἴω ἀδολακὶ χὰ Ω κρύφια ᾧ αφί- 

φίαρ. συ ἐδηλωσοίς ΜοΙ. ὅτω “6 ἐπίμησαις ὅτω μὲ ἐφίλησα, ὁτι ἂπ μέγετον μιυφήει- 

ον Τ᾽ ἡ συ ὠπεκοίλυ ας 49. χα “΄“στῦ 9 ζῦτα ἐδήλωσεν ; ἄκφυσοι ἐυτύῖτῷ τξλφτν, 

πῶς λέγη αὐτυ τίω δξ ἐἰρανοῦα χαᾳταζασν. Καταιζησεται ὦ ὡς ὑετὸς χὶ πέκον. {521 ὅ- 

το Ν᾽ αἴ δα μόρϑμορο δος Ὁ Τ Θεού͵ οἕκ οἧλϑε σείων τίκω οἰκουμδώέωω, συτὶὶ αἰξραπας 49 

ἀφεὶς Οὐδὲ χεραυγοις πέμπῶν, συ γυμνὴ τὴ γκότητι. πόϑτα ὙὉ ἐναπωλετ, Εἰ 

ἥλ γυμνῇ τῇ γεύτητι. ΤΟ αὖ ̓(ὐ ὰ ἡγεῖ δυ" ) Φ ὑχιθλέπει ἔχ τίω ̓ γάῦ, ἀπ 
αὐτίωω ἱπρέμῳ, δ|9τ| ἀπῆν" ὔμο ὀρέων, α ὦ καιπνίζονται. εἰ γυμνζωὼ πίω ἐσίὰν ἔδεξι, 
ὀδλιος δὺ ἐσξέεϑη, ἡ σελζωύῃ δὼ ̓ἠφανίαϑ, ϑυλαῆα ἐὺ ἀξηρανϑν, ." 7 δὺ ὠπώλετι,» 

φύσις ἡ δ" χϑρελυϑυ. “᾽ο᾽ τῶτο σοίρχαι «ἰξκεξάλετο, ἡρέμιαι ἡ ἀψοφητὶ ἐρλόρδμο,, " 

ΟΣ εεγος Ὀχιραρμδρε, Οὐ αὐτο τῷ ὀζκούλε᾽ δλλ᾽ ἦλϑω ἠρέμα, α΄ ὃ ̓ ῴκησεν εἰ μ- χὴν 
᾿ξαὰν πϑρλανκκίω. ὦ καινωῦν ἢ τἴθαδύξων ποραγμάτων. λίλος τήκεται, αὶ μήτρα δ χμιν 
τήκεται οὐ ἴω Δι φφλείροεταρχὶ ἢ μήτζα Θεὸν βαςαζει. πῶς ἐρμεδεσεύσω; π' »πώςτα- 

δοιφήσω ; ὦ αἰπύνοια, Ἢ αἱρετικϑό. πώρφήἡ ) δούλη ῷ δεαούτέαυ ἐραασεν: "0 ὁ ὀζετάζοι 
ἴω αἴω, Εἶπε Ω καίτω. 0 πόρτα δ) παρῶν πώς ωῳ τῇ μήτρᾳ ζώ, δ ὕ ἰ(μωλείπομρ 

ὦ γον ἡ ἐὐ τῇ μήτρα ἑωώ ὼ οὐ γπρίϑρώᾳ ἐκαϑέζεν. ἊΣ 5, πῶς, Οὐκ οἶδα" πίφει δ- 
μαὉ ἰσβαρα γαίζομαι: λογισμῷ, ἀλλ᾿ ὃ ὅτί ἀνοφητὶ μέλλει κυ δαγίνεοϑαι, ἐὀζμοάῆο 

Οὐσὲ ϑορυξονν, κουταξήσεται ὡς ὑετὸς ἐχὶ πόκον. Οὐκ εἶπον Ῥλ πίω γαῦ, ΧΩ 

πῦρ. 

ων 



Εἰς ζδνυξάμολογιβ. ΣΝ 
πίκν. Ὠλὶ Ὁ» τίω" γὰδ καταβαίνων ὁ ὑετὸς ψόφον ποιᾷ ̓ Ἰχὶ ὃ. ἔσλον καὶ πόκον κωτω- 

(αΐων ψόφον αὶ ποιῶ, Ὁ γὺ ἀπαλὸν τῷ ἐοΐν ὀκλύοι Ὁ ῥαίδογον τῆς καταζολῆς  ὑε- 
πῇ. καὶ ἥα μαϑης Ὁ ΤΙ ἀψοφηὴ ἥλϑιν, α ζωρκῆων, ὁ ϑρρυθων οὐκ Σπολλύων, αὶ λυμᾳ!- 
γέμϑυος, κοιταιήσεται ὡς ὑετὸς ὑχὴ πύκον. Εἶπες αὐτο τίω κατάδασιν [τίω ] ἀ4ο- 

ΠῚ φητὶ οἡνοκθύζωυ ᾿ λέγε εἰντυῖ "Ὁ τῶ “οϑδυσίθν. Οἐαϑίων αὐτες Μῦ, ἐμεγαίλεωεν ΥΝ μι 

ἐπ᾽ ἐμὲ πδερνιηκόν. λέγε δῥ Ἰσδαίων (ὺ φϑόνον᾽ Ἐμίσησοίν με δωρεθ. λέγε αὐτῷ ψαλθαβι 

Ἂ (δ δικα φήσλον Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔϑγηρὼ λαοὶ ἐμολέτηστιν χεγαΐ ; “πϑρέφησοιν ὧὡ βασι- ΨΜ β,α, 

λᾶς τῆς γῆς, ὶ Ὁ) ἀὔχοντες ((ονήλθητουν ἐχὲ Ὁ αὐτὸ χτ' τῷ Κυοίν καὶ χθ το Χολσοῦ 
ἀλϑ᾽ λέγε αὐτν ὁ (ὃ φανροῦν᾽ Ὡρυξαν χεῖροις μὰ ᾧ πόδας μ΄, ὀϊξηρίθ μυυσαιν ψὴν. καίια 

1ο σύῤτα (αὑτὰ μι. λέγε αὑτὸ αὶ τίου βρώσιν καὶ τίου πύσιν' Ἐδωχαν Εἰς Ὁ βρώμα μὲν Ἐν ξν.κε, 
χολίω, ὁ Εἰς "ἰὼ δίψαν μϑ ἐπότισοίγ με ὅξος. λέτε ἡ τίω ὠκξζολίω ῥΜΙυδαίων᾽ 

Οὐδέξομαι ἐκ τῷ οἴκου σὺ μόορις, Οὐδὲ ν ΤὴΜ ποιμνίων συ χιμαρδς. λέγεχαι τίωὐ “βνμϑωὲ 

κλῆσιν δ)Ψ ἐθνών ΠΙλύτω ζῷ ἔϑγη κροτήσατε χεῖδοιθ, ἀλαλάξατε τῳ Θεῷ ον φωνῇ ϑημκ. αν 

ἀγαλλιάσεως "δ Κύριος ὕψιφος, φοζερός, βασιλθὺς μέγας Ἐχι πᾶσαν τίω γέ. λέ- 

15). αὐτο ὃ ζβ ὩΡὰ Ισδαίων λοιδορίας ᾿ Ἡλπισεν ἐχὶ Κύριον, ῥυσάοϑω αὐτὸν, σωσεί-- ψδγκα.κὶ 

τῷ αὐτὸν, ὅτι θέλει αὐτὸν. λέγε ἀὐτ αὶ Φ φο. ΕἸθεντό μα ὦν λαίκκῳ χατωτάτῳ.λέ- 4,.σζ.-» 

γ. αὐτο ὃ τίω ὁμαίξασιν᾽ Οτι σόκ ἐγχαταλείψψεις τίωῳ ψυχίω μῦ Εἰς" αἰἰδύωυ, σοὶ φὸν κ.ν.΄ 

δώσεις (4) ὁσιὸν συ ἰδεῖν 1 φιφϑοφϑῖν. λέτε ἀυτι ὺ Ὑ λμαίζασιν᾽ Ανέφη ὁ Θεὸς ἐν ἀλα-- ψδιμει, 
λαγμῷ, Κύριος ἐν φωνὴ σείλσιγίος. λέτε ἀυτό τῶι καδεδρὸν ᾿ Εἶπεν ὁ ΚΚύρλος ψϑρρθα, 

10 Κυρίῳ μα, καίθυ ὧκ δε ζιων ΜΞ, ἕως αὐ θῶ (ἂν ἐϑρουᾷ συ «ζασοπόδιον “δ᾽ ποδῶν σῳ. 

λέτε ἀντ κ, τίω δόξαν τῆς ὠκκλιισίας᾽ ἹΠρέφη ἡ βασίλιοσου ἐκ δυϊζιοῦν συ εἰν ἱμαι- ἀδοιδωας 
φσμῷ ὀζκγεύσῳ αὐἰδιξεΟληρδύη, πεποικιλρϑῥη. λέτε (δ χοοθν “Μ βρϑένων᾽ Απε- Ὄρ δος 

ας ἀθννίν γρϑήσονται λϑύνοι ὀπίσω αὐτῆς Τ᾿ λέτε ὼ ἫὮΜἪἝ ῳ ποφύλων τίω ὠκλογάώ ̓ Αὐτ δ ὑϑν δον, 

της πατέρων συ ἐλωνήϑησαν ὦ (οί σῳ. λέγεχα! τὸ βώσδισμα, ὝἝ πί ὑδωτος αἰαποώσεως ψ2).κβιβ, 

ΤῊΝ 44} ὀξέιϑρεψέ με. λέγεκαι (ὶ μυφήρλα." Ἡτοίμασας εἐγώπιόν μὰ πώπεζαν ἐξ εγὸμ- ψὴ καρ, 

πώ τας ΝῊ Θλιξοντων με. λέγε ὁ τὸ 'γοίσμα" Ελίπαμας ὧν ἐλαίῳ ἐχεφαλίώ μυ, χαὶ ψδγκρι; 
᾿ ἝΝ, ' εν ἢ Ν ,Ν ᾽ . αν ᾿ 
Ὁ ποτηρλὸν σῳ μιεϑύσχϑν μιε ὡσεῖ κρφίισον. λέτε ἡ τίω ὠτησιν Μ᾽ ἐϑναΐν Αἰτησο ΔῊΝ 8... 

ἐμοῦ, χαὶ δωσω σοι ἔϑγη ΚΣ κλοιοϑιομίαν σῃ, χαὶ τω χατασ,εσίνσν ᾧᾳ πέρατα τὴς γῆς. 
ἰδοὺ βίᾳ ἀδυλᾳ χα κρύφια τὴς σοφίας συ ἐδηλωσαίς μοι. ἐγὼ μϑῥτοι συϊγγώ- 

30 μὴς Οὐ πεῖς μιὰς ἐμίᾳυτον ὠξιον νομίζω, μ᾿ Ὀσοαύζῳς δωρεαῖς γελρηνϑίος αἰχάραφος. 

".» μόνον ζῖς βασιλικοῖς οἰρἴδρυσοις͵ ϑρόγοις, λα χαὶ (ὶ μζ' μιαρὸν ἐσύμϑμα ππο9- 

διδιλωχας γεύνον, χαὶ ζᾳ ζοῖς ἄλλοις ἄδηλα, ἐμοὶ δῆλα πεποίηκας" ὡς καὶ (ὅν ἄλλοις 
διδωώξωι τίω τῷ μονολνους σῳ ἐοδ εἐγὰν, ϑούπησιν καὶ Ὁ σωτήοιον ποῖος χαὶ τω λώα,.- 

᾿ φασιν, ζιωπι τούτο ρα 1 αγίν συ “αολδιδα θεὶς πνϑύματος͵, ἱκετεύω (μεταλφ- 

35 χεῖν ὀκείτης τὴς χαίφλτος, ἐεὼ τρφοϑεασίξω τοῖς ἄλλοις. δ βοώ, 
8 Ῥαντίιεῖς με ὑοσώστῳ,καὶ χαϑευολαϑησο μαι σπλεωυξῖς μια,χαὶ κι ΧΡ χιόγα λέυχῳν- 

Ὅησομαι. Μόνη γὸ ἡ τῷ βατηϊσματος δωρεὼ ζωτίω ἐργοίσοιοϑαι τίω κοίϑορ- 

σιγ δυυύαται. δ φησιν, δι τὴς δυϑησονϑῥης ὥπασιν δύ, ϑοθποις Ἰγολσδίομῳι χαολτος. 
, ὀκείνη γ» ἀκριξεἷς "ἰπορρύψψαι με δευύατοι μόνη, χαὶ τὴς χεόγος μοι τω λθυκότητα 
49 δούναι, ὁτί ὃ τὸ ὕοσωπον Οὐ μίαν ἄφεσιν αἱ μδοτη μῶν Εἰργοίξετο, ῥαίδιον ἐκ ἜΜω- 

ὑπ: σχ κδ συγίρριμμι μόν 'κατα μαϑεῖν. ἑτέρων τοίνωυ 68] ποραγμάτων ὃ ὕυσωπον αἰ- 
ἰἠῤ πημα, ὑοσώπῳ Ν᾽. οὐ Αἰγύπ]ῳ" τῶ ματι τῷ πσϑϑξατο ταὶς Φλιαὶς ζχτρραίνον.. Ἐξοθιυβικβο 

τες Ὁ ὀλθοϑρδύοντος ΟΣ χεῖρας διέφυλϑον. τύπος 5 ὠκέα ὦ σωτηφίων πα μῷ» αἷ- 

Ολιγίοι, τοπῖ, ες Οοο: μα 

Π 
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, σέ, Θεός. ἐδίψυσον ἡ ψυχι μὰ ασοϑς (Ὁ Θεὸ, δ ουρ9, ξώντα. πύτεύήξω  .φ- "" 

σιν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂ΑΣ 

μα Ν᾽ καγζιύϑω, καὶ ξύλον σωτήσκον, ὦ σωτηρία, τοῖς κ᾿ πίςεως πορϑσιούσι Δϑρη)ϑυς 

ἀϑμη. ο Αἰκϑυτιεὶς μοι ἀγαλλίασιν κ) βὐφροσιωΐω ' αἰγοιλλιαίσονται ὁςέα τεγα. 

πενωρϑμα. Ταύτης, φησὶ, τὴς θὐφρϑσιωης ζῷ ὦτα ἔμιπλησον, πίω! πλείλυ 
καϑαρσιν «ἰπστορθύνϑμος, ἕνα Εἰς ὡπόμτω ἡϑυμιηδία οἰ αδρώμῳ (ὰ τὸ σώμαΐρε μί. 

ρα ὰ (ῷ νιωῶ τετωπεινωρδύα ὁςα τῇ καικουχία;, ὀμϑήσῃ παΐλιν ὦ πο λσίθη τίου οἰκείαν ς 

ἰαού . μηδὲ ἰϑῃς, φησὶ, αἰσο, ἐμοῦ τεζλιμδῥας ὀύομίας Ν δ λ, ἐμὲ ῷ ζυζᾳ 

ὀλρφυρόνϑιον, καὶ τέων αὐομείλν μὰ ὄξάλεινον. “ ϑέλεις, ὦ ποοοφῆτα; ἐλύϑη σῷ τὸ 
αἱοῦδτη μια, ἠφανίαϑη σὺ καὶ ἀμμωοία. οὖν “Σἰοχούμαι πτϑτοις ᾿ φιλοίν, ϑοθπον ἔχω δι. 
αὐύτίωυ, στλείονα διδῦνται ὧν αἰτῶ. χαὶ δι ϑέλεις » ασοφήτης ἡμυυν" ϑέλω πυροφήτης 
Εἶναι πάλν. τίω ϑβρησίλυ ὀκεήζω ζυτώ, τίω δωρεθ τῷ πνϑύματος, τίω χάριν το 
μεγάλίω. ἀπύφη ἐπ᾽ ἐμοῦ ὴ χάρις, καϑοΐπερ αἰδεςεροὶ βόρξορον βλέπεσα᾽ καϑα- 

πορ μέλιῆαν,βύλομαι αὐτζω ἐπθμελϑείν. 

10 Απόςρεψον ὃ πσοόσωπὸόν συ πὸ “Ψ αἰ μδοτιων μ᾿ χαὶ πάσας ζις αἰομία; 
μα ἐϊξαίλειψον. Εἰπὲ “ιϑέλεις" φόνερώς. χὰ 

11 Καρδίαν καϑαιραν κ ἴσον εἰν ἐμοὶ ὁ Θεός, Ἐπειδὴ τὸ γῆθφις ἐδυξαϊμέώυ ὁ "3 

αἰμδοτίας, τῇ σὴ με φιλον, ϑοφπία, χαινεέργησον. ζῦτω ἡ δὶ Ιεξεκιήλ τῷὸ πυροφήτῳ 

τοῖς ὦ Βαξυλώνι δορυδλώτοις ὑπσέοατο. Δώσω "ὃ ἀὐξῖς, φυσι, καρδὶδν χαινίω αὶ 
σνθῦμα χαινόν. πνϑῦμα ὃ καὶ τὸ πδμάγεον λέγ, δλλα τῷ λογικού πίω ὁρμέιυ᾽ τυτε 
τῇ μακρᾷ ζώτη πωμρδοῦσας πωδεία, ὦ διϑώξας ἡμᾶς οἵοις κα αἰ μδοτία φύει καρποι, 

πίων εἰρετίοῦ αἱρέϊαϑειι πο ροισκθυάσω. ττο καἀνζῦθοι ὁ μακαολος ἤἥτησε ΔΑΟὶΔ, τω 1 
πὸ βλαξᾶσων αἰντϑϊ γευργηϑίωαι καρδίδν,ὺ τὸ λογικὸν ρωοϑέωδαι, ὥφε τέωὶ δ ϑεῖαν τρέ- 
χεῖν ὁδὸν. 

Καὶ πνίῶ μα Δ ϑὰς ἐϊκαύνισον οὖν τοῖς ἐϊκάτοις μια. 

λα ψυχὴς, ὦ ἔρως αὐδὲ Θεὸ, ἥἕα λϑλῇς μοι παλιν, χαὶ ἐγώ σοι λαλῶ. ἢ 

φιλίλω ὀκείνωυ ζητώ, τίω (ἀωυσίδν. φ ΣΎ Χ ἀπηλλαίγῶυ κϑλοίσεως; ἐμοὶ κ(- 33 

λασις τὸ μὴ δζμλέγεοϑαΐ σοι. φιλώ σε, καὶ μαΐνομαι. νἱ διωώα μαΐ συ τω ἐσίαν ἰδεῖ 
(ἰόρκτος γῈ  ὅπιν) δλλ᾽ ὡἰσὸ τῷ ἔρωτος (μ ἐργα συ βλέπω, καὶ σκιρτω., οὐκ Εἶδὸ 
σε, ἀλλ᾽ Εἶδον 4) ἐρανὸν, ᾧ ἐσκίρτησα, ὁ Εἶπον, Οἱ ὠρανοὶ διηγοιῶται δὺξαν (Θεού, 

Εἶδον τῶῦ γώω, ἃ Εἶπον" Τὰ Κυρίκη γὴ καὶ τὸ πλήρωμια αὐτῆς. ΕἶἾδὸν τίω 3.- 
λαοσὸμ, ὁ ἐχάρίω,, ᾧ Εἶπον Αὐτὴ ἡ ϑείλφοσω ἡ μεγαίλη αὶ ϑὐρυχωρος. ΕἸδὸν τίω 5 

ἡμέραν ἢ τίω γύκῖα, ἢ ὠκέκρξω σοι᾿ Σή θην ἡ ἡμέροι ἢ σὴ ὅθ1ν ἡ νύξ᾽ σὺ χατηρήίσω 
φαῦσιν ᾧ ἥλιον. Εἶδὸν τὰ δρηγἢ θαυμάσας Εἶπον" Ορηζὰ ὑψηλοὶ τς ἐλοίφοις. χα 

χαϑοίτ ὁ φιλών, κιὶν μὴ ἴδῃ (ὃ φιλύίνϑνον, ἱμάτιον 8. ἀὐτῦ ἰσγη ἢ αἰ ανοδήματω, 
αἰγαλλόται ὁ σκιρτα ρὸ ὥασερ μα λαμανᾳ τὐραμυϑίον τἰ ἔρωτος ̓ τω δ αὶ ἐγὼ πε- 

δλέρχομϑῃ "ςχὶ Ὁ σῶμα τῆς ΚἸίσεως͵," ἀλύων ὶ ὠκμαμνόνϑμος. ἀεί σοι λέγω, Οὐ: Ἀδὰρ 

πον Ὀγιποϑεῖ ἡ ἐλάφος ἔχ (ας πηγοὺς Τἶν' ὑδοτων, ὅτως ἔχτποϑεῖ ἡ ψυχ μιν ποὺς μήβϑ 

ϑήσομαι τω Θεῷ; βασιλϑὺς ΕἾ, ὁἰδεμα ἔχεις" Οἰϑέλεις: οἰχόοϑω ζύτα" διάλὶ Ἐπ 
λος ὀνῷο ζητω, τίωὶ ασφοφητείαν θέλω. κατωφρονώ τὴς ὡξυσίας ζωυτης᾿ ααΐν 
ρα τῷ βορξορα ᾿φυΐλλα ζῦτα ὼ νὺξ ἢ ὄγαρ ̓ ὴ Ἅδρτος χὰ κρίλλος ΜΒ ζηπώ. πότε πζῷ 4 

 δυυύα καὶ «ἰγείκεῖν τω «ϑα(ολίω, ἐγ) τίω ϑβῥησίλυ ζω τίω ἀπώλεσα, με ἡἀ- 
εϑϑτία διετείχεσιν ἐπελϑούσος. καρδίαν καθουρφὶν ΚΊΙσον εν ἐμοὶ, ὁ Θεός. ΤΩ 

ζυτα χαρδίαν κρθουρϑὶν μόνον, ὄνλὼ καὶ (Ὁ) ἔνοιον αὐτῆς " 
Καὶ 
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Καὶ πγεύμα δύθὲς ἐγχαίνισον εἰν τοῖς ἐγκαίτοις μιν. 

Καλώς Εἶπε ̓, ἐϊκαϊνισογ.αἴωϑεν ὙΡ καιτεσκέυα ὃ ἡ οἰκία. ἐπαλαίωσεν ἡ αἰ μζδτία, 

ἐγχανίσει ἢ ρρις συ. 1ῳ; Μή Ὡτοβρίψῃς Με πὸ τῷ “ὐφέσώπου συ χαὶ ῶ 

πνιδμώ συ Ὁ ἁγμον μυὴ ὀὐπτὸμέλης ἐπ᾿ ἐμού, ". 
4 ᾿Σαφώς Οίνιωω ὅκ πότων μεμα ϑήκοαιμδν Τῇ λόγων , ὡς Οὐκ ἐγυμνω θη τὴς τῷ 

πνϑύματος ϑριτος τὰ «ἁγία, αὶ Ὁ, ὡς γυμνωθεὶς, Οἰπολαῦᾷν ἵχετεύει, δνλαὰ μή 

φυρηϑέωσαι ζωτης αὐτιξολᾷ, μηδὲ πόρρω “ρμέοϑαι τὴς )είας κηδεμονίας. πσούσωπον 
9» ἐγζϑω τίω κηδεμονίαν ἐκάλεσεν. 

13 Απύδος μοι τίω ἀγαλλίασιν τό σωτηολα σὰ, αὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ φήθλ- 
το [7 Με. Ο μὴ ἀπώλεσεν, ἔχεν ἐὠωτιβόλησε, τϑτες! τίω "ἐν τῷ πνεύματος 

5 οὐπορέδληκεν, Ὡἰπολοιοᾧ ἱκετεύει" θη ἢ ἰώ ἡ ἐν Θεῷ ἐνφρφσιωη, πάσης, φησὶ, 
φυμηϑίας αἰπήλανον, ζωυνίκια. πολλζω Εἶχον “δ ἧς σϑ, δέασοτα, , »ρησίθμ ν ἡ ζω- 

της γεγυμψωμϑῥος, ἡ τὴς ἐνθυμίας ἐφέρημαι. ἐγύμψωσε δὲ με τὴς “πῇ ῥησίας ἡ διαλεέία 

τὴς ἡδόνης. δ 9 ἰχετεύω τίω ποδϑτέραν ἡτεμονίλν Σπολοοῳν (μπ, ᾧῷ γον, ἡ τίου κτὸ 

τ᾿ ΝῬ' παϑῶν ἰπολαίῷν ὄξυσίλν. πάλιν γ5 εν υῦϑα πνεῦμα νγεμονικὸν ὠχαίλεσε Τ' 
; ἀὐδκρατοροι λογισμόν. ᾧ᾿ τί μοι δίδως, ὦ Δα() δι, ἐδὼ Ἀϑύης ὦ πνεδμᾳ: 

14 Διϑάξω ὀμόμος ζιὶ ὁδούς συ, ᾧ ἀσεξᾷς Ὠχὶ σὲ Ὠηπςρέουσιν" 
αν λοίδω ὃ πνεύμα, οἱ Θιλέγϑμαι τῇ οἰκουμδιν" Παύτα ᾳ ἔθνη κροτήσοιτε χεῖ- ΨΝ μεια, 

οκ6, ἀλοιλοίξατε τω Θεῷ ον φωνῇ ἀγαλλιάσεως" δίς Κύρμος ὑψιτης, φοῦερος, ῥα- 
29 σιλεις μέγας ἘχῚ πᾶσαν τίω γάω. ἐαν λαΐζξω Ω πνεόμα ̓  λέγω “ Κατακυρίίε ον ὙΝ9θ.γ 

μέσῳ Ὁ ἐθρών συ. ἐαν λάξω ὧ πνεῦμα, λέγω ̓ Οὗ δώσει τω Θεῷ δξίλασμα ἑαυζ, ΨΑ μη ζ, 

ὦ τίω τιμιῤυὺ τῆς λυτοώσεως τῆς υχὸς αὐτί, καὶ πάλιν λέγω Μὴ σκληριώητεζῳιὶ ὙΝ. 7}. 
καρδίας ὑμδῖν; ὡς ἐν τ ὐθαπικρασμῷ. καὶ πάλιν, Πώσα ἀνομία ἐμιφροίξει ὃ φύμαι Με Μ, 

᾿ αὐτῆς. ἐδ λάξω Ὁ πγεύμα, λέγω " Ἐκκλινον οἰπὸ κακοῦ, ὶ ποίησον αἰ γαϑύν᾿ ζήτησον Ῥηλ)γμ6ι: 
2 Οἰρίωζωυ, ὶ διωξον αὐτέων. διηγήσομαι ζβᾷ ἐυεργεσίας συ (ἐ Εἰς ἐμὲ χα) ἐραῖ ᾿ Δεό- ψηξεμον 

πὶ, ἀκούσατε, χα] διηγήσομαι ὑμῖν πόμτες (ὦ) φοξύμϑμοι (ὃ) Θεὸν, ὅσου ἐποίησε 
Τῇ ψυχὴ μου. διδείζω ἀγόμοις ζῳφ ὀδουᾷ σου, χαὶ ἀἰσιξ(ς Ἰχὶ σε Ῥπιςρένουσι. 
καὶ ζὰ Ἰσδοϊκοὶ ποῦ Εἰσιν ; θύεις μοι τορόξατα σοὶ μόφρις ; 8 ζητεῖς ζώτα. “4.0.8. 

Θυσίδν γορᾷ τοϑλ᾽σφορφὰν ζόκ ἡθέλησοικ᾽ ὀλϑκαυτώματα ἡ ζ: αἰμδοτίας οὔκ 

4 ἐξάτησας. σὺ Εἶπας, Ωυ δέξομαι ἐκ τῷ οἴκυ σὰ μϑαρῦς, οὐδὲ ἐκ ΔΜ ποιμνίων συ χί- ἐν ψθ.. 

εἶδες ϑῦσον ᾧ Θεῷ ϑυσίδιν αἰνέσεως ὁ ϑέλεις ζμώτω, ἐἰλλαὶ ζητεῖς (αὶ τῷ ι8 συ ϑέλεις 

τίω ἔχιςροφίωω τῆς πλαγης, ἢ τω ὠζρεσιν τὴς ἀληθείας ὠκείνζωυ γέλεις τέο ϑυσίαν. 
15 Ῥύσαι με ἐξ αἰμιάτων, Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς σωτηθλας μι 

᾿ς Σιωεχὼς Ἐχὶ τὴ μνήμῃ αἷδιφρέφει τῷ Οἴνοίου τὸν φόνον. τῶν γδῥκαν ᾧ πσϑο- 
35 οἰμίῳ δεδήλωχεν, ὅτι καὶ αἰ μϑοτία μιὰ εὐγώπιέν μι 681 δζρα πϑμτός. 

Αγαλλιαΐσεται ἡ γλαίΐοστί μου τίω διχαιοσιούζω σου. | 

Τού, ὀΣύμμαηος ὅτως ἡρμζωδυσε, Διαλοιλήσει καὶ γλαοσα μὺ τω ἐλεημο-- 

σιωώζιυ σῳ. Οὐ ΟΣ σιγήσω τὴς ἀφέσεως ἰπυλαύσαε, δι ὑμ)ών σε οἱ ᾳτελέσω, κϑὰ 

(ὲ σοὶς διηγϑύμϑμος γρίΌι. 16 Κύριε, χείλη μϑ ὀμοίξεις, ᾧ Ὁ σύκα 

40 μιν ὀψαγίελφ τίωω ὠμεσίν σου. . 
Η γ αμίδτία πύφυκε τίω γλεΐῆαν δεσμῷ, ἐμφῳφοίῆειν Ὁ φόμαι.. ὀῤτιξολέτοί- 

μι ὁ πσροφήτης δζρ τῆς ἀφέσεως τῆς ποϑϑτέρας πἰπβισίας μεταλοιχεῖν, ἡ τίωυ' 

γλοίῆδν Εἰς ὑμνῳθίαν κοῆσαι. 
ΟΠ γίοϊ, τομλ,1. Οοο 3 17 Οπ 
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17 πεί ἠθέλησας ϑυσίαν, ἔδωχα α΄ ὁλοκαυτώματα σξκ ϑυδοκήσεις. 

Σεωάδει ὁ ζωῦτα τοῖς Εἰρημϑύοις ἐν τω ποθ τύτυ ψάμμῷ. ἀἰκηκόα μϑυ ΝΥ 
τομθε ὐκφαξ Θεού λέγοντος Οὐ δέξομου ἐκ τῷ οἴκου σῳ μόορες. τοιγδότοι πο οὐ δα τὴς 

Ι θείας αἰκούσας φωνῆς, Εἰκότως ἔφη, ὅτι Εἰ ἠθέλησας θυσίὰμν, ἔδωκα δ, ᾧπα ἑξης. σὺ 

β | 3», Φησιν, Εἴρικας μὴ λυμήρεις Εἶναι σοι (ἡ “ἀράλθγωι ϑυσίαφ᾽ ϑ δὲ Ὑδῤιν καὶ τίω ς 
ἵ -ὡἰρέσχϑυστω σοι ϑυσίδιυ πσϑϑσοίσω. ἔπε! ὀζιυ αὶ γέλω ζωυτα, ὧι μοι δίδως ; ἔγω ᾧ ἀλλίω 

Ἰ. θυσίαν, ζωὼ ἠυδυκησας. 18 Θυσία τῶ! Θεῷ πνεύμα (ἰωτετοιμμένον, χαρδίαρ 

᾿΄ ((μωυτυπδιμμένίω καὶ τιταπεινωμϑμίευ ὁ Θεὸς οἕκ ὄξαδενωσει. 
Τερᾷόν, φησιν, “δγοεφὸν, ὁ ϑυμιηρές σοι πω Θεῷ ἡ μι), μετδίότης φρονίματις. ἢ 

σφόδρω τίω καρδιὸν μὰ ταπεινώσας, ᾧ οἱονεὶ λίαν αὐτίωὐ λεπβιύας, τίωυ" δ᾽ εςήν σοι το 
β θυσιὰν ποϑϑσχομίω. ϑύσω σοι ϑυσίαν, τζω ζα πεινοφ οφσιωζιυ᾽ μόνον λῦσέν μὰ ὃ ἁ.. 

αϑότη μαι, δὺς μοι ὃ πγεῦμα Ὁ γιον. ὅτί γ))} αὕτη ἡ θυσία, πολὺ τὴς Ἰνδαϊχῆς 
᾿ μόνον δα γι, δλὰ χὶ τότε ἰώ βελτίων, λέγω 3 τίω ζᾳπειοφρφσιωύζων͵ (ὦ παῖδες 

' ΣΡ ὠκῴνοι (Ὁ τοῴς (Ὁ οὖ τῇ Βαζυλωνία, καμίνῳ τίω φλόγα πηλόν ἐργασαίμδμοι, 

᾿ (νέοι αὶ γεγηοοικότες, (Ὁ ὀλίρϑι ἢ “Μ᾽ πολλών διωνατώτερφι, (ὦ αἰχμάλωτοι ᾧ τ τς 
ΙΝ βασιλέως ἰουρϑτερϑι, (ὦ ὑπολέσαντες πατεάδα ὶ πίςιν μὴ ἐἰπολέσαντες, (ὦ γυμ- 

νοὶ ᾧ ογδεδυρδῥοι, (ὦ) «ωχοὶ ᾧ ϑύποροι, (ὦ) δυύλοι ὁ ἐλϑυϑέρων αἰμείνυς, (ὦ) τίω κά. 
μένον δρόσον ἐργασοί ϑμοι  μοταξλλόντες ταὶ φοιχεῖα, (() τῷ πυρϑς τίου οἰγέργφαν σβί.- 

Οδῇ τριῶν σρυγτες, Ὡς ἔδησεν ὁ τύρφωνος ἢ ἔλυσε ὦ πῦρ, ἐλιτλμέυον,ἡ ἔλεχρν᾽ Ἡμδτομδν, ἑωομή. 
σιϑδ, ε. ὦ Μ ! ᾽ Ι , ᾽ν)» }} ," ν αἵ ! ἢ } 

στο ιϑι, ηδικήσου νϑν Φσοςαντες Ὥστ σν δκ ἐφὶν ἀργὼν, Οὐδ τσροφητης, σὲ υγϑνϑμος, 10 

Οὐδὲ τόπος τῷ ̓ χαρπώσοι ογωπιὸν σῷ ἢ θύρᾷν ἔλεος᾽ δλλ᾽ ὧν ψυχῇ ((μωυτυτοιμμόναὶὶ ἈΝ 
πγθλ ματι τωπεινώσεως ασοϑσδεηϑείηνϑμ. ϑυσία, τῷ Θεῷ πνϑῦμα ((μυτυτειμψδίον, 

καρδιὸν ((ιωτετειμμϑῥίω τετωπτενω ϑρίω ὁ Θεὸς σία δξωυδινώσει. 
[19 Αγοίθιωυον, Κυρμε, οὖ τὴ ϑυδοκία. σᾳ τίω Σιων, αὶ οἰκοδὸμ.,ϑήτω ζᾷ “πίγν 

Ιερφυσαλήμ. 2ο Τότ θὐδοχήσεις ϑυσίδω διχᾳιοσιωύης, ὀῤαφοροὶν ᾧ ὁλοχαυτώ- 

ματα, τότε ὀμοίσωσιν ἐχ1 Ὁ ϑυσιαφήφιόν σῳ μόορις. 
Σαφέςερον ἐκ τύτων ἐδιδοίηθημδν Μ' ῥημῶν, ὁτί πλήρης ὁ ψαλμὸς πσοϑς τείας, 

τοῖς ον Βαζυλοῦνι Ὁ ἀιῤαἰκουσμένοις οἰκεῖν, ἢ ποϑούσι τί τῆς δουλείας αἰ παλλαγδω, 
εὑρμθηᾳ ζαύτω ἃ ῥήμσιτα. ἱκοτεύσσι )ὺ οἰκί] τινὸς αἰξιωϑέωώναι τίω πόλιν, ΨΜ αἷθι. 

ζύλων ὀμορϑουνδύων, τῆς κι' νόμον τελύμϑῥης λατρείας. νων Ζ ν», Φησι, τίω δλλου 

τείλν οἰκϑιώζῷς (ιςὶ ὡρισμένας ϑυσίας κτοϑστφέρᾳν οἕρι ἐγεςῖν, οὖν ὠκείνν μόνη τῇ πὸλά 
ϑύειν σοι τ νόμα «λ{ ϑλϑρθύοντος. Εἰ τῆς ἐπθμόδου τύχοιμϑν, ἢ (δδυεων λῥορϑωσαι- 
μϑι, τίωικαύτα σοι αὶ εὐνόμος ϑυσίας ποϑϑσοίσομϑρ. ἔχει Ἡ αὶ ἑτέραν τγδοφητείὰν ᾧ 

ψαλμοῦ τοδε τέλος. ἔρος ΝΣ τῷ πϑμάγία πνϑύ ματος ὀψω ζῳ δῶώρφι τιθήχεν, εἶα 

χατίων ἔδειξε ᾧ Θεὸν ταῖς χτ γόμον ϑυσίαις μὴ το ρεσκόψϑρον, ἱκετόσει τί νέδυ αἰώ- ἡ 

φόνηνωι Σιων, αὶ τίω ἐπουροίνιον ἱεραέσοιλήμα Ἐχὶ γης πολιαϑένσωα ὁ ζώχιςα κὐδαϑ(- 
ϑίωαι τίω χαηνζωὺ πολιτείλν, τίω οὐκ ὥλογα, ποδοσφέρφουσοιν ϑύματοι, διὰ τίω ς 
διχαιοσιώης ὀϑαφοροίν κὴ) ουσίδν. τοίνμιυ ἐνταῦθα, πυζϑσέχετε, Ὡρα κα λώ. ὼ )}} 

πὸυζαᾳ ὑμᾶς διδϑαισκάλυς ποιῆσαι βόλομαι, πόρζῷς μοναζονίᾳς, τῳ μὴ ἔχεν γ 
γώ αις, δλλα τα θὐλοίξειαν ἐἰγδεικψυοϑαι, θυλοαές, πῦρ πγέονζις. Ὑἰ δξῶν 661 ὃ ᾧπ Ὑτῷ 
αϑρον; τὗτο ἔς]ν ᾿ ἠυξατο, ὁὀξωμολογήσατε, “ϑρεχάλεσεν ᾽ ἐδεν.8η ̓  ἱκέτϑυσε, δὰ- 

κρυα ὀξέχειν , ἥτησε κϑυρδίαν καθουροίν, “πίςιν ἔδωκε. ΩΣ ζυτάμνϑμον , Εἰ ἐπετυγ. ΩΝ 

πολλὴ κἡὶ ἡδογὴ τῷ σώλν " " ἐχ ὅτω τέρπεται κυξερνήτης ὅπιοϑεν αὐτο κυμάτων ἤῃ 
ἐγήορμδθοι, 



Εἰς (ἢ ν, ψάγα. λογ. σις 

ἐγέοϑυϑμων, ὶ εἰς ὃ πσοϑσω (ζμωυωϑούντων πίω ὁλκαδεον, χιὶ ωρύμγαν ἱξα δὴν τοῦ 

πγϑύματος, ὡς ἐγὼ τίω θα λον ζωτίω ὁρῶ
ν αἰγάλλομσι ὦ σκιρτώ. ᾧ "ὺ βλέπω 

κύματοι μόνον σαλθυόμϑνα, δλλὰ καὶ ὁ πλῆθος πλεονάζον αὶ κινείυϑμον᾽ σαλθυομέ- 

γοὺς ἢ πγιγονϑϑους, ἢ Ούκ αὐαγωφφειζᾳς ᾿ βιαζορϑίοις͵ καὶ (ῴο. “δἰ'ποπηδώνζιᾳ᾽ ϑλιζο- 

γ μϑύους, αὶ τίου Ὁ. φνοιαν φηρίζογζα. ἡ ὙΣ} δχιϑυμία τῷ λθχϑυ διεγείρᾳ τίω π
σοοϑυ- 

μίλν. τὸ δε ζυτόνδιον, τϑηέςιν. ἥυξατο, ἐδεηϑη, πϑρεκάλεσεν, ἱκέτϑυσεν, αἰπέϑε-- 

Ὁ τέο κόλασιν, ἀθωρδαῦγη ὐπὸ τῆς Πιμωφίας ὦ ξητόμϑμον, Εἰ Εἰς Ὁ σνεετέρον χῇ- 
ῥισίδῳ ἐπθυῆλϑεν᾿ Εἰ τῷ αγία πνϑὺματος τίω χάεαν ἐδέξατο" Εἰ,

 ὁπερ ἥτησεν, ἔ- 

λαοῦ, καρδίαν καιϑουξοῖν ἡ πγϑῦ μα ἐυλές' εἰ σῦτον ἰοώσεν ἡ μφτόμοια, ὧτε εἰς Ὁ θ9-: 
10 τίραν ἐυλῥειαν ᾿ϑἰποκαταζῆσαι αὐτὸν. πὐοϑσέχετε μετ᾽ ἀκριξείας ζῷα ὁ ψαλμὸς ὁ πεν- 

τηκοςές ὅ61ποῖος ὁ αὐδὶ δ αἱ δ τίας, ὁ αὐδὶ Ὁ ὅξομολογήσεως,ο αὐθὶ ὃ αἰτήσεως, πεντη-. 

κοφός, ΚΤ ὅτον ἔγρρυψαν ἐξηκοφὸν, ἐθ δ μιν κϑφον,οΠδδηκϑφὸν, οὐγνενηκοφον ἐκ ατοσέν, ἵνα, δέζυ 
ὠπήμα. μή ις λέγῃ, τί ))5)0, ὅτι ἐἴοαψε ψαλμοις οὐκ ἔγοψεϑ αὐτᾶν," πγθύματι ἁγίῳ (ὑ 
[ 

μὴν 

μαι 

᾿ ἔλαξε πγϑῦμα ἀγιον) δ ἀπλώς ὄγροριψε (ωέσει αν,ϑο» πίνῃ ὧν ΠΟ ζω- 

15. 1α. ἔρημος "ὃ ὦ πγϑύματος αἰγίῳ. Ἢ Ζ δ αμζδτία αὐτῳ ((μυεχωρήϑη, ζω Ἀ πγϑῦ μα, 

ὠπῳ ον ἐϑῦϑη. αὐτὸς 2) ὕτησιν᾽ ἐδωμού 5 βὑοίσχομϑυ ἀπόκρισιν λέχϑυσοιν, δι 
δέδωκα σοι. ταο δες, κα οφουλαὶ ἔγραψε πεντηκοφον,ἐξηχϑφον ἐς δὸ μιηχόφον, ΟὙ δδηχϑ.-: 

σὸν ἐννενηκοφον ἡ ἑκάατοςον. γφώφει ἡ ἄλλον ψόημὸν κ᾿ τ' ἐχατοφὸν, (Τ᾽ ὁ ἀνλὰς πολλὸς 

ψαλ μοιᾷ λέγων, Εἶπον ὁ Κύριος ᾧ Κυρίῳ μϑ, κάθου ἐκ δυξιων (δ, ἕως δ ϑώ ὧν 

20 ἐςορϑς σν οἰ πυοπόδιον Τὴ ποδῶν συ. τῷτον δξζυ Φ ψαλμὸν μ᾽ τίω αἰ μϑοτίων ῥηϑύα, 

βυοίσχορμϑν εν πγθύματι α'ἰγίῳ λεθέντει. πῦϑαν δῆλον; ὁ Χολοῦς ἐδάλωσιν. ἔν )Σ} 

πόμτα Εἰργείσατο, ϑιίλσῆαν ἐχαλίνωσε, λεασθϑις ὠκαΐϑηρε, δαίμονας ἐφυγαίδοῦσε, 

κακίδυ ἀπήλασε, το, οιλυτικὸν ἐσφιγξειφωνὴ ἀγωθενχωτέξανεν ᾿(δυτές 681 ὁ ἐὸς μϑ 
ὁ ἀγαπητὸς, εἰν ᾧ θύδόκησει, αἰτῶ ἀκούετε ὁ Κύδλος αὐτῳ ἐδ τύρησε, αὶ ποράγματα 

25 ἐόήα, Τὸ πνϑῦ μα ἐν Εἴϑει αἴδεξεροις ἦλϑεν ἐτο᾽ αὐτὸν, Ἰωδλύνης ἐμθδ τύρησεν αὐτῷ, 
1δὲ ὁ ἀμνὸς τῷ Θεοδὸ αἴρων τέων αἰ μδοτίαν τῷ κόσμου λοιπὸν ὡς ἡνϑηῶν Ἐχὶ ΤΣ ςξαυρϑν 
ὀναζξαίνειν, κα λέσας αὐςῶν, λέγη ἀδοις" Τί ὑμῖν δυχεῖ αὐἰδὶ τῷ Χραςού; οὐκ ἡἠρωτησᾶ 

ὑμᾶς ὦ Ὄοχη. Οὐκ ἐμδν τύρησα ον Φρχὴ ὑμᾶς, δι συ ϑϊητω Ὁ πόδειξιν ὑμῶν ϑεότη. 
τὸς πϑρέοον. ὅτε ἃ φοιγεία, πόρτα ἐδειξαν μα πίω ϑεότητα, ὅτε ὁ πα-τήρ, ὅτε ἡ «σϑϑς 

39 αὐτὴν ὁμόνοια, ὅτε ἡ ἐμιὴ διδοιυσκωλία, πόνζαις ὠκχᾷ ἐχειρριγωγησεν, ὅτε σϑ᾿ε σκιαὺν ἔχετε 

αἰτιλογίας, ἰ νι ὑμῖν δυχεῖ αἷδὶ ἃ Κολφού, τίνος δεὴν ψὸς ; λέγϑυσιν ὠκᾷιοι (ὦ ἀγνω- 
μονές καὶ λϑα!αέυυτοι , τῷ Δαριδι, φρνόμϑροι τίω ϑεότητα, καὶ ἐθέλοντες ΕἰἰἜ πεῖν οἷ, τοῦ 

Θεού 91. οἱ δίζυ αὐτός; ΠΙωῖς δζυ Δια(ὶδι ἐν πνεύματι «γίῳ Κύριον" με χαλᾷ, λέγων" 

᾿ Εἶπεν ὁ Κύριος ᾧῷ Κυρίῳ μυ,καϑου ἐκ δυξιων (5, ἕως αὐ ϑὼ ὧν ἐγϑρους συ «ἰπσοπο-. 

35 διον Φἶθ ποδῶν συ. Εἰ δὲ πγεΐμα Εἴχενο Δαίὶᾷ, ἐλύϑη ἡ αοδοτία Ἐ-|5 ἐλύϑη ἡ α:- 

δοτία, ὑ τίω " ὐτησιν ἔλφᾷε. λέγ γὸ ὁΔαζίλ᾽ κοιρδίλν καθαραν κίϊσον εἰν ἐμοὶ, ὁ 

Θεὸς, ἡ πγεύμᾳ ἐυϑὲς ἐγχαίνισον εἰν τοῖς ἐγκάτοις μια. ὁρᾷς δι πάλιν Ἐχὶ ὃ ἀξίωμα ὃ 
ἑαυζ, ἐπλυῆλϑς ; παλιν τοδϑφήτης ἔϑρετο, πάλιν αὐδὲ Κριοῦ ΑΙ ̓φλέτιται, πάλιν 

ἀπέλαξον ἑαυ τίω ϑέρησίορ, ἊΝ Οὐδὲν ὀλυμέυυατο αὐτὸν ἡ αἰοὗδότία. Εἶδες πόση ᾧ 

Ὁ μετλμοίας διαμις: τί λέγω; κ᾿) ζώων ἡ πελϑυτῶν ἰοσεν. ἦλϑὸν “τί βωρθαροι,καὶ 

τίω πῦλν ἐπολιόρχϑεου "ὁ Εἰ ζεκίας δίκαιος ὧν παρεκϑίλει δ Θεὸν ἡ ἠξίν, λέγων, ἐλέη.-- 

σὺν με, Κύρμε, ἡ φείσαι “τὴς πόλεως ζυύτης. ἔρχεται τσϑϑς αὑτὸν ὁ πσολφήτης Ησαί- 
ας, καὶ λέγᾳ, γα, μὴ νομί σῃ ὠκῴνος, ὅτι ἡ διχαιο μϑη τα ἠκϑύσϑη (καίτοι τελδυτήσοις 

' κὼ 

ΨΝ.}}. α, 

Ματῇ, κζ.4, 

Ματθ. γιιρι 

ἴω, α, κῦ, 

Ματγθικβι μβὲ 

Ματϑκβιμγ. 

Ἡσιλζιενι 



γιά ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
νι ιν, δι ὁ Δαζὶδιχαὶ ἔχων τριακόσια ἔτη ἐν ῷ ὧδ) τἰ δὼ λέγη, Ὑπεραασιω συ χαὶ τὴς 

πόλεως ζω της δὶ ἐμέ κ) «ἰϑ Δαζιὶδι ᾧ παῖδα Μϑ. ὁΔαρὶλ ἀπέθανε, ὼ ἥ πϑϑρησία, 

ἐτύξῃ, καὶ ὁπυλβυτηήσαις τῷ ξωντος πσξϑίφατο. ὦ δικαία. ἃ μ(τ' τίωὐ τελθυτίω τιρρ- 
μη βιώτος. ὠζϑα δ καταπορύσω ΜΥ πὸ λόγϑν, ἰκδμώς, ὡς οἷμαι,τίω λύσιν Ὀἰπο.. 

δου δ“ ζητανϑῥων, ἐν Χολς᾿ ᾧ Ἰησῦ τῷ; Κυρίῳ ἡμδ' ᾧ ἡ δόξα, χαὶ ὃ χράτος Εἰς ὥς 
αἰοίγας “Μ᾽ αἰώνων. Αμζω. ᾿ 

Ὑλμ. ρη. 1Ο ΘΕΟΣ ΤῊΝ ΑἹΝΕΈΣΙΝ ΜΟΥ ΜΗ ΠΑΡΑ. 
Ι ᾿ εἰ Ι 4 ᾿ ! ὔ »,3νϑ ἃ ν 7 Ἢ 

σιωησῃς ᾿ 9ΤΙ φῇ μαι αμδτωλιῦ χαὶ φύμ(9. δολίου “π᾿ ἐμέ ζωυοίηϑη, χαὶ 

ᾧ ἕξης. 10 

Ν ᾿Ολλῆς ὠῦϑα (ἀωέσεως ἡμὰν χρεία. ῷ »» βήματα Κι 

ν᾽ τίω ψιλὼ πσϑοφοροὶν ᾧ τίω πσδϑχειρον ἄἰχρόασιν πολλοις 

5 ΝΜ μὴ) αὐδοσεηθντων ϑορυᾷ. κα Ν᾽ αἰφθις ὦπας ὁ “ψαλμὸς ἐμ- 
ὸ πέπληςαι, ἢ ϑζρα τοιότων ὦπας διοξολϑει ὁ λόλϑς᾽ ἢ ἐμφαίνει τς 

, τινὰ θυμὸν ζέοντον ὁ αἰοχαῦ τῷ λώλϑντος, κὸ μέγθι τῇ αδι- "ὶ 

, : Ἣ χοιώτος ἰσαίμϑμον, δυλαὶ ἡὶ ἔχὶ παΐδως,ὺ πατέρα, ὁ μητέρᾳ 

ποϑϑαΐγοντω τίω τιμιφοίλν, συτδ μια, Ἔἰρκούνϑμον συμφορᾷ, δυλαὶ ᾧ καχα Ἐλὶ 

κρυκοῖς ( μα ύοντα. ὀρφε 7} ὅσου και τεύχέται. ς Καταφησον ἐπ αὐτὴν ἀ- 

μβιαρτωλϑν, ἢ δζρέξολος ςήτω ἐκ δυξιων εἰστῷ, Ὑυτίςιν, κι σὸ κατηγϑρ9ις Ἄβοιη 10 
πονηρϑῖς αὐ, ϑοϑποις ἃ ἐχιρείλοις, ὶ μιῇ αἰἴδολμοι» αὐ Ἴ, τῶτο ὙᾺ} ὅ81,τὸ, 
6 Ἐν τῴκρίνεοϑαι αὑτὸν δξέλϑοι κατοιδιδιχασιϑέος. 

Καὶ οὐκ ἡρχέιϑη ζιύτη τῇ τικιροία, λα μα ὃ καταδίκης ζωώτης δχετω τινα, 
ὅτερον μετ᾽ ὠκῴον τίωὐ ὀχείνου τίμιζωυ λαῷ, λέγων 7 Τα γὸ Ἐλισοπίω 
εὐὐτω Ἢ λαζοι ἕτερϑο. Καὶ συν ἐγζωϑα ΐἵςξαται, ἀλλα ν ῷ μόνον καταλέ-ῖς, “ 

λειμμένον λιϑέα, παδϑαώνυσι, μηδὲ αἰ πὸ τῷ Θεούτινος φίλαν, ϑοοπίας τυχεῖν αξι- 

ὖν, καὶ λέγαν' κ ἡ πυδοσευχὴ αὐτῷ μέοϑω Εἰς ἀμωρτίδν. αὶ »ϑρτοι ἡ ϑοίνατον ἀωρϑν 
αἰ σανομεῖναι ἀξιοῖ, “βμυνϑύτωσαν γ5, φησιν αὶ ἡμέξρι αὐτῷ ὀλίγαι. ἡ σϑ᾽ εἰ ον ζυῦϑου 
ἴςαται, καί τοι τὸ τοῦτα μόνα Εἰπεῖν ἔργα! "ὁ ἢ νὼ Ἐχετίϑησιν, δα στρύδρα δὴν ὠκχα!- ͵ 

οὐϑβϑης ψυχῆς, τ μὴ μιᾷ μηδὲ δυτέρα τ ρχεοϑηναι πμωφίᾳ Α ἀλλὰ πσαύζε ἐπα- 10 

εϑίωαι ατεῖν. ζῷ 3 ἐντεῦθεν ἔτι πολλῷ τύτων χαλεπύτερα. Ὁ 7.» ὀφὸνίλν ὦ 

Δ 

χηρείαν ὉΜ λειπονϑμων καυτεύγε πα. χφίτοιγε τοιύτα, αἰπελϑύντος, ἐξ ἀὐαΐγ κης δ μέοϑαι 
συ μξαίνει. αἰλλ᾿ ὅμως αὐ οὖν τοίξει τί, ϑησιν αρᾷς, τῳ ϑυμῶ ζέων. Οὐδὲ μέχοι 

τὴς ὀρφϑρίας ἵςαιται, αἰλλαὶ αὶ «(Τ᾽ τοιαύζῳς συμφοῤοὶς πσϑλεισι πὐῥαμτέρω τὸ δεινὸν αὐ-: 
. ξων, πλλιήζας ἡὶ μετλμαίςας αἰξιωών δινέαϑαι «δι ὠκείνν. 33 

9. Σλγθυόμδνοι γδγδ μετὸ μα φήτωσαιν (ζὺ οὶ αὐτῷ, φησι, ὶ ἐππαιτησατα σειν 
Τυτύς!, μη φαῖεν πλνώρϑροι, κηδὲ τῆς ὀϑαγκφίας θ)πορήσαιεν ζοφῆς, μηδὲ παν 

σοι,» τόπον ἐκ τόπου ((ἱωεχῶς ἀμείδοντες, ἐλαυνόνϑμοι, διωκόνϑροι κτ' πᾶσαν τίω 
γώυ, ) μηδαμοῦ χύροιν τῷ φῆναι θυ οίσχοντες. μα Ἀ πτὅτων, ὼ πενίδλυ αὐ» δν κατεύχεται, 

τὺ πενίαν ἐοκαέτίωυ ᾧ ἀφόρητον, ὡςε μηδὲ τῆς κδα ἿΜ συγίενων ἐχικευρίας τυχεῖν, 49 
εἰλλαὶ αἴθ ένα τοὶ ξένων ἀγνώςων" αἰτοιωζρι ταὐτίων. ᾧ ἄκουε πῶς τῦτο δηλῶν τς 

τὐθατίϑησι. Μ᾿) τὸ Εἰπεῖν, ματϑμαςήτωσαν (ὦ ἐἰοὶ αὑτοῦ, ἡ ἐποιτησοίτωσοι, 

ἐπάγή,  ΕἘκϑληϑήτωσοαν ὀκ ΤἿΜ οἰκοπέδων αὖ δ,!: χάῤνίν μ δδα ἴο Ἐξ 



Εἰρ(φὸρν. Ῥάγ. 717 

ῚΟ Ἐξερϑυνησούτω δλνειςῆς πόρτα σα αὐπσαῤχει αὐτο, Ἷ αἰ ϑρποσείτωσαν ἀλ- 

ἅπὸ λότοιοι (ἄν' πόνοις ἐἰὐτν, Τούτ ἑτέρας συμιφορϑις (δος, τὸ "δὶ ἀρπαγὴς (ἢ 
Ἂν (αὐ, ᾧὶ δϑμειςῶν φέρειν Ἐχιξολοίς, ὁ πϑυτὶ  ϑπῳ ἐπηρεώξεοϑαι. αὶ ὃ δὲ χαλε- 

πώτερϑν, τὸ οὖν τοσύτοις χακϑις ἔρημον ὁ) Ὡς, ὸ τῷ κατεύχεται, λέγων " 

ς“ κι Μη “'«σαρξάτω αὑτῷ ὀῤτιλήφηωρ. Τα) κακαὶ [3] αὐτοὶ καϑ' ἐ- 
αὐτὰ ἀφόρητοι" ὅτὸμ ἢ μηδὲ (Ὁ) ασφϑϊςά μϑμον ἔχη, πολλῷ χαλεπώτερα γίνεται. 

Μηδὲ γνηϑήτω οἰκ ρων τοῖς ὀρφόμνοῖς ἐὐτϑ. Βαξαὶ, πόσον ϑυμοῦ μέγεϑος, 
ὁτὸν μηδὲ τὸ ἀώρϑν Τῆς ὀρφόυίας ἐλέν τυγχόῥη ̓ ν μόνον ἐλέν, δλλὰ ο οὐπωλείᾳ ἐ- 

λάτῃ αἰδεξαίλληται. 15 Γενηθήτω ), δ), φησι, τοὶ τέκνα, αὐτῷ Εἰς ξολό- 
10 ,ϑρδυσιν, ον νεὰ μιᾷ δξδηοιφϑείη τ δνομκδι αὐτί. 

Εἶδες λόγϑν ϑυμού γέμοντα ᾧ δα μού ἱξαί νϑμονρὺ ζῆσαι γὸ κ συμφορὰς αὑςξν 
ὥλχεται ποικίλης ὼ πτλυτοδουγτῆς, τὸ πὸρμωλε,ϑρία κοὐ ρα ϑὸιϑέωαι, ἡ ϑμωγύμως δἰπο- 

λέοσϑαι. ᾧ ὡασερ οὐκ “διρκούσος τὴς συμεφοροὶς “ΟΜ παίδων, ἐποίγᾳ πάλιν 
13 Αναμφησϑείη ἡ αὐομία, δὲῥ πατέρων ἀὐτο  κἡὶ αἰμδῶοτία τὴς μου ίξϑς ἀστοὶ μυὴ ἐϊξ- 

ὶς ἀλειφϑείη. Τϑ» Ν᾿ μάλιςα θυμοί, ῶ κατώκερματίζειν ἃς Εἶπε καϑόλῃυ 

συμφοροὶς, ἃ (ἀωεχὼς ζὰ αὑτὰ αἰθδεςρέφεν. Εἰπων γδ, αὐαμφνοϑείῃ κἡὶ δομία των 
ἀΐων. πατέρων αὐτο ἐπήγαγε Ὁ, μὴ ἀδξαλειφϑείη ᾿ χαίτοι ὃ αὐτό ὅν" δλλ᾽ "ὅμως ὀϑυμὸς 
ἡΐω ὸ ἀμφότεροι γϑρεσκθύασεν αὑτὸν Εἶπεν ὃ ὃ βύλεν Εἰπεῖν, τῶτο ἔξιν᾽ ἰπύκιεινον 
μὸν αὐτῶν, σφαΐξον, ὀνελε. Εἶδες ἀράς πλυθος᾿ ὅλ, Εἰβύλει, πάλιν ὀϑωθεν αὑτὰ 

10 συλλογίσομ!. “ἰθιπέσοι πονηρϑῖς αὐ, ϑοϑύποις, φησὶ, χατηλϑρηϑοίη,κρωτηϑείη Ὁ» αὖ»-- 
ἮΝ καταδιχαεϑείη, ἀωρον ἰασοςαΐη ϑείνωτον, ἐκ ληϑείη τὴς ἀμμῆς, ὁ μυγδὲ Εἰς ἐκ- 
γϑνοῦς, δ Εἰς ἐτέρυς Ἴναὶς ζὡωτίω μεταφερομϑύζω ἴδοι. ἡὶ γουυὴ τω Στόλοιτο, καὶ 
(ἀἐ παιδία ποίαν, ὀρφανίαν, βίον πσοϑσαι ΝΜ ἰασομείναιεν, κουτωδεκααϑεῖον, ἐλαϑεῖ- 
ἐν πλιτοθαν, μηδένα δοῖεν βοηϑὸν , κσέσοιεν τὴς θυγοίας τῷ Θεού, μηδεὶς ἀὐύζις οι» 

'ς λιμζω μηδὲ καταφυγή, δξαλειφϑείη Ὁ ὀγοίμαι αὐτοὶ ἰπὸ τῆς γῆς, αὐώνυμος δἰπόοι-. 
τορὸ ὁ πατὴρ ἡ ἡ μυΐτηρ δίκδιυ σαμεν ὧν ϑμϑδοτον, " ἐξώλεις ὁ πυξϑώλεις ᾿ἰπόλοιντο. 
ἄρᾳ οὐκ ἐκπλήηει ἀἰκροα τίου ᾳ Εἰρηρϑύα: αἴορ, σἕκ ἐχιϑυμεῖς αἰκούσοωι, Τἰς 

ὁκαταδικοιοϑεὶς ὅτως ; ΕἾ Ὁ αὐ,ϑοϑπον αἰχούοντες λοιδορούνϑμον, «ὧν “πϑρεςώζς 

ἐρωταΐωϑρ Φροίσαι, {ἰςὁ τα ἀκϑύων᾽ πολλῷ μάλλο τῷ ασοόφήτυ ζυτα χᾳτα- 

20 ρωρμϑύῳ αἰκούοντες, δι αι χαῖον μιοϑαῖν, καὶ μ( φόξυ καϑεῖ καὶ (μωεραλιϑῥης τῆς ὀχμνοίας, 

ιρὸ Εἰς ὀρ, δὼ ὅτω χαλεπὴν ἐμιπεσῶν, τίς ὁ λυγγήσαις τὸ πγεύμωα τὸ ὕγιον, ὡς Ὀσοαῦτα 
ὧτλικᾳαύτα αἰχούσαι "παθὼν Εἴδη. οἰκο »Εἰδοκεῖ, δ᾽ ψαλμὸν ἀθωϑῳν Εὔπω- 

μὰν μ(Τ' πολλὴς τῆς προϑσοχῆς. κἡ μιηδεὶς ϑορυζφείοϑω. καὶ δ αζϑ' ἀχριξείας αἰπεύίσνις ποι- 
ἡσομαι τίω ἄδηγησιν, ὡς εὐ οἷός τε ὦ, συ οὶὲ ΣΡ μικρόν ὕϑ: τὸ ζυπούνϑμον᾽ δλλ ὃν ΓᾺ 

32 ὼ ὌΡῬτον, ἧννος ἔγέκεν αὐτί. αἰ μϑοτόντος ( τῦτο δὴ τῷ χατωξοωρϑμε )γῷ παίδὲς κϑλοί- 

ζωται μετ᾽ αἰστοῖ χαὶ κα γονὴ αὶ (Ὁ χϑνεῖς᾽ δόύτερον ἢ), “ἰς ὁκαταρώμϑμος ἀστῶν" τρίτον, 
᾿ς πῶς ὁ ΤΡ ξποφύλων χορυφαῖος αἰδὲ τ ]ύδω (ὃ) ψαλμὸν Εἰρῆοϑαι" ἔλεγε μᾶλλον 

ὃ ἐφ ψαλμὼ ὥπδυτα, δλλα τῷ ψαλμοῦ τὸ μέρος. Γέρρα αι γ  , Φησιν, ὧν τῇ 
βίδλῳ Μ αλιδ, δνηϑύτω ὶ ἔπαυλις ἀντύέρημος, ἢ εἰν ζος σκηνω μασιν αἰτεῖ μὴ 

40 ἔξω ὁκατοικϑ. δλλα πάλιν στο ἕτερον ἡμῖν ζύτημα πϑρέχει. “ γὺ οὐ τϑτῳ γέ- 

γ)θατῆαι τῷ ψαλμῷ αἰμιφύτεροι. δἰθεῶρ οὐκ Εἶπεν, ὦ ᾧ ὃ τῳ ψαλμῷ, δλλ᾽ ἀ- 

Τραξ, αὐ κ᾿ 

πλεδρ ον τῇ βίολῳ δὴ ψαλ δέν, καὶ γὸ τὸ, Γενηϑήτω ἡ ἔπευλις αντωἠρημωμϑῥν, οὖν «μρ ξεν. 
ἐτέρῳ 61 τὸ 8. Καὶ τίου Ὠχισχοπτὴν ἐντῷ λοίζοι ἕτερος, οὐ» τύτῳ. Δ ὀμος ὁ ΠΕ δος μι. 

ακ- 
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“18 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΙΑ 

αἰμφότερᾳ (ωήγανν Εἰς εδτυοίαν μίαν" δ ὁ Παῦλος πϑυταγού πριέν, ὡς στὸν 

λέγῃ Ηξω ἐκ Σιὼν ὁ βυόνϑμος, ἡ "Σποςρέν 4 ἀσιξείας δ Ιακωθ᾽ ᾧ αὕτη ὠδιῆς καὶ χα 
"ἐν ὁμοῦ αἰ 9ϑῆκη, στὸν ἀφέλωμα ὧς αἰμδοτίας αὐτών. Φ5 δ τις Εἴποι τὸ Εἰρη- 

αϑίον, πσϑοφητείαν, ἡ αἰ ροίν ; πσολφητείαν ἐν Εἴδει αἰσᾷς. ἢ )Ὰ χα δλλαχοῦ ζμ 

φυτὸν τι ἑυρήσομϑμ᾽ ὅπερ ἢ ὁἸακωξ" ποιῶ, γ᾽ γὸ (ὃν: αἰκούονζοις ἐκ ἢ ἐτέρρις συμ- 4 Ἀὐνᾳ 
Οαμόντων ὠφελῴοϑαι γοὴ πολλως δ ποδοφητειαίν τύτῳ οδιματίξνσι τῷ φπῳ,ῶςε 

φητεία. δλλ᾿ ὁτι «ϑὲ ςἕκ ἔςιν δρ, 99» »πίιν παάϑοις, δῆλον. γὸ ὦ δχὶ Χὸν αὐ ὁ πατύρ 
εἰστυ δ αὑτὸ τῦτο ποιᾷ, λέγων᾽ Εςαι Χλνααΐ παῖς οἰκέτης τῷ ἀδελφοῦ εὐτϑ ἴα μώ. δε 
ϑης ὁτί ὁ Θεῤξ' αγϑϑσλαμολυόμνϑμος «ἦν ἀδικουμϑῥος, ἐπεξέρχεται «ἂν αἰδικοιώζᾳᾳ. χων 
ἡ ὁ ραφὸς ὃ τοιάτῳ τινὶ κέχρηται ὅϑπτῳ, παρ φητείας ΕἼδει μᾶλλον ἀγαχᾳ λεΐν καὶ 10 ΑΝ 
θρζωυοιρῦτα μι μούφϑμος,ὁ λέγων" Οὐαί σοι, Χωρᾳαζὶν, δαὶ σοι, Βη9 σοι δούυυ παίλινρως ὅ- " 
τὸρμ λέγη Ἱεροσαλὴμ, Περυσαλύμ,! αὐποκἰνέσα ἀσοοφήζος. οὐδὲ ἴγος δϊζ ὁ αλμὸς 

Εἴρηται "ἔνια ἰδξὶ τῷ Τὐδω, τῷ πνθύματος πυοοφητεύοντος δχρὶ τῷ Δαξίλ' (8 λοι- 
᾿ .«! ι. “τος 7) ! 2352) . "4.1! ᾿ 

πα ἰδὲ ἐτέρων. τ γὸ (δι᾽ τσδοφητείαις ζπος (61, . πολλαχοῦ αὖ τὸν θυρήσομδυ ὅτω 

συγκείμϑμον, " ζῷ ζ᾿ πσοϑοίμια Εἰς ἕτερον, (ῷ ὃ λειπόνϑμα Εἰς ἔτερον λιγόνδνα. ἥα 15 "ᾧ, 

᾿ υ ἐτέρωϑενίϑιης τούτο αὐτὸ μύϊκᾳ Εἰς τίω γίω τῆς ἐπαήελίας Εἰσήισαν Ισϑοῦοι, 

οἰσιρων ζμ δώδεκα, φυλοὶς Εἰς δώδεκα μέρη ὥ βυλογενν, ἢ ἀράεϑαι χολέυε-- 

πὸ αἰ ααὸ Θεοῦ ὁ τ Νι κοῦ αὶ ἡὶ ἐυλογία ὃ ἡ κὶ αἰοφὶ προϑφητεῖωι Δ βνησερνϑέων ἤσουν. 
ὁ [78] ἔλεξην᾽ Ἐπικαπάρριτος σὺ ον πόλει, χικατάρατος εἰν αὐγοῷ. τ μι οἰας τοιαὐ- Ὁ 

ζκ αἰ ροἷς (λωτιϑεῖσαι αἱ φυλαὶ μακοϑν λόχϑν ἀἰπήρτισουν. τὔτο δὴ καὶ οὐ ζιῦϑα ὅθ:ν 39 
Εἰπεῖν, ὅτι εἰν τάξει αἰσθὶς τατοϑφητεία ((μω τέθειται,τα τε τω Ἰύδια συμ υσύμϑμα ἀ- 
παγέλλυσα ὼ κὐοϑοναφωγούσοι, Εἶτα ὲ μῶτ Οὐκ άνον ὁτέραν φμαὶ ἀγακυούσα “ἰαοῦϑε- 

σιν, αὶ ἱσα μδμη χαταὰ ἡνών ἐρωσ οὐ ἐπϑναςείγτων᾽ γα μαάϑωγϑυ ἡλίκον κακόν 591 τοῖς ἱο- 
ρεύσιν ἐπλνίςα ϑαι τῷ Θεού, αὶ δόλῳ χαὶ αἰδικίῳ χα τ᾽ αὐ !ῃβἜ κε θήοϑαι. ΩΝ εἰμ 

δία Οὐδὲν ἐτερϑν ὅ8ην,ἢ διδωυσκαλία ξ συμιξησομϑύων τοῖς εξν' πλησίον αἰδικούσι, τίς 33 
κατυξανιςα μδύοις μ᾽ δόλου χαὶ γνώμης ϑιεφϑαρνϑῥης “Μ᾽ συλεὲν ἠθικεκότων. Εἰ ὃ ὧν 
παιδὰς αξιοι κολοίζ εοϑαὴ, μὴ ϑορυξηθης, αἰγαπτητῇ, παίϊδως "ὃ εὐζωϑα φησι, ὧν, τῇ 

πονηθία, ΤῊ ποιότων κεκϑινωγηχοζοις οἶδε δ᾽ ἡ γραφὴ παΐδως καλῷ ἢ «δ κῦ συγίένει- 

ὸν, ὦ (ἄν" πονηρίας τισὶ κεχϑινωνηκόζῷς, κάν μὴ τῇ Φύσει παῖδες ὥσιν᾽ ὡς στὸμ λέγ᾽ 

Υμές ὑοὶ τῷ ο[σϑόλου ἐφέ᾽ χα! τοῖγά κὺ Φύσῳ Οζκ ἤσαν (οὶ τὸ αἰαῦόλου ὦ ἰσδαρι, 49 

πῶ; γὸ, τῷ ἀσωμοίτυ (ᾧ σάρκα αἰθεκείωϑμοι; δι αἱ τὴ κοινωνίᾳ τῆς πωνρείας Ἔσυΐν 
δύμὰν ἐπεασαιτουτο. ὅτως αὐτὸς ἡ Ῥ Αἵξρχαμ ὠκίαλλει, λέγων "εἰ τέκια ᾧ Αὐρᾳ- 

ἐμ ἦτε, ἔργα τῷ Αὐοααα ἐποιξτε. ὅτι γὸ ὸς αὶ χολοίζεται δζρὶ πατέρογδτε πα 
»᾿ 



Εἰς ᾧ μι ἅμ. τ γι9 
“ἷῶρ ἠού, πὐρτὶ πὸ δῆλον. ἡ οὐ ῷ γόμῳ ᾧτο δείκψυτοι Εἰρηνϑιον,πλίω Εἰ μὴ κοκὼς 

ἀὐτιν αγαγαΐγϑι᾽ ὦ τῦτε 5 ἐχ, καρ ἐού, λα τῆς οἰκείας βαϑυμίας, ὥπερ ὁ. 

λεί. Εἰ8 δυκεῖ; ᾧ (δ) “ψοιλμὸν αἴωϑεν ἐπέλθωϑιν. ὁ Θεὸς τέω αἰνεσίν μιν μὴ αὐθαι- 

σιωπήσης. Ἐτερος ὃ ἐρμάιυξυτής φησι, Θεὲ, ὑμνήσεως μὲν μὴ κωφεύσης. Αἴἰλλος, Μὴ 
4 σιγήσῃς, τατές!, μὴ χούθοιδρα μῃς τίου ἡμφολλν, δλλ᾽ ἐπέξελϑε τοῖς γελνηρϑμοις Σὺ 
δ Εἰ όδοξος, ᾧ μέγας,ὼ δυωνατὸς ζα (οιαῦπι δ ορϑοιωῶ. ὅτι σύμα αἱ μδοτωλού ᾧ φῦμα 
δολίου ἐπ ἐμὲ ἐωοίηϑ». ἐλολησαν κατ' ἐμοῦ γλῴοση δολία, ἀ λόλϑις μίσως ὀκύ- 

χλωταῖν μέ, χαὶ ἐπολέ μιησείν με δωρεθμ. δύ πὶ τῷ ἀγαπῶν με, ἐνδιέξαλλόν με, ἐγὼ 
κἱυ παροσηυχομέωυ. Εἶδες πογηρλὸν ὠκπταμϑμίω" Εἶδες" συμφωνίαν (χιξαλῆς" ΕἾ- 

τὸ δὲς μελέτίωυ. χαὶ γὺ ὦ τούτο μάλιςα χϑροξεωώει (6) Θεὸν, ὁτὸν (α φαῦλᾳ ἀπὸ βυλῆς 

ἤμη καὶ σκέψεως, χαὶ πολλῆς Ὁ γυμνώσίας "ἐργάζωνται (ὦ μετιόντες. ἕτερον 5} 661, συν- 
ὡρπαῦίρτα χαὶ αἰπατυθέντα «ἰ πσυσκελιοϑέωαι ᾿ ᾧ ἕτερον, ἔρλον ποιξνϑμον τίου πονη-- 
οἰαν᾽ καὶ ἑτερον πώλιυ(ο πῆρ καὶ ἔγκλημα μέγιφον) στὸν καὶ πονηρεύωνπει κτ' τῷ μυὴ πο-: 
γηρθυομϑῴν. τω γὸ Εἰπεῖν, αὐτὶ τῷ ἀγαπ᾿ῶν με,οἰγδιέξαλλόν μιο, δοθὲν ἕτερον δείκψυσιν, 

" ἤστι Εἰς ἐνεργέτέωυ ναὶ, ᾧ ἀξιον τῷ φιλφαϑαι “φηςφοις αὐμοίζαῖς λαμκθλύεν, (αὶ οὖ.- 
ὁλυηία ἐπεδείκγεωτο. ἐγὼ ἢ παδοσηυχόμζω. Εἶδες φιλοσοφίλυ; Εἶδες ἐχτείκειαν, εἷ.- 

δὲς ὠραότητοω ; Εἦδες ψυχὴς ἐυλοίξειθν ; ἐχ ὠπλιζομέων, οὐδὲ λῤῥιχϑρετωῆόμων, 
φησὶν, δλλ Ἐλὶ σὲ χοιτέφυλϑν, τίω σὴν ὠκαίλοιω συμμαχίδι, τίωυ ῥοπὴν, τ μέγιξον ὅ--. 

πλοι, τέων βοηλειαν τίου αἰχείρωτον. Εἶτα Εἰπὼν (αὶ κτ' τὸν 1Τὐδϑμν, πῶς ἑαυτὸν καῖε- 
ἡ ἵ(. 19 δίκασι, πὼς ἀπήγξατο, ᾿πὼς Εἰς ἕτερον μετέφη αὐτό ἡ στοςολή᾽ παλιν ἔχεται τὴς 

ἣν πυρϑτέρας εἰ πουϑέστως. καὶ ὙΣΡ αὶ τῷτο πσδ)φητείας Εἴδος, μεταΐυ “λ] φκόηηοιν,ὺ ἱφο- 
οἰδν ἥνα ἐμξαίλλειν,καὶ μῶ' ζωτίω διεξελϑεν,παάλι ἐχὶ ζῷ πσοότερ ἐπϑριέναι. 

(μωεσκίαςτα »ὸ ΟΣ τ αὐγνωμοσιώζου ῬμΊσδαίων ἡ πσοοφητεία. αἰνίῆεται ",ϑιῶ ὡ- 

γα, διχῇ ἔφϑδυ Εἰπὼν ἱερωσιωη Ἐχιξυλεύσαντα, κα ἄν “θόνοις τῆς ἐπθμόδου τῆς 

ὃς ἐκ Βαξυλαύζνος. τὸ οἵ γε φιλοπονώτερφι ἴσουσι τῶτο, τω ἱφοοίαν ἐπελϑόντες. σθϑφη.- 
παύει δὼ μεγάλᾳ ᾧ τοιότῳ κϑικαὶ γἐρημίδν ποθ ςα Μ᾽ χαὶ πόμτω αἴξιοὶ πυρϑοχωνυσῇ, 

αὐταῖ λιμϑῥαι, χαὶ μυυδημιῶς τυχεῖν μιοικρφϑυμίας, μηδὲ φιλαν,ϑεφπίας, μιηδὲ συγ-- 
γώμης. ζωῦτα ὃ, δ ΠῈρ ἐφιϑίω εἰ ποὺν,καὶ (μωεχὼς λέγων ὦ παύσομαι, δυχεῖ υϑρ ἐῃ 

ἀρὰς, πσδοφητεία δὲ 661, δεικψύσσα, πτῶς χχοροξεωύεται ὁ Θεὸς, ὁτὰν ἱερωσιωώη Ἐχιβε- 

30 λβίηται. Εἶτα κατ᾿ Εἶδος ζῶ συμφοροὶς ἐπεξέργεται, χα! φησιν" 
14 Αὐθ᾿ ὧν οὐκ ἐμανήϑη ποίῶσοι ἔλεος, 12. Καὶ κατεδίωξεν δὐ, ϑοϑπον 

πϑητο πὔἤωνον, χαὶ χατλμενυγμμένον τῇ κφιρδία τῷ θανατῶσαι. 
Τούτο ἐλώτης ὠμότητος, 113) πολλῆς ἐπὴν, ϑοφπίας, ὅτὸμ μω! μόνον τις ἔχτου- 

λέῃ, δρλαὶ ὶ () ἰχανὸν Ὠχικλ αἷσοι ππτοὺς ἔλεον, τσϑϑς συμπείϑειδιυ ᾿ξπχικοίμιψαι.ὁ 
39 γὺ τιιούτος ασοϑς τίωυ “Μ᾽ ϑηοίων αἰγριότητα ὀξωχειλο, μᾶλλον ὃ ἢ ὀκείνων γαλεπώς-: 

προς γέγυνε. τοῖς »δρ γδυα γηφλοις χῸὶ φύσιν Ὁ ϑηρλωδες" ἔγῷ 5 λόγῳ ιμιηϑεὶς, τῇ πο-- 
νήρία, τίου θύδμειθω πσοόδέδωκε' κακεῖνα, το Ἂς Ὁ ὁμόφυλον καὶ συήενὲς ἔχει ναὶ φι- 
λίδυ αὶ ἡμερότητα " ὅτοι ὃ συ δ τὲ κοινὸν τὴς φύσεως ἠδέοϑϑησαν, δλλ᾿ ὃν ἔδει ἐλεᾷ χαὶ 
ὀἀμέχειν, Ὁ αὐορθοιο, τ ὔῦτον ὠϑγοεω καὶ ἀμέτρεπον. 

ὼ ἶ ό Καὶ ἠγώπησε χαποίραν,ὶ ἥξει αὐτῷ ἡ Οὐοι ἤϑέλησιν ἐυλογίθω, ἡ μαικριωυθήσοται 
ἀπ' αὐτῷ. Ἐπειδὴ ἢ πολλαῖς χατεύξατο αὐτύσυμιφορος, δείκψυσι θιπὸν δον 
αὐτοῦ, δλλαὶ τ ἐκείου τίω Ὡἰοχζω τὐύτων ϑμορϑύζωυ καὶ τίω αἰτίδμ, δῴρ ἸΜέργων αἰ. 
πυχρόσοι ϑῥου κα τίωὺ οὶ τῷ Θεοῦ οπήν, ἡ ιασασωμνϑμα 5 τίω ϑεήλατον πλη- 
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ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
γάσ. 17 Καὶ ονεδυσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον, ὦ Εἰσηλϑεν ὡσεὶ ̓ύδωρ Εἰςρῷ 

ἔγχᾳτοι αὐτῷ χα) ὡσεὶ θλδιον οὖν τοῖς ὀσέοις αὐτν, 

Ἐνζαῦϑα χαὶ δ᾽ σφοδρὸν τὴς πληγῆς, ἡ Ὁ μόνιμον τῆς μφείας οὐδείκυται, δειλῶς 

ὅτι πᾶσιν αὐ, ϑοῴποις ζῷ χακὼ οἴκοϑῳν ἢ δὰ τὴ τὴς οἰκείας γνώμη, δι ὀζρ “ἥν ἔργων καὶ 
πράξεων ὧς αἰγαϑοὶ {σκρϑωνται, ταὶς ὃ ̓ἁμωείαις ἑαυςῶν" ἐμθαλλεσι, 5. χίπμ 

18 Γενηθήτω ἀντί ὼ ως ἱμοζτιον ὁ κὐβεξαῦλεται, καὶ χ ὡσεὶ ὶ ζώνη με πϑρυτὸς αῷ,. “' 

ζωνιυται. τον Φησι, ϑεικρερ τίω ὠφατον τῷ Θεοΐ ὀργάω, τίω (ετελθυσομδίην 

ὡὥν ζιούτοις. ὃ 55 λέγη, τϑτ ἐςιν᾽ ὅτως ἀὐζις ἀ χακὰ  καιϑεξει,ὦ ὡς μηδὲ μεταξολίω 

ῴ γα, ακῖν. οὐγαποφηφληθήσεται γβο οὖ αὐὐφις καὶ Ὁ εδυᾷ βέζαμα. Εἶτα δεικγις δῆς πογηοίαν 

᾿λοίζει καὶ χᾳκίαν δίϑρλοῦται, ἡ ὁδὶ χατ' ὠκείνα μόνυ, λα κν τ πόμτων ἡμυγτάν. τὸ 

ϑιωύων τοῖς λέχϑυϑέοις ὀντων ἡ ζιαύτη κείφεται ψηφος, ἐπήγατε" 

19 Τϑτο Ὁ ἔργϑν “ἦν γα φαλλοντῶν με Ῥ ὰ Κυοίν" 
Τυτίςιν, ἀντη ἡ ἀμμωρία, ἀντ ἡ δίκη “δεῖ αὐϑιςα μδέων μοι, δῇΨ ἐχιξαλδυόγτων, ΔΨ 

πολεμοιούτων, ἢ! λαλϑιώτων πονηρϑὲ κῸ Ὁ ψυχϑ “δ. ἀφφι ἢ βη; μάτων εἰσὶν ἐυϑιωύαι, 
ὸ βὐϑιιίαι πικρότα, ). ἀπ τίσας ζίνιω  ὀκείν λόχϑν, θγε τίν Θεὸν καταφεὐύγᾳ τς 
παλιν, χὺ τῆς Εἷς αὐτὸν ν ὀῤτιλήψαως. σϑεὴ Ν᾽ μία τὴς ἀμωείας ῬΨ χιζυλῴ- 
ὄγτῶν ἵφαται,δυλα δεικγιᾷ στ (ὦ χακώς περρντες  “ιμωρϑνἔγρυσιν υαἣ᾽ ὧν αὐδικριώ 

τοι, κ) ἀδοὶ πολλῆς τυγχόμουσι τῆς τάν ἢ τως, ἐπείγει λέγων" 

λὸ Κα σὺ, Κύρμ, ποίησον μετ᾿ ἐμϑ ἕνεκα Ἔ ὀὀματὸς συ. 

ὅρα ἐυγνωμοσυνίωυ, ϑρϑι τωυπειοφροσύνξιυ. καίτοιγε ἰχϑμζω ἐ ἔχων Εἰς (υμνηϑείαν το 20 

ἀφορμώωυ, ὧ κα χῶς παϑεὶν (ὺ γϑὺ ὃ τούτο πολλαχοῦ ΥΜ γααφον Ὧι ὅφην ἰδεῖν, ὁτί Φ χα 

κῶς πα δὐντες αἰδίκως ΤΣ αὐϑεΐπωι, πλείονα ἐχύσι Πρ ῥησίας ἀφορμιῤω πτεὶς ὃ 

τυχεῖν Τῆς ζ "δὴ Ῥ Θεοῦ ῥοπῇ). ὁ ὃ ἀφεὶς τϑν Εἰπεῖν, χὶ τίου φιλθν, ϑο» πίον μὲ- 

γζιυ τῷ Θεοῦ καταφεύγει, ἡ λέγαι᾽ ποίησον μετ᾽ ἐμ ἐγέχαν τῷ ὀνομιατὸς συ, ,μοοθ ν- 

“τὸ λόγων᾽ οὐκ ΩΦ ἀξιοε' Εἰμρδλλα ἀν σεαυτὸν, ὁμ φιλρίν,ϑοφ πος εἶ ὸ ἐλεήμαν, 25 

δ|9 χαὶ ἐπάγει" ὅπ χρπὸ ὦ ἔλεος σῷ, 
Καὶ καλω εἰπεν,Ελεός σν. τὸ χ" ἿΜ αἰν,ϑούπων, τοῦτον πολλαχοῦ. ἐς ΝΥ σπου 

ὶὶ Ἐχὶ βλέόζη τὐτῳ χἐγοιν)ὰ ὼὸ ἴῶι ἀαφϑρᾳ" 95 ̓ ὁ Θ εὡς παιντα οῦ “ρὸς τὸ ) συμφέρον. 

2 Ρύαί μᾷ ὅ7| γῆωχος καὶ ι πένης Εἰμιέ ἐγὼ, ὶ Ή καρδία μδ τεπέροικαι αὐτὸς Μ. 

Ορᾷρ αὐτὸν παλιν αἰξιοιεώται σω ϑέωψαι, ὐχ ὡς ἄξιον, Οὐδ ὡς δίκαμον, ὄν’ ὡς λα. 30 
γϑαπέντο πὸμτελοΐς , ὡς καιτειργαισμένον , ὡς μνεία παϑόντα κακοί. ἡ) ἢ ἱχαρόα μὰ 

τεπίρφκίαι οὐτός μια. Οιαύτη γὸ Μσυμφορων ἡ δυυδαμὶφ᾽ καὶ σῶμα λυμαίνεται με 
νον, δλλα χαὶ ἐψυγίω φρρυξε, 

2» Ὡς σκιὰ οὖ τῳ ὸ ὀκχαλίναι αὐ τίου αἰτδμῃηρεϑέωυ, δξετναηϑίω ὦ ὡσεί ὶ ἰκρίδες. ῷ 

οὐνατα .. ἡαϑενήσουν Ὡντὸ νηζείαρ. Τὸ στφοδροὶ τῆς ἐχιξυλὴς δΨ' αἰδικησοιντων 43 

λέγ, τω κρικουχίδν τίω ὠφατον, ὑ τίω " ἐ ἐαρῳ τ παλιν “λνομδῥίω ῳ τοῖς ζνότοις͵ 

απουδέω, 23 Τὰ δ γϑνατά μου, φησιν, ἡαϑέγησοιν Ὡἰσὸ νηφείας, ὼ ἡ ἰσαρξ μὴ 

Ἰλλοιῳ δὴ δὲ ἔλαιον. Οἷς οἷα καταισκθύαζει ὃ οπλ ΚΣ ἄς Ὡπθυλο, ὃ 

πσδϑς αὐτὸν χαχϑυχίλρ : 24 Καὶ ἐ όγω " ἐδ ϑίω ὀγειδὸς αὐθις. εἰθυσον μερέσες- 

λάνσαν κεφαλοὶς αὐ. Τοιαύτω ΜΝ πονηρῶν αἱ αἱ γαῖ ΑΘΉ: δ μόνον Οὐκ οὐδιδὺ- 49 

ἀσίν, ὁ τῳ ἴδωσι ῷ δίκρηον ζχετείνοντο τίωὐ θὐλοιθειὰμ, δλλ αἱ ὦ ὁ ον ειδίζυσι, υ χωμῷ- 

δούσι, ἡ ἐπεμθαίνασι. ὧι δέὼυ (γ: ἘΣ τίου ὠμαχον συμμαχίοῳ, Ὡπ πω αἰ χείρωτο 

βονϑήλν καταφευγά, λέγω; ̓  , 
15 Βο: 

΄ 



Εἰς ᾧ ρθ. Ὑόγι. σει 

2 Βοήϊγησῦν μοι Κύριε ὁ Θεὸς μίῦ, ὁ σῶσόν μα κτ' ὦ ἔλεός σῷ. 26 Καὶ 
γνώτωσαν ὅτι ἡ νείρ συ αὑτηρὴ συ ̓Κυεμεὲ ἐποίησας αὐτέω. Τί, κὶ χείρ σὰ αἷς. 
τηὶ ὅπ σὴ ἡ συμμαχία, ὁΤΙ σή,φυσιν, ἡ βοήθα. ν ἐγ δὴ σωϑίεζαι βύλομφι μόνον, λα 

ἐ ἐκείνοις μαϑεῖν ρα τί τίνος ἐσωϑίων᾽ ὥςε δισλιοιωῦ μοι δέοι, ζω) δ γταυρον, διπλοιώῶ 

“(Ὁ «ίφανον, Ἰχιτεταρθρζω τίω δόξαν. 27 Καταραίσονται αὐ, καὶ σὺ ἡξυλογή.-: 

σεις. ὡ ἐπϑμιςί ϑμοί μοι αἰδχιιυϑητωσοιν, ὃ ἡ ) δυίλός σῃ ἐυφραινγήσεται. 

Ἐντεύλον Φιλοσοφίαν φνα παιδόζει ῷ ἀχροατίων. [δείκνυσι 2)" ὁπ καν ἀνθίως 

βαλώδσι ταῖς αἰραιῖς, ἐυλοχϑεοῦτος τῷ Θεοῦ, οὐδὲν ἐξα! βλοθος ἀπ᾽ ἐκείνων, δον Εἰς 
αὑτῶν’ «ἰξετραπήσεται ᾧᾳ τῆς αἰχωυύης, ζῳ δ ὀνειδῶν. σ: ὃ  δυδλός συ ἐυφραν- 

1 ϑησεται Ἰλὶ σοί. Καλώς Εἶπεν, Ἐχὶ σοί" δυλωνστι ἐκᾶϑῳ καὶ ἐυφρησιωη, ὁ) 

ἡ Ῥρηγία ἿΜ αγαϑών. λοιπὸν συστὰν με ζ}} μορϑηρανν ϑυρυξῆσοι δυυνήσεται, τῆς ἐυ- 
φροσιωύης μοι τῆς χροὶ σῷ »ϑμϑσης αἰχερμίν. 

28 Ενδυσοαίοϑωσαν (ὦ οὐγδχριθαἰλλοντέρ Μά ὠνξοπεν, ὼ «ὐξεξαλέμϑωσαν ὡς δὲι.- 

πλοίδα, αἰρουύίω αὐ. ὥρᾳ παλιν ὡς ἀξιοῖ μὴ κολοίστι φἴϑαδὸϑίωα ς αὐ- 
“ὧν μὸ μένον, ΕΝ αἰηιύ, ΔΛ ὐ ζοπῇ,, ὡςε διδωσκωλίαν ἀὐοῖς “μέωαϑαι δίορϑώσε-. 
θέν ὶ αύλσιν τῆς ὅχὶ Ὁ βέλτιον μεταξολῆς. 29 Ἐξομολογήσομα ἃ " Κυ- 
οἰῳ σφοδρά οὐ τῶ σοματί μϑ, 5 ῳ μέσῳ: πολλαὖν αἰνέσω αὐτὸν. 

230 ὅπ πϑδένι ὧκ δυξιων πένητος, τὸ σῶσαι ἐχ ῬΜ' κα-πωδιωκόντων τίω ψυχέω 

μ". Αὐνὴ δὴ τύτων αἰπόρτων αἰ μιοιξαῖς ἀὐατίϑησι τω Θεῷ, τίω ἀμινομ ἢ 
19 ἀμρφρετίδν, ᾧ αἶνον, ῶ ρα 1 πᾶσιν ἀπαγίέλλειν ἀὐτϑ ῷ κατορθώματοι, ὦ ἐν μέ- 

ἢ, σῳ λιατρ κήρυκα: γένεαϑαι ΥὟΜἜπαυτῷ αὐ αρξαγτων". τὸν Ν᾽ θυσίᾳ, τῷτο πσόσφο- 

εἰ ὃ (ἐὲ ἐυεργεσίας τῷ Θεοῦ οἰ πὸρμτὸς Ἐχὶ φήμης Φέρῳ, κα ὴ ἐγκολάπῆειν τῇ Ὑ ὀζρ- 
νοίᾳ, ὶ ῬΣ φύμοατος ἀὐακηρυήῳ, κα ὼ πολλοιᾷ ποιδὶν ἀκουςαὶς ΤὟΜ ἐυεργεσιῶν ἣΨΜ' ἀνν. ὅ.- 

τὸ ΕΥ̓ ὁγτε διυλελθυχῶς Τῆς ἐνεργεσίας, ἐυγνωμωσιιης λήψεται αἰμοιρίω, κ χι πλείονω 

2 ἔχιασώσεται ρα τῷ Θεού πίω ῥοπήν" οἵ τε αἴχϑύοντες, Ὁπὸ ὟΝ ἜἝπ ἑτέροις γνονϑῥων 

απιυδαι ὀτεροι χαταρα γήσονται, κα αὶ πσοῆς δροτὴς ζῆλον μεγίφην λήΜονται τίω ἐ ἑτέρων 

ἐνεργεσίδν αὐ πυύδεσιν. 

θ᾿ ΕἸΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤῺ ΚΥΡΙΩ ΜΟΎ, ΚΑΘΟΥ͂ 

30 ἐκ δυξιων ν (δ. 

ΟΝ ΔΑ Ἰλυιςώμϑμ, τακαλώ, ᾧ (μωτείνωρϑι ὁ ἑαυτοιᾷ, χαὶ ̓ γὸ «ἰδὲ 

““ σφόδρα. μαγαίλων ἡμίν ὁ ψαλμὸς Δ φλέγεται λεωρημαιτων, 

ϑ “φξὸς ἕν Εἶδος αἱρέσιως, δλλὰ Κι ποικίλαι χαὶ ὀζρι φόροι 
ἐφηκῶς. τι ᾿ γὸ πρὸς ἴυδ' αίοις, ὼ Ὁ! Παῦλον ΤΙ Σαμοσα- 

τέα,, “σεῖς ὥν" Ὡπῦ Ἀρείν, ὺ τεῦς οὖν (ὗν Ἐπὶ ᾿ Μαρνίωνος, 
᾿ᾧ πεῖς ὧν νὲ Μαναίοις,ὶ πσϑὸς πόμα (ὦν: τῇ αὐαφαάσιι δι.- 

αἀπιφοιυζαις αἴντέητα ἐπεὶ δζίυ σϑός σύτυς ἢ ̓οἾδλταξιο, πολλῶν αὶ χὺ ἡκῶν ὁφ-- 
λιλ δι! δὲῖ, ὥςε μ( ἀκριξείας διωρῆσαι ᾳ παλαίσματει. ὦν ἡ πῖς ἰς ὄξωϑεν αἱ αἰγώ.-- 

40 σηκᾷν ηββοφϑῇ ὠ παλαισμάτων οὖν αὑτοῖς, Οὐ δὲν ἔβλαψε Τ' λεατίω(υ ν διδασκα.- 

λίαρε ἐγέχεν, δρλαὶ τρψμως ἐκεῖνο Ὁ ϑεαΐζ»ν (ἀωείλοζαῇ ὠζω)αῦ ὃ, ἐαὴ μυὶ χὰ 

ἀχριξείας Εἰδῃς, πόθων ̓ ὀκᾷος φἾδαταῆεται, πῦϑεν ὃ ἡριᾷ ς αὐτὸν βαλλομϑυ, ἐτὶ 

τυηθύσοιν αὑσσοςήσῃ ζημίαν. ν δξζυ μὴ τῦτο παϊϑης, διθμαύφη σόν" μοι τίω ὀχζννοιὰμ, 

σμιγίοξ, ἴοι. Ῥ ΡΡ μοτέ-- 



Τρ. ὁ, "ἢ: 

7:5 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΕΙᾺΑ 

μετέωφϑν “ποίησον Σ ἀκοζώ. ἜἸΙσδοίοις βαΐλλομϑυ “οτος, ἴπσοθς ὠκείνοις τρᾳ- 

ταηθᾶθα, Τ᾿ πσοοφύτίω πὸ δ) ρημῶν λαύοντες σύμμιάηϑν τύτων. τὸ "ὃ λεηόντων 

ἡμδ ὅτι σαφως αἰϑὶ τῷ Χοιςυδ ζωῦτα Εἴρηται, ζῶια δ κατα δεχον ἢ) ἔτιρᾳ δὲ 

ἄνα πλιύδασιν. Γὐχοιῶ προῦτον αὐτὴ (Ὁ) λόγον ἀπελέσξομϑρ, ὶ τότε δ ἡμέτερον 
ὐυδείξονϑμ. ἡ τέως ὀρωᾷᾶθα νι αυςἄν;, (ἰς ὁ Κύδιος πῇ διχαία τοῦτο ; Εἶπε δ, 

Φησιν,ὁ ἹΚύρλος ᾧ Κυρίῳ ΜΚ. τὶ "ὃ ἐγὸς πσοόσωστα μέμνηται ον ζιῦθοι, Δλλ ἑνὸς συδὶς 

να ὅτερον ὀζελεγονϑθε. να δῶ ὠκᾷνοι 1 λέγϑντα φασι; (4) Θεόν. τὸν 8. αἀἰκούογτα; 
Τ Α(ρκάμι. ἐτερ9ι 8 1" Ζορφξαζελ, ὼ αἴλλοι ὅτορον, καθ (ὦ μεθύοντες, Ὁ) μιη-: 

δὲν σύμιφωνον φϑεήόνϑροι, μᾶλλον 3 καθοίπερ ὡ οὖν σχότῳ βαδίξοντες, ᾧ ωρϑσα.. 

δοίοσοντις δυλήλυς. {ι δίώυ, Εἰπέ μοι, Ζορφξαζελ κύρμος τῷ Δαίση ; καὶ πῶς αὐ το 

ἐ 291 λόλϑυ ; ὃς ἡὶ αὐτὸς δλυτὶ μεγάλης ἁμμῆς Δαρὶδ' κέκλυται. ᾧ ᾧ Ἐχιόντα ἢ δηλοὶ, 

ὅτ Οὐ εἰὲν αὐθὶ τῷ Ζοροοαξελ ἐνζῦϑα Εἴρηται, οὐδὲ «θὲ ὦ Δαίῖλ. σγεξὶς γὰρ 

αὐ Μἱερωσιεωῃ τετίμηται. ον ιῦϑοι ὃ, «'δέ ἧνος Εἴρηται ἱερωσιωύζευ ἔχοντος ξένων 
τινα ἢ αὐ θαίδοξον. σὺ γδδόν φησιν, ἱερθὺς Εἰς (ἢ) αἰώνα κτ' τίω ζᾳξιν Μελχισεδές, 
δλλαὶ τέως ὦ παρὸν ὀβατῆυξωμδν. “ὴ ΣΡ ἡ ἕτεραι ἧμψα λέγϑυσι τὕτων ἑωλότερᾳ. ι 

κῦθὶ τῷ λαού " λέγϑυσι ζωτα Εἰρηοϑαι. ΔΛ ὅτε ἱερθὺς ὁ λαὸς γέγϑνεν, ὅτε ζετε. Ἀν γι 

ὁφι τὰ Εἦρνμδμα δυωυνθείη ποτέ ἀυτῳ αὐρμόσοι. δ ὅπερ καὶ τῶτο ὡς ἕωλον χρμαδγαμὸν- 
τες) ὁ ὅτε χατοισκθυὰς δεόμϑμον Εἰς ὀμαίξοπῆν, ὄτερϑν ὁπερ λέσρυσιν Εἰς μέσον "ίσω- Χχθδ 

μδυν. 2,» φασιν ὠλλοι πάλιν; ὅτί ὁ παῖς τῷ Αὐρᾳαμζωτα λέγη «ὐθὲ τῷ Κυρίν ἢ 
ἑαυ. ἡ ἡ τῦτο Ἄμοιτ᾽ αὐ παλιν" ἑωλότερον τί γὺ οὐζϑα βέλεται ὁ παῖς ᾧ Αἷ- 10 χει 

(ρκαίε; πού ἱερθὺς ὁ Κύριος εἰσιν γέσρνον, ὃς γε ἡ αὐτὸς ἱερέὶ ῷ Μελχισεδὲκ ἐκέ- “" 

0», καὶ ζμκ Ὁ αὐτυθὐλογίας ἐζήτει , πῶς ὃ δύ ἔγρι λόγον αὐδὲ τῷ Αφρακαμι Εἰ. 
ρῆοϑαι ὦ, ἐκ γαφρὸς αὐ3 ἑωσφόρυ γοβμνηκαί σε; πὼς δ᾽ δ ἢ ῷ Δαῦιδ,, ἡ τῳ Ζορο- 
ζαάζελ, ἢ τῷ λαῷ ζωῶτα αρμόστιεν "9 γὸ δύ, 865 πίνω φύσιν ῶ Εἰρηρδμον. ῶ 

ΝᾺ καϑου ἐκ δυξιών μϑ, ποίαν αὐ δοίη ἐρμωνείθυ, ὠκείνων ὟΝ πσρλσώπων αἰπσικει- ὃς 

μϑῴων; σϑοεμίλν. πως δ᾽ αὐ ᾧ᾽ Αδρραὶιι Εἶπα, καϑου ἐξ δεϊξιων μὲ, ὅς γε ὺ ὃ πα- 
ρέφαται τοῖς αἰγ[έλοις, μεγίφης ἀξιον ἡγεῖται “μῆς Ὁ διλαὶ ὅἰς αὐννδμ ὁ σοφὸς λόγος; "ἣω 
ἃ πώς, Φησι, Κύριον Εἰσείγεις ἕτερον, τῆς γραφῆς 4! σα ῥρηδέων λερρύσης, Κύφιος ὁ 

᾿ Θεός σω, Κύριος Εἰς ὅθιν, αὐτὸν πσϑλσκιωήσεις, ἢ αὑτῷ μόνῳ λᾳτο θύσεις, καὶ πλίω αὑ- 

Ἐξιδ. αβια, 

Ἀειϑμκ.,γ. 

Γιγιαικο, 

Γινμα,ζ. 

ψμδϑ, 

Δώτικδ,α. 

τῷ οὐκ ἐς! Θεός; ασοϑς να, δϊζυ͵ εἰπέ μοί, 81 ὦ λεοθνϑμον; μάλιςα ὥ ἐκένα “γοϑς γ1ο 
τίω σὴν ἀἰγνωμοσιωζωυ Εἴρηται, ὦ ἰσδοῦε. ΟΡ ΧΗ "ὃ τῳ Αζρααμμ οὐνὲν ἐλῴϑη ύι- 
ὅτον, συν εἴὲ τω Ἴσειαῖκ, Οὐ ᾧῷ Ἰακώδ, σνεῖδ τῷ Ἱμωὺύσῃ, διλλαΐ σοὶ μένῳ, ὅτε δξ Αἰγύπὶν 

ὀξελϑων ἐμοορποίεις ; νος ἐνοχέν, εἰστέ μοι: εἰ αὶ αὐτὸς διπορεῖς, ΤῸ ὁμοῦ τίωυ αἰτίαν 
μόρθανε. ὅη)Φ᾽ "Ὁ ἐϊξελϑων ἐμοοοποίησας, ἡ ῷ Βοελφέγωρ ὀτελέαϑης, ὶ “δὸς δόμον 

ϑεων ἧς ἐπήσηνδρος,1 "αθανομον ἐκείνω πολυϑηΐαν εἰσούγων᾽ ὀμαςέλλων συ ῶ νόσημα, 12 Ἀῦρν 

ποϑς αἰτιδιαφολέω ἢ σέκ ὄντων ϑεῶν, Ὁ εἷς ἔϊϑηκεν, ὶ ασο)ς αἰϑέτησιν ᾧ' μονολιμδς. ἐπεὶ 
“νος ἕνεκεν εἰν ποϑοιμίοις εἴρη.) ϑυθέως, Ποιήσωμεν δῤ,ϑ69πὸν κατ᾽ εἰκόνα ἡ χαθ᾽ ὁμοΐ- 
ὡσιν ἡμιετάρφιν; παλιν ᾿ Διεύτε, ἡ καταξλυτες συϊχέωμϑρ ζμ γλωοσας αὐτοὶ πόλι 

ὁ Δαζίβ' Διαὶ ἕν» ἐχρλσίέ σε Θεὸς, ὁ Θεὸς σῳ ἔλδιον αἰδιλιάσεως δα ὧν μετόχους 

συ Εἰ ὁ Μωύσῃς λέγφ Κύολος ὁ Θεός συ, Κύριος εἷς ὅα!ν καὶ ὑμοτέρρι αοϑένεια γόγϑνον 40 
αἰτία, τότων.οἡ τί ϑαυμαίξεις εἰ (χὶ Ὁ δ ὅτο γέγονεν, στῦτε ὁ Ἐχὶ Ἔ ρα πε 

ζ.}} τελειοτέρων Ἐχὶ (α ἐλψῆονα ᾧῷ λόλϑν ἐν ὁ Θεὸς, τὴ «ἰοϑονεία τῇ ὑμετέρα συγ- 

χαταίαίνων ; 89 ὃ γωυνϊκᾳ τίω (᾿ ὠκξαάλλωιν, τίω 8. Εἰσείγήν ἐπέτρεπεν, απ’ ὃρ- 
ΝΟΣ 

Νἦ 



Εἰς (ὸ ρθ. Ψάιμ. 7.3 

οὐχ ὅτ νομοϑῳτήσοια. ἡὶ αἰδεβρωμάτων πολλζω ἐποιήίσα,» τίω δχρέκρισιν, καίτοιγε 
Ξ Ὄῖοχις τὸὶ οὐνδωτία, εἰπών ὅτι Ὡς λόῤχόμα, ρ τ δέδωκαι ὑμῖν πϑώτα. ᾧ ἰδ τόπου 

πολλοῖς τέϑεικε γόμκσς, ὃ συγχωρῶν πόρτα ζώ θυχαιὶ Ἐχιτελένν᾽ χα τοιγα Ουσὲ τϑη 

ἀξ ἰρχις ονομοϑύτησιν᾽ δλλα ἡ οὐ τῇ Περσῶν γῇ ᾧ Αδρφαὶμι ὠφϑη, ἡ ἐν Πλγαμεήνη ὁ 
πὸντουχϑ᾽ ὁ ῷ Μωύσε! ἢ μ᾽ τα ἔχί δέρήμιυΜι διωυ;ἑαυτῇ, φησι, χε) ἡ γραφή; 

ἀπαγε᾿ δλλα κτὶ χα οϑν ωρὸς τὸ συμφέρον ἔχοις οἰχϑνομεῖ, Ὁ αἰαϑένειὸν ἑκαίφης βμεᾶς 
δορθούνϑμος. δχρὶ ὃ ὅτο ωρὸς σε (ἢ ἀρ.) Κύρλος ὁ Θεός συν κύρκος ΕἾς ὕθ1ν. ὅτι καὶ ὸν 
ἔχει, ασόϑαπέ)εν» (Ὁ πσόοφῦται ταῖς βίθλοιρ' αὶ ὅτε σαφεῖς σφόδρα Εἰρήχασιν,ώξε 
μὴ λυμδιϑαοϑαι συ τίει αἰαϑένειλν " ἀτε αἀὐπέκρυψδν, ὥςε μετοὶ ζωτα σοι δοιώωι «;-- 

τονανῆνζαι, ὁ ἐκ οἰκείων βίὁ λων ὀμόλέξαιοϑει τὴς ἀληθείας τὰ δόγματα. ὅτω μο- 
λιζα καὶ ὥν' πσδοφήζς δυωησόβθω δειζαι δοφήζας ὀγζῳ, “τὸμ “δὸς Ἑλλίωας ζω» 

λεγώμεϑει, ᾧ αἰξιόπιφον σφόδρα τίου παλαιαΐ. ἐπεὶ ἐαὐ τῷνο ὀϑέλης, πῶς ἀἰσυρ- 
ῥάψής τὸ Εἰλλέωοος τὸ φόμα: τί γὰ ἐρᾷς τέων ἔξοδον τίω ὃξ Αἰγύτῆου, αὶ τὰ Εἰς σὲ 
πορυφητευθέντα "αλλ αὶ σφόδρα χᾳτωδέξεται. αὐ κἡὶ τὸ αἰθὶ τῷ Χοιςοῦ Εἰρηνδῥα οἰ 

ι: τῇ παλαιᾷ διηγήσῃ, ὁ δείξῃς δὝῥὦ" ποδαγμματων τίω ἀλήθειαν μαρτυρφύσειν τῇ τὴς 
μιν «αριφητείας ὠκξασει, οὐον ὀῤτιφῆναι διυνήσεται. Εἰ 3" φχιλαιμξανοιο ἡ μετέ.-- 

μῶν, ὦ ̓σδοῖο, πῶς ὑπὸ τῆς παλαιάς διπολογήσῃ; ὸῤ τὶς γὰ  Εἴπῃ σοι᾿ πῦον αἰλη- 
ϑητα Μωυσέως; τί ἐρᾷς ὁ (χτφεύσα νϑμ ἀύζίς. οὐχκοιῶ πολλῷ μάλλον ᾧ τὰ ἡ- 
μέτερφι. ἡ γδρὰ ἡμεῖς δχιςεύσανϑμ. ὸ ὑμεῖς Α ἕν ἔϑνος ἐσὲ, ἡμεῖς αὶ πάσω καὶ οἰκυ- 

1ομδῥη᾽ ἃ ὑμᾶς ὑχ ὅτως ἔπεισε Μωύσῃς, ὡς ἡμῶς ὁ ΧΚρισός. αὶ τὰ (ὦ ὑμότερρι πέπαυ- 
ταὶ, τὰ ἢ ἡμέτερα ἔφηκεν. αλλ Ὁἰπὸ Μασ ῤῥήσφων τ ἰλλαὶ πλείω τὰ χϑῇ ἡμὲν “Οέρι- 
ομῶ τοὶ ἡμέτεροι ἐδὼ λὐέλης, ἡ πὰὼ (φ συσκιώζας αἰλλ᾽ ὐπὸ Ὦ σημείων; αἰλλ᾽ ὑμεῖς συν 
ἔχετε Μωυσέως δεῖξαι σημεῖον. τέχϑνε ὙΣγ», ὶ πϑρηλθον. ἡμεῖς ὃ τῷ Χολφοῦ πολλά 
αὶ δφφοροι ἔτ᾿ καὶ νωῶ γοόμϑμω, ᾧ ζριὶ παδοῤβήσεις ὑπ (ὃ) ἥλιον λαμιπούσας. δυλ᾽ 

1. ἀπὸ δ νόμων ; δλλαὶ τα φιλοσοφώτερᾳ. αἰλλαὶ τί , Μ᾽ Αἰγυτθ]ίων κωλυόντων 

Ἅδὲ 

τυ.θ,γ. 

ἔζήλϑοτε; αἰλλ᾽ Οὐκ ἔςιν ἴσον τὴς οἰκουρδῥης πολεμύσης αἰδολμέαϑαι, ἡὶ Αἰγυτῆίων 
μένον χρουτῆσοι!. τὸ ψώτω λέγω, ἡ μαϊχίω Εἰἰσούγων τῇ παλριά πσϑϑς τίω χαινζιὼ 
(ὠπαγὴ) αὐλλαὶ τίου Ἰαδοζων ἀγρωμοσιωΐω ἐχιφομίσαι βόλορϑμος. ἢ γὼ ὠκῷᾷνα, 
ὑζωτα αἱ ασὸ τῷ Θεού τῷ αὐτν δίδοται, ἢ τυλῥηται. ἀλλ᾿ ὠκένο χατασκθυάσαι 3.- 

Ἴθλω, ὅτι ὁ ἴχδῦος αὐελωνζιὶ πασοοφητείας (ως αἰθὸὶ Χοιφοῦ, Ὁ πλέον ἢ“ χσοόφητει- 
ὧν λυμαίνεται μέρφε᾽ ἡ οὐκ αὔ ἔχοι δεῖξαι σειφαῖς τίω δὐ λῥωὸν τὴς παλαιᾶς, Εἰ μὴ 
τἰω χαινωὼ «οὐ αδέξοι»», δ).Ὁ) ὶ ἰδὲ αἱ, ϑούπου τὰ Εἰρηυϑῥα , ὅκ τῷ λέγεοϑαι, 

καίϑηυ ἐκ δυξιωῖν μιν, ἢ ὧκ τῷ Κύσλον ὀνομιαίξεοϑα) ὁμοίως τῳ λέγοντι Κυρίῳ, ὶ ὧκ ὃ 
ὧν γαφρὸς ασο3 ἑωστφρόρυ γυϑμϑαϑαι αὐτὸν, χαὶ ἐκ τῷ ἱερέα, αὐον δὴ κτὶ πίω ζᾷξν 

39 Μελχισεδὲκ, καὶ ἐκ τῷ λέγεοϑαι, μεζᾳ σῷ καὶ ἜδργἹ σὰ, τοῖς γῶν ἔχουσι καιτὠδυρλόν ὅθ1ν. 
ἡ Εἰ ἕτερος ἡμῖν Ινδοῦος " ἰγακύτῆει πάλιν τσ όσωπτον Δρλςιανοῦ αἰὐἰϑιφέρων Παῦλος ὁ 

Σαμυσατεῖς, λέγω) δεωυαΐζον (ζ καὶ ποδὸς τῦτον καὶ ἰπὸ τῆς χαρὴς λέγήν. πλζοὺ ἀλλ᾽ 
ὑα μη δϑξωμϑυ τὰ πϑρόντα ἰφέντες ἐφ᾽ ὅτερον μέρος πολδα τάξεως ἰέναι, χαὶ τῶτον ἐγε 
τεύδαν βαίλωμϑν. {ἰ δξχυ χα τ λέγη: ἀν, ϑοοπος τώ, φησι, ψιλός ̓ χαὶ δαὶ γἐν»- 

40 γϑνὲν ὧκ Μαρίας, δ ἐκείνυ τίω ὑπαρξν μόνον ἔχει. τί δὼ, Εἰπέ μοὶ, πσϑὸς ἐκείνην 
ΕἸΜΑ͂ΝΕ ...} .ν ι ς , νῇ! ΜΝ κβὰσιο . 

ρῆσιν ἐρᾷ ς τίου λέχϑυσαν᾽ ὧν γαςφρὸς “ϑ9 εωστόρϑυ ἐψρνησεί σε; δεῖ ὃ ζᾳᾷ ἀλλα, ὦ - 

περ “ϑὸς Ινδοίοις Εἴρηται, κ᾿ ἕδος ὧν πὸ τύτῃ εἰπεῖν. ὧ τῦτυ ὄχ ἡμεῖς αἡτίοι, 

δ᾿ ἀτὴ ῥτοι (ὦ πολαμω πίω συγήμειαν ΜΠ δογμιώτων αροὶς αὐτὸς ἔχοντες. ὅθεν 
(μβεγίοιϊ κοὨῖ, τ, ῬΡΡ. Ὁ 

Ν 

-.Ξι πὲς ---τ- τ «-λ ς- τςν 

᾿ ΩΣ] πο ποὸ-- ᾿ πΝ 

-.-... ν ὕττςΞ τ. το οο- πο πππ΄ 



γ:4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ἡ τοῖς ἀὐδῖς ὅστλοις κτ' τύτων γοησύβθα. (ὧν 9 ὁμοίως πολεμοιωζῷς τοῖς ὠς 

βέλεσι βαίχλειν δεῖ “ἱ δὴ βύλεται ἡ χρινωνία ὦ ϑρόνε; ογζῶθα "ὃ Ὁ" ὁμοιότιμον δεί. ἴλμ 

κφυται,, ὃ ᾧ τοις τὰ Αρείν φρονοιωζις ἵκανον Ἐχιφομίσαι. δζρα τη καὶ ὁ Κρλςὸς “δὸς 
Μαρϑαβμγ. γι ς Ἰνδαϊας λέοννζ, ὅ7| ες τῷ Δαζξζίδ ζϑην, ἐπήγαι γέ λέγων . Πώς δζζω Δαζ) δὼ 

πγθυμαῖι Κύρμον αὐτὸν καλῷ λέγαν, Εἶπεν ὁ Κύριος τῳ Κυρίῳ μου, κφίϑου ἐκ δγξως 

ὗν μα Παύδος ὃ κῶ' τὸν ᾧὃ «δὲ τὸς οἰκονομίας κυνών λόχϑν, ὁ σουφέφερον ἑρμη- 
Ἐρζ.. νϑύων, ἡ Μαωρκίωνι Μλυιχαιῳ,ὶ πᾶσι τοῖς τὰ ζριαῦτω νοσῶσι χαιολὰμ δίδωσι Κ᾽ πλης- 

»ἀυ. ἐρμώσϑυει Ν᾽ μ( τῆς αὐτῷ πυρϑσυχϑύσης ((μυέσιως , πῶς γέγϑνει ἱερεις Καὶ τίω 

ταξιν Μβχισεδέκ. ἡμεῖς ἢ πάλιν ἐχὶ Ὁ πσροκείνϑμον ἐπὸμίω ϑμυ. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ 

Κυρίῳ μῦν, χάϑου δξ δυξιαΐν μιν. Εἶδες Ὁ ὁμότιμον. ὅπου ΣΡ ϑρόνος, βασιλείας σύμ. τὸ 

δῥγα.ζ. (ολογ' ὅπου θ69ιος εἷς, τῆς αὐτῆς βασιλείας ἰσοτιμία. δ[9 καὶ ὁ Παύλος ἐλεὴν᾽ Ο'ποι- 

ὧν τὰς ἀγίέλους ἐτυῖ πνϑί ματα, τὸς λειτερχϑις αὐτυπορθς ᾧλόγαι. «σοὺς δὲ ῷ 
Δεν ζ..}.. ὄογ᾿ Οὐ ϑρόνος συ, ὁ Θεὸς, Εἧς (ὃ αἰωνα τῷ αἰώνος. ὕτω δὲ ὁ ὁ Δλριὴλ ὁρῶ τίω μὲ 

κίίσιν ἴπασαν παρεξώσαν, ἀγίξλοις τε “δοχαγίέλοις, (ὃ δὲ ψὸν τῷ δ, ϑοόπου ἐρχό- 
αϑιον ἐλ ΚΜ νεφελών, ὁ φϑαγοντω ἕως τῷ παλαιοῦ Μ᾽ ἡ μερών. Εἰ δὲ ὃ ὕτως εἰπεῖ κ᾽ 
σκϑυδωλίζει ἕνας, αἰχουέτωσαν δὰ, ἐκ δυξιων χοὶ θη), ἃ αἰπαλλωῆέοϑωσαν ὗ σκαν- 

δαίλου, ὡασερ Ὑ ἡμεῖς μείζονα αὐτὸν τῷ παΐθς ὁ λέχϑυϑυ, Ὁ τίω ἐκ δυξιὼών ἐ. 

χε! χαϑεδρὸν τίω εὐντιμοταίτέου Ἢ ἕτω μηδὲ σὺ ἐλῴῆηω λέτε χα χαταδίεςερϑν, δὴ ἰσῇ- 

σιμὸν τ ἴσον. τούη» γὺ ἡ χϑνωνία τῆς χαϑέδρας δηλοῖ. 
2 Ἑωςὀρϑὼτὺς ὑϑρους σῃ «ἰπσοπόδιον μ᾽ ποδῶν σῳ. 10 

Χμ)... Κα φμες (Ὁ ἐϑροί, ἀχουσον Παύλου λέλοντος ᾿ ΑἰπΡΡχὺ Κοιφὸς, ἔπτιτα (ὦ τοῦ 

ΣΧριροδον τῇ παρϑυσία, ἀντεῖ" ἴτω τὸ τέλος, δεῖ γ)Ὲ } αὑτὸν βασιλεύειν ἀγρις ὃ αἱ 9η 
“ὁρᾷς τὰς ἐϑρδς ἀυτϑο ποὺ τὺς πόδας τι, εἶδὲς κσϑοφητικδὼ ἡ Ὡσποςολιδν ῥ"- 

μώτωι συμφωνίαν. ᾧ )Ὰ}} ἐκέ νϑῥ φησιν, ἕως λῤ θῶ τις ἐγθρύός σν αἰ πυσοπύδιον μ᾽ 

“ποδῶν σψ᾿ ἐγζωθα ἢ, ἀρὰς ὅ δ 81 πόϑζως τὰς ἐϑρὺς εἰστ δλλ᾿ ὥτο ὠκῷ, πὸξως, 13 

ϑτεονζῦθα, Ὁ μμβλολς, “θόνων εἰσὶν ὅροι. ἐπεὶ πῶς ἔτηκε τὸ πγροφητικὸν ὠκᾷνο τὸ 

δον δι : λέγον᾽ Ἡ δξυσία, αὐτο οἰξασία αἰωνιος, αὶ ἡ βασιλεία, αυτψ βασιλεία, ἡτις ἐ{ αφϑα-- 
ὑλυάλγ, ρήσεται, ᾧ τῆς βασιλείας ἀυτοεκ ἔςαι τέλος, ἐτι μέχϑα τ ύτων μέλλει βασιλθλεινὁ- 

ρῶς δι ταὺς λέξεσι δεῖ πυδοσέχειν ἀπλώς, δυλαὰ πρὸς ζὰ νούματα ὀυιέγω. σὺ δὲ 

ἀκούων τοῦ ἀσοοφήτε λέγοντος, δύιὁ πατὴρ Φι, ϑησιν ὑπὸ τὸς πόδας, μηδὲ ογζῦθα 10 
ϑορυξηϑῆς. "κα ΡΨ ὡς ἀὐτονοιώτος τῷ παιϑδὺς τα ἔρηται. δ ἡϑιῶ ΓΙαῦλος αὑτὸν λέ- χἱὰ 

“-ἰ ὥϑῴαι τὺς ἐϑρες αἰ οῦ τος πόδας ἀντύί δὲῖ γ Ὁ αὐτὸν βασιλεύειν ρας ὃ αὐ ϑὴ 

«Κημαν; τὸς ἐϑρϑς ὑπὸ τὺς πόδος αὐτί, τὸ πλῷ αὐτῷ λὠωίϑησι λέγων" Οτὸμ τυ βαϑῷ τ 
βασιλείαν τῳ Θεῷ ᾧ πατεὶ, ὅτὸμ καταργήσῃ πάσαν ἀξεσιὰν ᾧ δυωΐαμιν, τυτέςι, 
ὁτὸμ κατορθώσῃ τίω βασιλείλυ, ποιύσει πάσου ὀξασίαν. τῦτο γ5 ὅθι Ὁ, καταργή- 15 
στι. τὸ πὸρ 5 «το λέγων 4ἢ, Οὐκ ϑ'αποχωράζει το τὸν πατέρα, ὥατερ συ τῷ πα- 

ἴω ζ.., (τὸς Δἰαιρᾷ τὸν ον. τὸ γὺ (ᾳ ἐκείν, τύτι᾽ καὶ τὸ τότε, ἐκείνου. δῥδ καί φησι Πδύ- 
τα πὸ ἐμαὶ σοὶ ἘΩῚ, ὶ τὰ στὶ ἐμοί. στὸμ τοίνειυ αἰκούσης, δι ὁ πατὴρ "ἐπέταξε, μὴ ἐζω- 
ϑεν δ νόμιζε τὸν υἱὸν τῷ κατορθώ ματος᾽ ἀῤ' τε μλυϑθείνης δι ὁ εὸς ὑπέτωξε, μυὴ δλό- 

, » « ιν)! , Τί]. 

ἴλη. , τέκον δὴ λέγε τὸν πατέσοι "πότοι χοινα "Ὁ τὰ χατορθώματα, ὡασερ ὼ πύμτω ταεργα 49 , 

κοιναὶ. 3 Ραζδὸ διωάμεως ἐϊξαποςελᾷσοι Κύσμος ἐκ Σιων. 

Ραϊζδὸν διωνάμεως, τέων δυυύα μιν αὑτίω φησι. τῆς ἢ Σιων μέμνηται, τ ὀχᾷ Ἂν 

ϑρχίω ἔλαθε τὰ κκτορδώματο. ὠκξ γὸ ἃ (δ νόμον ἔδωκεν, κᾷ τοὶ ϑαύματα εἰργά.- 
σαῇ, 



Εἰς (Ὁ ρθ. Ῥόγμ: 7:1 
σατο, ὀκᾷξλεν Σοξζα νδνον τὸ κήρυγμα πϑμταχοῦ ὃ οἰκουρλύης ὄϊξετα,ϑη. οἱ Καὶ βύλῃ κῦ 
λὐαγωγήν τὸ εἰρηνϑμον ἐκλαξ φν,κυσον Παύλυ λέγονζοσ᾽ Αλλαΐ ωροσεληλύθουτε Σιων Εύριβινβ, 
ϑέΙ, Ὁ πόλει Θεῦ ζώντς, Ἰερυσαλήμ ἐπουράινίῳ,καὶ ὠκκλησία πού φτοτοκῶν. ῥαΐοδὸν 

"σὺ διωάμεως δξαποςελᾷσοι Κύρλος ὠκ Σιων. ἡ βαδδὸς ποτὲ μδὲ χολοι ξῃ να] ὅ91 καὶ "έυερ- 

ᾧ πρηκὴ,ποτὲ Ἡ οὐδακλυτικὴ ἢ βασιλείας σύμιξολον. καὶ δι ἐκατέρρ, δὴν, ὥχουσον τοῦ 

κσρόφήτν λέγϑννος Ἢ ῥαδδὸς σῃ ὦ ἡ βακ)ηεία σὰ ἄυταί με ϑρεκαί λεσαν ἢ πάλιν ἘΝ.κβ.., 

Ποιμλμάς ὠδθις ἐὺ ραθδῳ σιδυρα ως σκεύη κεραμέως (ἀωτοίψως αὐτὸς ἃ ὁ Παῦ- ὑλ..0. 

γος, Τί ϑέλετει οὖ ρασδῳ ἔλθω πσϑὶς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγαίπη πυϑύματί τε ωραύτη-- «Κορ. κα, 
πο. εἶδες πῶς ὅ61 ποιδυύσεως ᾿ βλέπετε πῶς ᾧ βασιλείας. λέγει)» Ἡσαΐας" 

το Εζελεύσετω ραδὸς ἐκ τῆς ρίζης Ιρρσαὶ, καὶ ὀθος ὧκ τὴς ρίζης ἀὐοῦ ὀμαξήσυται. χαὶ Ἠσ. τα. «, 
ὁΔαῦὶδ, Ο,ἁ ϑοόος συ,ὁ Θεὸς, Εἰς τὸν αἰαύνα τῷ αἰαύνος " ῥαΐδδος θὐθύτητος ἡ ῥαίόδος ψρ, μέλ, 
σῆς βασιλείας σῳ. τίω γὸ διώαμων ἐγζωϑε, ραϊξδὸν ἐκάλεσε, κἴθ᾽ ἧς (ὦ μιαϑηταὶ Ὁ 

οἰκουνϑμίω «ὐβκέτρεχον ἤ.ϑη δορθοιοῦτες, ἡ οἷ ἀἰλθχϑυ Τινὸς κακίας, (πὴ λογικὴν ἀγ9ν- 

τις τίω δ λυ, 9 πων φύσιν. Πορδνϑεντες, φησὶ, μαϑητϑύσατε πέτα τὰ ἔϑνη. εἶχ Μαενϑκη (δ, 

καὶ Μωύσης βαίδὸν, δνλ᾽ ὠγέρτειδν Θεού δυξαί,ϑρμος, δὲ ἧς ὗνύργαι ὧν ὦπασι, κα κείνη ζ Ἐξο)2.8. 

ποτα μους διᾷλεν, τη ἢ τὴς οἰκουμϑῥης τίου αἰσέξειθμ ἔβῥηξεν. Οἕκ δὺ τις αὶ αἰμθῦτοι 
ᾧ πωρϑν ρα ϊδδὸν διωαίμεως Εἰπών. ἄντη γὸ ἡ ραίξδυς γάῦ χαὶ ϑαλαῆδμ ἐπέςρεψε, 
ἡὶδωίαμεως μεγάλης ἐγέσλησε, «(Τ᾽ ζαύτης ἔξηλϑον τῆς βαίδδου πϑμταχού τὴς οἱἰ-- 
χϑυμϑύης (ὦ) ὡἰπόφολοι,  πόώτα ὀκᾷα Εἰργάσαντο ᾿ Ουτίω 'φχιφέρθρμϑμοι πόρτα, 

λο νον, λφόντες τίω Ὡργίω στὸ Ιωυσαλήμι. ᾿ 

Καὶ κατακυείευε εὖ μέσῳ Ψ) ἐγϑρωνσν. δρᾳ κυϑοφητείαν ὑεδ τὸν ὕλιον 
ὀ(ρλοέμιπουσαν. 4 δὲ 681, κωτακυφίδυε ον μέσῳ δὝὧἧ ἐϑρών συ; ὀῤτὶ αὖ, ὧν μέσοις 
Ελλησιν,ον μέσοις Ἰυδαίοις. ὕτω Ν᾽) αἱ ὠκκλησίαι κουτεφυτεύϑησαν οὖν μέσαις τς πύ-- 
λέσιν, ὅτως ὠκροίτησαν ἡὶ αἴθεξίμοντο. τούτο τεκ μήρλον τῆς λαμποράφ νίκης, Ὁ ὧν 

τς μέσοις τοῖς πολεμίοις αἸαφῆσαι τὰ ϑυσιαφήρμα, ὃ χαϑοΐπερ ἀσοέξατα μέσῳ ϑηθίων, 
ὲ ἄρνας μεταξὺ λύχων 10). αὖ δ᾿ πέμπων ἀδοες ἐλολρ᾽ δου, ἀἰποςέλλω ὑ- Ματθωιε:. 

μᾶς, ὡς πσόϑθατα ον μέσῳ λύκων" ὅπερ οὐκ ἔλριῆον τῷ ποοτέρρυ θαύματος. Ἐ "ὺ 
ὦν μέσοις (ἦν ἀπειλημυϑμοὺς χρωτῆσαι, Οὐκ ἔλαιον Ὁ ἐν τώξοι προοξάτων δας λύ- 
κων αἰδρλμέοϑαι,, δλλαὶ καὶ πολλῷ μεῖζον, ὁ δώδεκα τὸν Ὄριϑ μὸν ον, τίω οἰκουμέ- 

Ἰογῶν ἔχταπαίσαοϑαι. αὶ κατακυφίδυε εἰν μέσῳ ῬΨΜ' ἐϑρών συ. Οἕκ Εἰπερίχᾳ ὦ μέσῳ Ὦ 

; ἿΝ συ, δλλαὶ κυοίδυνε, ἵνα δείξῃ οὐκ ἐκ οδαταξεως ὦ ὥπαμρν γινόνδινον, δυλ᾽ 
ἐξ ἔχιταγὴς τίυυ δεασοτείων. ὅτω" 7) ὀκοοίτοιω (ὦ ̓δἰπόφολοι τὸν ΧΧολσὸν ἔχοντες 
ὧ ἑαυτοῖς, ὠασερ δξ ἔλχιτάγματος “πόρτα, ποιοιίῶτες. ὅ8εν ὁ πᾶσα αὐρ!ς οἰκία ἀνέῳκ- 

το, ᾧ δούλου πϑωτὸς θὐπειϑέςερον (ὦ) πιφευόντες κιἰ υ ἤκουον, ζοί τε ὄντα ἰποδιδόρμϑροι, 
τ κ ζμπιμας οὐαὶ (δυ πόδους ἐϑύτες αὖτ, σγοϊὶ Εἰς τίω γρείαν αὖ δ τολ μδέτές ἈΡΑΝΣ τ᾽ 

ἀι λας" ὅτω τι ἀὐις ἐμεγαλιμωυον ὅτι ςδοδ ἐτόλμων κολλάοϑαι ἀδις. τὶ μόνον ὃ ἔχὶ 
“ἢ πιςῶν Ὀσαυτίω εἶγον ἰχεοω, δλλα καὶ Ἐκ Ψ ὠπίφων. εἰ γδ , Εἰπέ μοι, δούλου 
τικ μήφλον; αἷρ ὶ τὸ ποιῷ ὅπερ αὐτε ὁ διαυότης θηχιταίηει; 13 δεασότα σημεῖον, αὐ νὶ Ὁ 

᾿ ἴαῦτα αὐύειν εἰν τοῖς διάλρις, ὥπερ αὐτὸς βύλεται; τίνες δζυ (ὦ αὐύσαντες, περ η).- 

“λυ, ἔχὶ γ᾽ τότε βασιλέων χαὶ Ὡργέντων; ἀρ ἐχ (ὦ ἐπέφολοι; θόϑυλοι τι. (ὦ Αἢ Σ 

βασιλᾷς αὶ (δ᾽ άργντος ἐξείλονζο κατέχεν ἐν ἀσεξείᾳ τέων οἰκουμϑμίω (ὁ γ)5 δυ!- 
μυσι λάατρθυειν ἐπέτονἢον) (ὦ ἢ ὐπόσολοι τθιωυδντιόν᾽ ὸ Ὁ ϑέλημα τείτων ἐγίνετο. Εἰ 
δ λέπις μοι χὸ δεσμιωτήρλον, ὃ δὲ μος! γας»ὁ Δ βασανσο, μείζονας μοι λέτις (ἐ 

Οβιγίοϊ, τοι, ΡὈΡΡ3 δεαυοτείας. ἍἝ 



"Ἢ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
δεασοτείας. “τῶς, ἡ ον ὅν! φόστῳ: ὅ7| ἡ τ ἄτων γνονϑῥων, ὦ ϑέλη μα ὦ πότων ἐγίνε. 

᾿ "ὃ νόμῳ φῇ πολλῶν δεασυοῖ,, διλ᾽ Φρετὴ ζω την ὀμεδησοιγη» δεασυτείλυ υἰδενὸς 

ἜΑ λων κ ον" οὐ τότο Ὀνάλ αι δ λμτιται ειδα ςς 
“Ὁ «ἄν διαυόζως ὕχιδυλθύσαντις διθλοι πολλάχις ἠφω ῷ γ᾽ τ ἧς ἦν τίς καὶ οϑε- 
νεφούτη᾽ ζοωύτην δὲ σθέσαι ἐκ ̓χυζ ὁ, σχιθκλδύοντες μειζόνως ἔδιιξὸν δαλάμπυξ,ς 
φἰς δζυ λαμιοότερος ἀρ Εἴη δεασύτης; ὁ μινοίων δεῦνϑμος βοηϑημῶν ἵνα χρὴ ΤΜ 
οἰκαν δ, ἢ ὁ πόμτων ἀπηλλαγμένος ὠκείνωνρὼ μετ᾽ ὀξυσίας ἀγων ὶ φέρων (δι χ' πρι. 
χειυϑίέοις ; θύϑορλον ὁτί ὧπκ. ὦ δὴ )ὸ δεαυθ.) τίω δεασοτείλν ζιυτίω τίω δΨ πολ- 
λών, ἐν μή ὥἄθ νόμες ἔχωσι βοηϑοιζᾷς, καὶ Ὁ ὧν πόλεσιν οἰκεῖν, πολλαχις κα τὴς δὲ. 

ατοτιΐας ἡ τίω ζωϊζωὼὺ ἀπώλεσαν. Παύλος ὃ αὶ ἐὺ ἐρημίαις, Χ) πϑωταχοῦ τίω χυριἀ.. 19 

τητω ἐδείκψυτο, βύλει ᾧ βασιλέων" αὐτὍοῶμι ἰδεῖν λαμασοθτερον; Εἰσίγαγε νόμος πϑρ- 
τωχοῦ τὴς οἰκουνϑῥης, ὦ ὧν Ψῥ βασιλέων αἰφέντεςγόμες (ὦ) δμ,ϑοσποι τοῖς ὀκείν 

»φαμμασιν ἐπείθοντο ἄλλως ἢ, ᾧ ὦ ὧ σωμόξ, ὦ 5 ψυχῶν ἐκρρέτοιυν, Ἧς δῶ ὅτω 
δούλος δεασότη," φρχύμϑρος βασιλεὶ μοτ᾽ ϑυγοίας «᾿πσἠκουσεν, ὡς (ὦ πιςοὶ τῷ ΠΠΙαύ- 

λῳ Ἐχιςέλλοιτι μόνον ; “ἱ δ τις Εἴποι ᾧ πῦϑον, ̓  ζϑλον τ" χρ αὐτὰ, ΜΝ πὸ ἄν ι3 

ΓΝ ΔΝ, ὀφϑοωλμοις ὄξορύξαι ἔτοιμμοι ἦσαν ; τίς ζοιώτως οὐκ]ήσουτο δουλοὺς ποτέ; ζωτα πὐνῷᾳ 

ὠνοαῖγ ὁ πσσοφήτης, πῶς (ὦ (δὺ πιςοις κἰ τυ ζαξον, πεῖς ὃ τοῖς ἀπίςοις στιν Φοζε- 
οϑὶ, κι κρότος αὐτῶν ἐλαύνοντες, ᾧ πεῖς δὲ αὐδῇ ὁ οισὸς ἐχοάτει᾽ οὐκ Εἶπο ἀ- 

σπλώς, κυοίδυς ἐν μέσῳ δἰ ἐρραν συ, δυλα κατακυρίευε, τί ζχετετοι μϑῥίω δεασο. 
! τοίδν δηλών. καὶ ζωῶτα ὁρ ντὲς ὡ πολέμωοι, ΟΣεϊὰν ἴδζυον ποιξὶν, χατοι ὥν νόμυς 10 

μαθ᾽ ἑαυ Μ ἔγοντες, ἢ δομίους ἢ ὀξυσίλν ὥπασαν, δλλ᾽ ἡ ὅτοι διυνατώτερφι ὀζῳ δ 
οὐγνοικϑιῶτα ὧν ἀδδις. ὕὅτω κατεκοοίδυσε δὶ αὐνδἶὭ ϑχ ἀπλώς ὠκυρίδυσεν, ἀλλαὶ χᾳ-: 

τικυελδνσε. αὶ γὺ σφόδρ ὀκροίτει. Ὡἱ σ' γϑιῶ Ὁ ἐν ἀἰδῶοῖς, ὶ πυρϑς χατετόλμων, ἡ 
σιδήρου, ἡ ϑηθίων, ὶ ἡΜάλλων ἀπόώτων (" γὸ Εἰς πϑύτα ζω μετ᾽ αὐννῃδ᾽ ὁ Χοιφος) χύπαὶ 
οὲ καϑούπερ ὦ; διλοτοίοις αἰγωνζόνϑμοι σώμίφσι, ὦ πόρτων ἀπαλλαῦρτις δ] ον ἫΥ 12 αἰ! , 

βίῳ λυπηρών, ὅτως ἔχουθϑν, ᾧ τως ἐσκίρτων αἰ ποῦ τὴς τῷ Χοιςού δεασοτείας κατε- 
, ᾿ Χ ͵ ; Ι! ἊΝ ) “ “,  «λ 

λδιϑνοι, μη χρη φειδῦμϑιοι, ΜΗ σωμουτων, μιῇ τὴς παιρφύσης ζως. ἃ (τω 

ὁποίοιου οἱ ποτε ἐϑροὶ ἡ πολέμιοι, Φλλ᾽ ἡ ὦμαχος τῷ Χοιφοί δυυύαμις εἰ μόνον τὴς 
ἔϑρας αὐτῶν ἀπήλλαξο, ἀλλαὶ αὶ Εἰς δουλείλυ Εἰς Τυσαύτέω οἰκείωσιν ἠγαΐν. 
ὦφε καὺ λέγηται ὁ πατὴρ τους ἐϑροιῤ ἀϑέναι ἰπσὸ τὸς πύδος ἀὐτϑὶ ἐχ ὅτω λέγεται, 19 
καθαπερ Εἶπον, ὡς μηδὲν ἐγερλϑεώτος τῷ πουδὸς ( τῷ γ)} μονολμοις ὦ κατόρθωμα 
γέχϑνεν ἀπὸ) ̓ δὰ ἵνα, ὁπερεφιϑέυν Εἰπὼν, Τ' πατέρα ᾧ Ὁ ἡον Θεὸν ἕνανοῃς, φυλοῖ- 
τορϑύης ἑκοίς'ῳ τῆς ἰδίτητος, τὸ ἵνα, μυὴ δύο νοήσῃς αϑμνήτυς. ὁ7| )Ὰ» εἰστῦ πὸν 091 

ὃ κατόρθω μοι, Στὸ ὕὔμηδη χατωρθωμϑύων οὐνόει ὁ μυὴ ἀπλος δῤ, ϑοοπίνως ἐκλάμ- 

(νεῷ Εἶρηνϑμα ᾿ πολὺ Ὁ» ζὸ ἄτοπον ἔψυται. ἵα ἢ σὺ μάϑης, ἄκουε ὃ μέλλῳ 13 

λέγεν. ἿΜ δύ, ϑούπων ὡ ὥ ἐλμοντο φίλοι, ἐϑροὶ πσϑϑτερον ὀντές᾽ ῶ ἢ μϑύυσιν ἔπι 

ἐϑροί. δλλλ᾽ δι ( τους ἐϑροιὶ φίλους αὑτὸς ἐποίησε, ᾧ Πα ύλος δυλοῖ τω Εἰπεῖν" 
ἀβη.εκῖ, Οτὸρν πδαδιδιῷ τίω βασιλείδν τῳ Θεῷ καὶ πωτοί. δηλοῖ 5. (ἢ ὁ σωτὶὴρ “αϑ᾽ς αὐτὸ 

ἴωζ, πατέρα λέγων᾽ Ἐγώ σε ἐδύξασα ἐν ᾧ κέσμῳ, ὃ ἔρρον ἐτελείωσο, ὃ δέδωχας μοιδα 
ποιήσω. Ὁ ὃ τοις ἐγϑροις αἱ συντάξαι τῷ παΐζος γέχϑνε. καίτοιγε τότ ὀκένο με! Ὁ. 40 
Δ ἴσον κολοίσαι ἤϑροις υδέογζᾳς, ἃ ποιῆσαι φίλοις ἐγθροις γζῳ. δον ὅτεὸ 9 

οἰ αὶ τῶτοἐλάῆων τὐ παΐζος, ὅτε ὁ πατὴρ ἐλοίῆων δα τῦτο Ὦ υ)οδ. ὅα 5 μάϑην στ 
Μρνῦ νιμα. ἢ ὀκᾶνα τῷ οὐ, ὡασερ ἢ ζωῶτα Ὦ παίξϑς,άκουσον. ἸΠορθύεοϑε αὐπ᾽ ἐμού Φ “" 

ΘᾺ 0} 

Χρὴ 

πω» 

᾿ 
Ἵ 
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οανϑύοι Εἰς ὃ πῦρ ὃ ἡτοιμκασμκένον τῷ! αἰ ἀθύλῳ ὼ τοῖς αὐἴέλοις αὑτοῦ, κὺ ὁ ζις αἴ. διαῖθ γλὶμα, 

γίλυς πέμπων, ὡςε συλλέξαι (αὶ ζιξαλια, ὁ μονολιμῆς 651. ἡ πλυτωχού ὁροΐμϑῳ αὖ-- 
μ, πὸν ὑγτα 1" κολθίζοντα ἢ. τϑῃ χαὶ (ὦ δωίμονες ἀὐδρὶ ὁμολοχγϑύσι λέχοντες᾽ Ηἶλθες μαγθικ ΝῚ 

δε σοϑ και ο96 βασοινίσαι ἡμᾶς; ὡςε αὐτός ὅ8ην ὁ μέλλων αὐτοις βασανίζων. ὁρᾶς ὁ τί 

4 κῴν αἰ χῦὸ Ὁ ποΐξϑς λέγηται γίνεαϑει τὰ γινονϑμα,, Ἔ πουδὺς 681 κατορϑωμματου; ὁ7| Ἃ 
ἡ τὰ ὕ παιδὸς, ἢ παίζἡς, ἄκουσον πολιν αντο λέρρντος " Οὐδεὶς ἔρχεται ασϑϑς με, ἐδμὶ ἴω, τ. μϑ. 

"ὁ πατὴρ ἑλκύσῃ αὐτὸν. ᾧ πάλν᾽ Οὐδεὶς δυμύαται ἐλθεῖν πὐϑὸς πὸ πατέρα, Εἰ το... 

μή δὶ ἐμοί κα τοίνιων δύ, ϑορπίως ὠκλαμθόμεν τὰ ζιαύτα δεῖ, ἐπεὶ ὶ Οις ἐϑροις 
συ, ὅτως ὠκδυκέον, ἐχ ὡς ἀὐτεί μονα ἐγϑροι(. Ο δ μὴ Ὡμδμ Ὁ ἐόν, φησιν, ὶ τιμᾷ 1Φ,κγὶ 

το τὴ πατέρφι. ὧςε (( ̓σϑοῦοι Ούρ αὐτοῦ μόγα ἐϑροὶ, δλα ἢ τὸ παΐβος. 89 καὶ πίω , 
πὸνωλε,ϑρίαν ἀὐοῖς ἐπήγατε, καὶ τίωὐ πόλιν αὐνἦω ἐρείπιον ἐποίησε, Εἰ ᾧ μιὴ θόϑέως 
μ τὸ ξανφ9ν, δλλὰ καὶ ὄνον ἀύζις πολιὼ Εἰς μοτὸμοιθν ἔδωκε, Εἶν ἐξείλοντο, 

ἡ ὧν Ὀσοφύλυς ἀφήχεν, να δὴ αὑνδὴΖωμ“ καϑέντες ἀντ τίω ἰαωω, ὀψὲ γϑιῶ ποτε ἔχι- 
φέψωσν. Ὁ ὃ αλίωτα εὐγνόσοιω, ᾧῷ κφλοφαδνα ἐπήγατε χρό" Ἂ Φύτηπά- 

1 λὴ αὐτοιῤ χαλων Εἰς ματόμοιθω, ἥα. τῆς πολιτείας ὠκπτεσόγτες τὴς παλᾳιῶς, ἐπ αὑ-. 

τῆς γιοῦ μ᾽ ποξαγιματων τῆς ὀϑαίκοις πσδϑς τίω αἰλήγλν χειρργωγηθῶσι, τόν τε ὑ.- 
(ρισμένον ὁρώντες πὸντοηοῦ αρϑσκιιυθψϑμον, ἡὶ (αὶ αὐνὖἶι λελυμδῥα, ἀπόντα. ὕτλῳ 
ἢ μηδὲ ὅτω ἄμωνται βελτίους, τὸ λοιπὸν ὥτεαἰπαΐσης ἀπηλλαγμένοι συγνωμυς,Εἰἷς 

πίω ἀϑαίνατον ἐμ-πεσοιώται κόλοσιν. «ἰαοοπόδιον ὃ αὐκούων͵ μηδὲν αἰαϑητον γόμξε λέ- 

10 γῴν, δλλαὶ ἰποοταγάώ. ὅτι ὃ αὐτοῦ «ἰσποτάσσει, δῆλον ὧκ τὴς ἐπαγωγῆς. χαλώς ὃ 
ὅτως ΕἾπιν᾽ ἐπεὶ 2.5} ὁ, ϑϑόνος Εἷς, ὁ ὃ αὑσοῦ πόδιον ἕν. 

4 Μεπίο ἡ δρχὴ οὐ ἡμέρα τῆς διυναμεώς συ. 
Ἐπειδὴ γὃ Εἶπεν αἴω, ἕως δὰ θῶ τους ἐγϑροις σθ αἰ ασοπύδιον δ μ᾽ ποδῶν συ, ἕα μὴ 

γημίσῃ ὅις αἰϑϑενὴ Τ' υἱὸν δῇ), » οὐνεργείας δείαϑτ, κριθεύπερ φνα δ)ι' ἀἰποφύλων, ἀχου.- 

1: σὺν ποὺς τὴς ἰ σαονοίας αὐτῆς ἐπαγή τίωυ δίϑρθωσιν λέγων" μ᾿ σψὴ διοχὴ οὖ ἡμέ- 
μᾳ τὴς δυυναἰμεώς συ. Ἵἰ ὅ61, κ᾿ σϑ ἡ ΦΧ" οὖν σοί, φησιν, ἡ δοχῆ, εἶχ ὕςερον ἔχιτε- 

γυμδύη, ΔΛ οὖν σοὶ ἔσω αἰ οπομτός. ὅπερ ὦ ὁ Ησαΐας δυλωΐν ὁμοίως ἔλοδμ" Οὗ ἡ Ἡρ.},ε: 

ϑὐργν αὑτοῦ Ἐὴα τῷ ὠμν ἐὐού, τυτέςιν, ἐν αὐτῷ, ἐν τῇ ἐσίᾳ αὐτῷ, ἐν τὴ φύσει ἀδρ(ὁὉἢ 
ὅπερ ὕχὶ Μ᾽ βασιλέων Οέν ἔνι. ἡ  Ν Κ ᾿ αὐδὦἋὝ, ὦ τῶ! πλήθὴ γ᾽ ςρατοπέ- 

0 δὼ, ὅπερ Ἐχὶ Ὀποφύλων οὐκ ὠώᾧ γὸ χρὶ αὐγὃ ἡ ρχϑῦ, ὠὐγεργείας ἔξωθεν ς ἰσ- 

ἀγϑμϑῥης δὶς ἐγίνετο " αὐτὸς ἢ) εἰν τὴ φύσει τίω Φρχίω Εἶχο, οὖν τῇ ὑσία, μ'' 

ὃ δυνηϑίεδαι πσοϑσλοίξων ὕφερον, Οὐ οϊ ἐπείσοαικῖον κ]ησοίνϑμος, δον᾿ τω “Ἀυνηϑοίς. 
) ὶ ἰδὲ βασιλείας ἐρωτώμϑδμος ἔλενμν᾽ Ἐγὼ Εἰς τῷ» γελρνημοι, ὶ Εἰς τῦτο ὀλή.-. Ἰσμηλζ. 

᾿ λυβα, κα; σϑ ἡ Ὅλ: Φ ἡμέρα τὴς δυυναίμεως συ. δὶ ζωώτω 5 μόνον ζα Εὐρηνϑρα 

1 δηλοῖ ὦ κ(' σϑ ἡ Ἔοχή, δλλαὶ ἡ ἔτερϑι "οἷον, μοὴ ὧν ἄλλῳ ἀδρ ἐπ τίω ὋΡ ΧΩ 
διϊινεχῇ ἡ ἀθανωτον. δ, ϑοϑποις «ὃ ἡ ζώνζμ ἔχιλιμπόμει πολλαίκις᾿ Εἰ μὴ 

ζώζς, λ᾿ Ὡποθανόγζας πλώτως. μάλλον ἢ Οὐοϊὲ ζωυΐοι ξώσι, μετ᾽ αὐτδὍ ιν, δλλ᾽ 

ὅπερ ἐφιϑέωυ Εὐπὼ,, ἐν φραποπέδοις ἡ σωματοφυλαΐξιν, οὖ χρη αἰδισία, ἡ τει- 

λῶν αἰξεζολαῖς ἢὶ Οῖς ἀλλοις ὥπασιν. Ἰγχ κ τοὐΚολςοῦ καὶ μένον τῶτο οὐκ ἕξιν, δλλ᾿ ον 
40 αὐτοῦ ὕ91 καὶ διζωυεκῶς. καὶ ὥασερ τίω ἐσίλν αὐτοῦ αἰδυυύατον μὴ 6ῇ), ὅτω ὶ τίω βασι- 

λείαν. ον ἡμέρα, τῆς δειυαμεώς σφ. ἡμέραν δουναίμεως Εἴποι Ὡς αἰ, τίω τε ἤδη γε- 
νορδύζω, τίω τε ἐσονϑῥίω ἡμέραι. ἐκουτέρφι γὸ ἀογίφης δυυναίμεως ἀπόδειξις. ἢϑ 

δικεῖσοι δυυναί μεως μέγεφον ξ{ τεκμιήολόν, στὸμ ϑζψ! ϑαναντι ϑείγατος χαταργῆται Ἐώρβαϑ, 
β στὸν 
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Ματῦ. κῦμ, χαταπίζασμω ἐοάξετο,ακνες ἡλίν ἀπεςρέφονν», ὃ σχϑτος τίω οἰχουμϑῥζω καυτελοίμι- 
γηνὰ 

Ηψ-". Ω 

Μμακεραι 

Μωνγῆκωλβ, 

. ἀφϑαρσίας, αἰϑανασίας, δυυναίΐμεως πολλὰς ᾧ; σώματι φριζορδῥης. ὧν ὼ ὁ Παῦλος 

“18 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 

ὅτὸν χαλχαὶ πύλοι [μυπείδωνται, στὸν αἱ ιν τία ἐφλυίξηται, στὸν κατάρᾳ λύηται, 
ὅτϑυ ὰ παλαιαὶ πύμτα αὐατρέγπτη") χακαν, τὸ ὅτερρι ὀπεισείγηται νέα, καλοί; δὶ ΝΥ 

τῆς διωαίμεως ζαύτης ἰσον,αὔ τε οἱ ϑαύμαζο, ὄξετάζης, ὀῤ' τε τὼ χατορθώματα ἐΝ.- 
κροὶ ἠτείρρντο, λετσϑὶ ὠκαϑαίφοντο, δαίμονες ἡλαύιοντο, ϑούλθιοσου ἐχαλιγούτο, εἰ- 

'ματα ἐλύετο, πβαλυτκοὶ ἐσφίήοντο, οἴδάδεισος ἡγοίτετο, “πέτραι ὀῤρήγνιω;», 
;: 

ὄλνε, σώματα “5 κεκοιμκοηνδῥων αἰγίων ἠγείρετο, ληφὴς Εἰς τίω παλφιδρ ἐπόμήει πα- 
τοίδα, ἐφανοῦ αὐῆδες" λμοπετόμνεω»», ἡ φύσις ἡ καταπεπατηρθῥη αἰπὺ (ὃ ϑεανὰν 
Οὐ ἐρανοῦ Ἃ λύτο, ὁ δ νι Οὐτν μεῖζον, ἴχὶ «αδόδνα ὀκαϑὲξζῳ» βασιλικοῦ, χὐδεςώ. ΗΝ ἢ 

τῶν ἀδήλων αὐτῇ ᾧ ὝΨΜ ἄλλων δυω αἰ μεων᾽ κοαικία, πάσω ἠλαιώε», Ὁρετὴ ἐπθρμήγε. το Ῥβμν 
το, πνθόματος ὙΣ ις ἐδίδοτο, ἀλιῴρ ἡ τελώναι ᾧ σκηνοποιοὶ φιλοσόφων ἀπίῤῥωαῆον ὦ 
φύματα, ῥητόρων ὠπέφρεφον γλαΐῆδν, δαμμόνωνχατέλυον τυραννίδα" βωμοὶ, κα ναοὶ, 
ὑ ἑορταὶ ἡ πϑμηγύρεις Ἑλλυιχαᾳὶ διελύοντο,ονίσαι ὑκαηγὸς ἡζᾳ οναγῆ ϑύματα,πλτα 

κτὶ κρώτος ἠλαύνετο μδλύτεις, ἢ μιητραγύρται, ᾧ οἰωνοσκόποι, ὃ ἀπὸ τῷ αἰ ϑθῦλν ζ 
ἐργαφήολον ἐδραπτετευονν κκλοισίαι πλμτυχϑ τὰς οἰκουγδῥης ἐΟλοίςανον, πὐρϑύων χορϑὶ τῇ 
((ἰωΐξαν»», μεναξατων τάγματα, μ᾽ ΝΜ πύλεων αὶ ἡ ἔρημος δ σεδείας ἐπληρ»ζ», ἡ 
«οθ9ὶ δικαίων ᾧ ἁγίων δ δρών ἱξαίμδρμοι ταῖς ὀΐω δωυάμεσι Ἔ ἀπέλοι ὀῤτήγριω ὧᾧ ἡ 

μια δία,, ἡ εδὸοτύρων δόμοι, ὦ ὁμολογηῖβ πλήθη πὸρμταχοῦ τῆς οἰκϑυμδνης ἐφυτθ,)ε», 
Ὡγρετὴ μ᾽ πολλῆς χατωρθϑ Ὁ δολίας, βαρξαρων ἔϑνη φιλοσοφῷ ἐπαιδυῦο», ἡ ὦ 
ϑηρίων ἀγρλώτερϑι πσϑϑς τίω Ὁ αὐϊέλων πολιτείδν τίω ὡμιλλὸμ ἐπεδείκψιω»᾽ ἃ 
ὅσην ἥλιος ἐφορᾷ γών, τοσοιύτίωυ ὁ λόχθε ἐπέπρέχε κα (ὃ «αὐοὺν ὲ τίω αάραει. 
τῆ ὥπόμτω οὐγνοων ὁ ασδοφήτης ὅλογε᾽ μ᾽ σϑ ἡ Φρχὸ ὦν ἡμίρᾳ τὴς δυυνα μεὼς συ. 
Εἰ ῥύλα καὶ τίω μέλλυσαν ἡμέρριν ἰδών, ὁ μ(αϑεῖν πὼς ἃ ὠχοίνη ἡμέρα δυωάμεως 
αὐτῇ ἔδιν᾽ οὐνόησον ἡλίκον (δὴν ἰδεῖν () ψφοινὸν συφελλόμδμον, ἡ ὥπασαν τίω φύσυ τίω 
" χαταφϑαράσαν λϑιςα μϑῥίω, ἡ τωϊνθύματι γχϑδιξαμϑῥυς ὡπόρζῷς, δζρέδολον καταμ εχ 
ἀὐύϑόμϑρον, δαίμονας χῴτω κυύτηογζᾳς, δικαίοις φεφόνυρδῥυς, ἔκοιφον θὐϑιωώας διδόντω ἢ 

πεπλημμελημϑέων, ζἄάβροαξ4α λφιμ(λύοντω ὟὙὟ κατορθωμοΐταν ͵ ἑτέρφις ζωῦς κα- 

πίςασιν γυονϑῥζωυ. ον ἔτι )) Ὁ} ϑαγατος, ᾧ νόσος, ὦ γηῆφοις, Οὐκ ἔτι πενίαι» ὦ ἐπή- 
μέιαι, ᾧ Ὠχιξυλαὶ, οὐκ ἔτι οἰκήματα, ἡ πόλεις, ᾧ τέχναι, ναυφιλίαι, οὐκ ἔτι ἑμωτί- 
ὧν αἰθεζολὴ, ἡ σίτα,  ποζρὶ, ᾧ δοϑφοι, καὶ κλίναι, ἡ τρώπεζαι, ὶ λυχνίαι, οὐκ ἔτι ἔχχι- 19 
(υλαὶ, ἡ μούχαι » ἢ δικαιφήσλα, (ῴν ἔτι γείμοι, ἡ δέν, αὶ τόκοι" λα ζαῦτα πόρτα 

ὥασερ κόνις οἰ ποσοθμϑη κατωλύεται, ὁ ἑτέρρι τις αἰμείνων ζωὴς χαταίςασις δίδοταρ 

δηλών ἔλογε᾿ Παροίγή Ὁ οὔ ὃ κόσμυ τύτν. Εἰ5 ὠπιφεῖς τοῖς ἐἐρηρδύοις, 28 
μὴ ὁρᾷς αὑτὰ πϑρόνται᾽ οἰπὸ ΝΜ χϑδόνταν Εἰς αξὶ ΜΓ μελλώτων λοίμζλνε τίω μα 
πὐπύδειξν. ἔπελϑε τῳ λόγῳ τίω οἰκυμϑῥίω ὥπασαιν, τίω γἀ, τίω 3α᾽ λαῆαι, τίω 
Ἑλλάϑα,τίω βώρζξαρον, τίω οἰκυμϑρῥίωυ, τέων αἰοΐκητον, ζς ἐν τῇ γῇ πόλεις, ζᾷὲ ον 

τῇ ϑωυλάηη νήσως, ζᾷ ὅρη ἡ ζῳμᾳ ναι παρ᾽ καὶ ἰδὼν πϑρυταηθῦ τίω δυυα μὴν τῷ Χοισοῦ ἣν 
λοίμιπουσαν, ὦ πλρζῳς ὃ τίμιον ὄγομιᾳ αἱακηρύῆονζᾳε, λύληογίξου “δὸς ἑαυτὸν, σπι9 
Ὄσαῦτα δυωυηϑεὶς {τ ἡ ὦ μέλλοντα ἐστηγ[είλο». Εἰ δὲ Ὁ ὐπὸ μκέρφυς ὀγόλοις λόμ- 4 

βόμειν σόδειξιν, εὐνέωσον Ὥίνος ϑνόκεν κα οἰχϑυνϑῥη (ωπέχει ὦπασα “πίφον ἰδών σωμῷ 
ἜΣ 7 Ι [7 ,..» 1 ͵ “9 μα «.«“»» ) 

κ ἔχοντα ποία δεωύαμις ἕλχει (βικ αἰπὸ ἢ περοίτων ὃ γῆς, ὦξε ἰδὲν πού (ὦ ἐτεῃϑη, ποῦ 
ὃ ἐτάφη, ποῦ ὃ ἐφαιυρω δὴ; οὐγνζησον αὑτὸν (Ὁ) φαυρϑνόσης διυναἰμοεωίς [81 σημεῖον. » 

Ῥ 
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φαυρϑ ὥξ πο τῦτυ, 2 αίνατος ζω ἐπείρατος, λείνατος ἐπογείδισος, Θρίνατος ο πότων 
εἰλετον᾽ ᾿ΣΛλ᾿ ἰδοὺ γι τῆς ζωῆς αὐτὴς τιμιὠώτερ9ς γέγϑνερὸ οἱ σϑδοημαίτων λαμπρ. 
περϑς᾽ ὃ πϑύτες ὅχ μμεπώπου αὐτὸν αἰξεφύφομδν, εὶ δὶ μόνον Οξκ αἰχέυνομϑμοι, δ λὰ 

ἐγκαλλωπιζόρϑμοι τύτῳ. υ [ὃ ἰδιώχω μόγογ,διλά αὶ ἀὐζὶ) Θᾷς οἰδήματα πἶξε- 

4 κείνϑιυοι Ἐχι μετώπου Χ ὑπ ζᾳ ἐδήμιαται αὐτὸν βαςαάζουσι " ὺ μαιλα, Εἰκότως. 

μυρίων Ὁ» αἰ αδυμν αἰμείνων. δ “ ὃ ἀζέδυμα καλλωπίζει κεφάγζων' ὁ 5 φαι- 
ο99 ἀστρὀγίζεται ὀζφνοιαν. τὸν» δαιμόνων αἰμμυτήφιον ) τ μοσημαίτων ψχ" ὦ ω-: 

ναιρετίκὸν, ὅτο σπῖλον αἰχείρωτον, τῷ τεῖος ἀ μαῦχον, τὸ ἀσφάλεια, αἰκατοιγώνρος᾽ 

ῳ βαρξαρων ἐφόδους, πολεβκίων μόνον χριτοιδρομμαῖρ, δλλακὶ ὦ αὐτἷὦἍἋὍ. ἿΜ α α᾽γδίων δαι-- 

10 μόνων αἰσλύον Ως Φωλσίας. Ἐν ταῖς λα μεασεότησι Μὰ ἁγίων. 

Ε' τερϑ., Εν βωρεπεία ἀγίν. Αὐλλος, Ε᾿ δέξῃ α ἁγίων. Ἐπὶ αὐδὲ τῆς ἡμέραι ἀρλέγε- 

τα τῆς τὸ γπβέσης, τὴς τε ἀϑηϑίσηφ. λαμασοότητα ὃ ογζῶϑα ὃ χοίλλος φησὶ Ἢ 

ἀγίων. ὰ Ν᾿ λαμασόστεροι Παύλυ: ἘΝ: δ) ᾿αἰξεφλνέφερνν Πε ξῳυ, οἱ οὶ πω οἰχϑυνϑῥζω 

«ξιέτεεγν, τῷ δ" ἩλίοΥ λόμποντες, ῶ ἀπέρμιατα, τὸς θυσεξείας χαταίξαλλοντες ; 

: ὧς ἀξ ἀραναὶν ἀγίελοι χαταξαύτες ᾽ ὅτως ἧσαν πᾶσιν αἰκσρόσιτοι. τῷ δεικψις ὁ ὃ βι- 

ὑλίο ἿΜ πράξεων (ωλεὶς ἐλοδν" ὅτι σγεϊεὶς ἐ ἐτόλμα κϑλλάοϑαι ἀὐύθις. καὶ " γ ᾳ 

ἱμάτια αὖ νῥὝ πολλῆς ἔγεμε ἄϑύιτος, αὶ αἱ σκιαὶ ̓ν [σωμιατων πολλζω ἐπεδείκψωνο δύ. 
μόμν. Εἰδ ̓ ον ζωῦϑαι τειούτοι᾽ οὐνόησόν μοι Κν τέω ἡμέρφιν ὠκείνίω, ὑτὸμ ἀφϑαρτα 
σύματα λοΐδωσιν, ὃ στὸμ αἰείνατοι, ὁτὸμ ὑπ πᾶσαν ὑρωμδῥέων λαιμιασεότητα σελ. 

1ο (οὐζα, τί τινε ἔσον!) ὅτοί τερῷ ΩΣ γάτοις ἐ ἐοικότες σε» ρρφῆται, ἢ Ὡἰπόφολϑι, ὃ δίκαιοι, ὰ εὗῇ- 

τυρερ, καὶ ὁμολογηταὶ, μῶ ᾿ πλῤτερ ὧκ ̓τίω ϑρίτιν πολιτείαν ὀψμορόψαντις ο -« τῇ 

πίςει τῇ Εἰς Χοιλφὸν; οὐνόησον ἡ μι αἴ δήμωι ὀκείνς, Φι' λαμπάδας, ζ ἀκῖνας, 

τίω δόξαν, 1 τίω Δὐαρέπειαν, τί φαιδρότητα, τίαὐ πϑρήγυειν. Ὡς ζωῦτα πὐθατή- 

σε; λύγϑς  οὐυτίς" ἡ ὃ σπεῖρφι μόνη σαφώς διδείξει τῶν αἰξίους τοιύτης ̓ γνώϑαι τῇ τῆς 

1 λωείας τίωω λάμασεύτητα. ὀκείνζω. ζωυτὸ γὸ οἷ οἶμρῃ συμξαμειν, οἷον Εἰ πολλοὶ ἥλιοι 

τυ ὁ ϑρανον ἔλαμαγαν," ἡΕἰ (ἐμυεχεὶς αἰ ἀςραπαΐ ̓ μαλον Ἧ, ὰ αἴ Εἴπω Φιλοα 

γεικδϊυ τἴδαφῆσαι ὦ καλλος κῷο, ἰ διυυήσο αι κατ ̓αξίαν Εἰπεῖν. ᾳ Ὁ» οἷἶνά- 
λύματα ἄπϑωτα ζυτα, σωρμιατίχα" "8 λαμιδότης, ὧν δόξα ἡ τότε μέλλνασει ὧκ- 

λόβιπειν οχῷ, αἷαρ ἀἰπὸμ τοιούτο χαλλος 259 μαι. υ ἐγ ἀφϑεερτα ἢ ἐςαι Ω σώ- 

40 ματα μδγον,σϑἸὶ αείατο,δρλα κα "ὴ δύξον ὦ ἄβῥητον εὐδύσετω τότε. Ὁ λαμασεότησι: Φ 
ἁγίων. ἥα "μὴ ᾿ φοξερον ὃ Ογ ταὶ δείξι μένον ̓ δείκψυσιν αὐτι ἡ ὃ ἡμερονᾷ ὃ  δΔλεργητικων, 
λέγων ὧν ̓ λαμισεῦτησι ὝῬΨἪἜἝγων. ὁ τϑῃο τὴς ἐκείνου διυναίμεως ὅ61, δ λθμασθϑες 

ὅτως ὀκοίνως ποιῆσαι. δα κα αὶ Παύλος διλών ἔλολν" ὧς μιεταρρημαιτίσει ῶ σῶμα τῆς 

(ἀπενώσεως ἡμῖν Εἰς ΩΣ “λυέοϑαι συμμέρφοις το σώματι τὴς δόξης αὐτῷ. Εἶπα ἐ- 

95 πειδὴ μέγα Εἶπε καὶ ἀφάτο, ἐπήγαγε κ πίω οὐέργειαν τὸ  ϑυυύαοϑαι αὐτὸν κἰσωο- 
πίξαι απῳᾷᾷ πόρτοι. μη ἰ ζύτει πώς, φισι,ᾷ “μς ἔπῳ. διιυαποὶ Ν αὐτῷ [ πϑύτα 

ὅσου βύλεται. γος ἢ ἕνεκεν ζόκ εἰπῶ. οὖν τῇ λαμιασοότητι αγίων, ΡΝ ὡ ταῖς λαμ.- 

ΠΣ ΩΣ 
ηῇ, τ΄, 

αἰ Κορω4. μβ, 

φιλιτ τ, γι κά. 

πεύτησιν: ; ὅτι πολλα. ἀ Αἰφορα τα ἱβρα. Αλλη ))} δυξαὴ ἡλίῳ τσὶ ἄλλη δοξα αἰΚιρμε μα. 
σιλίωηρ, καὶ ἀλλη δῦξα αἱ ἀέρων. αἰξήρ ἡ ἀέρος αἱ αφέρει ὧν δόξῃ. ὅτως ἔφαι, φησι͵ κα 

49 ἡ ἀγαίςασις “Π] μεχρον. κὶ - ὃ  Χειτέρ᾽ Εν τῇ οἰκία, τὸ ῦ παΐξος μα πολλαὶ μόναι Εἰἶσι. [χὰ Ἰωωό,β, 

τὸν} ν . λαμιτσεότης ὀκείνη τόλορ οὔκ ἔχει. κοὐ »ὃ Εἴκει νυκτὶ συϑὲ ΤΩΣ Ω σχό.- 

τω, ἀλλ᾽ ἄφατος ὅσο, ὺ μεγαίλν . ὁ πολυ ζοιτίωυ τίω ὁρωμϑῥίω ὐαβανία ὁ ἐτί χαὶ 

τὸ ἔχει μέγιφον, τὸ πέρας μὴ δέχεοϑαι" ὅπερ ἀφώτυ δυυνώμεως [91 τ βασιλέως, 
Φ 
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ὃ τὰ σώματα τὰ φϑαρταᾷ ὕχένηρρι Εἰς Ὀσαύτίω γεν ἰκιὼ καὶ δυυδαμὴ. Εἶτα 

ἐπεὶ μεγαίλα τινα Εἶπε, αὶ τῶς ἐλπίσιν ὀῤετ]έρωσε (ὃ ἀκροωτίω,, δείκψυσιν δῆ, χαὶ 
Εἰνίτως ζωῦτα γίνεται, Τὴ) ̓  τηλικοῦτος ὁ χατορθών. (6 ὃ ὁ καιτορϑονν ὁ ὁμοούσιος τῷ 

πατοὶ. τϑηο "Ὰ» δηλῶν ἐπήγαγε ΩᾺ Εκ γαφρὸς πσο3 ἑωσφόρου ἐϑυνησαὶ σι, 

Αλλ᾽ ὼ πσϑϑς τίου ἑαυ Ὁ γνωμῶν αἱ οἰφρέφοντες τὰ εἰρηρμϑιία, ὐπὸ τὴς κῦ σείρ-- ζ 

καὶ ζῶτα φασι γυνήσεως εἰρηοϑαι. πῶς δΐωυ τσοϑ ἑωστφφ ὀρ εἰστέ μοιντέωυ νύκτα, Φησὶν, 
ὅτως εἶπε, καθ᾿ δὺ ἐτίκτετο, ὅτι ασο3 τῷ δρ,ϑ69υ ἐτέρϑη. δ ϑ τϑηο ζω ὦ ζητϑνϑυον 

εἰπεῖν, δ᾿ οἱ ἱσοοίας χσριν λεμ. ἀλλως ὃ, δὲ ἔχουσι δεῖξαι, δ! δεῦρ (ὦ ϑιαγίελι- 
φαὶ ἐδίδωΐξδμ, το εἶπον (ὦ σφόφῆται, (ὦ ((μυεσκιασμέγως τοὶ πϑλείω φϑεήδυϑμοι. 
ογζωϑα τοίνωωυ Ὁ, -ο3 ἑωσφόρϑυ, ν᾽ πσοϑ τὴς ἀγα ολὴς λέγει τῷ ἑωστφόρου, διλά τὸ 

στοῦ τῆς Φύσεως, πσο9 τῷ ϑμέοϑαι ἑωσφόρον. οἶδε)» ζαῦτα κἡὶ γραφὴ δ{μιρᾷν, . 
Ἄνυτον, πὰρ πο φύσιως λέγῃ, χαὶ στὸ τσο9 οὐνεργείας. οἷον στὸν λέγη, Δέ φϑανοιν θ- 

οεϑρϑν ἐπ’ θ)σρΑεϊὰν σν, χαὶ αῦϑ9 ὀϑαηολὴς Φωζς ἐντυγχόμειν σοι ον ζῳῦϑα Ὅν ὃρ- 
κῶρον λέγει. αὶ) εἶπε πσοϑ ἡλίν, δλλα ποϑϑ ἀγαολὴς᾿ ὃ τσοὶ τῆς φύσεως (ουνν 
ΝῚ πτδὸ τὴς φύσεως τῷ ἡλίν γέχϑνεν) δλλαί ασοϑ αγαολὴς οὐ ἡλίν ἵνα 1 ὁρ,ϑρϑν ἐμ.- κι 
φίων. δλαηοδ δὲ, ὅτε τγ9 Ὁ Φύσιως αὐτῷ λέπι, αὶ λέγει ασο9 αγαζολῆς, αλλά ανο) 

σϑήλίν, ὡς στὸν λέγῃ" Καὶ κρο9 τὴς σελίωης γμεαὶς μμεών καὶ παίλιν᾽ Πρ τῷ ἡ- 
λίᾳ τοι Ὁ ὅγομῳ «τῷ. ὥασερ δἶζυ ἕτερον τρθ9 ἡλίν, καὶ ἕτερον Ὁ τσοϑ αἰωτο- 
ληρηλίν ( Ὁ "ὃ τίω οὐγέργειδν τϑ ἡλίου ἡ Ἔδρ, ϑρ9ν ϑδυλοῖ, τὸ δὲ τίω φυσινὴ ὅτων 
ἡ οὐζυῦϑα, εἰ ἐζούλετο τίω γύκτα δηλώσαι, Οὐν ἐν εἶπε πσοϑ ἑωστφόρφυ, ἀλλα 1 

“Ὅο9 ὀῥαπολὴς ἑωσφόρου. ἄλλως δὲ, ὦ οΧολφὸς δ ψάμμὸν Ἔτον Οὐκ εἰς τίωυ χτὶ σοιρ- 
Ματϑαβιμβ, καὶ οἰκονοιμίαν, αἰλλ᾽ εἰς Ὁ κι πγθῦμα ἄρνησιν ἔλαίξεν. εἰητων δ τὸς ἴσδαίοις᾿ Τί ύμιν 

δυχεῖ αίθὶ Ἔ Χοιφοῦ, ἴμος ἐός ὅδην; σὴ, εἶπον Ῥ Δαζίδ' ἐπήγαγε Ὁ ἡ λέγον 
πῶς δίζυ Δαξίδι φησιν,εἶστον ὁ Κύριος ῷ Κυρίῳ μυ,οοίθυ δὲ δυξιών μισμὶ ὕριος ΡῚ 

ἔ81, πῶς ὑμεῖς λέγετε δ )ος αὐ Ὲ 661, τί δέζυ ὕ81 ὃ λεόρϑμον , Τὸ γνήσιον δ δ μνήσεως 29 
σϑρέτησεν εν ζυῦϑαι. τί δῶυ;κν69 τῷ ἑωσφόρυ μένον ξιννόδευμιῶς. ἐπεὶ ἡὶ δλλαχοῦ φη- 
σι" ποθ τὴς συλίωης ὁ ϑρόνος αὐ, καὶ αὶ τγθ9 τὴς σελίωης μέόγον,ἐπεὶ ἡ αἰδὲτῶπα- 
Ὁ ς λέγ᾽ Πρ τῷ δρη )μηϑίῶαι, ἢ πλααϑέωαι τίω γὼ, ὶ τίω οἰκουμϑῥίω, καὶ 
ὐπὸ τῷ αἰαΐνος, ἕως τῷ αἰωνος σὺ ΕἾ. οὐκ πὸ τῷ αἰοῖνος μένον, δολαὶ αὶ ἀπο τϑ αἰ. 
ἀὗνος᾿ Οϑοδ ἕως τῦ αἰώνος, δλλ᾽ ἀπείρως (84, μυὴ δ πυφϑασῆαιε ταῖς λέξεσν, ἀλλὰ 39 
ϑεοωρεπῶς δέχου τίω ἔγνοιὴν. ᾧ δροι πσδοφήτν σοφίαν. ϑρηθλϑνος τῷ ψαλμοῦ 
οὐκ ἐντεύθεν ἡρξαο, ἐκ γαφρὸς ππϑ ἐωσφόρυ ἐλρνησαί σε᾿ αἰλλαὶ ασϑότερον δείξας 
αὑτῷ (αὶ κατορθώματω, ἢ αἰαὖὦν ἔργων ὀμακηρύξας αὐτὸν, ὕφερον πὸ τῷ Κυρίν 
δεύψυσιν αὐτῷ τίω ἀξίλυ.ὅτω καὶ αὐτὸς ἔλελ  ἰ 9 ποιῷ ἔργα τῷ παΐδος μϑ, μὴ πι- να 

“1 ΜῚ δ» ͵ “" ἢ Ν 4 0. αὐτῆι 
κευέτύ μίο!. Εἰ3 ποιώ, κα εμο! (Κη πίφευητε, τοῖς ἐροωρις πιφεύσατε. ἱγώ μαθών, οΤ| 0 23 ρίῃ 

καϑήμϑμος οὖν δεξιῷ τῷ παΐζϑς, ὁ Κύριος καλθαϑμος ὡς ὁ πατὴρ, ὁ (3 ἑαυ τίου δἰρ- 

χίω ἔλων, ὁ λαμιυδϑτητα τοιαύτίων ἐργαζόμϑνος, ὁ μευ ἐθγών καυταικυρλθίων, 

μι ϑορυξηϑῆς ἑαὶ αἰκύίσῃς, ὅτι (0: υός ὅ81, ὶ πσοὶ τὴς κἰίσεως εἰπαίσυς. ϑαυμάξεν 
ἀΐδιον ᾧῷ «αδοφήτίω, πῶς δὴ ἐκ πυρόσώπου τῷ Θεού͵, (α δὲ ἐκ πυοοσώπον αὖνν 

φϑέγίετω. Ὁ Κ᾽ γὸ,καϑου ἐκ δεξιαν μιν᾽ ἡὶ ὃ,ὐκ γαφρὸς το ἑωστφόρυ ἐδλβνησείσι, 49 
ὡεἶρ δθὴν ὑψηλότερφι αὖ, αὖ τὸν Εἰσοίγά ᾧὺ Θεὼ λέχοντω᾽ Ο δὲ ἀλλα αὑτὸς δι. 
γεῖπια. σχότπτει δὲ καὶ πόσῃι κέχρηται οἰκειότητὶ λέξεως. “γρκει ὦ 2 ὁ ὦ εἰπών, ἐν. 

νισείσε; αἰλλαὶ ὀζῳὶ (δ χαμαὶ βαδίξονζα ία, ὃ γνήσιον τὴς ϑμνήσεως φίντσι νι 
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(της ἐμφψημόνθυσε "τὴς ρήσεως. ᾧ καϑούτόΡ λέγων χεῖξρι » ὅχ ἵνα οἰ “νοτηϑύσωμδν 

γῖδϑ, λέγη, ἀλλ᾽ να τίω δημισργικζοὺ δυαμιν᾽ ουτὼ ὦ γαςγὸς ἐμφψημόνθυσεν, ἵνα τὸ 

γνήσιον τῆς “υνήσεως τ ραςήσῃ. Εἶτα βύλόμϑμος τίω παδοφητείδν ω ογήμαιτι δι- 

καφοῦ (ωϑᾷ γα ωρὸς αὐδῇ λαλίαν “ποιέται στρ σφοδροτάτης ἀγάπης ΧΩ “ράς 

ς αἰ πϑοόνλουσης, ὸ ψυχὴς στρόδρα κατόχου ϑείῳ πγθύ ματι γινουϑρης. ς (δμοσε 
Κύριος, ἡ ὁυ μεταμϑηϑήσεται σὺ ἱερδυς Εἰς ᾧ αἰωγα, κτ' τίω τάξι Μβλησεδικ. 

Οάς πῶς πάλι Ἐχὶ τὸ ζω πεινότερον Τ' λόχϑν ἀγή, ποτε (ζ αἷϑὸ Ὁ ϑεύτητος, ποτὲ ἢ 

ἰδὲ Ὁ λυ, δοσπύτητος δζρυλελόμδιος σα οἱ θὐαήελιςαὶ ποιούσιν ἱν ἐχατέρωϑεν ἡα.- 

χρίδεια ΤῊ δουγιλαίτων δχζρατηρῆται. δὼ τί Εἶπε, κῦ' τίω τάξιν Μελχισεδύκ ; ὙΥΡῚ 

το (ᾳ μυφήρλα, ὅτι καὐκεῖνος ἄρτον κὺ οἶνον πσϑϑσίγεγκε τω ΑΘρααίμι᾽ αὶ ὁζὶ ὃ ἐλδυϑέφαν 

τὴ γόμν ζτίω τίω ἱερωσιωίω ᾿ᾧ δῷ ὦ ὠπελθύτντο (καϑυ ἡ Παῦλος 

φησι) ἡ ὀύουρην. δεῦρ δ᾽ ὀκῴνος Εἰ χὴν οὖν τις σκιάς, 97 οὖν τῇ ἀληϑεία γέχϑνεν ὅχὶ 
γἢ Ἰυσθ᾽ ὁ καθοίεὗρ (καὶ ὀνόματα " ποδοέδρα μϑμ,οἷον Ἰησῦς ΣΧ οιφὸς, ουτὼ ὺ τούτο, ουτο 

"δ Ὡρχίω δῶ κα μερῶν φαϊνέται ἔχων, ὅντε ζωῆς τέλος ὁ Μελχισεδὲκ ᾿ου τῷ μαὴ ἔχεν, 

αὐ “λα τῷ] μὴ “μμεδλογη ϑέωναι. συοὶὲ ὁ Ἰησῶς ὅτε Ὡργίω ἡμερῶν ἔσαν, ὅτε ζωης τέλος, 

ὡὼ ν᾿ μὴ τϑτον ( φπον,δλλαά Φ καϑύλϑ μὴ ἐὴ ἐπ’ ἀὐτὰ φογίω γοονικὴν, μηδὲ τέλος. 

δὰ ὃ ἀῶ σκια᾽᾿ Ὁ ὃ αἰλήϑεια, ὥΐασερ δξῶυ Ἰησοίωω αἰχϑύων,Μ Τ- αἰληϑῶς ησοιωῶ «ἰ πσο-- 

[ πῆλϑεις, αἰλλαὶ τῷ ογόματος (Ὁ) τύπον δέχῃ μόνον, συ νὲν συλ έον Ὀππζατεῖς ᾿ ὅτως Ἶ «- 
κύων (ὃ) Μᾷχισεδὲκ ἀγρην ᾧ ἀτελδύτητον » μή οὖν τῇ ΟΜ ποραγμάτων ἀληθείᾳ 

19 ἀὐο' ζητά, ν, Φρχοΐ τῇ πυρλσηηϑϑίᾳ, μόνη, 8 ἀλήθειαν Ὠχὶ Ἔ Χρισού κοιτομαΐ- 
χγε ϑρκὸν ἢ στὸμ ἀκούσῃς, μιῇ ὀρκϑν νόμιζε. ὥασερ γὺ θυμὸς υϑυμὸς ἐχὶ Θεού, λα 

ὁ τ φρητικὸν εἰ παϑος δα ήν᾽ ὁτωςισυοὰ δρχϑς. Ἢ γὸ ὀμάψυσιν ὁ Θεὸς, δυ»λαὶ τὸ πϑϑ- 

πὸς ἐσόνϑμον λέγη. Εἰπων τοίνωω τὶ λαμιασοϑτητα ΤὟΨὋ αἰ γίων, Ὁ τεϑιῶα ὧν ἐϑρὲς 
ἰπσὸ (ἄν πόδας ἀὐτεὶ, τίω ἡμέρριν τὴς δυιναϊμεωςφ᾽ λέγη ᾧ ζὰ αϑρόντα λοιπόν. καὶ ὅροι 

᾿ς Ά εἷδρ ποιήται (αξν τῶ λόγω, ῷ σκληρὴν ἀκχροατὲου. κατα καλθίοσων. ἀσϑϑτερον “Ὁ 

. φοζήσας ῷ λόγῳ δὲ κρίσεως, ἢ τὸ δυσέγδυτον αὐ μαλαίξας, ὅτω ᾧ πξονμ “ϑλοντων 

ἐσαγή λόγχϑν. ὀχρὶ τῦτο ἡ τοιαύτίωυ ποιῴται Τὶ μέξιν. σκόπει δὲ᾽ ἕως ἐὺ ϑώ οἷν ὀηθρι σε 
χἰχυοπύδιον “ἦΜ ποδῶν συ, τῦτο δὝι μδϑιηώτων Εἶπα ἃ αίδώτα, ῥαδδὲν διωαάμεως 
ὀζαποςελᾷ σοι Κύριος ὧν Σιων, ὃ κατακωολθυς ὧν μέσῳ ἐϑρών συ Εἶτω ὠὰ μόλλον- 

9 τα ΚΤ σί Α ϑρχὰ ον ἡμέρα τὴς δωωνα μεώς σῳ, οὖν πῶς λαβμισοϑτησι δ ἀγίων συ. 
Εἰτα πάλιν ζἀ παρόντα, οὐκ ὅτι ὧι ιφοίδν ἔγοντου, δλλ᾿ δὐερτεσίαν᾽ σὺ ἱερθὺς Εἰς Τ' αἰ- 
ὦὗα κῸ πίω ταξιν Μελχισεδέκ. τούτο γὸ ἀιδίωι; αϑαίρεσις, ὁ χοιτουλλα γὴ τασοϑς Θεύν. 

Εἶτα Ἰχημείνας ἀδοῖς ὅσον ἠδέλετο, παλιν τὴς οἰκονομίας ἀνεύγεται, Ὀχὶ ὃ ζωπεινότε.. 
ον λόχον μεταογιματίζων, ἡ λέγων᾽ 

35. 6 Κύριος ἐκ δυϊιαίν σῳ. Καϊτοι αὔω ἐλενν, ὅτι αὑτὸς κα ϑηται Ο᾽ δυξιᾳ 

) πὐπαζος. ὁράς πῶς ἐυχ ἀπλώς γρὴ τας λέξεσι χρδαικαϑηοϑαι. 581, Κύριος 
μὴ οκ δεξιωνσω, (4) τὴς οἰκονομίας ἡ "Κχὶ τὸ Κα πεινότερον αὔγει 1: λόγον, Ὁ τῇ 
Ἢ θμὶ βοήγειὸν εἰντιϑενϑώζω λέγων. ὀρφώται Ὁ αἰγωνιαόν, ὁ ἱϑρων (ᾧ ὕτως ἱδρων, ὡς χαὶ 

ἐς κρθμζοις χαταῤρῷ) ἢ «ὐνιογυόυϑμος ζοιαύτη γὸ τῆς (ῷρκὸς ἡ Φύσις. 

40. Σωυθλοίσει ον ἡμέρα ὀργῆς ὐτυί; βασιλάς. Οὐκ ἐν τίς αἰεὗδτοι τϑτο ὁ αἰδὲ 

ἫΝ παρόντων λέγων ΔΨ ἐπθμιςξανϑμων τῇ ἐκκλησία, καὶ αἰ δ μϑηόντων δωσεν δ0- 
ϑιωύας ἰῷ ὧν ἡμδότον ἡ ἡσέξησουν. 7 Κοιφ ὦ τοῖς ὀϑνεσι,πληρώσει ““)ώ- 
ματω. Τί δι, κρινᾷ ἐν τοῖς ἔθνεσι » δικαίσει, Φησὶ, κρινᾷ «θιν δαίμονας. ἡ ὅτι ἐ- 

ΚΡΙΝΕν, 

Ἐῤ»ζ.). 

ἴδ. η.}8. 

ἙΦ᾿ μν 

Δευκ.κΆ, ἐμ, 



ἴω, Ιβ, λα, 

732 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΎΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
χρίνΕν, ἀκχουσον τῷ Ὁ Χοιτοῦ λέγϑντος ᾿Νιὼ χρίσις ὅδ τῷ κόσμο πότνι. ὁ πάλιν" Νιῶ 

ὁ ἄρχων τοῦ κὸ κόσμε τατον ὀκθληδήσεται ἔξω. ἡ ὁ δυλαλού᾽ Καὶ ἐγω, τὸν ὑψωβῶ,χὸμ. 
(κε ἐλκύσω στοῦ ἐμαυτὸν. Εἰ5 αἰαϑητικωτέρᾳ, τῇ λέξει κέγρηται, (μὴ πυφϑσαῇαί- 
σης. ἔλορ ,γὸ τῇ τῇ γραφῇ Ὑϑτο. Σιωϑλῴσει κεφαλὶς Ἐχὶ γὴ γῆς πολλοῦ. 

Εἰ Μ “κ᾽ λὐαγωγάω βϑλοιο τῦτο δέχεοϑαι, τέ Ὡὐπονοιαν Εἰποιίις δ δ χαλᾷ ς 

Εἰ δὲ αὶ αἰϑϑητῶς, τίωὐ συμφορ ον τἰνν Ἰνδαϊκωὺ, ὃς αἰπώλεσιν ὦρδον μ᾽ πολλῆς τῆς 
σφοδρότητος. 8 Εκ χεμα ῥα οὖν ὁδῷ πίεται ὕδωρ. 

Ε να δείκψυσι τὸ (πειὸ ο ὀζείτης, δ ϑὐπελὲς τῆς οἰϑγογῖ. οἷν δὴ σου 
ζών, ἐδὲ δορυφόρρις ἐ ἔχων, ἐδὲ φαντασίαν “νὰ «ὐξοκείμϑμος αἰϑητίω ζῶτα ἐωραῖ- 

τίν, δ λὰ λιτὸν βίω μετιών, Κη ὼ τοιούτον, ὡ ὡς Οκ χεμαβῥ πίνειν. δια, . ζω ὁ αὐτῷ ἡ ἥ πά- 10 

πεζα, τοιοῦτον κ' ᾿ τὸ ποτύν. ἡ ̓πράπεζα,ἀρύι χκρίθινοι,το ποτὸν, ὕδωρ Ὡσπ χεμα ἤρα. πίω 

Φιλόσοφον (ὐτίω διαγτὸμ ἦλϑς διδαξων γαφρὸς χρατεῖν, φαντασίαν πατεῖ, τῦ.. 
φον οἰποφρέφεοϑαι. Εἶπα δειχψις τῆς ζωῆς ζω κέρδος, ΩΣ ἐπήγατν᾽ 

Δια ζούτο ὑψώσει κεφαλέω. Τῆς γὰ [ῳπενοφρρσειύης, κα ὉΤ  σκληρρ 
βίμ ὧπ ὀχαρπς. ζωώπαὸ ᾿ ὶ ἰδὶ τὴς λαότητορ Εἴρητω, δυλὰ ἰδὲ τὴς (ἀρκὸς τῇ τὴς πι- ι 

νούσης ἐκ χοιμαβν, τὴς ὑψωϑείσης, ἐν μόνον » σ᾽ οἷν αὐτίω τὲ» αὐβολαψω ἀυτὴ ἡ 

βὐτέλεα, δλλα ᾧ σρϑς ὕψος αγήγα)ῳ ἀ ἀφατον. ̓: σύ ζω, ἃ ἀγαπητέ, ὃ (ᾷ “'χα- 

δυγμάτα, τὸν φλεχμμαβοντα ἡ φΦλυτασίαρ γέμοντα βίον ὠτίμα ε᾿ 4) ἡ πλῆ χαὶ 

ἐλίλιασμόνο. δίωκε, ΕἾ τε βούλα ἢ λσμιαρὸς ὡς ἐβρὴ ὼ μέγας. "Ὁ ὃ γὺ ὁϑεαυύτης συ εξ 

το ήλϑῳ, ἡώ ζυτίω σε διδαξι τίω ὁδὸν. αἰϑ' τοὶ τούτο νὸ ἡ ὁ πσελφητης Εἰπὼ ᾷω 
κατορθευμμαται, ἐπήγατε το αἱ αὐτὸ, μενονοχὶ λόγων" αἰχούσας νίκην ἡὶ ξόπαμα, μὴ ἐλ- 

πιζε δ ὁπλα κα ̓φραϊιωζας κα υ» ἀρματα ᾧ ἵσισους ὦ ἱπαίας ἡὶ ὀπλίᾷς ὀλορύθες κα Ὡζῳ- 
ΠΣ ἰδών. δυτὼω ζαπενὸ ὅψη ὁ ζωτα κουτορϑαν, ὃ ουτῶ (μεραιλ δνορ, ὦ ὡς ὧκ χε!- 

μαρβε “πίνειν ὕδωρ. ΔΛ ὅμως ζ ὁ ιούτος 2 ζῦτα ἁπόυτα ὀϑύσει. αἰκουέτωσαν Φζ 

συβαυρήϊιχας πόνειλέμϑμοι πραπέζας, κα ὁ τὰ ἐδίσματα, χαὶ πὸ ΕἾδὸς ταρυκείας ἕχι- 1, 

νοοιεύτες, χαρὶ ποικίλαι μαγείρων δροπϑυταλρθεν συλλέγϑντερ,ὶ ναυζακ, ἡ κυξερνηζμ ὁ 
κωπηλαίζαᾳ χαζαλόρρντες, να ξέγα, φιηὰ γρὺ ϑ οἶγα ὁ μόρων Ὄ ὸ δα! ἄλλης βλακείας »μί- 

σωσι,ᾷ ρὸς αὑτὸ ἑαυςὅν" κουταχονγϊσωσι χ βαρκ,ϑρ9ν,. πόμτοων ζνη ζα περότερρι. 

ὄυτε χὰ ὑψηλον ποιῷ ἰωνε, τὸ πλειόνων δεῖ ουτε (πειὸ, τὸ ὀλίγων ἐὴο Ψ“ ν χειίᾳ. 

σὴ Εἰ βούλεοϑε, ἐ ἐκατερών τίω Εἰκόνα,. ὀμαπλαίσωμϑν. ἱ ἔξω ὡς πολλοὺς ἔλων ὧν 

πὸρμτεηρλον χορηϑεεώζᾷς, ναυζᾳε, τ ἐκυξερνήζμο,ἱ χιεστέλψας, κα! ᾿ οἰκέζας, κα! ὑφαν- 
ζε αι ποικιλίᾳ, τ ̓ βυκόλοις χαὶ ̓ ποιμδύας, καὶ ἡ ἱπανκόμοις κα ᾿ ἱστατυφορξοι καὶ πολ- 
λίω ἐν ἅπασιν ἐχέτω τίω ϑερρπείλμ ̓ ἕτερος ὃ μηδενὸς Οὐτων Ὡὐπολαυότ ω, 

αἰλλαὶ ἀρτὰ μόνα, καὶ ὕδωτος, χαὶ ἢ ὑμαπίου “ψμιλοό, ὡς ων » ούτοις 9 Σ ὑψηλή 

- ἢ ὁ ζῳπτεινός » ζέκ θὔδοιλον ὅτι ὁ Ὁ ἱ ἡγματιον μόνον ἔχων; τε ἃ ζ γὸὺ ᾽ εἰν βασι- 15 

λθύοντος κοιται φρονῆσαι διυύησεται" ὠκένος ἢ πότων ῬΨὋ ζωῦτα παροχόντων δούλός 

ὄφιν, ασοκυηων, χολαχαύων, ϑεραπτήσων ἀπὸμί, δεδοικως μηΐις αὐτὸν χατω- 
λιπων}. Εἰς (, καίολα βλάψῃ. συν ὅτ ποιξ ἱ δυύλον, ὦ ὡς Ὁ πολλῶν δείαθαι, 

ὡατερ δῶ ἐλδϑυϑερον,ὼς Ὁ τῆς χρείας 6, μόνη. τὔτο αὶ ἐπ’ αἰλόγων ἴδοι φιαἰ, “ἰγὺ 
ὀφελρρ δγῳ βαλλομϑύῳ μιογέδη φορτίων, καὶ μινολάκις αὐἷἶἅμΨἔ υὐπολαύν: ἘΠ υ ̓βλάθορ 49 

ἑτέρῳ τύτων ἃ ἀπηλλαγμένῳ πμτων, ὸῤρ τὴς αὐαίκαίας ἀπο λθιυη ζηφῖρ: δξρὶ τὸν νι 
ΟΣ ὑψελοι τοὺς ς ἑαυ Ψ χατασκβυαζων μαϑυζᾷξ, ὧτε μέλλονζᾷς τῇ ἢ οἰκϑυνϑύῃ δζν- 

λέξαοϑοι πάσῃ, πασῶν αὐτοιὶ ἰπήλλαΐξε φροντίδων, τῆηνους ἐργαζόμδν ος ᾧ ἐδ 



Εἰς (ὃ μι. Ῥάγα: 733 
ματος δυτονωτέρφες. Ογεδν δ ὅτως ἰχοιὺ ἐντίθησι ψυχῆ, ὡς ὦ τότων ἀπηλλάσϑαι, 
οὐϑδὲ ὅτως οἰοϑενὴ ποιέει, ὡς Ὁ Ουτοις ονέχεοϑαι, ὡασερ »ὃ οὔκ ἔς! λύπίω ἐγνζωωθα, 

Ὀχίως θύρεν, ἅτως ὠκφ ἡδονίω. ὁ δ πολλοιᾷ ἔχει δεασύζῷε, ἡ δεασοίνας αγη-- 
μέρους νας ὸ ἀπὸμ,ϑοϑστθφ᾽ ὁ ὃ δουλϑύει νϑμ σϑίενὶ, κρωτεῖ ὃ αττλύτων, μ(τ' πολ- 

, λῆς τὴς αἰδείας κἡὴ τὴς ακτινος Ὡιπολοιύων, ᾧ ἀέρα ἐγτουφών, αὶ (δ) διονογλοιώτα 
οὐκ ἔχων. καὶ ϑυμὸς ασωρφίοσει τὗτον, ὦ φϑύνος, υὶ βασκανία, υὶ φροντίδες τήκουσιν, 

ζυλοτυπίαι, οὐ κενοδοξία, ὦ τύφος, σῴος ἀλλο “δμ ζομώτων συ ϑὲν ᾿ δυλ ὥασερ ὡς λιμὴν 

β,δινὸς, ὁ κυμάτων ἀπηλλαγμένος, ὅτως αὐτῳ ζα τῆς ψυχῆς δγρέκειται, ᾧ πσοὺς “ ὐρα.- 
γῶν θυκόλως ὀδούει, σύ δεν Μ᾽ παρϑντων κατε, μϑρμος. ἵν δίχυ ὸ ἡμεῖς ζοωύτης δἰ πολοι.- 

τοώρϑυ τῆς αἰδείας, κὶ τῆς κτ' () παρόντα βίον θὐϑυμίας, ἢ τῆς θὐκολίας τῆς κτὶ “ Σπο- 
δημίδν, πῷτον διώκωμϑμ φ βίον᾽ ὡςε ̓ ὼ Μ᾽ αἰωγίων ἀγαϑών ὡἰπολαύσαι ᾿ ὡπόμτα 

λόλϑν αὶ νοιεῦ ὸ ϑζρίνοιλν αἰ χυρξαλλόντων, ον ΧΧολς’ᾧ Ἰησὺ τῳ Κυρίῳ ἡδ, ᾧ ἡ ϑύξα, 
ἡ ὦ κροὗτος Εἰς τες αἰώγας “ἦ αἰώνων. Αμζω. 

ς ϑάμ.ρι. 1 ἘΞΟΜΟΛΟΓΉΣΟΜΑΙ ΣΟΙ, ΚΥΡΙΕ, ΕΝ ΟΛΗ 
καρδία μύ. 

Δ 1 ὅν, ον ὁλή ; μ᾿ ποϑοϑυμίας ἁπάσης, ((ἰωτεῖομδῥως, αἶπαλ- 

δ΄ λαγεὶς δὴ) βιωτικδν φροντίδων, ὶ μετείρσιος ϑιμόμϑρος, τίω 
ψυχέω ἀπολύσας Μ) δεσμωῖν τῷ σώματος. εἰν καρδία" ἐχ αἷ- 
πλαῖς οὐ ῥήμασι, σὲ ἐν γλώοση αὶ σόμαιτί μόνον, δλλαὶ ἡ μΖ' 
τὴς “. σνοίας. οὗτω ἡ Μωύσὴς νομοῦ μ ἔλελμ᾽ Αὐγγαπήσεις 
Κύρκον (δ) Θεὸν σω δξ ὅλης τὴς καρδίας συ, κὶ ἐδ ὅλης τῆς δ. 6-- 

νοίας σῷ. σα, Ν μοι τίου δξομολόγησιν τίω θὐλαραείὰν δόκὸι λέγψ. ὑμψή- 

15 σῶ, φησιν, θυ«αριφήσω. ἀ ΡΨ ὡπόμτω ῷ βίον Εἰς πῦτο αρήλισκε, χαὶ εἰντόῦϑεν ασθ9-- 

οἰμιαΐζεται, ὁ Εἰς τῶν χαταλήγφ᾽ καὶ ζούτο ζω ἔργϑν αὐτῷ δζμπτλωτὸς, Ὁ αὶ αρ ΜΝ 
Εἰς αὐτὸν ϑινομϑύων, ἢ ἰπῷ δν' Εἰς ὥλλοις ϑϑεργεσιών τίω β.γαρατῖὸν ὀϑα φέρειν. 
Οὐδὲν γ δ} ὅτως ὁ Θεὸς, ὡς τού» Ἐχιζητά. Ὁ,» θυσία, Ἧτο καδόσφορᾳὶ, τη. φυχὴς 

βϑγνώμονος σημεῖον, ὅτο πληγὴ κτ' “: αἰ αθόλυ. οντεύθεν ὁ μακχβίεμος Ἰω ἐφεφα-- 

δ γονούτο, ᾧ αὐεκηρύῆετο, οτί μενοίων πειρφισμων ἐπενερϑέντων “, ᾧ τῆς γωναρκὸς τ ασοσκε-- 
λιζούσης, οὐ αὐἰϑιετραπη, δυλ᾽ ἔμδνεν θη) σφιτῶν τῷ δεασύτη «ἰδ πόρτων,οὐνχ ἡγίκα ἐ- 
πλούτει, δλλα ἢ διυΐκα πένης ἐλημειο ᾿ οὐχ ἑωΐκα ὑγίαμεν, δλλὰὶ καὶ ἡνίκᾳ ἐπλήγη Ὁ 
σαρη κι" οὐχ ὅτε κτ' ῥοῦν αὐτ ζῳ πυραγματα, ἐφέρετο, δι) αὶ καὶ ὅτε ὁ χαλεπὸς ὠκεῖνος 
χειαθν κουτέσκηνψαν Εἰς πᾶσαν αὐτο τίω οἰκίλυ, ᾧ Εἰς αυτίω Ἔξ σωματος τίω φύσιν. 

15 ζυύτο γο Ρ μάλιςα δ), σρίφου γνώμης, οὖν τᾶϊς ϑλίνψεσι ὶ τῆς δυσημίεοζαις πολλέως 
Εἰδέναι τῷ Θεῷ ἢ γδρι, κα δρρυπὸρ τὸς μϑῥειν δ) σραφοιοῦτα, ὅπερ δξώυ ᾧ αὑτὸς αἰνιτ-- 
πρϑμος, ὅζῳ Ξ ἑξῆς ἐδήλωσεν. ἐπειδὴ ᾺΡ πολλοὶ τῶν δι, ϑούπων οὖν δ)θυμίᾳ μϑὲ 
ὀγτες δ.) αράφούσι, ζαἀνὰντία ὃ πάϊορντες δυαεραίνοσι “Εἰσὶ ὃ. οι ἡ τῶν γνομϑμων ἔζι.. 

λαμθαγονται ᾿ δεικνεξ ὅτι αὶ τρια τίωὐ φύσιν τῶν συμιξαμνόντων, δλλαὶ αγϑορὶ τίω διε-: 
40 φραμμέγξιυ γνωμῶν τῶ ἀλς ἐπήγατε λέγων ̓ , 

Ἐν βυλῃ ϑυϑέων ἡ (ἀωαγωγπη" ᾽ὕ Μεγάλαζᾳ ἔργα Κυρίε. 

Τῷ» Εἶπε δεικρις ὅτι διχαφοῦ ̓γρεία ̓ ὶ συλλόγϑυ μὴ διεφϑαρμϑύα ποὺς κρίσιν᾽ ὃ 

δῆλα ἔξαι ζὰ ἔργα τῷ Θεοῦ, ὅτι μεγαλό,, ὅτι πολλούϑαύ ματος ὀμάμεςα. ἔς! (ὦ γὸ ὁ 
ΟΠ εγίοἵϊ, τολιῖς Ω 44 καθ᾽ 
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»δΆ 'ΙΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΎ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

καθ᾽ ἑαυταὶ μεγάλα ὁ δείκγυται ὃ μεγαλα, ἐδιὶ μη κριτέωυ ὀρθὸν ἔχῃ. ἐπεὶ κα οἡ- 

λίος καϑ' ἑαυτὸν Φαιδρος, χα! δια γής, χα! τίου οἰκουμδμέευ λοι λοίμμιπει πάσοιν᾽ δλλα' 
“τοῖς ζ( ὀψής τοσῶσιν Οὐκ ἔς! “πιούτος. δλλ αὶ τῷ ἡλίν τὸ ἔγκλημίᾳ, ἀλλὰ τῆς ἐκεί. 

᾽ , ΆᾳΙ ψ . ») ι “ "7 » 
γῶν αἰαϑενείας τὸ ἐλθιῆωμμαι. στὸμ τοίνεωυ ἰδνῃς αἰγαὶ χατηορφιώτα “Ψ ἔργων τῷ Θεοῦ; 
μή ζῳ ἔργα ὀζθώμε ΟΝ τίω ἐκεῖνα κακίθν, ἀἰλλα τῆς ἐκείν αϑοΐας λοέμᾷαιε μέ- ς 

΄-Ὸ ᾿ “ “ ͵ “ δς “Δ ε 

γίφον δείγμια, στὸ τὴς τὸ Θεού ασφϑιοίας. ὡασερ γὸ ὁ (ὃ ὅλιον λέγων σχϑτειγον, εἰ τὸ 
᾽} ἴω « τ᾿ Ι ] ,ι 

ἄφρον διέδόηεν, αἰλλὼ τῆς ἑαυ πηρωσεως ὀξίωεγκεν ἔλεγχον ἢ ἡ ὁ τὸ μη! πικρὼν ὁ- ἐἀμιὴ 

ψομκαίξων, ἐὶ τίω: γλυκύτητα τίω ἐκείνα ((ωεσκίασεν, αἰλλα τῆς γέσῳ τὴς ἑαυ κατη.. 

η96λας [Ἰωεςήσατο τίοὐ ψηφον' ὅτω κὶ ὁ ἦΛι ἔργων Ἐχιλᾳμλνόνϑμος τῷ Θεού. ὶὶ ὦ- 
πὸς , »"' «Δ» ! 5 0 5} ιν ε “Δ, νΝ 

ατρ (τ ὀκζιὰ μα αὶ λυμάγεται, σστῖδ τίω φδώ αὐνμ αἰὐούληψιυ, τὴς 9 ὠγοίας τὴς 10 

ἑαυΐν μεγίφην ὠκφέρει κουτηγϑθλαν ᾿ὅτω δυ ὶ δὶ ἣν ἐργῶν τῷ Θεού ᾧ μή κρίσιν 6- 

ϑίω θχοντες, οὐκ ἴσεισιν συτῖ (οὐ θαύματα ζὶ γνόνϑμα. ὡς εἰ τις αἰδέκαςον ἔχοι ψ ) 

αὶ μυὴ διεςξραμμένζωυ, ἐκαφον ὁ ΤΜ δυχϑιώτων ἐὴ δυοερών ὠκπλαγήσετω. ΠΝ 
διιυ μαφὸν, Εἶπε μοι, γενονϑρων » ὁ εἰ βλει, τὐραδραμόντεςζᾳ ἀλλα πύϑτα, ἐλϑω- 

μϑυ δλὶ ἴα δοκοιῶτα ἐ ἢ τοῖς πολλοῖς ἐπαηϑὴ ἡ Φορτικοὶ, (2) αύνατον, τέωυ νόσον, πίων τς 
πενίλν, ὅσοι τοιαῦτω. Εἰ ))Ὰ τίς θυγεῖορ ἔχοι κωρδιδν, ἡ ζαῦτα σφόδρα Σπυδὲ- 
ἕοται, ὁ ϑαυμάσεται. Εἰ “Ὁ νν δ αἰ μδδτίας Εἰσηλϑεν ὁ ϑανατος, αἰλλ᾽ δίῴφς τοσαί'- 

πη τὸ Θεούν ξιασία, ὧη φιλδν,ϑοφπία, ἡ τὴς κηδεμονίας ἡ αἰχυροολή, ὡς ν τότῳ 

Εἰςδεο γρύσαοϑαι τῳ! Ἄμει τῷ ἡμετέρῳ. φ γὸ, Εἰπέ ΜΟΙ, βωρὺ ὁϑαγατος ἔχειούν 

«΄πόμαγή “πόνων ὅδὴν; αὶ λύσις φροντίδων; ἐκ ὠχϑυεις ΦΙως αὐτὰ ἐγκωμιαίξοντος ἡ λέ- 20 

φρντος ᾿ Θόματος ἀὐδρὶ ὀῥάίϊπαυσις, ὃυ ἡ ὁδὸς αἰπεχρύζη; ζύκ ὠκκοπὴ κακίας; αὐ τε δ᾽ 

“πονηρϑς ἥ τις, δοεκέγτη ζῷ Ὁ κακίας αὐτο τελϑυτήσαντος(Ο γὸ Ὡοθτιγων, φησι, δεδιχα!- 

ὠται Ὄπ αἰμδοτίας, τύτεςν, Οὐκέτι ποδλεἴϑησιν αἰ μδοτίλω) αὐ τε αἰγαϑὸς ὧν ἀπελϑη, 

ὦ ἀσφόᾷ χείσετα “Ὁ φεῦ αὐτῷ πόρτα, ᾧ ἐν ἀσύλω ϑησεωρῷ. «ὧν ὃ ζισανζᾳ, 

Εἰπέμωι, ἐν ποιᾷ σωφρονεςέρφες ἢ δχτεικεφέροις ; ὁυχ ὁράς ὅτι πολλαϊκις εν ὐκφορώ 15 
πϑαγνόνϑρμοι (ὦ πλετϑντες,  τετυφωρϑδίοι ἡὶ ζμ ὀφρὺς ὀϑαασῶντες ὅταν ἴδωσι τὸ σὰ- 

μα κείμϑμον κωφὸν αὶ αἰκίνητον, ἢ παιδία εἰν ὀρφανίᾳ, κὸ γωωναἴκα ἐν χρεία, ὁ φίλους ἐν 

κοτη Φεία ἡ οἰκέζῷς μϑιλανειμονοιωζᾳς ὁ ἁπὸμ Φ οἰκίας σκυ͵ ϑοαπον τὸ οδμαγπὼς συ- 

ξέλλονται, πῶς ζαπεινοίώῶται, πτῶς ((Ἰυυτιοίζξονται : καὶ γὺ μίας δὀιπολαύσαντες διδα.-- 

σχόηΐας, ὼ μηδὲν χερδϑυδυτε 9, Ὥστ᾽ τῆς ὀψμως ὠκείνης αὐ Ὅρϑον φιλοσοφούσι,το, τε Ἰ4.- 19 κἀπὶ 

πλέρὶὶ Ὠχίχηρον τὴς ὁ, ϑοϑπίνης κατοι μια νϑαίγοντες Φύσεως, τ τὸ σα, ϑ68ν ὁ ἄφατον 
γῆς αὐτὴ δουναςείας, κὶ ἐν τῶ αἰλλοτοδίαις συμφοραῖς ζᾳς ἑαυτῶν παοϑορώντες με- 

τωξολοῖς. Εἰ οὃ θαγαΐτα ὄντος Ὥσαῦται αἱρποιγαὶ σα) πλεονεξίαι »ἡ καϑούτὴρ ῷ 

ἰϑϑύες,κατουπίνεσι ιν καταδεεςερφυς δι δυωματώτερ9ι᾽ εἰ μὴ θχγαζος ζῶ πότε ἀν ἔτισαιν 
ἃ ) ε ᾽ » “Ἂν » « . ἡ στὸν 

πλεονεξίας ; Εἰ γὸ Εἰδῦτες ὅτί ζύκ ὡ᾿ιπολαύσοντω "ὦ αγαρπυίσωσιν,ὠὐλλα ἑκόντες κὶ ἀ- 15 χὐνῤτν 

χοντὲς ἐκφήσον.) ἐτέρφις, ϑτω ιϑήνον") ὐ λυῆώσιν εἰ ὅτ εἶχον ἐν ἀσφόηθια,πῦτε ἀν αὐΐοις 

ἐσξέοϑη τὰ τὴς βχιθυμίας τῆς πονηροις; “3 τοῦ αδοτοοίν ὦ φέφανοι; ἐυ δζοῥ ἀχγώτα 

στέκονται ; τί ὃ ὁ Παῦλος; ὀυ μυρία, ἔφησε ἴδ γταια λέγων, Καθ᾿ ἡμέροιν διποϑυύσκω, 

γὴ τίω ὑμετέραν χαύχασιν; ὁυ γὺ ὁ ϑαγαΐζος χακός, αἰλλ᾽ ὁ πονηρθς ϑιγαΐος. δ(ῥ (πη 

φησι" τίμιος οὐγάντίον Κυοίν ὁ θαγατος Τὴν ὁσίων ἀυτ, δλλαχού Ἁ, Θαΐατος αἰμὔρτω- 49 

λαΐν πονηρβς, τῶτο λέγων πονηρϑν, ὃ μα τῷ πονηρο (μωειδδίος ἀπελϑῷν, κὶ πολλά 
πλημμελημάτων φροντίσι βεξαυρημϑμον ἢ πιεζόμϑνον. ὡς ὅγε χαϑαρθν ἔχων ((μωει- 

δὺς, ἐχὶ  βρᾳθῶα τρέχει, πσοὺς ᾧ) φίφόμον αὐαχωρᾷ. ἡ ἵνα μαάϑης ὅτι εχ ἡ τῶν 
αζα- 



Εἰς ῷ βΙ- Ἄλμ. 8 73 ς ᾿ 

μραγμεύτων φυσι αλλ’ ἡ. λὐϑεύπων γνώμη αὕτη ῷ λιρυξό δφην ἡ ' ποιοΐσει, α- ᾿ 

“νον ὁ Παῦλος πῶς θλιζητεῖ τθηρ γὼ ζ ζ λέγων Καὶ νὰ ὭΣ ὑντες ὦ τῳ σκήνει τε ἔορ, μδ Ἰ 
ποιρναζομδυ, τέου. ̓ηοϑεσίθ αἰπεκδεχόρϑροι, τίου Ὡὐπολύτφωσιν ὅ σώματος ἐμδμ" "ὦ ] 

“Θιώδο ϑηλῴν ὁ δδλαλού᾽ ΑΝ Εἰ ὺ αὐένδο και ἴω τῇ ἡ λυσίᾳ ἐ λευτυργίᾳ τῆς πί-- φμππιβ, ζ, 
4 φωρύμδι, γρηρω συγχαίρω. πάσῃ ὑμῖν. Ὁ ὃ , ἐὐφ' καὶ ὑμεῖς χαίρετε, Χ) ὺ συγχαύρετέ μοι. 

19}} ον ϑεύυτος . ῤ᾿Φορτικὸν, Φλακ Ὁ ποθεινὸν τοῖς ὀρϑῖς βιούσι, πολλῷ μῶδλον “τεγία χαὶ 

ἤμιὠνλαώπμμπι. 
Ἐἰδεζητηλϑμα Εἰς πόργα ὼ ελήμαται ἀντ, 

ἐς λους, Ε᾽ ζηχριξωμϑμα, Ἐνζϑλεί μοι «ὅδ ἿΜ κἀσματων. δυχεῖ. ἀζρλέγεοϑαι, αγα.- ' 
ἰοληρύθον υ Θεού τί σσοφίδμ. λὐωτέρω: ἢ ὀργᾷ ἐλεγυ(ε χφ) ἡμεῖς Αὐσις ὧν μικροψύ- 

χόμ᾽ χα) ὁτέσφις τ! ϑρνοίας ἡψα ἴ)α) ᾳ τεροίς!α, ΓΟ λύματα, ᾧ πολλάκις ἐπετέλεσε 

ηβων,ϑεύνων οἰκονομδ μος. «ἱ δὲ ἴβιν,ὄξεζητειδια εἰ εἰς πόμταΐᾳ λελήματα αὑ-- 
ηὖ ἐκρίξωρδῥα, Φησί, χαϑού χαὶ ὅτερος ἑρμέιυμυτὴς εἶπε παρεσκθυάσμενώ, «.- 
ψχηρτισμρένει, γελνημδύα, πεπληρώμδβα, Φρκοιῶτα ζᾷ ελήμιατα αὐταὶ ποιᾷν, ἱ ἱκαναὶ 

᾿ ̓ αὐοτορῷ τίω διωύαμιιν εἰστψ, ἐν χωλεύοντα, οὐ εὐδεώς Ε' ἐλοντα, εἰς τὸ ὀμύσοι αὐτο ζω 

Ἰθινείγματα. δα» χα Ἰαλλαγοέ Φησι᾿ Πό, χάλαζα, χιὼν, κρύφαλλος, πρεόμᾳ κα-- ψαλιρμῆνης 

ναγίδοε ζω ποιοιοστα Τ' λόγον αὐτο τυτές!, ταὶ προ κα) γμματα εἰγιψ, ὅτω χαὶ ὁ Ὡτ»- 

Φύτη ἔλοϑυ" Ἐποίησε σελζωσζωυ εἰς χαιοϑεξ, ἡλίος ἔγγω τίω δύσιν αἰτῶ" ἔθυτο σχθ-- “4.25.0. ἡ 
πορρκλεϑροτονύξ. μόνον ἢ ασοῦς ὧπερ δὴ χατεσκϑυασμένα ζωτα ὀϑύοι, υλαὰ κἀν 

Ἰορμλυσία ὕλχετείξη, ον ζωϑα, πολλὴν χα ανοη. τῇ γϑιὼ ὁ λευλοίῆη ἐπέσαξε, κ ὺ ἐμό- 
᾿ριρβυτοπόμτισεν ὅπερ αὐνϑ ἔργον εὐ)δλλα σορέσασει αὐτὴς ᾳ κύματα πέτρας ἀσφα-- δος 
“λέηνρον, Τ' ἘΠνδαίων δῆμον διερίξασιν.ἡ ἡ κούβινος ἰ μόνον Οὐκ ἐχαιεν αἰ λλαὶ  ϑρόσον πα.-- κυκθ; 
Ηχ ϑσοαίζυσων. ζῷ διεία ὃ μόιο ε ἐ κουτήσϑιοι, αὐλλαὰ καὶ σωματοφυλάκων ἐπεῖχε 

ἡάφαν, τῇ ἢ Δανιηλ. τόκῆτος Ὁ μόνον χα τέπιεν, ἀλλὰ αὶ σώαν τίω φἶδακαταιϑήχην Ἰον. βιια, ὃ 

Ἄγδιρπίρει. ΤῊ: τὴ μενον ὀξαίξασεν, δλλαὶ ᾧ ϑαλαῆης χαλεπώτερον κατεπόντισεν, ὅτε 2)» 
γωοίθηὶ ὑχατόπιε Δαλεὼ, ς ὀκαλυψω Ἐχὶ τίω (μμαγωγάω Αξωρών.κ κ᾽ πολλζωὺ ἐ- λεὐματολβ 

μΔὼς τχίραν ἰδοιπῖς αὐ “περριτυργίδῳ ον τοῖς σι γλνορδμίωυ, ἵγα, μιαιώσιν Υ σφόδρα αὐοηταινοι- 

πραχαὶ φύσιν ϑεσποιομύπες, δἦι ὀυ τυρᾳηίϑι φύσεως ᾷ πράγματα ἀγέτω, ἀλλά βυ- 
"δῇ ἡ Θεοδηότω Εἴχει [ἢ οἴ δαχωρή. αὑντὴ Σ δι ἡ τῆς Φύσεως δημασργϑρ πρὸς 

0 δι ῷδοκοιῶ πόύτα τὰ τοὶ ὁντα μεταυῤῥυϑμίζασαι χαὶ νμῦ δὴ ἀκυήτοις αὐνἷν ὄντας . 

γδηύσος ἄν: δυὰς, νυ ἢ ,ἐπτειδὸμ βεληϑῇ, ῥᾳδίως αὐδζυς αγα αὐτῶσου, χα πο ζὸ οὐγδμ- ἴω. θιφοὐ εβ. 
ω μεκκϑαίδλουσα. ἀξεξεντορδμα εἰ εἰς πῤταία θελήματα, αὐτί. εἰς τὰ ξλκαγια.- ΚΝ “" 

γωῤγλφησιν, δέοτα Ἰθηιτάγματα αὐτι" τ μόνον ὃ Εἰς τὰ ; Ὠπτάγμωτα ἀντο ἀλλα' 
Ν εἰς ὧ γυώσκέοϑαι αὐτον' γνβοκ Ἢ αὐ, ϑεῤπων' ὅπερ χρὴ  πσεϑνηϑύρϑιμον αυτν λέλη- 

3 μα, ἡὶ δὲ ὃμάλιςα ζυὐπεὲ ἐποίησεν. ὁ τοίμωωυ ὁ αοηφήτης λέγει; ζοιούτον ὅδ᾽ οἷ ουτως 
ὅθ) ὠπηρτισμένα, ὦ ὡς τοῖς αρελσελουσι τὶ γοιῶ ἔλουσιν αχριδερατέων Ζ σαφη τὰ πράνο- 
υταξπίου. «ἰοὺ αἰ Θεοῦ γναΐσιν οὐντίλέναι τῇ Τα ϑνοίᾳ ν}} δὐϑεύπων. χαὶ ̓γὸ σι ποῦς 

τὐημάλιγα, 18: ἰϑύλημα ἰυτα ϑοχθς αὑτὰ χατεσκεύασε, τῶ μεγέθει, ῷ κοίλλει, τῇ 

ϑϑέσιι, τῇ τῇ ᾿ ὀνεργεία; τῇ, ἡ δζρικϑνία, τοῖς ὠλλοις ἅπασιν λϑακιγοῖν τίω ἐψυχίω τὸ ὅλεατο ὅκα 

ἀσηίω ἀλάῤνιαν διατείρων εἰοσῷ ζητῆσαι ᾧ δημίθρρρν χορ ᾿ ϑηριοτεχγέωυ Θεῶν, καὶ πϑ9σ- 

ἱκωρῆσαι. ᾧ “ποιήσαιντο αὐταὶς ὺ τὶ βιολίων τ γϑαμματων δνέοϑαι ἁπὸρ τὸ σῶμα 

«πηρκήϊσεως: Ὅν Εἰς ϑεογνωσίαν ὃ μδνοννἰγλαὶ χα Εἰς πολιτείλω ἡμῖν μεγίφην Εἰσά- 

“κιϑδιδιοσκαλίαν πὰ κήϊσματα. δ,πε γὼ πλεογέκτης,ἐπειδιλρ ἴϑνῃ ἀὐω ἡμέραν τῆνυκίς 
ΟΦ μεγίοί;, τομ], (Ὁ Ω44: αἷἶδα- 



Παροιμ, ςι Γι 

Σερ Ια.) 

ὮΣ 

Μαγθ. τ. κει 

Μαγβ.ς. ΧΗ, 

τϑηο γϑιῶ δηλῶν, ὀχ ἴψος σοοϑφήτυ ὁ Θεὸς ἔλεον, αὐτ᾽ ὀνορτεσίας ὁ ταὶς ἡμωείας ἵμ 

»36 ΧΡΥΣΟΩΣΤΟΜΟΥ ΕΥΜΗΝΈΕΙ͂Α 
πὐϑαχωερῦσαν, ἐ ᾧ" ἡλιον τὴ ἢ σελέων, αἰδεοϑήσεται ῊΦωφοιγαίων τίω ταξίαν' κῷ 

᾿δυωατώτερος ἡ καταδγεφέρων οὐκ ξπιϑυμήσει “οραγμάπων᾽ ὁ,τέ τε μοιχὸς ας ὴὲ ἀκ. 
δλοςος, ἐπειδαν ἰδ τίω ϑαίλαῆὸλν μαρονϑμίω, Εἶπα χαλινουμδζω " «ὑπο αἰγια- 

λών,παΐλιν δὴῇω ἀτάκτων ὑδοίτων αἰδούμϑμος τίω θύτηξίαν, ταχέως κουταφελᾷι! δεινή. 4}, 

᾿ σεται τίω ἑαυ ἦν ̓δεατήομδῥμυ Ἰθπυμίαν, αἱ κα φόξῳ Ὁ ὑΧολφου ὑχαληκῖσαι τίω ἢ 
Εἰς τὸ πρόσω Φορϑὰν ΝΝ ὁ ὀζελῦσαι ῷ ἄφρον ἁπόυτα τῆς ἀκολοίσου Οωτερὸ ὁρμῆς ἡ ἐν 

Εἰς σωφρϑσιωζω ἐπὸναγατέν. ΧΙ ̓ «δὶ ὀμαςαίστως 3 Εἰς τίω χέρσον ἀπιδὼν 

Αὐκόλως διωιυήσε!) φιλοσοφῆσαι, ὼ τ αὖ διξαο, λύγϑν. ὅτὸμ Ὁ ἰδῃ ̓  γίωδε- 

ἀριδίαυ κόκχον σίτν φρο, εἶτα φρότερον δζμλύσσαν ὦ σηπουσειν, ὺ πολλῷ βελτίνα 
ἀκτυσαν" ὑτὸν! σὴν τίω ἀμιπελον ὧ χερδμ γυμνὺ φύλλων, χῷ ̓ἐλίκων, χαὶ τὸ 
βοτρύων, Ὑοἤποε ἔαρος ἔλιξαντος τίω' ̓ δυμορφίὰν ὦπασαιν Ὡἰπολαιμοδμασαν, ὦν τῆς εὐ 
σώμασι. ..}} ἰφυῆὰ Ἂ ἢ ἀσερ ἍΝ κᾧ ὧ ἀξεφλαιρίευαι δύιαμδῥων διιωσεται  πι- ἐγὴ 

εἰ τὴς ἑαυ σαρκὲᾳ φιλοσοφέιν. [ζο φιλόπονον πελιν ϑἰστὸ τῷ μιύρμιηχ Εἰσί, σ ἐμῷ ᾿ 

ὃ φιλόκαλον ὡϑ ὃ μελίῆης, ᾧ Ὁ κοινωνικὸν, χαϑούπτρ ἡ ἢ παροιμία φησίν᾽ Ιλ ἔοι ὼ 
ἐν Ῥμηχᾳ, ὡ }ὀκφνρέ, ῦ ᾿ ζήλωσον ζς ὁδοις εἰστυ; κ' μ γνούς ὠκείνυ σοφώτερρρ. ὀκχείῳ ̓  ιξ 

γεώρηδ μὴ λυ αρχοντος, μηδὲ ᾧ αὐαίκαίζωτα ἐχῶν, μηδὲ τσ  διασέτίω ὦ ὧν 

ἡ ὑτοιμαίξεται ϑέρες τω ζ,φίω, πολλίω τι οὖν τῷ αἰμητῷ πριᾶται. τίω πρδα υσν. α΄, "πὶ 

πορϑ..ϑη7| πε. τίωυ μέλιοσθμ, ὁ μαϑς ὡς ἐργαῖς ον, ἡ ἧς (ὧν πόνους βασιλὲς χαὶ 
ἰδιώται εὶς ὑγείαν ̓ππξοσφέρονται, “αἱ το ὅσα τῇ βωμῇ αἰδϑενὴς τίωι σοφίλυ ἡ μή- ΧΟ 

σουσων πένθη. κὴ )»» αὕτη σοι παλιν ἡ μελγῆα δἰ λέξεται, ὧξε μη ϑαιυμαζεν 1 

ἀπλώς κά Ἃ σωμζ ἢ ὑτὸῳ ΝΜ ὑχϑ Ὡἰρετὴ μὴ! ἡ ̓μηδὲ ἀξβπελίζεν τίω ἃ μος 

Φίαν, στὸν ἡ τυ κεκαλλωπισμένη τύχῃ. ὑπερ ὯΝ ὼ αντὸ δηλῶν ὁ παρριμμαφὴς { 

λεγε᾿ Μικρὰ οὖν πετεμοῖς ἡ μέλιοσου, ὁ ὁ Ἔρχ" γλυκασμάτων ὁ καρπὸς α αὐτῆς. οἰνό- 

ἡσῦν μοὶ ὧν ὀρνίϑους, αὶ κ δέξῃ πᾶσαν ὀκόῖλον φιλοσοφίλν. δχοί τοὶ τῦτο ὦ ὁ  Χοιρὺρέ- 
λελν᾿ Ἐμολέψατε Εεἰςᾳ πετεινὰ τῷ ϑοφινοῦ, ὅτι απείρεσιν, συοϊὲ γερο. σι, κα ἢ πα 
τὴ ρυρῦμο 0 ὀφρύος τρέφει αὑτά. Εἰ γ βία ἀλογα ἀ μερμναᾳ αἰϑὶ Φῆρ, ποΐδν 

ἔξω Ὀὐπολογίλυ μηδὲ Ὀσαύτίω ὕχηδεικνύμδρμος αἰαῤο ίαν ΔῊ παρόντων, ὁσιῃ (ὦ 
ὀρνιϑες: Εἰ ἢ ιν ὁ καλλωπισμοῦ βέλει κατα ρϑνῆσαι, πευδούσεισε ᾳ ὀμϑὴ τὺ  ἀγοδ 

μ᾿ εἶναί. σῃ φιλόκοσμμον. ὁ κα Χη αὐτὸ δηλῶν λον ὁ ο Χερσός᾽ ̓Ἐμολόψατι εἰρᾷ 

κρία ν 9 ἀγρ»ύ, ὃ οτι Ὁ ἐνήλουσιι, σϑὐὴ κοπιῶσιν. αμιζω λέγω ὑμὴν, οὐδ Σολϑ δι «δέ ρ 19 
εξαἰλλεν» ὡς ἐν τϑτων. στὸω ταίνιων ἐδελῃς ασουδαίζειν. “καἷδό κοίλλη ἱματίων, οὐγνόησον 

ὃΤΙ ὅσου αν ἡ φιλονφκήσῃρ, οὐ δαὶ τῷ τῷ ϑρτῷ ῳ μκητήεια ἡ ν [ διωήσῃ στοὺς ὀκᾷμον ἁμιλ᾿. 
ληϑηναμὴ χατάλυσον τω ἀλϑηρν ζυτίω μλυίδυ. καὶ ὑτερα πολλα καὶ ὑπϑτμα, ἀλῥ- 

“ὅν, ὃ ποῖ ὀρϑέων, κα) οἰπὸ τῶν ὧν ατερ μῶν. [8] φιλοσοφὲν, , 
3 Ἐξομολόγησις ᾷ μεγαλοτρέπεια ὃ ἔργον αἰτυ" . 
ἀπ ἕκαιφον τῶν ἔργων αὐτι υ Ὁ» δὲ «ἰεὶ ἐγὲς δ ἔρῃρυ φησὶ Ὅὑπι. Ἑτερθς 

ἐρμδιυδυτὴς Εἶπ, Ἐπαρος ὦ "ἀξίωμα. ἡ ἐργασία αἰστύ, Οὗτος ὃ, ὀἰξομωολσγησιο, κα ὐθϑ 

τυτίςιν, δ᾽ ,σρλτία Ὁ ὺ δύξα. Ἐχατν »δρτῶ τῶν ὁρωμϑύων ὶ ἱκαγὸν Εἰς Αἰ φϑφιταν ᾧῷ )- »" 

ἀτίω αὐοκπόμηψαι, Εἰς ὅμμον, Εἰς ϑὐφημίάν, Εἰς δοξολογίαν. Οὐκ ἐςιν εἰπε, ᾿ 

δὶ τίπῦτ; εἰρὰ τ: 910) ἀλλα καὶ χω σχότος Κϑι} ἢ ἡμέρα, ὦ ὁ ολιμὸς αὶ ἡ αὐϑίωία, καἰὴ 9 

ἔρημος χα ἢ ̓ ἀἰοίνντος, χΘ} ἢ ὁ λιαρν χα βαϑύγφος, χα] ἰζωὴ τω ᾿ ϑαίνατος, σι ̓πόῤτω 
ὁρώρϑμα πῖς κα ̓ἀχριξείας αὑτὰ ἐ χαιτα μιδμϑαίγασιν, ὁ ἰχϑμαὶ πσρὲς ἐμσριτῖλω διεγεῖαι, 

Σ 



Εἰς φδριάμ. 737. 

ϑείς ᾿Κατέφρεψα αὐζῶν' ὡς χα τέφρετῆαι Σόδομα χαὶ Γόμωοῤρα, ἐπάταξα αὐςζἄν ἐν Αμϑιδιαβ, 
'πυρώσει, ἡ ἐν ἰκιέρῳ. χαὶ πάλιν δὲ ἀλλϑ᾽ Ανήγαλϑν αὐςῶν' ὧκ γῆς Αἰγυπῆν, καὶ δ οἰφ Μιχ. τ. 

᾿ιυνλοίας ἐλυτρωσοιμέω αὐτὸς "Εἰς ἐυερτισίαν (ας ἀμωροἰὰς μεταλαμοόμων." ὕτω 

χα τω. ἡ ὙΡ καὶ ζζωτα ἐυεργοτοιώτα, δ ϑρϑοειυζοι, στουιδούοντοι, στα δου γωλχϑειῦν- 

ς ἴα, ὠκκότήοντο, τίω κακίον ὅβ,ν. δ, ϑέφποι ἣ γὸ ζᾳ Ζ δϑεργοτοιεῦτες “ποιούσι, ἡ ἢ 

εἰσφιώτες ἡ ιποςρεφομϑμοι ᾿ὁ ἢ Θεὸς" ϑυερτεμ πϑιέὶ πόρτα. οἷον, ἐνερ ἔθετο Γι, βα. 

ὼ τῳ οὐ Ναδείσῳ, ὶ ἐνερ" ὀξέξαλε τῷ πο ραδείσε᾽ ἐυεργετῶν (ὃ κατακλυσμὸν 

Εἰργασατ, ὶ ἐνεργε μ δ᾽ πῦρ ὁκένο δ. ΛΜ Σοδόμων χα τήνεσκε ἃ ὁπὸρ ὸρ Εὐπη τις Ματῦν. κβ, 
γυομδύων,ἔχασον Εἰς ἐνεργεσίϑῳ ἢ, ἐυεργς Μ᾽ αὶ τίω τέονλν ἠπείλησε. καὶ καϑια πέρ 

ιο πατέρες Ὁ ϑηρφιτγά οντες μόνον (ὰ πεδία, διλὰ καὶ τύπήοντες, πατέρες Εἰσί, ὶ οὔκ θ- 

λαῆο τὐπήοντες, ἢ" δερφισάσοντες᾽ ὅτω δὴ ἡ ὁ Θεῤς. δ[9 χα) ὁ Παύλος ἔλεγο᾽ Τίς )Ὰ}" πρριβ δεν 
ὅδ ός, ἐν εἰ ποιδοζει πατήρ ̓ Ὁ ὁ Σολομδμ" Ο᾽ὺ οὐ ἀγαπᾷ Κύριος ποιδύυει, μας!- Παροιμιγυβ, 

“Δ )  .- «1ε Ι! 
29, πόρτω νον κοὐ)οοιδέχεται. 

Η΄ δικφηοσιεωύῃ αὐτῳ ϑῥει Εἰς (ὃ αἰωδα. οι 
1: Τούρ δυκεῖ μοινζωῦϑα Εἰπεῖν ΟΥΡΝ (διὸ σκϑυδειλιξονῦῥοις “σϑϑς τὸ συμιπί. 

ἥϊοντω δυορὴ τισι γϑ ἐλπίδας, μονονουχὶ ποδία ἀὐΐοῖς, καὶ λέγων ᾿ μυὴ ϑορυξούσυ.- 
ὐφαντονϑμας δ, ϑοϑέπους ὁρων,ἐπηρεφζονϑύος, “ὐραὶ τίω αἰξίαν χακῶς παοργζρ. 
αδύει γὸ δϑικαιφήφλον αἰδέκαιφον, μδύει ψῆφος καϑοιροὶ ὃ χατ᾽ ἀξίλν ἑκοίςτῳ “ϑρέχουσαι.: 
Εἰ ἡ νι αὐτίων ζγχιζητοίας, δρφι ῥυὶ κι σαυτῷ πσεϑέτυ τίω ψῆφον ἀξενόγκῃς. Εἰ 

ιογὸ ἐμδγε καθ᾽ ἐκοισον “μ᾽ ἀρμδοτηματων ὁ Θεὸς ἐπύύγήν πιμωείδν, καὶ ἐφ' ἐχασου ὧδ᾽ 
πλημμελθεοωυτὼν τίω διχαὰν (πηφέρειν ψύφον, πάλσι αὖ ασδϑαννρποίοϑη ὌΧ Ἢ 
ϑοσπων δύος. ἡ “ἰ λέγω ( δενα ὸ (ὃ δεῖνα; (ὃ γ)δὴ κορυφώγον "ὧν αὐ, ϑοόποις 
ἐπόμτων Εἰς μέσον ἀγαγων, τῶτο δεῖξαι πτειρφίσομαι, Παῦλον ὠκῴνον (δ) κήρυκα ὃ 
οἰκυνϑύης, () Εἰς πείτον αρπαΐμτα ἀραιὸν, (ὃ Εἰς «οδοάδεισον ἀπενείϑέντου, τὸν ΝὝΨ Ἷ 

15 φοιζωὖν χοινωτήσοιντα μυφηρίων, τὸ σκείος τὴς εὐκιλθγῆσ, ( γυμφαγωγν τῷ Χοιςού, 

τὸ ἀγίελικίω ἐχιδειξα ψβρον πολιτείαν,τον Τοσωύτίω Φρετίω κατορϑώσαντω. Εἰ "ὁ 

μὴ ἐδυλήϑη μαχροϑυ μκῆσαι αὐτῳ, μηδὲ αὐαογέοϑεη αὐτί, δλλ᾽ ἡνίχαι ἡμζοτθμο, ᾧ ἐ- 
Ὀλᾳσφήμει, ἡ ἐδίωχε, κτ' πόδας ἐπαγαγεῖν αὐτε πίω διχαίθν ψηφον ᾿ παλαι ἐν αὐνο- 

τὸ τῆς μετλμοίας πσοϑεξήρπασε. 59 ὁ αὐτὸς ζωῦτα Εἰδὼς ἔλεγε᾽ Χάειν ἔχω τω αΤιμμκιξε, 
39 ὠδυρυα κϑσοιντί με Χολς-ᾧ, οἷ πισὸν μὰ ἡγήσουτο; ϑέμϑνος Εἰς Αἰ κονίαν , τὸν ασο δ. 

τερον ὀγζᾳ, βλοέστφημον,ὼ διωκτίων, κ) ὑξραφήν ᾿ Φλ᾿ ἡλεήϑίωυ ἵνα, εἰν ἐμοὶ ποσϑότῳ εὐ»- 
δείξητω τίω πᾶσαν μακροϑυμίθμ, ασεϑς εἰ αὐστύπωσιν τον μϑηνόντων εἰταῖ πιςεύειν 

Εἰς ζωϊω αἰώνιον. Ἵϊ δὲ , τίω πυρνέω Εἰ ὀκόλασε, πότε δ μοτεθλήϑη ; τὶ δὲ; τὸν τε- Λικεζιλζ, 
λώνζιυ Μαΐϑανον Εἰ τῳ χαιρῷ τῆς τελωνίας τσοϑ τὴς μεταξολῆς δίκζωυ ὐπήτησεν, Ματθ ι. 

35 Ογκ αν πορλεξήρπασεν οἱντὸν τῆς μετϑμοίας ; ὅτω ᾧ ληςὴν, ὅτωὶ ὧν μαΐχϑις,ὅτω Δυκίκγιμ, 

ῥέχαφον ἦν αἰμδοτόμόντων. δ τοι τῦτο «έχει τίω ὀργζω, τίω χα ἀξίαν ὀρ. Ματίν μα, 

δὸσιν, καλῶν ὧν δύ,ϑοποις Εἰς μετϑμοιθν. Εἰ δ υϑέοιεν αἰδιόρθωτοι, πλύτως “ἰ χυθ- 

φήσογται τίω διχα]αν ψῆφον. ἰδ τῶτο ἡ ὁ “πτϑηφήτης τς τὸ αἰδικύμϑμοις αδαμω- 

ϑούμϑμος, τὸς πε αἰδικοιώζοις σωφρονίξων, ἐπήγαγε Ὁ, αὶ ϑιχαιοσιωύῃ ἐἰντεῖ μϑρει Εἰς ν 
40 αἰαΐα, δ βύλεται δύ τύτῳ Εἰπεῖν, τοιούτόν ἔδηγ. μυήτε σὺ ὁ αἰδικού νϑμος, ἐδ κα- 

ταλύσῃς τὸν βίον, ὡς αὶ ΔΜ δικαίων τϑυξόνϑμος αἰπελπίσγις (τ᾽ »ὰ» τίω ἀποδημία» 
τίω οὐτεύθεν, πτλύτως οἰπολοίψῃ “Μ᾽ πόνων ζᾳ αἰμοιξ αἱ) μήτε σὺ πάλιν ὁ πόρτα ἀρ- 

πάξων, Ὁ πλεονεκ]ωών, ᾧ συγ χέων, δ Εἰρμωμχαζαλύσῃς τὸν ( ίον, ϑαρρήσῃς.πανγ- 

ΟἸιεγ οἷ, τοτη, 1. Ω443 τῶν 
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᾿ πὼν ὟΣ» δώσεις λόγον τίω ἐἰγτείθεν δἰποδημίδν, τῆς “πογησλας αἰπαΐσης Ὡντοτίσεις 

Φιλώμοιξας. Θεὸς γ)» ὅ61ν αἰεἰ μϑῥων, ὦ δικαιοσιιύζωυ αἰεἰ μϑῥασοιν ἔχων, συυὲν οἰπὶ 

τϑϑανατα δχμκοτήομϑμίων, ὅτε τσδϑς τίωω αἰ μοιζω Μ᾽ πόνων δ᾽ ἰχρ τῆς δροτῆς, 
ἅτε χυϑϑς τίωυ ὀὐτίδοσιν “ἣ' χολοίσεων “δι δχρβ τίω “πονιοΐον. 

4 Μνείαν ἐποιήσατο Υ̓Μ᾿ θα μιασίων τύ. ς 

Το, μνείλν ἐποιήτουτο δμ θαυ μκασίων ἀὐτῳ,; α διέλιπε ϑρυυ μιφ’τυργῶν, Φυσι, δὲ- 

ἀωυεκῶς. τῦτο ὙῈΡ 091 τὸ, μγείδυ ὁποιήσατο᾿ Οὐκ ἐποαιύσουτο, Οὐκ αἰπέφη ὀζρὰ πείσης 

δνεάςϑαύμαΐζᾳ ἐργαζόμδνος ἡ (ἦν' παχυτέρφες διεγείρων ὀχρο“ τῶν τερριείων. ὁ ὦ 
Ἰνικικβ, ὑψυλὸς φιλόσοφος σϑυδν δεήσεται ΝΜ σημαίων. Μαχάρμοι »» ὧὼ μὴ Εἰδῦτις, ἃ 

πιφεύσειντες. ΚΝ, ἢ αὑτὸς αὶ τύτων κήδεται μένων, αἰλλα' ἡ ΔΨ παχυτέρων, χα 9 ἐκάη τὸ 

οαδὸν δνεθὺ ϑαυ ματΈργάν εἰ παύε.). ἱκανὴ (ᾧ δὼ ϑαυ ματυργία, πᾶσει ἍΜ ὁρωμδῥῳν 

ἡ ΚἸ σις αἰλλ᾿ ὅμως διεγείρων πολ αὖν τίω ῥαϑυμίδν,, ον μέσῳ τω ϑεατρῳ τύτῳ 
πολλαὶ ἐποδείκψυγο τεροίς!α,, κὶ ἰδία, ᾧ κονῇ " οἷον, αὶ Ἰτὶ τῷ κατακλυσμού, (αὶ Ὧ τὴς 
συγχύσεως “Μ.γλωοσῶν, τὰ ἔχι Ὡ Σοδύμων, τὰ (χὶ ̓ ὶ Αζρᾳαὶωι, ζᾳ ἐχὶ δ Ἰσαάκ, 
Ἐχὶ τϑ]αχωθ, τὸ ἐν Αἰγύπῆῳ, ὧν τῇ ἀξόδιῳ δὴὝῥ Ἰδαίων, ζῷ οὖν τῇ ἐρήμῳ, τὰ οὖν τῇ κυ 
γῆ τὴς Παλαιςνης, (ῷ οὐ Βα(ζυλώνι, τὰ κα’ τίω ἐπθμοδὸν, τὸ ζχὶ Μ᾽ Μακκαξαίων, 
ΟΥ͂Τ ἘΧοιφτοῦ παρϑσί θμ, τοὶ ἐν αὖ τὴ τὴ παρφυσία, τὰ μέχθι σήμερον γινόμϑμα, ἡ 

᾿χατοτωσις [ἡ 1 τὸν Ἱεροσολύμων," οἰκοδομὴ τὴς ὠκκρλοισίας,ο λόλϑφ ὁπϑρμτωχοῦ τού- 

χων, ὁ δζρὶ κυμάτων “δρϑαὶς, ὁ δζρα πολέκιυ αὐξοϑεὶς, (ὦ τῶν μδοτύρων δῆ μωοι,τα ἀλλα 
ὡπόμτα. “πολλα ὃ δὺ Ἧς ᾧ " ἰδυκοὶ ἴδοι, καὶ ὦν οἰκίᾳ γινόμδνα θουύμιατω, ἡ ἐν πόλεσιν, 20.,μμῳ 
ἀλλὰ τέως τὸ καϑολιχα καὶ ὥπασι δῆλᾳ ὁ γνώρλμα ἡ ὦ καθ᾽ ἐχάφην ο΄ υεαν ἰδωρϑρ. 
πόσα ἔχὶ Ἰαλιλνού ὃ πόϑζα αἰσεξεία νικήσαντος γέχϑνεγτὴς ὠκκλησίας πολεμιόμϑμης; 

πῦσω ἔχ] Μαϊξιμίνυ; πόσα τσϑϑ ἐκείνων τῶν βασιλέων; Εἰ δὲ βέλεοϑε, ὦ πὶ ἘΧῚ τὴς 
δμεώςσυμξλύζᾳ ὃ ἡμετέρφις᾽ οἷον, (ὦ) ςαυροὶ ὦ κι τῶν ἱματίων γαρολμτες ὦ,369- 
ον ᾿ Φ Απόλλωνος Ὁ ἱερὸν" τῳ! σκηπόῷ κατενέρϑεν' τοῦ α γία μδτυρος Βαζύλοι τῷ οὖ, 19 χ»ἡ 
ϑαΐφνη ἡ μετάθεσις, ὁ ἡ Φόμερϑὶ νίκη ἡχῦ' ὦ δαίμογος ̓ ὅ μία τῶν βασιλικϑῖν γρυμα- . 

Τῶν ὁ τὐραάϑοξος θοίγατος᾽ αὑτὴ ἡ Φ βασιλέως Δϑαιρεσις, αὑτοῦ ᾧ Ἰαλιδμοῦ Ἐξ πόϑζς 

ἀἰσιξείᾳ γικήσοιντος, ἡ ἡὶ Ῥϑείν ᾧ ὠχείγν ἀπώλεια, τῶν σκωλήκων αἱ πηγαὶ ̓ ἑτερᾳ μν- 

οἰα, ὁ λιμὸς, «αὐχμός, κἡὶ τῶν ὑδώτων «σας ἡ μετ᾽ αὐτοῦ πῆς πόλεσι (μωεμιπεσῦσα, 

ἃ ἕτερρ μιυδία" πολλαηρύ. αὶ ὧν ΤΠ γαιήνη τὸ ὅτε συμιξαὐτα ἔγνωτε. καὶ γδὺ ἡνίκοι 39 «στὰ 
ῷ ναὸν ὠκῶνον “᾿ τῇ ψήφῳ δ Θεοῦ καϑαιρεϑώτα ὀβοικοδὸμεῖν ἐύώλοντο (ὦ ̓σδοῦῆοι, πὺρ ᾿ 

ἐκ τῶν ϑεμελίων ὠκπηδόσεν ἀπόνζᾳς ἡλόσε' χαὶ οὔοτυρεὶ τὸ ἐργϑν ἀτέλεςον μεῖνδν. 
Οἰκτήρκν καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, (ξοφζω ἔδωκε τοῖς φούυϑοις αὐντέν. 
Απαγίειλαις αὐτο ς θὐεργεσίας (ας δχρὸ βμϑαυμάτων, ζιὶ ἄζῳ ἥΜ ἐργων,τέω κη- 

δυμονίαν τίωὶ αὑῦρ ἡ δ δ μουϑμίωυ, ὁ τύτῳ πάλιν αὔξει Δ᾽ λόγϑν, δεικινις ὅτι τεσαώ- 35 
χὰ αὶ τηλιχαύτα ποιήσοις εἷαρ τὴς σωτηρλας τὴς Μ δι, ϑουνπωνρὸ πϑρυτὶ ζῴπῳ σαι- 

δόύσας ἀὐζιυς καὶ παιδυύων Εἰς τίοὐ )ιογνωσίδν ἢ τίω ἀχραν Φιλοσοφίδν, ὁ δζαχρ»" 

μαυμὶ ζωϊω, ἀχν ὀφειλζωὼ τῷτο ἐργαζεται ( ὅπερ [] μμεγίφη χάρις ἀ4}) ἀλ- 

λοὶ δὲ ἔλοον καὶ φιλαν,ϑοφπίδν, θχ ὡς αὑτὸς δεονϑμος αὐ, αἰλλὰ δὶ αἰγαϑότητω μὲ- 

νέω. (,φζω ἔδωκε τοῖς φοξνρμϑύοις αὖτόν. ἥἷνος ἔγεκεν (ἦν' φοξενδϑος οὐ ζυϑω τέθεικεν: 49 
δὲ μόνος αὐοᾶν, τρέφει. αὶ γὺ ἐν τω διαἠελίῳ φησὶν, ΟἿτι ὁῥατέλλει () ἥλιον 
Ἐχὶ πονηρφιεὲ ᾧ ἀἰγαϑοις, κὶ βρέχει ὅχὴ διχαίος  αἰδίχοες. πῶς δέω Εἶπε τοῖς φοζυμέ- 
νοῖς αὑτόν ; ξοφζω εγζιυῦϑα δυκεῖ μοι λέγειν, τοὺ τῷ σώματος, αἰλλαὶ τέων τῆς ἡυχν. 

49 
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δ τ ὁ τὶν φοξυμλύων ἀζελέγεται μόνον. αὑτή νὴ τότοιρ ὅθ» ἀφω ἐισμών: 

ὥασερ "ὃ πέφεται σῶμα γὅτω πέφεται Ὁ ὑ ψυχν. ὦ τί τρέφεται, ἰκουε᾿ Οὐκ ἐ ἐπ΄ ἄρτῳ δΜατθ. 9. ὃ. ; 
μένῳ ζήσιται λὐίϑεφπος, αλλ ἴω “πϑρτὶ ῥ ρήματι οὐκ ποράνομδμῳ δζρι σύματος Θεού. 

(τίωυ δὶ δίωυ λέγει τίω ζξγφίω), χὼ καὶ ὀξαιρέτως ὁ ἔδωκε τοῖς Φοξυμδύοις αὐτὸν, τίου ὁζρι ] 
ς πδλόγου διδωσκαλίδλυ, τίω παίδοῦσιν, τίέωὐ φιλοσοφίδν ἅπασαν. 

ς Μνηϑήσεται Εἰς (ὃ αἰανα δ(ραϑηκης αὐτῦ. Ι 
Πάλν χαταςέλλων ἴνδαιων τέω ̓ἀἰπενοιόμ, χα ̓ᾧῷ τῦφον αὐτὴμ αὑπυτεμνό- Ι 

μδνος, μάλλον: Ὁ δερῳες ὁ] ΔΜ ἀγαγὼν ὦ ὧν ἀπέλαυσαν, εἰ 40 τίωῦ αξίλν α'ἰπέλαυσοαν ι 
τω οἰκείαν, ἀλλα δζρα τίωω φιλίδρ ἀυτν τίω πρὸς ὥν' ̓πατύροις, ἡ (ἰωϑηχας ; 

τοὺς ὀκείνς γεϑμηνθῥας, φήσι᾽ μψηϑήσεται Εἰὖς ῷ αἰωίγα ἡοϑίκης εἰντί,. ὁ τὖρ κα : 
Μωύσῆς πϑρήγξειλον ἀὐδοις Εἰσιούσιν Εἰς τίω ς ἐῶ τὴς ἐπαγίελίας λέπῳ, Χ)  Οὐνοῷ. ἐδω Δότι,ν ᾿ 
δ᾽ οἰκοδομήσῃ, Φησὶ, πόλεις λαμαυσϑς, ξ αἰξεξάλῃ πλϑῦτον χρημάτων, υμἹ εἰ- Ἵ 

“τς, δι δῳ αὶ τίω ϑιχαιοσεωὐζω μου ζωτα γέλϑνον, ἄλλα δζ  ἰ(ωϑήχος (ς πος ῃ 

τὐρ πατέρας σῳ, σϑ᾽εδγ γὸ “δτονοίας χέων. δὲ τῦτο πὸρυτὶ συ καὶ ὀδζῳπϑυτὸς ὁ Θε- [ 
15 ἐς ὠκκόπηει αὐτίω! (Πμυεγῶς. χε ἔργων ἀντυϊ ὀϑήγίειλε τῳ λαῷ ν αὐτ, ᾿ 

( Τοῦ δόιωαι ἀὐΐζις κληρρομίαν ἐϑγων. ᾿ 

Απὸμ καϑολικδῖν ἘὨχὶ ζὰ μερικὰ ὁ μετατει (ῦ) λόγϑν᾽ Ἔπὸ Ὡσο τ χτ δ πίω! οἰκρυρϑυζω 

δινονδύων, ἘΧΙ ῳ Ισδαίοις συμερϑάτα. μάλιξα: ἢ Εἴ τὶς ἀρ Ἄετασι ὶ (υ- 

κ καϑολινδ ἐ ἐπέχει ἀξιή Ω Ὁ} Εἰς αὐκῶν γνόμϑρμα, τοῖς ὠῤλοις διδασκαλία ἐ ἐγί- 

1 ΠΟΥΤΟ᾿ Ὄ ὸὺ ὦ πολέμοι, ὃ τα ζἥπαια, ἡ αἱ νίκα! αὐτὶ χηρύγματος ἤρκουν τοῖς ξλσέχου- 

σιν. δ γ5 ἀκολουθία, λύ εν πίνῃ, δ᾽ ὐπὸ λόχϑν ζαῦτω (ἀμέςαμε. ποία γὸ ἀκολθ- σαι αν 
δα, συλπιξόντων αὖτ τὰ τεᾳ καταξαλλειϑο ἢ ᾧ γειμαγχᾳ φρατηγϑόσαιν νικᾶν χαὶ 
«ξολνέοϑα)" καὶ ὃ παιδίον μικρὸν βωρθαφαχοις πολέμες καταλύειν ὑὐπο λίλου βολῆς «Βασιζιμῆ. 
μιᾶς; ἢ ἕτερα Ὁ ἀλλα χρράδοξα ζιαῦτα (ὡωέξαμνν.. ὅτω πολεμίων ἐκριτη.- 

Ἴ} σαν, ὅτω τῆς Παλρικῖνηρ ἄξέξαλον. στρ" δξζω λέγῃ, ἰχώω ἔργων αὐτὶ αὐήγίειλε (ᾧ ᾧὡ λαῷ 

τι, ον εἰὲν ἀλλ λλο λέγη," ὅτι ἐπέδειξο αὐτο τίωυ δυυύα μιν," ἐχ «πλῶς θκβάλλων τὰ 
ἔϑη, ὥλλα φόπω ζιάτῳ, δὺ καὶ ἡ μάλικα ἡδεωμδμῃ Εἰδίναι σαφῶς, Εἰ κι τα πσϑϑτε- 

δᾺ ἤρκει, ὅτι γεήλατος ἐδ ἡ πληγὴ χατ᾽ ὀκείνων γένομδμη, κα ἡὶ αὐτῷ φρατηγϑιώτος τὰ ὅμ 
σολεμίων ὠκοάνειο τελγμαΐα. : ἰγὸ δὴ [9 ῥημαίτων, αἰλλαὶ καὶ δζρὲ ξαγμα- 

Ἴο τῶν αὐτδν ἐπαίδυύε᾽ δὲ «(ασοδυμῶ » οἱ ματίων » δα ξοφης, δζρο φωτὸς νυζερινϑ Ἐξοῦ ἄν , 
ῥημιερινού, δχοὶ μεφέλη, δγοὶ πολέμων, δχοὲ εἰρήνης, δχρὲ ἀρ παίων, οἱδᾳ γεωργίαρ, δὲ ι Ἐν 

ὑετῶν ᾧ αύμτα Φωνζωω ἡφί 1 τ'  δεασότέωυ λὐακηρύῆοντα, κα Ὁ’ τέων στεπωρωμδμίευ αὐτῶν 

Αἰ ϑένοιὴν κϑιζανύοσοντα ̓  χαὶ σδ δὶς “χθόνος ἐπέλιπεν, οὖ ᾧ μὴ (ωεχὰ σημεῖα, αὐταὶ 
ἐπεδείψυτο. 

35 γα χειροῖν εἰσὶ αἰ λήθα χαὶ χρίσις. 

Ἐπειδὴ “«ἰδὶ τὴς δωωναμμεως αὐτο διολίφϑη, ἀζαλέγεται ὶ » κατ ὶ τὴς διχαιοκρισίας" 

δαὶ Μόνον δούαμι ἐν οἷς ἐποίει ὅτε ἐπεδείκνυτο, δνυλά καὶ ὦ πολλίω τίω δικαιοσιωύευ. ν 

δ᾽ ἁπλοῖς δξέξαλεζα ἐ ἐϑνη, ὯΦ' Ινδαιους Θἰσαγαγεῖν ἐδέλετο, λα κτ' τὰ ᾧ δὲχα!- 

ὕ δζῳ τὸ χ᾽ ὁ δλλαλοῦ ἔλεὴν ὁ Μωυσὴς᾿ Οὔπω Δλϑαπεπλήρωνται αἱ ᾿ αἰμϑοτίαι ἫῊΜΘΑ.-- Τῶν, ἐοι ἐπ᾿ 

40 μοββαίων. Φυταῦ οὐκ δὶ ἴσδωί, ὧν δὴν Εἰπεῖν μόνον, - ὺ ῇῬΨ ὠκείνοις συμβαμόντων, 

λα πάλιν χαϑολικὸρ ὁ ϑ λόγο: 81, ἡ 2)» πλύτα ᾧῷ «τ ̓ ἀντεῖ δινόμῦνα, ἀλήγα 

ὑχρίσις, τατές!, δικαμοσιωώη. οἶδε ἢ ̓ἀλήγαν πολλάχιρ ἡ γφαφὴ υ τίω φιλανδεφπί- 

ὸν λέγῳ. ὃ τοίου λέγ, Οιούτον ὅν ὅτι μ᾽ τῆς διχαιοσιωης ἢ φιλονϑ ες πίας τὰ 
παγτα 
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τϑϑζ «γέμιξω. Εἰ "ὃ δὴ μόνον τῷ τὸ 3. δίχα! ὁκέ ἴω λόγῳ, πὸρῷῃ, οὐ αἰπωλώ. 

Ὑλοεμῦ β, , διὰ πο ὁ πσοφήτης ἀρλαηρδ) λέγ᾽ Μη Εἰσέλϑης Εἰ κρίσιν μα τῷ δούλῳ 
Ἐλιραθι)ν. σῷ, ὅτι ἰ διχαιω ϑήσεται ογωπιὸ συ γτς ζω. ὺ πάλι, Ἐδῤ ὀϑομίας τ ρατηρίσμ 

Κύρι, Κύρμε ἄς να πυυφήσεται πϑύζᾳ, τοίμεωω τὰ απ αὐτο γινόνϑρμᾳ, ἑ ἐκουτέρων γέμει 

τύτῶν. Εἴτε γοχτ' πὴ δίκαιον πήτει ἐμίον, πόρτα ἐν διεφφϑούρην᾽ Εἴτε φιλᾳν,ϑ69.. 5 

πία μὸν ὀκέχρητο, Φ πλείους αὐ ἐγένοντο ῥᾳϑυμότεροι. ὄζω ἦτο ποικίλλων τίωσω.-. 
τηρίαν ΚῊ ἀὐ ϑεϑπων, ὑκατέροιρ τύτων ἰς τίου δίϑρθωσιν αὐνὖἋμτ "26... 

 Πικαὶ πᾶσαι αἱ οὐτολαι ὶ ὐτϑ. 

κε πολλαγοῦτ ποιὲι, Ὑϑ8τὸ . ὁ ὐϑα, ὀργίζεται, ὐπὸ τῆς σοφίας Τῆς οὖ τῇ ποι- 

χίλη δημιργίᾳ, καὶ τῆς κηδυμονίας, Ἐκὶ τίωυ νομοϑαεσίλν μεταζαινὼν, κὶ Ἔτο πάλῃ χια το 

γοὖν τῇ τῆς πόνο; Ω μέρος, υ ΡΝ δ μόνον τῷ ᾧ ΚΊΙσαιι ΚἸσιν Τοστωύτίω καὶ Ὁ τὴλικαύτίω, 

ὡ"λὰ ᾧῷ νό τόμον ϑεῖγαι Ὁ δ αὐϑεύπων διώρλωσε Ἄϑος. διὸ ᾧ ἐν τω ὀδωχαιβυρίτν 
ψαλμῷἀ ἀμφότεροι ζωυτὰ πὸὼ μέρ διελών ἴνϑνος ἅ Α ̓ἐλολν (Ὁ ὑρονοὶ διηγριώς- 
ταὶ δοξὸν Θεού, ποϑ)ς ἢ ὃ μέσον ἐλθών, ἡ (ὃ αἰθὲ τῆς ,ίσιως ἀηϑ)τίσας λόγι, ἐ- 
πήγαδν᾽ ὁ ὀγόμιος Κυεὶν ἀ ὠμώμος, Ἐχιφρέφων ψυχάς, ἡ ὠνγτολὴ Κυείν τηλαυγής, φω- ι: 

τίξυσω ὀφλαλμοις. ὅτω δὴ ὁ ονζώϑα, Εἰπὼν αἰϑὶ δ)'' τερᾳείων, ὃ ΩΣ λιυμαπων 
αὐτῶ ᾧ Με ἐργῶν, εἰς τίω κἰξὶ ΤὟὮὋ Ἕὠκτολῶν οἰ ασύϑασιν μεταιχαιείξει ἢ Τ' λόρϑγ,ὅτω λέ- 

“ν᾽ πιξαὶ πᾶσαι αἱ οὐτολαι ὶ ἀὐτν, Ἐφηραγμέναι εἰς τὸν αἰωώγα, τῷ αἰαῖγος, πε- 
πονϑμαι οὐ ἀληλείᾳ χαὶ ᾿ δὐλύτητι. ι 

Οὐχ ἱπλώς Εἶπε, πάσει, λα πολὺ ̓ϑδμος εὐτολων ὀϑακιγὼν, Ουὐτίῳ τέρμ 20 

πω λέξν. ῦ  ). ὠτολαὶ [Θίσιν αἱ ἄ! τῆς ΜἸ σεως ἀς ͵ τηρεῖ πᾶσοι ἡ ὶ κῆζσις, ἡ ἡλιρ καὶ 
σελ ζω, ἡμόφοι ὠ υὐξ, ὴ σε, χαὶ γῆς ̓  φύζεως δρόμος. «»τολφί (Εἰσι ὼ αἱ τῇ φί. 

Ῥυβιδ στι δυλεῖσαι ἐξ Ξρχιο ὅτε ὀῤιϑερπον ἔπλαῆε" «Ἐὶ ὦ ὧν Φησιν ὃ ᾿ Παύλος᾽ στὸν ὺ 

ἐϑγηζᾳ μὴ γόμον ἔχοντα, Φύσει πὶ τϑ νόμιν 'ποίῇ, ὅτι νόμιον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς Εἰπ γὐν 

Ῥοζκθ, μος. ὦ πάλν᾽ Σιμυηδὸ (αι Ὅρτῷ νόμὼω ᾧ Θορόκτ᾽ Τ Τ' ἔσω ὀῤϑεσπι. ὦντολαὶ [Εἰσες 
ὦ αἱ ἱγφααῆαι, αὖται πᾶσαι μερϑνήκασιν᾽ δ δὲ ἦμες σι ἱκατελύθησειν, Οὖν οὐκ ἔλὶ 

ῶ χεῖρον, δ βέλτιον μεταιῤβῥυϑ μιαϑεῖσαι. χὰ νὰ υ φονεύσεις, υ κατι- 

ἊΝ ἘΝ ἐπετάῦν. χαὶ τὸ, ὃ μοιγαύσει, οὔκ ἠφανίιϑη, ἄλλα ἡ μεῖζον γέλϑνε. 

Μετῦ., ζ, αἱ ἐλεδρ᾽ Οὐκ ἦλϑον χαταλύσοῳ τὸ τον νόμον, ̓ "ὧν πο φηζαε, αλλω ̓πληρόῖσαι.., 

αἱ μμῷ ἢ Μή ̓ ὀργεζόμϑμρς, πολλῷ μάλλον τῷ φὸν "ἀφέξεται" Χ) ὁ ΜΗ ̓ βλέπων ἀχο- 30 ἕω 

Δρίσοις ὀφθώμμμοίφ, μαιχρότερνν τὴς μοιγαίας ἐσκήνω ). ὁζούνιω νὸ γόμος τὸ μάλιςτῳ ἔχι 

Ω ὀξαϊρέτον, Ὁ αἰϑοίγατον, ὃ ϑιϊωυεχέρ ὃ κτίσεως, καὶ καὶ ὁ φυσικὸς, ὃ Ὁ φιλοσυφίαν, δ ὁ ὃ 

Μαιθκϑλε δ χαγνὴς ὀζαννκης. διό φησιν Οὐ εἰροινὸς ἡ ἡ ' γήπαρελθύσονται, (Ὁ ὃ ὃ λόγϑι μϑ εἰ μὴ πι- 

ρέλδύσωνται, Ὁ ἀκίνητον αἰ. διλαῖ, πόρτα γϑοῦ ὅσαι ὃν β'ϑληται αϑίεινο ὁ Θεὸφ, μέμι 

διωεκῶς, ᾧ συσϑὲν 651 Ὁ κινοιῶ αὑτά, πεποιηνϑῥαι ἐν ἀληϑεία ᾧ βυθύτητι. ᾷ [51 οὐ 43 
αἰληϑεία ῥὀθύλυτητι; οὐὐῆν ὧν αὑταῖς, Φησι, σχϑλιὸν, σγοὴν φραήαλιαῖδε, Οὐσὶν σα- 

1 φὲς, Οὐονὲν (σοἧς χαον τινα, " πσοὸς ἀπύϑενν, ἀλλα πϑῤται πσξὶς ῶ συμφέρνν ᾧ 

Ι λυσιτελές᾽ Ὁ ἐκαλαπερ ᾧ δύ, ϑεύπινοι γόμμοι, πολὺ Ἢ ἔχοντες Ω Ἰπχίκηερν, πο πολὺΣ ) ὃ 

αἰσειφέρ, πολυῦ ΩΝ δύ ϑεύπινον. χὰ) γδυὐπὸ δλύϑεοπίνων παϑαδ πολλοὶ πολλάχιρ, 'ἐ- 
χα 

τήϑησουν. ΡΤ τέ ϑρὸν αἰμκιυόνϑμος, ἢ φίλῳ χαεϊζεο, βελόρδυορ, ὅτω τὰ ἐγράμ- ὡ 

ματω ((μωέϑηχεν. δι᾽ εἰχ ( ϑκῖοι τοιούτοι,δννν᾽ ἢ ἡλίῳ φαιδρότερϑι εδασι, ὃ συμφέ- 
ρον ῬΨ νομιοϑατουμϑῥων Ἰηπιζητοιῶτες, αὐτὸς Ὡὐρετίω αὐςἂν ἐπθυάχοντερ, ὸ ζω ̓ 

Μ' αραγλατωνἰλήγειλν, ὶ πσϑὶς τὸ ψυυδὴ ἴμῦτα, πλούτον λέγω “5 

ζυ 



Εἰς ᾧδ μι. Ῥλμ: “41 

(τω ὰὺ μευδὰ, 1 "ὰ αὶ τῷ ἐ Θεοῦ ἀλήλεια)όχὺ σπὼς δλύοντο. οὐ πορωτεροι,ὐδὲ ὁπτωφ ' 

ἿἍ πϑρόντων ἐλιτύχοιὸ, αλλ ὅπως ἣΨΜ) μελλόντων ἡὐπολαύσαμεν, διδαίσχοντες, αὐδὲ 

ω  ἀλεϑώ, ποδαγμάτων, ὺ ὁ ὀρϑώνν, καὶ ὺ Οὐδ ἐ ἐχόντων ϑιεςραμμένον πόρτα Εἶπον οκᾷ: Ξ- 

γοι (Ο νόμοι. πιςαὶ πᾶσαι αἱ γτολϑὶ ὶ ἀὐτϑ. Ώ] πιρα ́, βέξαιαι, μδϑῥσσαι. καν γὸ πα- Ι 
᾿ ἐλβαϑώσι, α᾿ ᾿ ἀμωείαι ἕ ἐπογταη, ἡ αὖται κὶ σαλέύονται. Εἰ ὼ ὀῤιϑεστοι (αἴ- ! ' 

σιν, ὅλ᾿ ὁ Θεὸς αὐ ὀκϑδυώῖ. Μη ζω λέγε, οτί πεῦ ἀἰπειλζιυ Εἴρηται τοὶ Εἦρ- Ὶ 

εδία, ὀχυαρολικῶρ. Ονοϊεὶς μομοϑν ἦν ποδϑς ἀπειλίω "λέγη μόνον, ἀλλα ᾧ ωρὶς σω- ᾿ 

φοοισμῶ, Εἰ σφώδρα πιφεύεις ἉὩΡῊΨ μελλόντων, Ὑπὸ ΔΝ παρολϑόντων Λάμ. 

ὅλυε τίο ἡ υπόδεξιν. ὁ ὃ 2ϑεω  Ἐλχὶ τοῦ Νώς χατακλιυσμόρ, καὶ ᾿ 9 Ὠχὶ Ψ Σοδόμων πυρπό- ᾿ ἱ 
10 λησιξκᾷὶ ἡ ἔχὶ τοῦ Φαραὼ ὠπώλεια, ταὶ! ἡ ὑπχὶ Ψ ἰσϑδαίων πὸμωλεϑεία, χαὶ αἱ αἴχ- ῃ 

μαλωσῖαι, αὶ ῷ πόλεμοι, ἄρα ἀπειλῆς Εἰσιν, ἢ πείρας πραγμάτων: "Εἰ: ἢ χὰ ὧν ' 
Σ᾽ τύπῳ γέγϑνο, “πολλῷ μάλλου τὰ ὦ τῇ ἀλη λείᾳ, δ οσῷ Χ9 ̓μείδων ἡ ἡ πονηρία ΥΜ «ὐ-- 

εἶ ταυλμλίω αῷ τὶ Ὁσαυύτίω ϑερφίπείαν χα | δίϑρθωσιν. 

᾿ 9 Αὐτρωσι ἀπέφιλον πο λαῷ αὐτί. 

1 Κωῇ ἐξ τίω ἱπορίόμ, τίου ΔΜ Ίνδαίων ἐλϑυϑιοίάν φησί" χν “ἢ πίω λμαγωχξ, 

σῆς ἐρνμη ὅχᾳ! ὦ ἐξῆς δυλοί. 
Ἕ .9. " "ετείλατο Εἰς ᾧῷ αἰαδνα αἱ σϑύον, αἰτεῖ, Τὸ χϑΗνεν γεν ζώϑα 

λένε. ὯΦ Ἂ ον λῆς ἐμνήοϑη καὶ γόμιῦ, 5 παρεξαιϑη, ̓ ὺ ὀργάὼ Εὐργάσατὸ, 

φησιν ὅπ λύπρωσιν ἐπίπειλε τῷ; λαῷ ἡ τ καϑαπερ καὶ αὐτὸς ἐλελν, Οὐκ ἦλθον [ωμζ, μζ. 
εδο ἡ ;κρίνω (δ κό χάσω, δλλ᾽ ὕα σώσω (ὃ κόσμον. ἴα γ»» οὐδαθαμόμϑμος ὁ ὀγόμος 

ὀκέλαζν (σ γὸδνὸ νόμος ὀργὰώ, φυσι, κρυτεργαίζεται. ΝΙ »ὺ οί ἔςι νόμος, συν ̓ Ῥλζα- Ῥα δι, 
ω Καὶ πόῤτες ἡμδοτονὶ Χο ὑφερρεώται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, δικαηϑ νϑρμοι δωροὸν τὴ ἡ αὐτο 5.7.7. 

" λάθη, Δ οὶ τῦτο" ὅτως Εἶπε, λύτρωσιν ἀπέσειλε τῳ λα ἢ αὑτοῦ. δλ' ὅμως συνε κα 
τ΄ μλμηρῶσις. σπλοῖρ, ἀλλ ΟΣ τίω! λύτρωσῳ ᾧ νὸ νόμο, ἕνα; τῆς χάξιος αἰξίν Ἰηπδειξω- 
9 ὅθα τίωὼ πολιρείδμ. Αοονὺ φοξερθν ὦ ὁ ὀγομα ἀὐζύ. 

Ε᾽ πειδὴ οὐνενόησεν ἀπϑυτα τὰ ὀμακηρύῆοντα αὑτῷ τίω κηδεμονίδλν, τίου πο έγοιαν, 

“ω ὦ τὴ παλριᾷ, τίω ὦν πῇ χαινῇ, τω ὦ τοῖς ἔργϑις, τίω 4. ΔΜ ὠντολοδν, τίωυ ἀρ 

γμ- θαυμάτων, τία! ΓΝ Μ τερᾳίων, ὄλοις )νό υδρος, ἐ ὀκπλαπὶς ἀδούτίω Α2- 

γαλωσεμύζευ, Εἰ δοξολογίαν πάλιν κατωλύο λδγϑννύμοι αἰαφέρων Εἰ ζῶτα 
9 πυποιήκότα. "ὦμοι ΧΑ ̓ Φοξέρϑν ὌΧ] ὁγομα εἰσι, τετέσν, ὀκπλλήξεως γέμον, ϑειύματορ 

πολλοῦ. Εἐδὲ ὦ ζρμκᾳ τυ πύσῳ μάλλον: ἡ ϑσία ; πῶς ὃ ΧΧ' ογοβια ἐὐτϑα; ἀγον ὁ Φοζε- 

-οϑὴ; δαίμονες αἱ αὐτὸ ἐπρέμιουσιψοσήματα αἱ αὐτὸ δέδοικε τῦτῳ κεχεημδίοι τῳ ὀνόματι ὡ 

οὐ πησοξοι Υ̓  οἰκρυμδύίωυ χατώρθευσειν ἀἰπαισον τούτῳ ὁΔαζλ λυτὶ σπλὰν χρησαέμδμορ, αἌαε, ἦι μὲ 

βαβραοὺν ὠχεῖνου κὐυτδυεγκε᾽ “ούτῳ πὸ μωεἰα, κατωρϑώνη πρλγμάτα, τύτῳ Ὁ τ 

ἤρημ! ἱέξοαν μμιυαιγουγϑύμεθει μυφαιγωγίαν. ἐὐνοαῖν ζω ὅσα ἐργάξεται πιύματα' "ἃ ὅσοι μα 

- ὠτρ ἢ σεις βϑεργεσίας , πῶς ὧν ἐνόντίος ἄζχλυει, πῶς ὥἔυ οἰκείως ἀσφαλίζεται, 

ὰ “ἀφάγματα ἀὐᾳλογιξόμϑμος ὑαφξαίοντα φύσεως ἀχολουλίαν, κα νικδτα λογισμὸν 
ϑούπῳν, Φησὶν, ἄγον θ ὁ φοξερϑν Ὁ ὄνομα ἀὐδού. Οἱ αὶ ἄγεον, αἰγίων δεῖται φομώτων 
ῷρῆς ὑμψολργίαν ἀγίων ὸ καϑαροδ. 

ν(9 Αρχ σοφίας, Φόζος Κυρίν. 16 Σιώσσις ὃ ἀγαϑὴ τῆῖσι τοῖς ἧς ἡτοιούσιν α αὐντίω. 

Τί δεν ὩΡΛΑ; ; πηγή, ῥα; αὐ σόθεσις. Κη γδΟσαδτα καὶ ο Ὡλιαύτω Εἶπε “πε- 

. εἰ πῇ πῆς υἰκουμδης διασύτυ, ὁ Ὀσειστης ὀνπληξοως εὐγεπλήσϑη ἐπαίγή τῷτο ακο-- 
: δούϑως λριπὸν, δεικγυᾷ ὅτι ὁ τῦτον φοέρμδμος, πασης ἐμιπίπλα ἢ) σοφίας, ᾧ" (ζμυετὸς 

ὅν, 



23 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΈΪΙΑ 

γ΄. Εἴτα ΐνα α μία ᾿ς νομίσῃ μέλι τῆς ἡγώσεως δ τὴ ζὼ »ῆς σοφίας, ὀπήγανι' ως 
σις ὃ αἰγαϑὴ πᾶσι τοῖς ἧς πϑιούσιν ̓ αὐνπέω. 5 χα υς 1 πήςις, αἰϑριὴ ἐπρφοση τὸ πολιτείας 

τῇ πίει συμβαμσσδι. τὼς ὃ κω ζὶ δοφίας φέζος Κυεῖν; παϊσυρ εὐπαλλάδιι ποριφί- 
ας, πᾶ στιν Φιρετάω καίθρϑοῖ. φοφίαν Ἢ, τὼ ἐν ῥιιοσνώκνωπίω ᾧ φῦμα 

λέγ᾽ ἐπι ὸ ὦ ἔξωλὸν δοφίδν διό ρίνανο, δοίαγιὸ᾽ ἡμγϑιενπένοννορα 
" γναΐσιν. Ουτίω: ὃ “ἰὼ “έχψμυὺ οἿὉ ᾧ Θεοῦ. φύβορ"διδοίονιι, ἀογηρίλων ὐαρ ὍΝ χιδέ 

τέωυ φυτόν, ἊΨ παρόνίον ὑπερϑῥάν Ἰβδλοχθιάξων, ̓ ἩνΕῆς φου εανὸ μμαϑιφνίς. 6 

Ὁ. πῆς τοιαύτης ψυχὶν δυφωίρνν: Ὁ ὐροωτίω ὀγξῦλει δ ̓φνψμε εἀῦγον, δλθ 
ποιητέω. (ἐμϑεσιρ δ᾽ αδαϑὴ πτῶσι Το! ς ἧς Ἰχοιδύσιν αὐ, νρεχεςΊ, ΤΟΥΣ ἐποιούοι τὶ γυφίαν 

ἡ δὶ Με ἔργων Ἐλιδενγυχθμδις ((ιωῤεοιφαῖβαιϑη.. (Δωνοὶς ἀγαϑη, Εὖχιν, ὃ Ὅη 9) δ ἰο 
ρμϑαβ, (μωεσιρ πονηθοὶ, ὡς δὰ λέγῃ" Σοφοί Εἰσι πδκωκοποίησαι, “θὰ ϑαδον τοῆσαι Οὐκ 

ἔγνωσαν ̓ΣΛΛ αὐτὸς τίι ἐχὶ Τῆς ἀἰροτης (μὠέσὶν ζητεῖ. 
Η αἴνεσις αὐτοῦ δαϑίει Εἰς τὸν αἰωῖνα, «εὅ αἰωνος. 

Ποία ὠνεσις, εἰπέ μοι ἡ ὁ θρχαρισία, ἡ δοξολογέώ, ἡ δζρ᾽ ΠῚ ῥγων ΓΝ “- 
τὸς, ὸ ζυς ἡ τυίτων αὐτὴ ἡ τῇ ὕσία. αἰτι συϊκεκλνρωρϑῴη. αἰϑεύγατος μ ν᾿ ὁΘοὸς, καὶ Ὁ, ΐς 

καθ᾽ ἐ ἑαυτὸν σφόδρα αψετός ̓ αἰνετὸς ἢ,ὦ στὸν οὐνοήσμρ᾽ ἴδω ἱεγαλωσιωδευννν δῷ 

ἄλλα ποότα᾽ αἰνότος ὃ δ "ᾳ ἐργα ὑτὸρ ἴδης τ τίω σοφίϑν. αἱ 4 ἥδωβδίω. χῆϊ, 

ζω τα ὃ λέγ, Εἰς βἰλϑοιτία παθοτεέπων, ἃ δεικγες συεθὰ μιᾶς. συγ ὠμηξόνζαι ἀξ. 
οἷς, σδ οἶδ τὴς ,Ἰυχούσης, (ὧν: ϑυλαῤκίνονζς πεῖς Ὁ ϑυδίδμα. ὅτὸμ ᾿ να σις ἄν, 

Ἢ ἡ Δ ,σδλσα, δ: ἢ ἱ δουξολογία ὃ σήως ἡ φόνεῤοὶ, ὃ δήλη, ὁ σαφὴρ; πὰ αὐχίγητορ; ἀρπεπηθῖο 

Μη ἡ μονίμω, ὡς ἡ ἀϑαίνατός ») δ αὐτί »ατορξἢ τ δὐτελόγτπεορ, ὀκζεοὶ ΠΟΥ ΣῚΝ 

οομεῦτες ζὐνλυτία φϑειοίννι" εὐ σὸν ἔχον, ἡδὺς (οὶ ἄλιν᾽ σφῦδρα, σαφέξνραϊύη- 
᾿λέγρυσι, ̓ ἐνόντες τυφλώῆεσιν.. ὐπε δ δ πὐσλυκαιθὺς᾽ ὕφην, ἵνα αἰγφοήσωσιν;. ὅπ ά. 

᾿Αμνροι δι αὶ αὐωιφὴς, δλλὰ αὶ δάλπ!  διννεν ἀλαϑαγατος, ᾿ ἀεἰ μϑῥυσει τα τίλορ 
οὐδέποτε ἔγρυσει. ἜΝΣ ἃς 

Ῥόμμμια. ΜΑΚΆΡΙΟΣ ΑΝΗΡΟ:-: ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤῸΝ 

᾿Κύξχον. 

ΒΟῸΣ ἃ, Φοδια; ὦ ὅοχει ῥϑδεἰλαϑ' Ὁ ἀν τὐμυψωλμῦ ὑπ θδι50. 40 
ν᾿ ̓ὀΐμκιον, ὃ ὡασε ̓  σῶμα ἰῇ (μωελμὼ (ὑμωημμώνν. ὀκδρδ 

ὁ γᾺ β Φηόν δοχὶ σοφίας φόξος Κυεῖν"ονζουῦθει δγιϑιάσρ 
ι1 ἢ ᾿ “, ᾿ Γ) δ᾽ ̓φοξθϑρο Κύριοι" ὑνξρις γή μασι τοῖο: {) ΤΔΉΩΣ 

" ΡΣ υδινακα ̓Αἀσιημιβαθων τῷ Θυδ Φύξον.. χω Ὁ σον δὲ " 

᾿ϑῳῷ » ἔφησεν δ), ἐγζωϑα ἡ μιδιθάδλον. "δ ὄντως ἀιφλφέειονπῆπ" 44. 

ὡς τοί γέ ἀλλα πϑλβχτο" Ἀιφταιότηρ, Φ υχκιαὶ οὐ ψμλῷ λὲ ̓ σϑα ματα" καν΄ πλοούτὸ Εἶ- ἴδω 

Ν “τη φ, καὶ διιμμαςείλν, κἂν δὼ μιούτος ὧὥξαν; κῶν: ΤΟΣ ἀθιζόχζω. φύρλιικ δὶ Ὰ 

κἀνπιπέσθασι, κα αὐ) δ ηρελχούθαϑ, α ὀνείρου ̓ἀφμβαμϑμοις." 5 ὅμως χιαλϑ- 

ἐμὸν τῷ». Εἶτα ὯΝ χαὶ διίμωνες δεδοίκαὐτ' τον αν Φφ ῆσσιν ̓  ΓΗ ἊΝ ΩΣ 
Ε τὸν “Μόνον ϑρχέῆ ἐ Εἰς δωτηῤλαν " "δῶν ἄδω πεποΐβκε,. “δ χαὶ ἐν θα πος 9ὴρ 

᾿χαθεύπερ᾽ γ»» ὁχκὰ Εἰητῶν, κν δϑφίαξ, φόθος Κυοὶν, ἐρρβάνε, Οὐδ ἀ- ' 
γαϑὴ πᾶσι ταῖς ποιοῦσιν αὐπίω (Ὧ δϑ)ρθυσὶ δι υύμιθαγεσευ: πολιτεία" αὐώρ- Γ 
τρῶν} ὅτω δὴ χαὶ οὐ ιὐϑὼ ἐπ» φόδον ̓  Ὀξε ϑανβνονο μόνον λέγ δοθῆ 

γνώσεων, 

ων 



Εἰς ὦ μία, Ψάνμ. 743. 
{ γνώσεως , ὃν χαὶ δαίμονες ζρυσιν , δυλλαὶ καὶ " τῦτον χσϑοείϑησι λέγων " 

Εν πὰς ἐντολαῖς ἀὐο( ϑελήσει σφόδρα. 

Τοῦ 5. Εἶπε, βίον ἀπαιν" ὶ πολιτείαν ὑκριξωνϑμίω, ᾧ ψυγδὼ φιλόσοφον. καὶ 
[5] οὐκ Εἶπε, (ὰ οὐρτολοὶς ἐΐύ ποιήσει, δλλ ϑε λήσει, ἔτεοθν τί πλέον Ἐχιζ ΝΜ. ᾿ 

ς ΠΟΙΟΥ͂ δή τούτο; ὃ κα ἀσδλϑυμίας αὐζας ποιφν᾿ ὦ ἐρᾳςας αὐνὴὖΜι τῇ στφοδρους "Ὁ με- 

ταδιώκειν αὐδῇ τὸ ζγιτάγματα᾽ Ὁ φιλῷν αὐζῷς μυὴ δχζρῥ 1' μιοϑὸν δ᾽ αἰχῦ αὐτὸ ἢ, ἐλ- 
λα | 9, Ὁ ϑώτω ἀυΐᾳκ᾽ ὃ 9) ἡδονῆς μετιέναι τίω ἰρετεω, ὃ μὴ φέξῳ γεύνις μινδὲ 
ὠπειλὴ κυλασεως μηδὲ ἐπαγίελίᾳ, βασιλείας, δλλαὶ φχρα Τ᾽ νομοθετήσαννα. ὦ αλλα- 

“οὐὉ δεικρε τίω ἡδογζου ἐῶ ἔχει αἴθ τὶ πσοόςαάγματω τῷ Θεοῦ, Ωἧς γλυχέα, Φησὶ, 
ιο τω λαρυήϊ μου τὰ λόγια συ, μέλι τῷ φὐ μισπί μιν. τοῦτο ἢ Πα ύλος Ἐχιζοτεῖ, αἹ-: 

"γματωδὼς ὅτω λέγαν ( Σασερ “ϑεςήσατε τὰ μέλη ὑμδμ) δυύλοι τῇ αἀἰκαϑειρσία ὼ τῇ 

λὐομίᾳ Εἰς τω λϑομίδυ, ὅτω θα φήσετε τοὶ μέλη ὑμδϑμ)δυόλᾳ τὴ διχαιοσιούη εἰς αἰ-- 
γμασμὼν,, τατές!, (ἴθ᾽ ὁσος ἀσουδὰς, 1θ᾽ ὅσης Ὠχιθυμίας τω κακίδλν ἐδιώκετε, χαίτοι 
μηδὲν ἔπαϑλον ἔιχουσοιν, αἰλλαὶ τοιουλνηίον, κόλασιν ὦ Ζιμώολαν, μτ' ποστιμ τὴς διωξα-- 

ν πτί ϑρετέω Ὡλ᾽ ὁμῶς ἢ τῦτο σύμμείξοην ἔζησιν ἀπουτεῖν μέζον. μέλλων 7 
ζωτα λέγειν, ὅτω “πως ἔφη ̓ αὐ, ϑ6 4 πινου λέγω ΓΝ τω αἰαϑένειδν τὴς σαρκὸς ὑμδν ̓ 

" δικρυὰ δι " Ὁ πολλῷ χήρνα ἐχιϑυμίαν ξληδείκγυοϑαι “θῇ αἰδὲ τίω ἐἰρετίω, ἢ ὐθὶ 
χαχίαν ἐπεδειξαι ἄθα. ὁ Ὁ λέγει, τϑηο ἔςην᾽ Εἰ μὴ τίω αὐτίω Ἐχιδείξωνπη δρετίωυ, 

[α δὼ ἔχοιεν ἀπολογίαν ἡ συγνώμζυυ (Ὁ μιηδὲ κ τὸς ἀυτῆς ἐπιθυμίας πτοϑς ζο- 

τοτίω ἰόντες; δίῳ δὴ τῶτο ὦ ὁ πσοϑφήτης ᾿ ϑτως εἶγτεν᾽ οὖν ταῖς ορτολσὶς ἀὐο ϑελήσει 

σφόδρα. ὁ γὰ φοξυίμανος αὐτὸν ὡς χοὴ, τὸ θηπτάγματα ὠδθὺ μ᾽ πολλῆς δέχεται “τῆς 
Ἰχϑυμίας" δ|6τι ὁ αὐϑὶ τὸν νομοϑυτίε ἐρως πε; σηνὴ ποι{ “Ὁ γόμον,κν δυοχολίαν δυκῇ 
ἔχεν ἡψαί. ἡ μιηδεὶς κοιταγρῷ λόγου, εἰ ιούτῳ κέχρημαι πο Ῥαδείγματι. χα! γὰρ ᾧ 
Παῦλος ἐγιρήσουτο τα ὅτως Εἰπων᾿ ὥασιρ ϑρεφήσατε ᾳ μέληυ μδι) δούλα τὴ - 

ις καθουρσία, στῷ πο) θα φήσατε δούλα τῇ διχαιοδιούῃ, ὁ τοίγεωυ πόρνης ἐραύν, καν ὑζοιζηἷ), 

καὺ λοιδορῆται, κάν τύτήηται, κν αἰαγημονῇ, κἂν τῆς κατοίδος ὠκ(αίλληπε, καὶ τὴς 
πατρῴας ἐσίας, καν τῆς ἐπιυοίας τῷ παίξΞς, κἀν ἕτερᾳ χαλεπώτερα πασ'γη, (θ᾽ ἠδὸ-- 
γῆς αὑτὰ φέρει δ (4) ἔρωτα τὸν ἀκόλαιφον. εἰ ἢ ἐκᾷα (θ᾽ ἡδονῆς δένονται, πῶς ὃ πολ- 
λῴ μάλλον πὸ τῷ Θεού ξγητάγματα, (α σωτηρλώδη, ὶ δόξης γέμοντα ο πολλζωὺ ἡ- 

10 μὲν γβδέχοντα φιλοσοφίδν, καὶ τίωυ ψυχίω βελΐίιονα, ἐργαζόμϑνα δὲι μ πολλῆς δέ- 

χέοϑαι τῆς ἡδονῆς, ἡ μηδὲν δύσχολον ἐν ὠΐθις τὴ νομίζειν ;τίω "» δυσχολίδν ὧν 

Μ Ὠχιταγμώτων φύσις, δ᾿ ἡ ΜῊ πολλαΐν ραϑυμία ποιζν Εἴωθεν. ὡς Εἰ τις μ᾽ 

ΔΝ, ρΙΗ. ρβιὰ 
Μ,. ἐη. 4, 9 

Ῥο, καθ, 

πϑοϑυμίας αὑτὰ δέηριτο, χϑύφα καὶ βαςα αὐτοὶ δυται ὄντα. δ9 ἢ ὁ Χελοὺς ἔλεγν" Ο Μαγβωια,λ. 

ζυγός μϑ γρησὸς, ὦ φορτίον ΑΒ ἐλαφφϑν ὅ61. Ὁ ἵγα μοίϑης ὅτι ζωῦτα Ὑ ὅτὸν ἔχει Ὲ ζ,.-. 

15 πον, ἡ ἡ βαϑυμία δ᾽) πολλών ὶ (αὶ ϑύκολα δύσχϑλα διποφαινει" ἡ ἢ ἀπουδὴ, ἡ τὰ δυσ-: 
ϑλώτωτα βάςα᾽ ὅτε τῷ μόμνα ἀπέλαυον (δ) 1σδοῆοι, ὃ ἐδὺογέρᾳινον, καὶ ϑαγατον ἤυχον-- 

. λιμῶ ὃ παλαίων ὁ Παύλος, ἔχαιρε καὶ ἐσκίρτοι. κάκεῖνοι ἐξ ἔλεγον᾽ Ἡ ψυχε οϑλ" Αειθμ, μα. ε. 
! 

"χαταάχενος Ἰχὶ τω μαννα ἐξήγαγες ἡμῶς “Δοτοκτεῖναι, ὩῬὰ ὧ μή τὴ μνήματα οὐ 
Αἰγύτῆῳ. 653 Παύλος, Χαίρω οὖν τοῖς πα.ϑήμασί μο, ἡ αἰτὸμαπληρα τὰ ὑφερήμίφοτα Κολ α, και. 

“9 ϑλίψεων τῷ Χοιλςού οὐ τῇ (ὐρκί Μσ. ποίοις παιϑημασι ; ῷ Δ "μῷ, τῇ διψη,τὴ γυμι- 

νὑτητι,ὺ τοῖς ἄλλοις ἀΐπασιν. οὖν ταῖς ἐντολαῖς αὐ ϑολήσει σφόδρα. πὼς δ᾽ δ τῆο γέ- 

"πο, δ᾿ μ(τ ἀκριξείας καὶ φοζω θα αὶ ἀἰγαπῶμδν τὸν Θεόν αἱ εὐνουύΐϑυ αὐτῆς τὴς 

Ὅρέτης τίου φύσιν. ὁ Ν᾽ κοϑϑ ἿΜώλλων ἐπαίϑλων ον ἑαυτῇ ζᾳ ἀμοιζαἰς ἔχει. ὑτὸμ 

υῖξατσαν.. 

ΝΞ 

πιπ παςν-- «--..- ταῦ΄-- πεπατας- --α- τορειμασ αεπα- -. 

--- νυ... -- σαντα σίςς ατ 

α-- τ, πω: 
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Σιν β. γι κα 
ΓΑ. γεῆν 

«(ὙΤιμξ η. 

744 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕῈΤΙΑ 

ΣΝ μὴ μοιχαύῃς, μηδὲ Φονδύης, οὐνοησον ὁση!ς Ὡσπολϑύσῃ τῆς ἡδογῆφ, μὴ κατὰ γγω- 

σχϑμϑμος χρῖσαι τῷ ((ἐωυειδότος, μὴ (δν οἰκείος αἰοέυνόνϑμος, καϑουρφις ὀΦϑουλ μοῖς 

πσοὸς ἀπϑμί βλέπων. αἰλλ᾽ ἐχ ὁ μοιηὸς τοιθτος, δαὶ πλρζᾷς τρέμει καὶ δέδοικε, καὶ 
αὐ ε σκιαῖς ὑφορῴται. πάλιν ὁ στλλεονέντης καὶ ὁ βαίσκανος ζᾷ αὐζῷ πείσεται " ὁ ἥν. 

τῶν ἀπηλλαγμένος, ( ὠνόμτία. » Διωαπὸ οὐ τῇ γῇ ἔςαι ὦ ασέρμα αὐης, 4 

Σπέρμᾳ οἷδε πολλάκις ἢ »φαφὴ λέγειν, ι ὦ. κῸ φύσεως αἰκολουθίαν ὥκκ. 

τόνϑμον, λα ὃ κτὶ κοινωγίαν ρετῆς, δ αὶ Παύλος ἑρμάωυεύων Ὁ, σοὶ δώσω 

αὶ τῷ ασέρματί συ τίου γέ ζαυτίων, ἐλελμ ᾿ Οὐ γὰ πούτες (Ὁ δξ Ἰσραὴλ ὅτοι 
Ἰσραήλ, ἐδ στι Εἰσὶ ἀσέρμμα Αρκαμ, πόμτες τόκγα ᾿ δλλ᾽ οὖν Ισαακ κληϑήσεται 
σοι απίέρμαι. ὦ πάλι, Εν τῶἹ απίρμφτί συ θυ λογηϑήσονται παγτω ζὰ ἔσγη. δῆ ΝᾺ ἐαϑέ το 

ἴκδαίων Εἴρητω, ζῷ ποραγμαΐζῳ διλοῖ, (ὦ Ὲ» αὐὶ κατάρρις γέμοντες, πῶρὸν 
ἴχλοις θὐλογίας βοινη» ἀγτιοι; δυλαὶ αἰϑά τῆς ὠκκλησίας Φησὶ τῆς κι τίου κογωνίλυ 

τῆς πίφεως απέρμα, χρη ματιζούσης αἰντῳί. ποιούτοι τοίνων (Ὁ) ἐναυβετοι, ἢ Δ Θεὸν φο.- 
Ουμϑύων παῖδες. διυυνωτὸν ἐν τῇ γῇ ζ απέρμα αὐτύ. “9: Εἶπεν, τῇ γὙὴ εἶνα δεί- 

ξῃ ὅτι καὶ πσϑϑ τὴς οντεύϑεν ᾿δἰποδυμίας, κὶ τσ τῆς πείρας ἢῥ ἀγαθοῖν Δ ὀχ (υαν 
ἐφιϑίω Εἰπὼν) ὅτι ὧν " αντῇ τῇ ἐργασία, τίου αἰ μοιξζω ἡ Φρετὴ κέκ)ηται ᾧ προ Δ ς, 
ἐπάϑλων. ὅτι ὃ ὁ ποιούτος ασέρμαι δειυατὸν ἔα, ὁ οἰρετίω αὐξιξεθλημδέος πὐῤ. α 
τῶν ὅσ] ϑουνατώτερος, ἐδειξὸν (Ὁ ̓Θὀἰπέφολοι, ἔδειξαν (ὦ πσϑόφήτωι. ὁμοίως ὶ ὁ Κύ. 
ομος ἰδὲ τούτων ἐμφαίνων φησίν᾽ Οὐ ςις αἰκούει μιν (ἂν λόγϑες, ἡ ποιᾷ αυςδν', ὁμοιω.- 

Θήσεται ὀνδὶ φρονίμῳ, ὃςῖς ὠκοδόμῃσε τίω οἰκίου ἀὐδού᾽ ξχὶ τίω πέτραν, ἢὶ κατίθη:ο 
ἡ β69 χὔ, Ἐπλθο (ὦ ποζαμὸὶ, Ἐ ξπνθυσαν (ὦ ὁῥεμοι, ὦ πϑοσέπεσον τῇ οἰκίᾳ, ὠκείν, Ἶ 

ἡ ζύκ ἔπεσε᾽ τεϑεμδηίω;» γὸ Ἐλὶ τίω πύτοὸν. πόσοι δήμων ἐπόμαςαΐσεις, πόσοι τυ. Ὁ 
φόνων ϑυμοὶ, πόσου ξίφη, πέσοι δυραζῳ, πόσο βέλη, πόσαι κοίμωνοι, πόσοι ϑηρίων ὁ- 

δόντες, πύσοι χρημνοὶ, πόσοι πτελοίγη, πόσοι ἐχιελαὶ, πόσαι συκοφόμτίαι, πόσα μι-- 
χϑνήματω χτ ΝΜ ἀἰποφύλων ἤρενο » ΔΛ ὅμως συυὴν αὐςῶν αὑσσκέλιζω, δ λα 19 
παύτων ὑψηλότερφι ζούτων ἐγώοντο, πὸ (διὸ χα λάμοις ἢ ὈχιΟυλθυΐτων πετόμδνοι,ὺ 
ἧὧἄν Ἐχιξυλθλογζως Εἰς τίω ἑαυταῖν μετα ιϑίντες ταίξιν. συν "ὃ Ὥρετῆς διωνατώ.' 
τερϑν. αὑτὴ ὸ πέτρας φεῤῥοτέροι, τὸ αἰδούμιαντος ἰουροτέρρι" ὥασερ αὖ κακίας Οὐοὶν 
ϑτελέςερον, Οὐοϊὲ αἰαϑεγέςερον, κὠν μινοία ἴις ἡ κπ ἀρλν δέος γοήματο, κν πολι. 

λίω ἔχων ἐξωϑεν δεωαςείλν. Εἰ οὖν τῇ γῇ Ὀσαύτη ἡ ἰοιὺς , Οὐνόησον οὖν τοῖς θρφιοῖς γ0 

πόσης Φστολοιυσονται τὴς δυο αἰ μέως (ὦ τοιούτοι. 

Γενεαὶ θύϑεων β)λογη,ϑησεται. Εἶδες αὐτίω οἱ αλοίμπουσαν, ᾧ μυρίοις κή- 
ρυκας ἔχουσαν, ἡ ἐπαρέζῳ, ᾧ ϑαυμκαςοίς᾽ δλλ᾽ εχ ἁπλώς ὥν' τυρνῷς, δλά ϑ 

((ιωετοιφ. Ουϊδὲ γ)} δυωήσεταί τίς αὐτίω ((μυιδεῖν δὟὝὦϑῇἢ χαμαζήλων δ ,ϑούπων Ὁ 

δ λ θ τοι μάλιςα αὐτίω ἐπτωνέσονται, ὅτοι ϑυυνμκαίσονται καὶ ὀῥακηρύξυσιν, ( μῪϑι- 39 
φραμμένζωυ ἔχοντες τίωῦ δ ϑνοιὸν. οὐνέησον δίζυ ἡλίκον δαὶ ὃ κίημα, ὡςε μηδὲ 

ὐγζέλων ἐἰποδέειν, μ᾽ δὲ μ'  ἰποσύλων ταν μεγάλων ἡ ϑαυμαςῶν. ἡ Ὁ} Εἰ τοι ἔγ- 
κωμὶαξονζας αὐτίως τοιούτοις ἐὴ γον σχόστει “ἢ λογίζῃ ἡλίκζω αὑτίω ἐΠ) Εἰκός. 

3 Δόξα καὶ πλούτος ἐν τῳ οἴκω ὠδ(ύ. 
Πάλιν δἰπὸ ΝΜ αἰοϑητοωῖν Ἐχὶ τὰ νοητὰ οἱ] φθαμνει. οἶδε "ὺ αὶ πλούτον καλῷ ̓  γ,45 4 

φΦὴ ᾧῷ νοις ἔρρρις Τς αγαϑοίς, ὡς Ὑτὸμ λέγη ̓ Α,γαϑοοργεῖν, “πἌλϑτεν ὧν ἔργϑις γῶν 

΄ς. ὧπ νὰ» αἰληϑής ὁ πλούτος᾽ ὡς ὃ γε ἑτερφς,θγο μια πλύτα ψιλὸν, πράγματος 

ἔρημον. Εἰ αὶ τον λέγη τις, σὐοϊὲ ὕτως οἰποφησύκίῆα, τῷ λόγυ. »»»ιώ ταν ὑὐπο- 
φύλων 



μ 

Ἑἰς ῷ μιά, Φόγμι 4ς 

σύλῶν ἢ οὖν “δή μιαισι σλσιώτερον, οἷς καϑαίεῦ» ἐκ πηγῶν πόρτα ἔρρει; ὅροι ΣΡ τρρξϑιλδ. 
αἸήτορες γωθλων ἡ οἰκιοῖν αὑασΊρην, πωλϑιώτες ἐφερονὸ ἐτίϑοιωυ ζρᾳ “μας ὐϑοὶ Ὅις 
πίδοαιφντῶν Ὡιτοφύλων, φησίν. ὁρᾷς σλιότυ Ἰφιλοίμμίαν; ποὸὶ παάγτων ὠκέκϊζω» τῆς. 

φροντίδος αὐτῶν αἰ πηλλαγμμένοι, ὰ ὥασερ οἰκονόμοι μάλλον αὖ τῶν ὄντες," δεασυῦται. ὡ 

,γῤέρντες τῷ ἔχεν αἰφιφύμϑμοι, ὅτως αν τοὶ Οῖς ̓ ἰποφόλοις ὁκόμιζον, ἀὐδῷὶ (" αὑτὰ 
Ἐωργνοίξοντες, αὶ γοή ματο “ποιοιώτες, τίου" ἢ “Α φνομιζυυ Ὀιτφέποντες οὖν τῇ ὁξε-- 
οἷα τῇ ὠκείνων γίνεαϑαι. “αἱ οἱ τῶτο ἡ ἐλεῶν ὁ ΠΙαύλος᾽ (ἧς μυυδὲν ἔχοντες ἢ παντα 
κατέχοντες, Ὁ γὦ θαυ ματὸν τῷ», ὅτι ον ζσύτῳ πλότῳ ὄντες, ὑψηλότερϑι τὴς αἰδίν- 
σίας ἦσοιν. ὦ 59 ὦ πλῆϑος αντες τὶ κατεῖχε ταῖν χρημάτων. τῇ» μάλιςα πλού- 

19 τς, ὃ μὴ δείαϑαι πλότυ, δόξα ἢ πλούτος οὖν παλόλῳ ἀρ. εν ῦϑα, λοιπὸν ὁ- 
δέἐρμάιυείας δεῖ. Εἶχον δὴ "ὃ τίω δόξορν τίω πϑϑκὶ τῷ Θεοδ' Εὑπεν ὃ ᾧ αὐτὸ κὶ 
(ὃ λεῖον λόννν λέγοντω ̓ Ζητεῖτε τίω βασιλείαν τῷ Θεοῦ, ἡὶ ζωῶτο παγτα ππρόςε- 

φησεται ὑμεῖν. ἀν) ὠκείνων σεμψότερϑν ; ὡς ἀγίέλοις τῷ Θεοῦ ὀδέχον»ο᾽ χρήματα 

φέροντες οὐδ τος πύδας αὑτῶν ἐζϑεσαν " λοιπὸν αὐτὖῇἋν ὁὅὕΜῳ οἰ οδήμκατο τῶρ.-- 

᾿ξ χειμϑύων λαμασοϑτερϑι αὐ ρ)ν. ποῖος .ὺ μ τοσαύτης Εἰσήνι βασιλϑὺς αἰδεφα- 

γείας, ἴθ᾽ ὁσης ὁ Παῦλος ἐγαυμοίζετο πὸνταχϑ φϑεήόμϑρμος, λύων θαγαίτες,ἐλαιώων 

μσίματα, δραπετϑύειν ποιών δαίμονας, ἢ δγρ. “αὖ ἱματίων τῶν ἑαυ τοιασζο. ἐργα-- 

ζόμϑνος ὧι: τίω γάῦ φορινον ἐποίει, κ) ποῦς τίω Φηρετέω ὡπθνᾷς ἐχειφφιγωγᾷ Εἰ 

ἢ οὖν γῇ τοιαυζῳ, «νόησον «ἦν ἀροινοῖς ἡλίκης Φιτολαύσενται, δε ον, εἰν τω οἴκῳ εἰντοὶ 
το μετ᾽ ἀὐού, φησιν. ὁ ἢ ἔξωϑεν πλούτος, εἰ κ( τῷ ἔχοντος, ὁ), συτῖὰ εὖ αὐσφόμᾷ κεῖ-- 

πα, δλλα ἐν ταῖς τῶν συκοφανταίν χερσίν, ἐγ ταῖς ταῖν κολάκων, εἰν ταῖς “τῶν ὍὌργῦν- 

τῶν, οὖν ταὶς τοὖν οἰκετων. δζρᾳ τῶν» πϑμτωχοῦ αὐτὸ αἱ 8ιασείρει, μη] ϑωῤῥώὼν αὐτὸν ὅ΄- 
λ9) ἐν τῳ οἴκῳ κατέχειν Η δὼ “τ φυλάκχαι ξς “«ρφοφύλακες ᾽ Εἰχῳὶ πλέον Οὐ υὲν, . 

πάντα διωναμδμα αἱ αϑιδραίσκειν κείνου. Ὁ 
3 Καὶ ἡ δϑικαιοσιωώη αὖ τῷ νϑμει Εἰς τὸν αἰωγα. ᾿ 

Αἴδλλος, Καὶ ἡ ἐλεημοσιώη. τοι τέω τὐρετωὺ τίω καιϑύλου φησὶν ἐχζῳῦϑα, ἤτοι ἢ 

ὀμτικειυνδμίωυ τῇ ἀἰδιχία, ἡ (κα ϑὼς ἕτερος ἐρμιζυυθυτὴς ἔφη) τίω φιλαν,ϑεφ πίον, τὸν 
ἔλοον λέγει. Οιὅτον Ν ἡ τὴς ἐλεημοσιώης δυυ αμὶς, αἰϑυίνατον ρα. μα, Ζ ἀκήρα-- 

την σὐυΐποτε σθεοϑίωώωι δειυαΐ ψϑμον. διλα ( ἐκ ον, ϑούποα ὥπϑυτα αἰ ασυρεῖ), 

1065 τῆς ἐλεημοσιωης καρπῦς αἰμαίραντος ὑϑῥει διδενοκῶς, μηδεμία ϑυσχολίᾳ καιρῶν ἐ- 

λεγηθρϑυος. καὶ τὸ σῶμα δῴκλυϑη, ὀκείνη αὶ (μυδζφλύεται, δνλα πσξϑαποδε.- 

μεῖ μοναὶς αὐτῷ πσϑοϑυτρεπίζασω, αὐδὲ ὧν φησιν ὁ Χοαςός᾽ Εν τῇ οἰκία, τῷ παίφϑε μου 

μιναὶ πολλαὶ Εἶσιν. ὡςε καὶ τύτῳ κρωτεῖ “Ψ αἱ, ϑοο πίνων, τῳ διωεκεῖ καὶ μογίμω, ὅπερ 

νὰ ἔχει μ᾿ βιωφυδίυ. δ τε "ὃ καίλλος Εἴπης, γόσῳ μαρρίνοται, ὲ γήρα δαιπϑμνάταν 

ἢ5 ἐῤ τε διιωαςείλυ, πολλάκις μεταξαϊλλοπα᾽ ἀν τε πλούτον, δὴ τε ἀλλο ὁτίοιυυ ΤΜ λθμ- 

δον ΤΡ ὐϑιφλνών δ κατὰ τὸν πϑρόντο βίον, ἢ ζώγζε αἰπέλιπεν,  τελθυτήσανζᾳ 
πόβτως γυμνοις ὁ ἐρήμως ΕἼασεν. δλλ' ἐχ ὁ τὴς διχαιοσεωΐης χαρπὸς ζοιούτος, κ χρόνῳ 
διπϑμάται,  θαγάτῳ ὀζμκόπηεται, διλα τότε μιᾶλλον ἡ ἀστρωλέφερ99 γίνεται, στὸν 

᾿ οθὸς ὐκᾷον καταπλϑύσῃ 1’ αχύμλντν λιϑρμα. 

9. 4. Ἐξωνέτειλεν ἐὖν σχϑτει Φὰςς τοῖς θύϑγεσι. 6. ΝΕ 
Ἰὸ μακαρασικον “ἰαϑὸ γφαφων τὸ φοξυρμϑμα ᾿ Θεὸν, λέγει ὦ τὰ ὧν ἡ) ππόροντὶ 

συμίξαίγογτο, πυραγματα᾽ οἷον, οἷς αἰθοίνατω ἀὐ (ἢ; κτήματα, ὅτι δόξης Ὄὐτολσιύσε- 

ται» ὁ πότων αώτε οφε ἔςαι, δι ὡὧν ἐοικόζῳς ἀυτωῖχτ' Ῥ φρετίω, ἢ τέκψα, ἀὐ γι- 

ΟΒεγίοϊ το, Άτς νομδμς, 

β. Κορ. τ. 

Μανϑις, λγ. 

Πρῴξ. τγομδς 
δι μας, 

χα “διά, κα κιθ. 

ἴω. ιδ Ὃ ἐ. 

- 



βΚορ.«, ν. 

Δυ.» κειὴ 
ξικβ, Ν 

ἀκ. (τς. ". 
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γονϑῥος, αἰ χειρώτες ὃ 41),ὅτι οὖν τῇ ἢ πγραγμώτων δυσχϑλία. πονλῆς πυξε) δαλι-. 
᾿ἀς. ὅτ ὅν, ἰξανέτειλεν ἐν σχϑτει φως Ὅς ἐυθέσι. ζοῖς “ὃ ὅτω φζακάνϑύοις, τοῖς ὀρ- 
9 βαδίξυσιν εἰν μέσῳ σχότες φαῖς μά] φλαι κργοασκϑυασει. δἰ ὕθ1ν, εἰν σχότει (κῶλον 

ϑλίει, ὺ φενογωρία, ὁ πειρασμῷ, ὺ χιδχωύοις ϑϑωνται, φυσι, (Φῦτα δ᾽ σχότος κα. 

ΧΦ) πολλζὺ αὐζις βὐϑέως ποιήσει ἔσεοϑει τέων ἡδογίου, ὅπερ ἡ ὁ Παύλος δυλωγἔλεις 
ν᾽ Ου ϑέλω ἢ ὑμᾶς αἰγνοῦῖν οὐδὲ τὴς 9λ ἵψνως τῆς ϑινονϑβῥης ἡμῶν εἰν τῇ Ασία, ὅτ 

χαθ᾽ ιἰπαροολίω ἐδωρήδημδν, ὧτε ἐδξαπορηϑίωαι ἡμᾶς καὶ τῷ ζῇν :Εἶδες δ σκότος, 

Σλλ' ἀὐθὶ οὐ ἑαυτοῖς ὃ ἀὐἰπίκριμαι τῷ ϑανώτα ἐούκαρϑμ, ἥα μη πεποιθότες ὠμὸν ἐφ᾽ 
ἑαυτοῖς, δὶ, ἐχὶ τῳ Θεῷ ῷ ὀγείροντι (ὅν: γέχροις ὃς ὧκ τηλικούτων ϑαιγαΐτων ἐῤῥύσατο 
ἡμᾶς. εἶδες ὦ φαῖς; σκόπει ἡ απὸ Ὠχὶ Ὦ ποιων παίδων (οϑσδοκϑντες δ} ἐμπί- τὸ 

πσδβοϑαι, ϑρόσυ καϑαρωτάτης ἀπέλαυσαν) ἢ Ἐχὶ τῷ Δλνὴλ ὃ. χαὶ Ὁχὶ ΛΜ ώλων 
πσοοφηὴν. Εἰ 8 κι ἑτέραν τις ἀαναγωγά ζωῦτα ὀκλαρῷ γελοι, ἐπὶ τῆς οἰκουμδῥης 
ὄψεται τϑη9 γεγονός. χα τέχονγος γὺ τῷ σκθτοῖς γζ να ϑοώλααν,ὺ ' πλαΐύης πόμτα.- 
»ὁ κεχυνϑῥης, καΐτωθον ὁ τὴς δινᾳιοσιεύης αὐδτειλεν ὕλίιος. ἵδη Ν᾽ ψιρφινὸν αἰ Φέντες οἱ 

τότε αὐ, ϑ6» ποι Θεὸν (πὶ τῆς γῆς ἐζήτουν, ἐκ{9εν αὐτοῖς ἐφα η, συγχᾳταζας γῖς κα 
αἰοϑενούσιν, ἵγω ὀμαιγαϊγῃ καολς ὕψος ἀἰπειρον. 

Εἰλεήμων οἰκίιρκιον ἡ ϑίχοιος ὁ Θεός. Ἐπειδὴ Εἶπεν, ὅτι ἡ διχαιοσιωη αν. 

τῷ μῦμει, ᾧ πἴδεμυϑησα;» ὠκείῳ τῳ ἴξόπῳ, πολλοὶ 5. ΟΜ ἐλευμόνων αὶ ΔΜ (δ ἀρὰν 
βιομωώτων βίον “μ᾽ ἐγόμτίων ἐγζῳῦϑα ᾿Σπολαυύσιν, ἑτέραν ἐπεισαῖγει αρδαμυθίὰν λέ- 
“ὠν᾿ ἐλεύμων ἣν οἰκζιρμων ἡ δίχαιος ὁ Θεός διπλῶὼ χατοισκθυζοὺ ἐργαζόμϑμος οὐτῶ- το 

9εν. λέγ γὸ, ἐλεήμων ὁ Θεός, Ε}5 ἐλεήμων δε], ὦ «ὅν αἰμδοτλμονζεις πολλάκις 
συήγωμης ἀξιοῖ πολλῷ μάλλον «ἄν' χατορϑοιώζας αὶ αὐὔδεοψεται αἰφεφὸνώτυς, ὧν 
αἰπελθυνᾷς δλλα καὶ οὐζῦϑω μὴ) τυδιῷ, οἰποδώσει πόμτως ὁκὲι, Εἶπ, τ) δίχα 

ος, ἐπάγη δυλών ὁτι Εἰ δίχαιος ὅφ]ν ( ὥασερ ὀΐω ὼ ἐς!) ὃ κατ᾽ ἀξίαν ἐκαὶς’ ᾧ Ὡπ)- 

δώσει, κἀν ονζυϑα μὴ Ὡστοδῷ " σε μαλιςα ἡ τὴς «Ἰαφάσεως Φἰποδειζίς ὅ8ι με- 14 
»ίφζη, στὸμ ) πολλοὶ δἷν ογωρέτων φαίνωνται μι θία, παϑύγτες δεναὶ, ᾧ ἦν “πονηρῶν 

πολλὴς Ὀστολαύσοιντες ὠδείας, πο τὸ,κατ᾽ ἀξίαν ἐκφίφος ὡἰπηλήλαται, Εἰ μὴ Αἶϑλοι 

ὁμαΐςασις ἐδ ἑτέρᾳ. ζωὴ, ᾧ κρίσις, ὶ αὐτίδοσις ; Εἶτα ἐγ) διχαγοσιώης μονοϑεὶρ,ἐ-- 
φοζησεζ ἀχροατίω ὡς μέλλοντα ἐυθιώας ὑφέξειν Ψ ἡρϑοτημθῥων, ζαχίως ἐπαγῇ 

τὸ φωρμάκον, λέγων ̓ ᾿ 39 

4. Χρησὸς ὀρὴρ ὁ οἰκ]εἰρων κιγοῶν οἰκονομήσει «ἄν' λόχϑες τε ἐν κρίσει. 
Οἵρο. πέσοι “ίϑησι τὰ ἔπαϑλᾳ τῷ φιλαν,ϑοϑττῳ᾿ ὅτι μῦμει διϊευεκῶς ὁ καρπϑς, δ 

ὧν ἐὠπαλλαγήσε"), ὅτι (Ὁ) Θεὸν ζηλωσε(ὰ "ὃ ὁ Θεὸς οἰκ]ίρμων ) ὅτ τῶν πειραισμαῖν ὠπαλλάγήσε,), ὸ ῥμώ 
οἰκείων αἱ μδοτημώτων νυν συγίνωμέων. τη» )γδ) ὅ61γ, οἰκϑνομείσει «ὃν λόγος 
εἰντο᾽ οὐ κρίσει τοτές!, τόϑξεται ((μωηηϑολας, τεύξεται ἀἰπολογίας, οὐκ ἔφαι αὐτο χαᾳ- 35 
παίχρισις Ὅτε, τῆς ὀλεημοσιρύης Αἱ τιϑείσης αἰτῳῷ τίω φ συλογίαν καλώς. Ἐπερϑς 

ὃ. ἐρμάιυθυτής, Οἰκονο δ! τὰ πραγμαΐᾳ αὐτο μζδ' κρίσεως, ὗπε᾿ τυτίς!, πολλῆφα- 
πολαύσε ) θθημερίας, ἐχ κ(σσοφησεται (Μ᾽ αὐτόπττων, τε αὐρίσος οἰκονώμορ γμόμδιον. 
ὡς ὅγε ὠμὸς, ἢ αἰπὺν ϑοφπος, ἡ μ(! ἐλεαίν, σφόδρα ὀμοιχονόμκητος. ῳ Ν δργένοι- 
τοτῦτν γαλεπώτερον, ἡ ὅτ ὁφίθὶ ψυχῆς κιγνδυυυ θύειν μέλλων γϑημοίτων φείδοται, 40 

κακείης ἀμελῇ »Ὁ.} σ' τοί τϑηο αὶ ἐκ ἄγον ({) οἰκονόμον ὁ Κολτὸς ἐπήνεσφ, τὸν ἡνίκα ἐπ᾽ 
μελλε χινδιρυθύοιν τὸ γραμματάα 2. λύσαντα, ἢ “γϑεωκχϑπίθῳ ἐργασοί νϑροι. πῶς 
δ} Οὐνο ἄτοπον οὐ ὦ τῳ παρόντι κυδιωθύονζᾳς βίῳ πόρτα τὰ ἑαυ πσξρίεϑαι, 

ὠφὸ 



τ ἢ 
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ὧκε" “ξωνήσοιοϑει 1: Χινδουνον᾿ ᾿χικιυδυώῳ 5, μέλλογζῷς ποβαδιδοοϑαι χολαίσει, μυὴ 

Οιαύτῃ κεγόλοϑα! οἰκονομίᾳ; ϑζρα᾽ δὴ τϑηο" φρόνιμον οἰκονόμον φησὶ “' ἐλοίμονα,ὡς 
ὀλίγων πολλα αἰχϑροίξοντα χρημάτων, τὸν θφφινον ἱματία, τίω βασιλείαν αὐτά, καὶ 

ὅ ποτηρία τὰ μέλδλοντω ἀγαθαί. ᾳ »ὺ ζυτης τὴς οἰκογομίας ϑμοιτ᾽ δὺ ἴσον, στὸν 

ς πὶ οἰπολλύμϑνα διδὸὲς Τις, ὁ βέοντα,ὁ Φϑειρϑνϑμα, τὸ μέλλοντα ὶ αἰκίνηται ζῳῦτα λαμ.- 
Ολυη, ἢ δὲ ὠκείνων ᾧ τὴς κτ' τὸν παρόντων (δίον ἀσφαλείας Σἰπολανῃ ; δζρα τϑτὸ φησιν, 
οἰχονομιήσει εἶν᾽ λϑγρὶς αὐτο ἐν κρίσει" ἥ, ὡς ἕτερϑς, οἰκονομδν" τά πράγματα ἀντὶ 

μτ' κρίσεως. ποία ον κρίσει , ἤν τῇ μαλιόσῃ λέγ ἡμέρα, ἢ τί ἢ ἐν τω γωῦ βίῳ 6 

α[9.ϑήσει πὰ κατ᾽ αὑτὸν ὠπόμτα, ᾧὶ Οσὐυδν εἰν ἀὐζίς ἔςαι συγκεχυυδύον᾽" δλλαὶ πόμζᾳ 
τὸ ὁ τάξει χείμδνα, πλύτα αἰκολουῆα, ᾧ ὁδῷ βαδίξοντα, συ εῖὶν τεταροιγμένον εν ἀὐζις, 

ωτὶ ϑορυξεΐδες, τῆς ἐλεημοσιώης πόρτα ἀξ μαοιζύσης αὐτῶ " δ σοιφέτερφν ποι-- 

ὧγὸ ἑρμάμυϑυτής, οἰκονομδ ζα πράγματα ἀὐτῦ μ᾽ κρίσεως, Εἶπεν. ἐλεήκιον "ὃ 
Ὡς ς τὶ, ,(, Ν ἢ 2 γ᾽.» ! . τ ῳ Η; 
ὧν, ὁ μ᾿ κρίσεως ἡ βεθσλέμϑρως (αὶ ἑαυΐ οἰκϑνομούμνϑμοφ᾽ ὡς ὅγε ἕτερος ἀκαρ-- 

πος, αὐοικονόμητος. 

-. Οπείς Τὶ αἰαίνα, Καὶ σαλβυϑήσεται. Τί δοἰκονομίας ζωτης ἴσον, στὸμ ζοιαύ.- 
πίω ἐδὸν δύρῃ τίω ἐπαλλαίῆασαν αὑτὸν Ψ᾽ ἀδοκήτων αὐξεςτίσεων, ὶ δΨῥ' τῷ βίν κλυ- 
δωνγίων ἔξω ποιούᾷ, ὁρμίζεοϑαι ὁ ὀῤ,ϑόφ» πος ὧν, μηδὲν αὐ, ϑούπιον κἰποονθμη, ἢ ὑ- 

πορδίῃ (᾽, μυὴ αἰδετρέπη δὲ, ὃ γὴ δὴ θαυ μασὸν τῶν ἐςίν, ὅτὸμ τὴ Ὧν πειροισμεΐν 
ἐπαγωγὴ μὴ κλίνη"), μηδὲ αὐ πουσκελίζηται. φἰ δίζυ; οὔκ. ἐσοιλϑ' ϑησωαν πολλοὶ τῶν 

19 ἐλεημόνων ; δος. Εἰ γὸ ἡ πόητες ἔϑμον», ἡ ποὺς ἐσ τίωυ τωχείδν χατονέ- 
ἥϑισαν, ὁ συμεφορρῖς αἰθ έπεσον, δλλ᾿ ὁκιθος αὶ πἰξκετρα πη, οὐνοοιώτεσζο, Εἰργασ- 
εϑμα, ἀΐζις, τω ἐυνοιαν τῷ Θεού αὶ τίω ὀϑωϑεν ῥοπήν. ἔχτασασοίνϑμοι, κ᾿ ἰοιυφοὶν ὧμα ἡὶ 

ἀσφαλῆ ἀΐκυρφν ( Ὁ γρηφὸν λέγω (Πμωυειδὺς ) ἔχοντες, ὀχ τοὶ τῷ» σζο Εἶπεν, ὅτι 
᾿ Ογρ ὕχιου λδυϑήσονται, δ᾽ ὅτι υἱ σαλϑυιϑήσονται. ὃ δὴ ὁ ἐπ’ ὠκείνα λον ὁ Χοισὸς 
25 τὺ τίω οἰκοδομιζυυ ποιοιῶτος ἐχὶ τὴς πέτρας, ὧχ ὁτι θχ' αὑπσοςφήσεται “γειρδέα, δλλ᾽ 

Ὁ ὼ κι ασονϑῥων χειμδμα νὶ αἰδετφαπήσεται. ὦ ΣΡ δὴ ϑαυμκαφὸν τϑ ἐς!ν, ὁτὸμ μή 

ὧν" ἐρημίαις ἿΜ πειραισμοωΐν ὃ ἀσφαλὲς ὐτὠῆ, αἰλλὰ καὶ πυκνότητι ΔΙ με χόμη-: 
μάτων αἰὐθέτρεωγος μϑύη διϊινοκῶς. καὶ γδὺ μήχομοι ψυχίω πλυτούσαγ ἐλεη-- 
μοσιωύῃ ν᾿ ποῦ αἩδίας παθών βατῆιαϑίωαι ποτε. 

19. 6 Εἰς μαγημόσεωυον αἰώνιον ἔςται δίχαιος. Ορα αὐτὸν οἕκ εν ᾧ καιρῷ ὃ ζω-. 
ἡ, ἀλλα καὶ Κ᾽ τίω τελϑυτίω δϑιδοίσχοντοι πολλουὲ ἢ κατηηϑέουτοι, πτῶς δξιν Ἐφ τῳ; 
ζῃν πείσεται τί πονηρϑν, στὸν Ἐπελθυ μ᾽ ἐτέρφις διδιώσκαλος γίνηται ϑὐϑυιμίας εἶνα γὸ 
μαϑωσι αὶ (Ὁ σφόδγα ὄπιροι, δι ἀθοίνατος τί ὁ καρπὸς εἰν ὑρανοῖς γϑῥοι, ἐγζωῦϑωι 

᾿ δίδωσι τω πεῖραν. ὁ γ)5} τῷ σώματος αἰτεῖ κατα χωοϑέντος, ἢ τῇ γῇ αὐ δι δοθέντος, ἡ 
35 μϑήμη πϑρταηρ αἰδαφέρεται. Οιαυτη τὴς Ὡιρετὴς ἡ διυύαμις " σῴν Εἴκει τῶ! χόζνῳ, 

Ὁ μαραίνοται ᾧ πλύϑει Μὴ μερών. τῦτο ὃ γίνεται ϑζᾳ τίω “}," πολλών σωτηρίαν. ἐ- 
χεῖγοι ἅ Ὁ Ὁ δέονται τῆς ΓΝ δ ϑούπων ϑυφημίας᾽ (ὦ ἢ ἐν κακία ἐὗντες δέονται 

ΜΠ κείνων ἐγκωμίων, ὥςε οἰπὸ τὴς δὐφημίας Ψ ἐτέροις κουτορθουνϑϑων απουδουό-- 

ἜΘ) “ἡμέοϑαι, ἡ τῆς καχίας ἀπαλλαγάδα! ποτο. πο ούιω Εἰσὶν ὦ ὧν ἄφας ὧν 

40 πολυτελῴς οἰκοδὸμοιώῶτες, ᾧ Το λαμσρας οἰκίας ἐγείροντες ; αἰκουέτωσοιν, (ι ποιᾷ 

μφημόσιενον διζευεκές. υἱ λίθων οἰκοδὸ μιή, οὐδὲ αὐἰϑεξζολη τειχῶν, πύρονι, ΕΥ ἔργων 

ἀγαθῶν Ὠήδειξις. ζτα ὃ 4έϑυσι δὲ νυ σφόδγα. αἰπίςοις χαὶ ζοις μέλλασιν ἐπσο9σ- 

ἐχουζα" ἥα Ὁπὸ ἢ χόροντων ἡ) Φαμομδμων Ἰηπασασοίμϑμος αὐτῶν “πρὸς ζῷ μέλλοΐζῳ, 

ΟΒεγίοιϊ, τοι 1. Ἀτγ χι: 

Ματζ. κι. 
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χειοαγωγήσῃ. ἄλλως τε αὶ δείκψυσιν, ὅτι ἡ τογρετὴ ( ὃ πολλάκις Εἶπον) ᾧ προ δ ἐ. 
παϑλων ὀκοίνων ἐν ἑαυτῇ τίωυ ἐμοιξίωυ ἔχει. 

Απὸ αἰχϑὴς πονηρϑὶς ν᾿ φοθη,ϑήσεται. Αἶνος, Αγξελίαν κακίω Ἢ Φοζηϑησι.. 

πε. ζδασερ ὁύω οὐκ Εἶπεν, ὅτι οὐκ Ὠχιθυλβυϑήσεται, δλλ᾽ οἷ, ἐχισελϑυόρϑμος κα 
στιλθυϑήσεται᾽" ὅτω ἡ ον ζιῦϑα οὐχ Εἶπεν, δι οὐκ αἰκούσεται πονηροὶ ἀγίελίδ, ΩΝ ς 

ι δὴ, ἀἰχϑύων δὶ φοξηϑήσι). καὶ ) δ) } πόλομον ἴδῃ πυοϑσιόντου κἀν σεισμὸν ζᾳς πόλεις χᾳ.- 
γαλύοντα, καν ληςαὶς ὼ Ὀιωρύχοις' ζᾷ πάντα ὑφαιοουμένος, καν βαρξώροις ἔχιπρέ- Ἢ 

οὐ, καν γόσον ϑαίγατον ἀἰπειλούζ, καν δικα τοῦ θυμὸν, κἀν οὐιῶν ἕτερον, ὶ δέδοικα. 
ροάστέθῳτο ὃ αὐυτεῖ ̓  πλούτον ον ἀσύλῳ χωρλῳρὰ ὦ μόνον υ τρέμει τελᾶν Ὠπυσης, 

Ματδν δι κα δλλ αὶ αὶ ἐπείγεται ταχέως ἔπιδο μῆσοι, ἐνθες τοὶ τὸς ἐμιποοίας αὐτε!. Οἴπου γὰρ όϑη- το 

στιυρθς τῷ δν,ϑούπου, ὠκᾷ αὶ ἡ καρδία αὐτῷ. Εἰγὸ ἐϊμιπορϑι γεηματων πολλά ρον 
, πέρ ψαντες οἴκαδε φορτία, κοιθ᾽ ἐκρίφην [ἐπόνελϑς") ἐπείλονται τίου ἡμέραν δὲν (ὃ 

αὐνδΜιαλοῦτον᾽ πολλῷ μᾶλλον ζττ ὁ ἐν Οἷς δε ανοῖς τίου αἷδιωσίλν πσδϑαποθέμδμος . 
ἁπασαν, ϑελήσει ΝΜ αϑδόντων Ὀπορραγεὶς, “δὸς τὸ μέλλοντοι " κατεστείξεοϑαι. οὐ ἕν 

ζῥιω Εἰς φόζον αὖτ ἐμξαλῷ, δευίαιτ' αἢ. ως 
7 Βτοίμη κὶ καρδία αὐῇ ἐλπίζειν Ἰ)τὶ Κύριον. 
Ετερος, Εδραία ἡ καρδία αἷντῷ, τάυτο δολωΐν, καὶ ἐρμιζωυνϑθύων Ὁ ἐτοιμον. Οἱ δὼ 

λέπι, τῶτο ἔςσιν - “σὴν 521 ὃ τρϑδοκσειλόδον αὐτὸν, καὶ τοῖς χορ οὐσι ποδλσηλοιώ, ἀν 
ὅλος δὲ ὅλου «ὐϑϑς 1 Θεὸν τέταται, καὶ τίω ἐλπίδὼ ὀψαμϑῥει ἐκείνω, ᾧ πόπηγι τὴ 

πυϑόσδοχία, ζῳύτη διωνεκῶς ἐρνρεισμένος, καὶ Ουτθενὶ ΔἾμ᾽ χθρόντων μαλακιζόμδμος, το 
οὐ αὐθιελκόμϑμος ἡ πὐθιασώμϑμος. ζοιαται γὺ αἱ τῶν πορραγμαίτων φροντίδερ᾽ “(-- 
ζυσι τέω ὀζρῴνοιαν, αὶ αἱ φυτέμφυσι τίω γνωμέων. ὀμαγκαῆον ὃ πείλιν Εἰπεῖν ὀκῷο ὃ 
δύαγίολικόν᾽ ὅπου ὁ ϑηστουρϑς τῷ δρ,ϑοϑύπον, ὠκᾷ αὶ ἡ κοιρδία αἰτν 

Εςήρλκται ἡ χαρδέα. ἰντϑ, ὦ μοὶ Φοξηθή, 

Εἶδες (ἢ οἰκοδυμοιῶτα τίω οἰκίλυ Ἐχὶ τίω πέτρον. 21) διώώατω, δεδοικέναι ὁ 15 
γυμνὸς,  θύξωνος, καὶ μηδεμίθμ μηδινὶ χϑδέχων λαρίω, {( δυυύαται δεδοικέναι, ὁ τὸν 
Θεὸν ἵλεων ἔχων αὶ βύνϑνῆ; ὡςε ἐκϑυτέρωϑεν αὐτῳΐ ζᾳ τῆς ἀσφαλείας, ἐκ τε τῆς ὀνωθν 

ῥοπῆς, ἔκ το τῆς κούτωϑεν δὐκολίας ᾿ καὶ Φ εῖεν αὐτὸν εὐ ασουλδῦσαι δουύαται, ὦ ζημίαι 

“χέημάτων, Οὐκ ἐπήρειαι, αὶ συκοφόυτίαι. καὶ ,Ὰ ἔχει ἔνϑευ βλαζῇ, οἰγτεύθεν μέ- | 
Φορμεισείμϑμος εἰς Ὁ Ὁ ἀρανών χωοίον, ὃ πονπολα, πάσῃ χαὶ ἐπιθαλῇ ἀΐδωτον. ἡ γι δ το 
ςι σαφοΐς, ὅτι πᾶσαι αἱ Ἐχιξυλαὶ δὶ χρήματα, αὶ γοημάτων ἐνεκεν; ᾧ αἷϑὸ ὐπιἕ 
αὐ,ϑοϑπων κἡ πᾶσα απουδλ. Ἑως ὃ Ἐχίδῳ Ὠλ ςὄν' ἐγϑϑροις αὐτί. 

Τοιὶ δαίμονας ἐἰγζωῦϑα λέγει ἐϑροις ας »ὺ τῷ τοιύτυ ἀΘρό, δ (ὦ πογηρϑὶ 

ι δαίμονες, ᾧ αὐτὸς ὁ δῴρίξολος; 

8 Ἐσχόρπισιν, ἔδωκε τοῖς πένησιν. ἡ ϑιχαιοσιιύη ἀδού μϑύει Εἰς τὶν ἀἰαδνα. 45 
Ἐπειδὴ ἐλεημοσύγης ἐμψήσθηρὸ ϑνιχρανγὸ Ὁ οἰκτείρειν,ἐλεημοσύνης ὃ μέτρα πολ- 

λα(ος δ ὑλαῆον, ὁ ὃ πλεῖον δίδωσιν ) ἴδω νϑμ ποῖον ἐλεήμονα λέγ, (ὃ ὧν τ πε. 

Θλοσεύ ματος πἰρέγρντα, ἢ (ὅντα κενοιῶῦτον, ἔυδορλον ὅτι “᾿ ζὰ ὄγτα κεγοιώτα, δῶσ 
β. Κορ, θ' τ. Φειδῶξ μγρηνδίον ᾧ πράγματ, οἶον Ἢ Σ Παύλος ζητφ λέγων" Οἷ απείρων ἐπ᾽ ἐνδν- 

γα Επ’ ἐυλθγίαις χα! )εοίσει, τ δρρι “πῶς καὶ ὁ πσϑϑφητης ἀθιξα τὰς λέξεσι κέγογ 49 
“τὰ. δ γὸ Εἶπε, διέδωκεν," διένει ϑυ,δλλ, ἐσχϑρπαστν, ἐμ ᾧ τίω δωνίλειδῳ Ψ 

χρντος δυλῶν, τ «ατούρϑν τὸ ὥράγμα ὁομοίζων. Οιούτο, γὸ (ὦ ασεΐροντες᾽ σχϑρπί- 

. ζυσι τὰ ὡσρκείρϑνα ᾧ πὶ δῆλα πρϑοδιδυασιν,ἧα χὰ μέλλοντα λοίξωσι. τῶν σον 

Κρ. 
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χρενῆϊον. Χ) δ γὸ τ τὸ ἅτω σχρρπίζειν, πολλῷ τό ἡ συλλέγᾳν βέλτιον. σχϑρπηζεται ; χρήμα- 

ζᾳ,ὼ συλλέγεται διχαιοσειύη" σορπίξοπα τὰ τὰ μή ΤΙ μδῥονται γα ποριοϑῇ τὰ μϑέοντω. Ἔν» 
ὲ γεπῦνοι πόιρύσιγ᾽ Δλλ᾿ κεῖνοι (ζ ἐπὶ ̓ αϑηλοι(γῆ δ ἔην ἡ ̓αἰασοδεχρρϑψη)σύὶ ἐς 
τίω χες τ Θεοῦ, ὅλον Οὐδὲν ὅ Ἵν ἀπολέσαι. ὑτὸμ δδίυ ἴδῃς ὅτι τὸ χρυσίον: χαλόν, ὦ 

4 ὀκψῆσῃς ὀκδαλῷ, οὐνόησον ὧν αυείρονζᾳς, εὐνόησον (ἦν δονείζονζα, οὐνόησον ΕΣ 
ἐμιπόρνς, ᾧ Ὑἰτὺ δωπόβης αὐῤχονται ω ὀθαλωμῷ, Ὁ ὑὕ ὃ ἕκαιφος “τϑτων αἰδήλοις 

ἐγχειρῶν πυροίγμασι, καὶ γὰ αὶ κύματα, καὶ κόλποι γῆρ,χαὶ γραμματεῖα, ΝΜ] ὀφειλόν- 
τῶν, πόῤται ἀϑελαι. υ ὺ γὰ, πολλάκις ον ῷ κεφαλαίῳ πίω ζημίαν: ὑπ ἐμενὸν ὦ δα- 

γείσωντες. ὁ (ὃ καὶ τἰρανὸν γεωργῶν, φύνὴν τύτων δέδοικεν, δυλε ᾧὶ ἰδὲ τὐκιφαλαίν, 
ιοκὶ αὐθὲὶ τῷ Ὅκου γεῤρεὶ εἰν ἔχει ἔσω ζ)  Ουύτο ὕκω δε ἴχαλῴ, ἀλλ υἰχὶ ἡ τὸ κεφαλαίν 
, πολλῳ ἡ πλέον. ὃ ἅ ᾿ ;ὙΣ χεφαλαιοι, χρήματα, ὁ ὃ » ἡ ζκος, ἐρμγων βασιλεία. οἷδε 

δανείηματος Φυσι τῷ μφαλαίν πολλῷ Υ μείζονα ἢ ἔλϑυσαν Φ' ὥχκον. ᾧ! ζπ ςἢ ὦ τῷ 

μέλλοντι" ἐν 5 Φ παρϑντί ἐλδυϑεοίας ὐπολαύση πολλῆς, ὃ δἀὐδπιθέλθυτον ἐξεις, 

συχοφάνταῦ κα Χ  αλεονεν τίω. ἐθηθυμίαν σθέσεις, οὖν ἀδεία, βιώσῃ δ " ὥπθωτω. βίον, 

15 ὅτε πῶς Φουντίσι ΔΜ όντων κατατεπόρϑμος, καὶ Ὁ τῶς ἐλπίσι ΚῊ μελλόντων τὔρενύρϑμος. 

9 Ἴὸ κέρας εὐτῦ ὑψωϑήσεται οἰ ω» δυξῃ. ᾿ 
σ' μαλιςα πυϑειγὸν δῤϑεϑόποιη, φῦπὸ. Ουυῶς ((ϑησι᾽ ὃ δέ 41, ὃ λαμερσὸν τοὶ 

Ἰθηίσημον, ὃ οὨ ] αὐον δἰ α δέξεται, κα “( Θρζμῦει ὐδοῖς μ' πολλῆς ἔφαι τὴς ὐδιν- 
σίας. Ουσδὶς "ὁ Ὁ ὅτω λαβισσφὸς ἡ δχίδυξος, ὡς ὁ ἐλεήμρν. ἀ εἰ βέλει, λοῖξε. ἕῳ 

το ὦ ἱππανδρομίαις κα Χ γιά τροὶς Εἰκ (αὶ αὐν!ῃμ δωυλ μενα. ἀτεεἰς μέσον τ' ἐλεήμος: 

"αν κν ὺ τε δ 4 οσοό ἐχαιτέφριρ τύτοις ὁ κρρπῦφ᾽ πῶς τῶτοι ἃ ἀπόρτις χροτούσι διίωε- 
χῶς ἢ ὁ ἡειωμαίζυσι, κρινὸν πατέρα δ΄ ᾿σωτῆρᾳ θύμον ὠκῴον ἢ) τίω ἡ ἡμέραν ὠκοεί.. 
γζων χροτήστιγτες μόνον ἀχαίρῳ φυὶ κ ε αἰλογίφ'ῳ ὀρμῆ,ζῷ ̓ ζώτω ἀχαξαλλυσι ὦ ὡς ἀὐπόμ.- 

ϑόφπον, ὡς ὠμόν, ὡς κενόδοξον, ὡς. ἀσελγείας ἡζέκονον κ ὺ πονηρίας ὑπηρέτίω. δλά 
“ὦ ὦ συλλόγοις Εἴποτε τοιούτοι γίνονται λόγϑι, κείνων 28 αἰωλώματα τίζοται, αἱ 

οἰσθάλλονταί αι! ᾿δωπόμα" τῦτων ἢ οὐὶὶς ὕφῃν δμαΐαουυτος ὅτως ὺ μίαρϑς, ὃς, καν 

μυριάκις ὠμὲφ! ἡ καὶ ἀἰπόύϑεσπος, δώ ἔςαι ἐπαρέτης ν ἡαυμαζης. Οιούτν γδρ 
ΩΝ Χὴ ὁ αἴθ τοῖς μιὴ μοτιούσιν αὑτίω ὄφιν ἐπωνετή᾽ ὥασερ δὼ ἡ κακία, ἡ ἡ ἰϑὰ 

τοῖς μετι οὖσι βδελυρᾳὶ, ὸ κατηγϑοίας ὀβάμεφος. ἀζότοι τέ», ὠκείνοις δὲ σὐτϊ (ὦ 

19 λαμθαίοντερ ἐπαυνούσι, πορναι [ λέγω ], καὶ ἀερΐογοι, ὼ ὀρληφα!, ἡ λα κα καχῶς λέχϑυ- 

σι τῷτον ὃ χ ὧὡ λαθόντες πένητες μόνον, δ λα ν οἱ μὴ τῆς φιλοτιμίας Θἰπολαύσαν- 

τις ϑαυμαΐσοντω ἢ φιλήσωσιν πόρτες, 

Αὐδοτωλὸς ὀψεται ἡ Ὗ ὀργεαϑησεται ὥὺ ἀδύνζας αὐτα [βρύξει ῥζακήσεται. 
Τοιϑτεν Ὡϑρότη, ἐπαῆθὲς ἐ Φορτικὸν τῇ κοικίᾳ. ο ὺ )ὸ καϑεύπερ τὸ πὺρ ὠκκαδει ἕὠ 

3 ἀχῥύγαᾳς" ὕτω δὴ ὑ ῃ  Φιλανϑερπία ὧν αἰπὸρ ϑούέποες κα Ὁ ὠμοὶ  παρηξεωύει. ἐλεγο 
»ς δ αὐ ὅθ: κὶ κυ κατη)ϑεία τῆς χαχίας,. ΑΝ δ ορᾳ αὐτὸν συτὲ εἰν τῇ ἢ τηκεδῶι τλο- 
ἐδειτα καιτηλρρησεῃ, ὃ ἐγλυτί βλέναι τῶ φαιδρῷ τῆς ϑὐρετὴς ὄμματ, ἀλλα «ἴω δι. 

ἀγοιαν εδὲ τηκόνϑμον,χαὶ τίω ὀδοωμδιο ΧΩ ὀδόντων ἐπδεικούμδιοι βὔμα 5  ἔζωνεγ- 
κεν ἐλ δτα,' ὀλα τηκόμϑμον μδνον καὶ ̓κατατειόμϑμον. τοιοῦτον ΝΥ ἢ κακία " καὺ εἰφ' 

40 αὐτὰ ἰ α᾽αξῇ ᾳ σκήτοίερι, χαὶ ἐγίες ΤᾺ ἰχρδύματα αὐβικεινϑέων φῆ, πόβμταν ὅν 
βἰτελεξέρρ, ὃ δειλοτόρᾳ, ὀλερύξῳ ζω ἀ σοσχὶ ἔοικε καὶ ϑουλοηῃ μαινομδῴηριᾧν μιν. 
οἰὰν ἢ  «ἰβερεξλημδέ δυμυαςείαν᾽ ὥασερ δζωυ ἡ ἐὌροτη ἐπόιουδμπίον. κὰν γγ. Εἰςέ ἐχά- 

τίω ἡ ἢ περίὰν, κἀν ὉΡ αὐτω τω δεσμιωτηοίῳ, Μ᾽ βασιλθυόγτων 8] λαμασροτέρα, ὺ 
Ομεγίο, ἴΟΠ1.:, Ἀτετ3 πολλῆς 



ΝΕ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 
πολλὴς ἀπολαύει τὴς ἀδείας, ὰ ον γαλζωῃ κρίϑηται καὶ ἀκυμόμτω λιμδβι,δ μόγον νεῖν 
πάορυσα δαὶ πονπραῦν, Δλλ αὶ καὶ ἐν τ σιγᾷν ἀμιιύαεϑαι αὐςδιὶ δυωνἀρϑῤη, χαὶ 
"ω ἐστίν τῆς πογηθλας αἰ πτωτούσα, δίκζων. Ν᾽ Ἄμομο αἰϑλιώτερον δρ, ϑοϑπου ἐν 

πονηρίᾳ ζωύντος, στὸψ, ποὺς τω ϑδυλθύειν τοῖς χρήμασι, ᾧ τοῖς ὁτέρων χατορλωμασι 

᾿δϑυίκρηται, ὼ τίω ἑτέρων δὐδοκί μήσιν, οἰκείλυ τίμωφίθν ἡγῴται, ἡ δύκζωυ αὐτὸς ἑαυτὸν 5 
εἰπαιτῇ, καί αἰξαίνων αὐτιὶ Ὁ (ἀωειδὸς, κα τωτείνων τίων “λ} θγοιαν, δήμιος αὐτὸς ἑαυζ' 

γοόμδνος  Θἶδες Φἰρυτῆς Ἀ᾿αθοολίω καὶ δευύαμιν" ΕἾδες κοικίας ἀἰοϑέγοιδν ᾧ ἀϑλιῴ. 
τήτα. ΔᾺΝ Οὐκ ἐν τύτῳ μόνον ἔφηκαν αἰτοῦ ζᾷ τῆς συμφορφς, ὅλα καὶ ἐν ἔτέροις πλεῖ. 

ὁσιν. ὑεῖ δξζυ καὶ αὐτὸς δηλοῖ ἐπόγαγε λέγων" 
Ἐπιϑυμία αἰμϑοτωλού ϑπολᾷται. τί ἔν, ἐχιθυμία αἰ μϑοτωλών Ὡπολᾷ- τὸ 

7α|} ἀδουμοῦ, φησιν, ἵξαται. ΩΦ “τὰ ἔχιθυμήματα ὠΐ ὁ ζιαῦτα, ῥθυα ᾧὶ πα- 

ὀαηζέγνναι αὶ κα πϑυμία μιμεῖται τοὶ πο γματα,σθονυμϑῥηγὸ Οἰπολλυμϑβηρὺ ῥίζαν 
οὐδ μίαν ἔχυσα. Εἰ ἐνζυῦϑα ζριαῦτα τα τῷ αἰρδοτωλού, νόησον τὰ ἐν ταῤ μέλλον- 
τὶ αἰαΐμ ἡλίκα. Ἷ᾽ δῶ μυὴ ζωῦτα παϑωμδν αὶ ὑμεῖς, ζωτίω Φυλόντες τίω οδὸν, 

ὀκείνδω ἑλώμεϑοι καὶ βαδίδωμδϑμ διδινεκὼς, τίω ἀσφρόλδ, τίω ἀἰχείρωτον, τίω ἡδογὴς ις 
γέμασαν, τίω δόξης ἐμιπεπλλησμένίωυ, τέρω ὠρρινὸν ἡμῖν αυοϑξονούσοιν, τίωυ πρὸς παν- 
τα τῷ Θεοῦ πίω β)γοιὸν ἡμῖν πϑρεριϑέίω, τίω φιλοσοφῷν ωὐρασκθυάξυσοω, τίω τ- 

σαῦτα ἔχεσευ ἀγαϑου, ὅσα Οὐδ λόχος αὐ δα φῆσαι διωυίσεται. 

ϑάγα. ριβ. κ ΑΙΝΕΙΤΕ ΠΑΙΔῈΣ ΚΥΡΙΟΝ, ΑΙΝΒΙΤΈΕ 

ὃ ὅομα Κυρίου. 

ἡψολυ ἐν ταῖς ἡφαφαὶς 5 ἀνων τὐ τῶν ὁ λόγϑς. σοὶ Ν᾽ ὧ τυχὸν 

πορλγλα ὅθην,δλλα ϑυσία τις αὶ πτοϑσφορ οἱ δρέσχουσα τω 
ἢ, Θεῷ, Θυσία, φησίν, αἰνέσεως δοξασει με. ἡ παλιν Αἰνέσω 15 

ὃ ὄνομα τῷ Θεού μὲν μετ᾽ ῳϑῆς, μεγαλιωυωΐ αὐζῷν ἐν αἰνέσει 

| δὴ ᾧ τἰρέστι τωϊΘεῷ αὐἰσεββ μόδον νέον κέρφιτα οὐκ φέροντα καὶ ὁ. 
Ὑ “πλας. αὶ πολλάχϑὴ αἱ ἱεραὶ βίξλοι"τῷτο κοὐ ϑακελθύονται»' 

ὁ ὦ σωξόμϑμοι ὀρ μεγάλων β᾿,σρασησίων τῦτο τορϑσφέρεσι. τὸ ποίδν τϑτ δυ- 

αϑλίαν ἔχει, φησί, τίνιὉ) νἱ ραΐδιον ὸ τωὖν τυχόντων" αὐὐον λύύειν,  αἰνῷν (ὃ Θεὼν αἶ 30 χιών 
αἰκριδως κα]αμαίϑης, δψά καὶ (ὃ πόνον (δ ἐν τῳ ποράγματι, ὁ ὃ κέρδος Ὁ δ δι. 
πορῶτον Δ δ να δικαίων ὁ τοιούτος Ἐχιξητεῖται ὕμνος, ᾧ δεῖ ασοότερον ( βίο 
χατορϑοιώτα, ὅτως ἀϑὲν ὕμψους τῳ Θεῷ. ν))Ὲ} ὡραῖος αἶνος εἰν ζόματι ἀμδοτωλοί, 
δεύτερον, ὅτι ἐἰχὲ Ὁ, οἱ ῥημαίτων ὅβὴν αἰνᾷῷν, δυλα "ὁ “9. ιὲ ποραγμώτων. ὶ τότ 
μαίλιςα ᾿ξπιξητεῖ ὁ Θεὸς (6) αἶνον, ζευυτίω τἰωὐ δύξον. Λαμιψάτω »»Σ, φησι,ὃ φώς 3 
ὑμδ  ἔμιπσόϑαϑυν ΦΜ α᾽͵, ϑοϑΐπων, ὅπως ἴδωσι ζὰ καλὰ ἔργα ὑμδμ δυξαίδωσι (δ τα- 
τέρρι ὑμδμ οὖν τοῖς ἀρονοῖς, ὅτως αἰνῷ (αὶ χερμθίμ. δ τίϑοο καὶ ὁ πσογφήτος ἀκύ:- 

Ἡσι τ... " ῬΚΨΕΙΙ ν ,᾿᾿αᾳιαιΨἂό νιν. νΩἋὍ “} σοῖς τὴς ῥϑηφδιας ὠὐκθινης τὴς μυςικῆς, ζω λανίξει ἑαύτον, λέγων " Οἴμοι, οτι ΑΝ 

“πος ὡν κ) ἀκάθαρτα χείλη ἔχων, φῳΨ μέσῳ λαοῦ αἰκαίϑωρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ εἰκώ. 

μεμα δ τῶν Ὁ τ ϑακελθυόμϑμος ἄνους ὀψαιφέρειν, οἰπὸ Μ᾽ αὐω δυωναἰμεων αὐῤχεται, λέν 4 

μϑς γῶν ὅτως᾿ Αὐγέτε () Κύομον ἐν Μ' ὑὐρριναίν, αἰνῴτε «αὑτὸν πόμτες (Ὁ ἀγίελοι ἀυτϑωτε 

ἀγίελον δεῖ “πνέοϑαι, καὶ ὅτως αἰνάν. μὴ τοίνων τυχὸν τὶ πράγμα (δ ἀνον τῦτι 
Θδναι νομίσωμϑρ : Σϑλὰ αροὶ τῶ σόματος. ἡμδ,β' ὃ βίος αὑτὸν ἠχείτω, καὶ “πε 

᾿ τῆς 

Μωρῇ..-. 
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τὴς γλώῆηρ καὶ πολιτείω βοαίτω. ἅτω χαὶ σιωπῶώγτες δυυναί ἔθαι (ὃ Θεὼ ὑμμεῖν' 

ὅτω χαὶ φΦϑεγὸ μϑιοι σύμφωνον τῶ βίῳ τίω μδιωδίὰν ἐργασύμθα. εἰ τον ὃ. μέ- 

"ὙῸ} ΤΠ μαϑεῖν ὐπὸ τῷ ψαλμοῦ, δ δτί χαὶ Εἰς συμφωνίαν πϑρζῳς χαὶ 

ὁλόκλρον χθο»" ἵσησιν, δὰ ἐ ἐνὶ [ ὸ δύο οἰ φλέγεται, ἀλλ᾽ ὑλουλήρῳ δέμῳ. ἴ 

᾿ὅ καϑοτῦρ ὁ Κράτος ἐνάγων ἡμᾶς ἰρο ὁμόνοιαν ὦ ἀγαπέω ἐν ταῖς δὐχαις, κοίζου ἐπέ- 

ταῦῖε ποιξοϑαι τίω 4 "γίω, ᾧ Ὡισότῆς ἐκκλησίας πείσης ̓ ὡς ἐξὲ ἐνὸς ς ασοησώπου λέ- 
γῳ Πάτερ ἡμδι ὃ, ῷ αὐτο ἡμδὸ Ἑλτάσιον δὸς ἡ ἡμίν" ὁγώφφες ἡμῷ ἊΨ ζῷ ὁ ὀφοιλήμα- Μκετθ.».0. 
ταὐμϑᾷ, χαϑως αἰφίονϑν ἡμεῖς ᾧ, μὴ Εἰσενέγκος ἡ ἡμᾶς Εἰς πειρασμὸν, δλὰ ρ ῥῦσαι 

οἶμαι; Ὥσθτν Ὁ πογηρφ6 πόρταλο ἦ τῷ πληϑιωωτικῷ ἡμϑῥος ὁ ὀόματ, ᾧ χκελδϑων 

9 δὶ ὑκαάφιῳ,κᾷν καθ᾿ ἑαυτὸν ἄρτι, Νὰ τὑοβ ἣν ὠλλφών τὰ ν παγτων τίω ϑυγέω ὀμαφές-. 
μῶν ὅτωκὶ ὸ ἢ πσξηφήτης κονῇ πρζᾳς Εἰς τίω συμιφωνίλν χαλᾷτη τῆς ἀὐχν, ὲ λέγ᾽ 
αἰᾷτε Ὁ ὄγομια Κυρίου. τί δίω υ βέλεται ἡ ἡ παδϑαϑήκη τῷ ἀόμιαιτος ; μείλιχα, δὴ τῆς 
Δἰ αϑέσεως τ ραςατικὸν 681 τῷ λέγϑντος" ανίῆεται δὲ Νὰ ἕτερον. ποῖον δὴ τ; ὧᾳι 
δὲ ὄνομα αν, διξάζεϑαι δ ἡμδι, ὡ ὥφε αἰνοτὸν Φαρεαϑεῳ κὶ “ δρὶπῷ βίουτῷ ἡμετέρῳ ἐσ! 

"“ ζ ἡ τοιοίτογ᾽ βέλεται ὃ ὃ ὸ ἀζέτης πολιτείας ἡμδῦπ τὸ " αὗο τοῖον ὀχρλαμπεν. χαὶ 

ἵω μαάϊϑης δι τῶν ἐξ!νν ὅρᾳ (ᾳ ἐξης. ἐπάγη 
27ὕ Εἰ,φηοὶ, Ὁ οιομμαι Κυρίου Αὐλογημϑέον, Ὡστο τού γε γιοῦ Ὁ ξυρῷ αἰωνος. 

ΤΙ [λέγει ν' ; ὁ Οὐκ ἔσιν Αὐλογηρϑῥοννἐ μὴ, μη" ὶ σύξυξαι ι ὁρᾷς δι καὶ αἰδὶ τὰς ἐυλογίας 

λέτι ἔτῆς αὐτῷ χυσλσύσης ὺ τῇ Φύσει αὐτοῦ. συγκεκρνηρωημῶμτον ϑλά πῆρ ὀχα ἢ  ὁρ- 

ιο ϑεῦπων γουορϑῥης. αἴθὶ ζωυτης αὶ Παῦλος γξάφων λέγει" Δοξάσατε δὲ ἡ Θεθν «Ῥρρρι) 
το σω σώματι ὑμδᾷ, κ ᾿ ὡ, ᾧ πγούμαΐι ὑμδᾷ! αὑτὸς ζοίνων  ὑψυλόο ὅθ1,ὺὴ μέγας,ὺ αἰνεῶς 
χαϑ᾽ ἑαυτοῦ" γένεται ὃ ἡὸ ΧΩ αὐ, ϑο ποις ζοιούτος, στὸν (ὦ δουλεύοντες αὐτῷ ζυιούτον 

ἰθηδεωύων) βίον, ὦ ὡς πλρζᾷς εἶν δώ αὑςᾶν ἐυλογεῖν 1’ διασδϊίω. τοῦτο ἐ ω τῇ 

ἐυχης ἡ ὁκέλδυεν ἡμᾶς ̓  ᾿ Χοιεὲς ἀεὶ λέγειν ἐυχομδῥας" ἀἰγιαιϑήτῳ δὴ ὁγομα συ τουτέρ!, 
"ὦ δῷ τοῦ βίν»ὁη ἡμετέρου δυξαιϑήτω. ὦ ,ὥασερ γὃ βλασφημεῖται χραχῶς πολιπευομδύων 

ἐμδι, ὦ ὕὅτω δξαζεται " Ξρεῦ ““Ὡπλαμρλμομδῥων. δύνων λέγει, τοῦτο ἔς! δῷ πὸρ- 

τὸς καιταὐξίωσον ἡμᾶς οὐνάρέτον! βίον ζῆν, ὡς ἐυλογητὸν, 6) ὦ δνομαίσν ᾧ δὲ ἡμδῇ. 
3. Απὸ λματολῶν ἡλίν μέχρα δυσμῶν αἰνετὸν δι δομια, Κυρίν. ᾿ 
ρὰς τίω χαγνζωὼ ἤδη «αορλναχρνύμδμοι αὐτὸν πολιτείλυ, Κη ὁ τ΄ δανοίλϑντων, ἢ ὧκ- 

30 χλησίας τίω ξυλίμειαν. δω ἔτι »ρὸ ὡ Παλαιεῖῃ μγονἜτε οἰ ο» ἰνὲ αψᾳ,άϊλλα πὸρν- 
ταιλοῦ τὴ, τὴς οἰκουμθμης δὲ ονομα Κυοίν. πῦτε 4) ̓Οὗτο γέγϑνον, ΓΝ ἥ ὅτε ζβμ ἡ ἡμέτερα ἥγα 

ὅησιν ἢ ὡς γε παλαιὸν ν μόνον Οἕκ ἠυλογεῖτο ὧ Παλαιξῖνῃ, ἐλλὰ . ὁ ἐθλᾳστφημιεῖηο 

ἀρῖν ἐ οὖν αὑτῇ χατοικϑεώζας ἴνδαίνς (Δὲ ὑμᾶς Ὁ» ες διομοὶ μὰ βλασφημίαι οἱ ον Ἡσ,ν(, «, 
τς ἐς ἐϑνεσιλνοω: ὃ ) πϑωταχού, τὴς οἰκουμϑῥης ὑμγᾷται δαἷρ δ νὴ ἀδλος αὐοηφήτης δν- 

43 λων ἐλεΐν᾽ Ἐπιφδυήσει) Κύρμος, ταὶ ὀζολοιϑρωσνι πόζς τὰς ϑυου ΟὟ ἐθνῶν, καὶ Σορονγ. β, τα, 

πο) σκιωνήσυσιν αὐτοῦ εξ ἐκοιφὸς κου ὑ που αὐτῷ, ὐξ ἕτερος πάλιν Καὶ ὧ "ἡμὸν συν βοφ- Μαλαχ, 4. 

σονται θύραι, " ὁ οὐκί ανά «ται Ὁ ϑυσιαφηελόι ΑΝ ϑωροὸρ, δὴ, ὡἰιπὸ αϑαηολῶν ἡλίου " "5: 

μέδρι δυσμών Ὁ ἃ ὀνομιαι μὰ διδύξαςαιἐ ἐν “"ἷς ὀϑνεσι,ὺ ἐν πϑωτὶ ὕπῳ ϑυμίαμα πρρϑσ- 
ἄγεται ῷ ὀνόματί Ϊ μοικαὶ ϑυσία καθαροί. ὁ ὁρῶς πῶς κοτέφειλε τὰ ᾿σδαίχᾳ χαὶ ἔπαυ-- 

49 σερὼ πὸρταχοὺ τῆς οἰχφυμϑίτης τῇ τῆς ὀκκλησίας τίω πολιτείαν δξέτεννε καὶ Ὁ τίω λουτρεί- 

ὧν παρ γαεχήρυξεν. 0 ̓ γ ζωτα λέγων αὐδοφήτης, μ(ν (τ τίω ἐπϑθῥοδὸν 561 γίω ὧκ Βα- 
Ουλάδις. Ὁ! ᾿ διοὲ τϑρο ζυτα ποξρεφήτευσε ὅτι,“ γα μὴ ᾿ Εὐπωσιν (Ὁ Ἰνϑοῆοι στ ἐ- 

κῴνον λέει τ τ' συγκλεισμὸν, ὠκείνζω τίω ἐ ἐρήμωσιν τίω ἐν Βαδυλώδι. τ' μῷ γὰ» δ Ὁ λυ- 
ϑίώαι 



«Κορ. 

Ιερεμ. 

ιᾷ 

γ8» ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

ϑἰῶαι ὠκᾷνα, ᾧ Ὠχὶ τίω “ασολτέροιν αὐςβν ὀπθμελθῷ πολιτείαν, ζωῦτα ὁ" ΑἸγελές χιληΐ 

φυσι, δηλοδ τίω ̓ ἐχὶ Οὐεασασιανοὺ ἡ Τἴτο ιμονϑμζω ἐρήμωσιν, θ᾽ ζιὺ οὐκ ἔςαι λοι 

᾿πὸν τῆς ἐρημίας ὀκείμης μεταξολή τις. διεδέξατο γὰ ζὰ τῆς ὀκκλησίας πράγμα. 

γε, 

τα. ὁ 9 Φησί, ω μέγα ἴε ὀγομαί ΓΖ ""ς ἐϑνέσι ̓ τυτίςιν, ἐνλογηνϑμον, 4. τὸ βῴ 

εὐ) ύμνυ νϑμον᾿ ὧασερ ὼὁ οὐ ῦϑα, Ἢ Αὐλογημδῥον ὧ ὀὁγομια Κυρίου. , ων 

4 Ὑνηλοὸς ἔχτ πόρτα (αὶ ἔϑνη ὁ Κύριος. Ὁ 
Οἷμάς πάλνζᾳ ἔϑγη δεριϑμα τὰ τίω λτφείαν, καὶ ἐγ ἑπλοῖς ἕν καὶ δυο χαὶ 

τεία, δλλαὶ πλύτα τὰ κτὶ τίω οἰκαμδῥώωυ. “ἰ ζχύτης τὴς πσφηφητείας σοιφέςερρν; 
πῶς ὃ ὑψηλὸς Ὠγγ πόμτα (κα ἔϑνη: ὅτι μογαλιούομϑμ αὐΐον, αὶ πσφϑςιϑώτες αὐτ νης, 
(ἀπαγε)δλλὰ τοῖς δδγμιασι,τὴ λοιτρεία, τὴ «αοἭσκεινήσει, τοῖς. ἄλλοις ἅπασιν ἐδὲν ζ,. κιὸ 

“πεινὸν οὐγνοοιύτες, καϑαί αν» (ὦ Ἰνδοῆοι, δλλ᾽ ὑψηλότερα πολλῷ αὶ μαίξογα. τοιαύτὴ ὃ 
᾿αὕτη καὶ πολῆ εἰ ὅσον θρανος ὃ γῆς ὑψηλότερος, οσῦτον αὐτὴ ὃ πολαιὰς. δ] φησιν ὑψελὸς 
Ὠχὶ πόύτω τὰ ἔϑνη ὁ Κύριος καὶ γὸ μ᾿ Ἐ ὑψοιῶ αὐνὲ δχρὶ ὃ λατρείας, κακεϊοίσμον, τ 
ἡ ζωτα συγκατάξασίς ἔην. ὡςε κἀν Ἶ ἐν τῇ παλαιά ὑψηλότερα, δλλαὶ ἢ ἀξίας αὐξ 
χαταδιεέςερα ἡ ζωωτα Παῦλος δολῶν, ὀχατέρας ὃ γνώσεως Ῥ το γι" πσηο, τε τῦτε ἐσο- κα, χ στηκῖν 

μϑβης ὧν ὅν μέλλον, ὃ δρέφορον παοιςαὶς, ἐλελν᾽ Οτε ἡ μοννήπιος, ὡς νήπιος ἐφιοϑήον, 
ὡς νήπιος ἐλογιζόμυν᾽ ὅτε ἢ. γέχθνα ὀϑήρ, καιτήργηκα τοὶ τῷ νηπίσ. χαὶ πάλιν ἐκ 
μέρως γνωώσχορϑμ, γαὶ ὧν μέρας πυδοφητεύομϑμ,ὺ βλέπομϑν αρΉ δὶ ἐσύηῆοϑυ ἐν αἰγίγγ- 

᾿ματί, τότε δι παρήσω πον ασοϑς πυδύσωπον. δείψυσι ὙῈ} ὅρα τ ύτυ, τι τοσῦτον ἀφέφι.- 

.κϑ, 
ἤσω 

 χρνὶ γγαίσις αὕτη τῆς ἴστε; ὅσον ὁγήκιος τῷ ἐλϑύντος ὀυδρὸς Εἰς ἡλικίδμ τελείλυ. 29 
᾿ 

Ἐπὶ τους υἰρρινοιᾷ ἡὶ δῦξζα, αἰτεῖ Ἐπειδὴ αὐδὲ αἴνε χαὶ ὑψῳς διολῴθη τῷ 
“ “ "ἡ ! 4". "» πὶ ε 

τὴς πολιτείας τῆς αἱ, ϑοφπιης γθορμδρν, χαὶ πὐρήνεσεν υτὸς ὑψοιώ Φ Θεὸ, ὅτως αἱ- χνι, 

γᾷ, ὅτω μεγαλιώψ, Εἰς μείζονα. κὐδοτρεπομϑμος φρετίων »δεύψυσι χα) στ τῶν» γθεταὶ 

μώλιξα. πῇ δῶν: οὖν τοῖς ϑρρινοῖς, κὰ Δ ὅφν  δύξα αἀὐτυ, μάλιξα γὰ 
ἀνγίελοι δόξαζυσιν αὐτὸν, Οὔκ Ὥστδτὼ οἰκείας Φύσεως μόνον, διλλαὶ χαὶ οὐσὸ τὴς Αἰ 6- 5 

κογίρϑμων δυ, ϑοϑσπων αἰ ποαχοῆς, Α(Σ ἀχριξείας τὰ πορλςγματα το ὀμύοντες. 86 
φησι Διειυατοὶ ἰοαὶγποιοιεῦτες Τ' λθηϑν αὐτῷ ἡ οὖν τοῖς ἐναήελίοις ὃ ἐκέλουσεω ὁ Χο. 

σὸς ἔνχεοϑαι,καὶ λέγην, Γενιϑύτω Ὁ ϑέλημαί σν ὡς ον ἀρανῷ καὶ θχὶ τῆς γῆε᾽ τυτέςν, 
ὥασερ ἀγίέλοι αὑτὸν ἀἰγιαίζυσι πονηρίας πάσης ἀπηλλαγμένοι, δγοοτέω Ὁ) μετιόντες 
αὶ ἀκριξείας " ὅτω δὴ κουτα ξιωθείηρδμ χαὶ ἡμεῖς αὐτὸν αἰγιαϊξ ψ.. αἴδη χαὶ ὦ’ δηλώϊ γ9 
τῦτο ἐπήγαδι, Ὠχὶ τουὶ ὀροινουῤ ἡ δόξω αὐτῷ, Εἰπων μὴ "» δὰ μόνον εἰν τῇ Ὑὴ ἰϑοῆς 

τα ΚἸίσματα ζυτα ζαᾳ' ὁρωώϑνα, μυνδὲ τω κτ' 4 ϑρανὼ ἐνταξίδν᾽ λῥάαζυϑι το τῷ 

ὐπὸ ἦΜ αἰοϑηΨ (χὶ τὰ νοεῤᾳὶ, ἐχὶ τὰ καίλλη ἢ ϑσιων ὠκείνων, ἔχὶ τίω φαιδρύτιζᾳ 

τῦὺς πολιτείας ὀκείνης χα! τε Εἴσῃ πῶς οὖν τοῖς ὠρφινοῖς ἡ δόξα αὐτού, 
ς Ἰίως Κύολος ὁ Θεὸς ἡ δά, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικϑὲν, κα; τὰ πεν ἐφορώ. 5 
ἄρα ἐ ϑυκεῖ μέγα {ἢ ὃ Εἰρημδῴον» δλλ᾽ ὅτὸν οὐνοήσῃς αὐἰϑὲ νος Εἴρηται, σφϑ- 

δρα δὴ καταδιές. τως, ὅπτερ ὀλολϑν» ϑ “χοῦ μέλρα ἿΨμ ῥυμαΐτων ἵξαοϑαι, ν᾽ λϑαξαίν 

νειν τῇ ὀζχνοίᾳ. πῶς γὸ οὖν θρανοῖς κατοικεῖ ὁ “- Θιρανὸν αὶ τίωυ γἀϊ στλνραν; ὁ πόρτα 
“οὐ δῶν το λέγάν, Θεὸς ἐήϊζων ἐγώ Εἦμι, ᾧ ὶ Θεὸς πόῤῥωθεν; Οὐ μοτρήσακ τ ἕρᾳ- 
γὸν ασιδα μὴ, ᾧ τω "» δραχί; ὃ κατέχων τ γῦρον τῆς γῆς; ἀλλ᾿ η πσϑϑς Ιχδαϊαε 49 
ἐῶ αὐπτῳῦὸ λόγος, δζὶ τῦτο τέως κέγοη) ὅτω δ λόγῳ, κτ' μαιρὸν λύαίγων αὐ» δ" τίω 
οἰ ϑϑοιὸν, «)ερών τίμ γνώμέωυ, αὶ ὁεξιζάζων ὑρέμα. ϑζγ' δὴ τούτο συ᾽οὴ ἀπλώς 
Εἶπον, ὧν ὑψηλοῖς κατοικϑᾷν, ὸ τὸ (ῳᾳ πιὰ ἐφορών ̓ αλλα πσξλτερον Εἰπὼν, ἧς ὡς 
ΝΣ Κυρμος 



Εἰς ᾧ μι. ΨῬάγα. γ13 

Κύριος ὁ Θεὸς ἡμδυ! ὅτε ἐπήγω. Εἶπε ἢ ἐκᾷο, δηλαῖν φἦος ἕνεκεν ὦ δυτενεῖ- 
πε ΓᾺ "Ὁ Τὶ ἀὐϑένειον Ὁ Ια δα χήν, ασολς ζὰ ἀϑδωλσ., ἐαλονμϑέήωυ, ὲ λαοὶ ΚΟ σ. 

κυγούσαιν (ἄν; ον τύποις ὦ ναοῖς συγκεχλεισμένος" δζρ δὴ τοῦ» χὺ κῷ μορὼ ψίοῦ σύγ- 

κρίσιν ποιφ' ταί, καίτοι ἀσυγκρίτως αἰπθύπων ὁ Θεὸς ὐὐδξέχε" ΧΩ τοῦ τίνυ αἰοϑέ- | 
μιν “ἣν αἱ αἰχϑυόντῶν, ὁπρ ἔφϑίω Εἰπὼν (ἐ »» παύσομαι (ἰωεγῶς [ αὐ λέγων) 

ῥιϑμιζεῖ ζν λθηϑν. ᾿ ἐζήτει ὁ οσπῶς ἀξιον τι τῆς δυξης Εἴποι ᾧ 9 Θεϑ πέως, αὐλλ᾽ ὅ- 

πὼς κείνοις χώρητον Ἄρτι ] δου δὴ τουοχν κὺ μικρὸ αὐτὰς ὀῥατει" τ ὅμως συνῆν ὥ. ] 

τως ἐαπομῦμει τὴ ἡ (α πειότητι,δλλαὶ αἰσνοίρωι παλιν ὑψηλότερα νοήματα ἕτερα. 

| 

ὉΛ 

ὨΝ' »ὰ» Θἴπω, δὲν ἐν ὑψηλοῖς κατοικδυ, υσι ᾿ὠδπενα ἐφοραίν, πάλη ἔχι ὃ ὑψη- 
10 λότερον ὦγων τ λόχον, ᾧ φησίν᾽ Ἐν φν ϑρφινῷ ὃ ἐὶ τῇ γῇ 

Δεικμος δὰ πϑυταγοῦ ὅς, κάχεῖ ὺ ἡ ὠξώβα. ὃ γὸ» ὡς οὐ ἀρ ἐν δεινῷ συγκχεκλει- 
σμένος ποῤῥωλεν βλέπει ΟΣ τῇ Ὑὴ » δυλα πὺμταχοὺ παρὼν, καὶ πᾶσι αἰλικάμε- 
ὩΣ εἶδες πὸς κῦ μιαρόν. σήερφι τίω ἀφένοιαν δὰ ἀὐχϑυόντων, εἶτα αϑαςήσας Δ᾽ τὸ “Ὁ γὴς , 

Τὰ οατέωυ ἀ ᾧν βρῳγῷ «εοσηλώσας, παλιν μεέϊζίν τι φόνταζεοι τὐοασκϑυάσας, ᾿ 

15 ἐφ᾽ ἕτερον ἔρχεται δεῖγμα τῆς διυναιμιεως εἰσιν, λέγων" 
ό Οὐ ἐπίρων στὸ γῆς «ὔωχὸν, καὶ τὸ »αρίας αἰυγῶν πύντα. 
Μεγάλης Ὁ διωυάμεως μά ̓σφόδρα ἀφάτα, ὃ πὶ μικροὶ ἐπαίρειν. ̓ δηωχοδ μδῥ Ἱ 

πιὸ ς Ὁ οὐγαντίον τίϑησιν ἀ ἄλλος, ὅτι καὶ 'ζᾳ μιγαῖλαι (απειοῖ, λέγων ὅτω" Διαιρων (ἀώ- Αμώρ 4.0. | 

πέμμα Κχὶὶ ἰαευυ, ἡ ἡ λαιπωεία ἔχ!ο ὀχύρωμᾳ ἐπάγων. ἐζῦλα μδ ΤΟΙ Εἰ 

20 ὅ7| τοὺς μικροιρ ἐπᾶραι δυυύαται. ἔς! υϑὲ ὄξω καὶ ᾿ χαϑολικὸς λϑρ Εἰδὲ τις καὶ κῦ 
ναγωγ ἀμ αἱ αὐτὸν ὀκλαρῶν βυληϑείη, ὄψεται τῷ 18 ὅχὶ Ὁ ἐϑυ γοόμϑμον" ἔφατ τῦν 

ἡ" Ἐχὶ τὴς παρυσίας. τῷ Χοιφοῦ. “ἱ »δρτῆφη ἡμετέροις φύστως τὔωχότερον: ἀλλ᾽ ὁ- 

ἫΝ αὑτίω Ἰγήρε χαὶ ὀϑήγαγε μῷ τ ΣΑΣ ἡμδὰ εἰ ἐς φρανὸν καὶ (ὑμυεκοίλισεν Εἰς ἢ 
πατρικὸ ἑϑεύνον. Καὶ ὐπὸ κρωρίας ὀμυνῶν πένητα, " Τϑκαϑίσαι αὑ-- 

᾿ς τὸν μετὰ ἐϑοχόντῶν λσιοῦ. αυτύ. 

Κοαρίαν ονζῦλεο τὸ  ὀὐτελές λέγη, ἡ τίω ὀκῶϑῳ αἰϑρὰν γνουϑμίω μεταξολίω, 
δεικρες ὁ7τὶ παῦντα αὑτῷ ραΐϑζᾳ ὁ δὔκολα. Εἶτα ἐφ᾽ ὅτερον ἔργεται μεῖζον. ποῖον δὴ ὅν 
ὅ ἐζᾳ φράγματα μετουλεῖναι δυυύαται, συ νὰ τίω δ) τέλει Εἰς ἀξίωμα μεταςῆσαι 

μένον, δαὶ ὼ αὐτῆς τῆς Φύστως μετοιϑεῖναι ἕδυ όρρες, ἢ φεΐφαν ποισδ! μι τέρδι. 
30 ἥπερ ἐπήγα ν᾽ 8 Ο κατοικίζων σείραν ὧᾧ οἴκῳ, μιγτέροι Ἰλὶ τέκνοις ϑυφραι- , 

γομδύζευ" Οπερ γέχϑνεν Ἰλὶ γῆς ΑἼνης, ὑπερ γέγθνεν ἴἸλὶ μυείων ἑτέρων. Εἷς 
δὲ ὕμνον απηρτισμένον᾽ Εἰρδοὺ ὕμνον πεπλυρωμϑμον. Εἦπι ἀμ ἐχλογήα κατορθϑθαι, 

τῇ ἡ οἰκουμδύῃ᾽ πώς. ἢ Ισϑαῖσμος παύεοϑαι μέλλει,πώς ἡ ἡ ' χαμὴ ηἧς ἐκκλησίας πολιτεία, 

Δἰϑλαμέπειν, “πώς ϑυσία, πομτειγο «ὐδοσαΐγειϑαι. Εἶτα ἀξιύπιρον ποιῶν καὶ τὸς πα- 

3, χυτέρρις ῷ λόγον, Ὡπὸ ὕμήδη γεομδϑων καὶ αἴδὶ ΜΕ μελλόντων βεξαμούται. δὴ λέ- 

γότϑνε ἐς! μή ἀπιφήσῃς, ὀὐϑενπε, στ ὕσαιτη ἔ ἐξα! μετοιξολὴ, ὁ ὦ αἰπτεῤῥιμμώω 

ὄϑνη εἰν δυξὸν ἥξει μεγίφην. ἐχ ὁράς χαθ᾽ ἐ ἐκοίσην ἡμέραν ζωτα γυόνδμω ὧν ὦ.- 
πεποὺς  ὑψουμδύουρ ἡ ΚΙ ϑργόντων καιϑηνδύοις ; όγ ὁρᾷς τέω φύσιν πηρίμϑμίω καὶ Ὁ δι- ' 

οβδουμϑμίω; φείορις μητέρας γνομϑμας: : ζοιούτόν τι αὶ ὃ αὐϑὶ τὸς ὀκκληδίαρ (ἐνέβη, «ε- 

ἰὰ φ ὦ, δλλ᾽ ἐγμε» μήτηρ τέκγων πολλών. δἰ Ἁ λέγη ὁ. σαΐας ̓Εὐφορίννν σεῖρφι αὶ Ησινδια, 
Ἵ ἐτιῖσα, ῥῆξον κα [ἢ βόησογὴ ἢ Οὐκ ὠδίνεισαι᾽ ὅτι πολλαὶ τόκα τῆς ήμα μαῖλδνον, ἢ “ἦβ ἐ: 
Ῥύσης ᾧῷ λύδρα᾿ τος ὠκκλοισίας, ὡς ἐσύμϑμον, ασοϑωμαφωνών. Ν Τρ χαὶ 

᾿ὧ ογυυϑα όλϑν χρτέλυσϑ, τίου προφητείαν ἐξιοπιδὸν ᾧο τε γ δὐτοφύναρ, 

Ὡσὸ 

": 
ξ 

αἰ ΞἜασ, α«,64.κ, 
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σὸ βηδὴ ἀρομϑέων, το Τὴς μεγαλωσιώης αὐτῷ, πόρτα “γὸ, ὑσου δὺ δοξη ᾧ Θρῷ, 

βάδια ποιῆσαι. χαὶ ΝῚ φύσιν μεταϑεῖναι διώύαται, καὶ ζοωπεινότητω μεταζα λεῖν δὶ, . 
Μος,καὶ δἰορθῶσαι ὥπυς. ζυῦτ᾽ δῶ Ε ἰδῦτες ἀπόμτο, Εἰσενέγικω μϑρ ζῷ χἷν ἑαυ. 
ὟΝ, καὶ πάσης ϑἰπολαυσό θα δόξης, καὶ πσοϑς ἀζατον ὑψος αϑαξησόμεϑοι,, τῆς μιπῆς 
ὡσπολαύοντες τῷ Θεού" ᾧ ἡ δῦξα, χαὶ ῶ κρ οτος, τῳ" πατοὶ ν ῷ “ῳ ἡ τῷ! ἁγίῳ πνεύ.. ς 

ματι, νμῶ ᾧ «εἰ, Εἰς ὧν αἰαύνας “Ψ)' αἰώνων. Αμάν. ᾿ 

ψάγα, μγ. 1 ἘΝ ΕΞΟΔΩ ΙΣΡΑΗΛ ΕΞ ΑἸΓΥΠΤΟΎ, 
οἴξκιυ ἸΙωκως ὧκ λαϑ βώρξαρν, ὕ» Ἐϑμήϑη Ισδαία αἰγίασμα αὑ.-. 
τῷ, Ἰσρμήλ ὄδξυσια αὐτνῦ. 10 

νὰ Ἐγολίω ὀγζύλο τῷ Θεού φραύτητα " εδοτυρᾷ ἡ ἡμερότητα. χδρη 

ζ ποίαν δὴ ζωυτίωυ ; ὅτι αν ὅτον δἰποδείξεις πϑρερθαϑιος τῆς οἰκεῖ: 

"Ἶ ας διωαμεως, τότε απποιτᾷ τέωὐ πσροησκιωύησιν. “τὔτο γὺ δυλων 

ζν ἐλένν, οὖ ὄξοδιῳ Ισραῦλ δξ Αἰγύπῆν. ὁ} τε ἔδειξε τίω ες 

δὴ δυωύαμιν αὐτο δορὶ “ἦμεν Αἰγυτῆῳ σημείων, δα Μ ὧν ἐρήμῳ, 
Ἂν τ ὅν ὧδ ζ τὰ (Ὁ λαὸν ὠχκειώσατο. τϑ»» ἡ ἔχὶ ἃ Αδαμ ἐποίησε. πσοῬ- 

τερϑν γὸ (ὃ κόσμον" ποιήσας, ὁ δείξας ἀντ ἡ τὴς σοφίας καὶ ὃ διωμίμεως τίω ἰοαμω, ΝΕ 
ὅτω (Ὁ ὁ, ϑοφπον" ἔπλασε,  τίωὐ πυδϑσκιωησιν ἀπτήτησεν. τω ὶ ὁ μονολμὴς ἡὰς λὐτέν, 
τῷ Θεού σημεῖα, παρ τον τ ραούμϑμος πολλαὶ ἡ πόντοδωποὶ ὅτε τίω πίςιν ἀπήτε, 19 

Αἰ ψ,τοι στο τοῖς μϑβ ὠξρχς πατδοσιούσιν, ὧτε σέκ ἔχουσιν ἐὐτύ οὐγέχυρᾳ σὴ «. 

πόδειξιν “τῆς ϑαότητος, Οὐκ ἔλεγα, πιφεύετε ὃτί δυυύα μι! π᾿ 829 ποίησαι, δαὶ μόνον ᾳ 
σημεῖα," ἐδείκψυ. ἐπεὶ ὃ πομτουχοῦ τὴς Παλαᾳιρίγης αἰ πσομψήματο Ὁ ἑαυ διυάμι- χὐνϑαὶ 

ὡς εγαπέθε», σώματα πεπηρωυδμώ δορϑών, κακίαν δξελαύνων,αἰδὶ βασιλείας Δἰ9- 

λογόμϑρος, (βυ; σωτηολώδεις Ε ἰσοίγων νόμιας" τότε αὶ Ἢ πίςιν αἰπήτει αγδο οὶ Ἔ ασξσ. 15 
ἰγτωγ. ὁ ,ϑοοποι νϑὲ δ πσδότερον οὐῆχεν ἐθελῦσι, αὶ τῦτε δυεργετᾷν Ἐχιχειρούσιν' 

ὁ 5 Θεὸς ὐπὸ δ θὐεργεσιών αὐῤ χε). ὁ“ λέγω (ὰς ὠλλας ἐυεργεσίας, ὑπεγεὺ ᾧ) 
ζαυρϑν αντον αἰ πσέμεινε, ἢ το τὴς οἰκϑυμδμης ὡκσοίτησε, δζρὸ ΝΜ ἔργων Ἐχιδειξάμε- 
γος δ χηδεμονίδν. ὧν» οριω ἡ οψαλμωδὸς ογζωῦϑα δυλων ἐλεΐω,οὺν “ξόδῳ Ἰσραὴλ 

δ Αἰγύτῆν, οἴου ἸΙαχωδ ἐκ λαοῦ βαρξρου, ἐλιμήϑη Ἰσδαία α'γίασμω αὐτϑ᾽ τυτίςν, 19 
ὧὖν τῇ ἀξόδιῳ, ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ, οὖ τῇ ἐλθυϑερία, τῆς Αἰγύπ]α. ἢ ἐχ ἱπλαίς Εἶπον 
Αἰγύπῆε,δλλαὶ ασοοσέϑηκε,λαϑ βαρξάρν, ᾧ ὀνόματι ἢ πολεμίων ᾧ Θεξ δἰ κηδεμι- 
ν͵λυ ἐνδεικψύμενος. γὺ χαλεπῶν ἐκείνων,ὃ ἀϑημέρων, ᾧ βαρξαφικώτερον διακειμένων 
Αἰγυτῆίων οέκ αὐ ἠδεωυήϑησαν ὠπαλλαγάσα,, Εἰ με τῆς κρᾳταιὰς αἰστήλαυσον χί!- 
659, ὸ τῆς δύξιως τῆς αἰμούχου. Ὁ Νὴ ϑϑηρφάων στιν οἰ γοκωτερνι,καὶ πέτρας σκλυρῤ- 5 

τορϑ!, μυρίαις ποιόνϑμοι πλιηγοῦς, καὶ σέκ διδόντες. Εἰπων τούιω τῶν λφθν 
βωρδωρον, ἔδειξε τοῦ Θεού τῆς διωαίμεως τω αἱ πιροολίω, ὅτι τὸν δυτὼ βαῤ- 

ζωρον, τὸν ὅτως ὠμὸν, νιῶ (ζ ἔπεισε, νι 3), ὁ ἀΐξοντω κατίωμαἴγχασεν ἀφῴναι ὧδ δὼ- 
λύς, νὸ Φιλονεικοιιῦζαις ὕφερον τῇ ϑευλθίοση ϑρόδωκε, ἡ ὅτω (Ὁ) λαὸν ἠλθυθέρωσν 
ἑαυ. Ἧι δέ ὅθι, ἐλλιυήϑη Ἰσδαία αἰγίασμα ἀυτεῖ δὐτὶ τί, λαὸς αὐτῷ λατφθθων, λθ0649 
εὐτῳ λϑαχείνϑμος, λαὸς αὐτῷ φκειωμδέος. ἁγίασμα ὃ κυρίως ἐλέγε ὁ ναῦς ,(,ἀ- 
δυτα, τὰ ἅγια ΟΜ αἰ γίων᾽ καϑούα ὁ Ζαλορ ας Εἰσαγή τινας ἐρωτώνζᾷς Ἃ λέγοις, 

Εἰσῆλϑων ὧδε ὃ ἁγίασμα; ἢ νικεύσορϑμ ; αὐδὲ νὴς ἐπθμόδου πῆρ κιδωτῇ αὶ ἡ ̓ 
μων 



Εἰς (ὸ μιν. ὕάμ. 755 
ἀπύτων δυο, ἐδνήϑη ἰδεῖ αἰγίασμα ἐπ. ΚῚΣ, γ᾽ τῦτν ἀχϑαρτὸς ὡς 
ΓΝ - οὐγωγῆς, ἡ χῶροι. ὕὴ 5 {) ἐπλμῆλϑῳν ὁ λούοῤλέενν αὶ πόλις ἁγίασμα. ἀντ" τυτέρην, 

. ἀγίασμαι. ἥτετο 9. σ᾽ τὴς ἐποτείας, ΟΝ ἣΜὉ ϑυσιώ γ, ΟΥ̓ΚῚ τῆς λφιτφείάς, “5 τὴς 

ὅν , ἁγιαςίας. Ισρκὴλ ὀζυσία αὐτῷ. ᾷ ὄφιν ̓ Ἰσραήλ δξυσία αὐτο; ὑποὺ 

Ῥρχίω τίω ἀδι φησι. καήτοι πᾶσα ἡ οἰκϑυμδμη “πὸ τίω Ὡρχίω ὠω 

(αι ἐν, δλλ᾿ ὅτοι κα! κουτ᾽ οἰκείωσιν ̓ ὩΝ χαὶ πσρλφητείας ἐδέχοντο , καὶ διε- 
λέγε ὐζοῖς, καὶ πὶ κατ᾽ ἀὐφες φκονόμει ποικίλως. ὺ χαθ ὃ ἐτερϑν ὃ Ὅπιν λαὸς τι 
ἐχρηυμαΐζε. ὀγδῤτα γθματι τῷς ὠκείνν πολλαΐχις ἡ Εἰς πολέμους ἄξηεσαν, καὶ χαὶ 

πολλώ “μ᾽ ἀλλων ἔπορ ον. βωρξωρυϑυ δὰ αυςἂν' ἀπαλλάξας γερά, καὶ Ὁ τῦ- 
ιο ἐρονίδο, κα Ὁ δουλείας, ἡ κοδυίου ἐείτν, ἢ «ὐὔθανόμιν γνώμης, γέγϑνον αὐ βασι- 

λόύς. απ γθιὦ Ὄ ἡ ἡ λαγρ ϑιχαιολογϑύμϑμορ, ὃ δεικρε δτί σσεύτερων τοὶ σῇ ἑαρζο, 

ως 

ὕπιδωιξαρϑρος ἃ ἀπήτιι τὸ κ᾿ ὀκείων, ἔλεγε" Μήέι ἐβημοφ ἐγνόμδυ τῷ οἱ οἰχίν ἰσρᾳήλ, ἵερμιβιλα, 

ἡ γὴ ἢ κεχερσωνϑρ ὁ ,δ3 λέγ, τὔτοες!" μὴ ἀκώρπος ὑμῖν ἐδνόμάυ: ϑ ἐ μνεία, αγα-- 
9 Εἰς ὑμᾶς ὀπεδειξαμόω; 5 τίου φύσιν αὐτέου μετέράγον: δ τὰ σοιχεῖα.. πσοϑς τίω 

': αὐ ρεσίαμ υμδϑέ ὀῤῥυϑμμισαι νὴ ὁ δχεγωγάὺ ὑμὴν ἐμθοισαμόωυ αἰ, ϑου πίνων ἀπηλ-- 
λαγμδμίυ πόνων; δ» τῦτ Εἶπε, μὴ ἔρημος ἐδυνόμδιν τῷ οὔ οἰχὼ Ισραήλ; τατισι, 

" ᾿ μυοίας ἰώεγχᾳ καρπηες: ; ἐλθυϑερίαν Αἰγύπῆου,ὠπαλλαγάω βαρθαρων, ϑιυ μα 

ἔπίδειξν, τίω ἐν ἐρήμῳ ἀζωγωγάὺ, τίω τὴς Παλλαικίνης κληφϑνομιίδμ, τίω ν᾽ ἐδιῦ 
χρύτησιν, πὸὶ (μων Ὅπαια, ζὶ ἐπαλλήλοις νίχας, τὸ θαύματα τὸ ἐαὔονίδοξα, τὰ 

1ο γερας,α τὰ ἰ((μυεγο, τὴ τὴς γῆς Τ Γ᾿ Δετηείλυ, ὅλοις ὑμδ τίω Ἐχίδοσιν, τί ἡ πόμταηρ δ 
οἰκυρδίης δόξόν, ἐτερα μυρία. Εἶδες ὥν καρποις τῷ Θερύ. αἱ τῦτ ἐπήγαγέ᾽ 
μή γυ Ὁ ἐλνεμάω κεχερσωμϑῥη: τύτέςν, αὶ μυοίυς ἐδρέψαοῦν Δ ἐμοῦκ καρποιᾷ, Οζι 
ἠυλθγησοι τέω Εἰσοδὸν υμδῇι αὶ τίω ἐξοδὸν ὑμδι : πὰ ποίμνια ὑμδὰ Ὁ “πὶ βυκόλια ὁ ὑι 
εδ, ᾷ)α! ἀρτοι ὑμδκ ὃ ὑδῳρ ὑμδά, οὐκ ὧν ἀσφαλείᾳ χατέσησο 8 πᾶσψ ἃ χειρω- 

ὼῶ 4 τας Θἰργασείμέιυν Φοξερρες ὶ  ἀἰμαιγρερ,θιχαϑοίν πὸ πηγῶν, τέθμτοι ὑμῶν ἀπεῤ- 

μι (ᾳ σὺ τς γῆριζα ῳσπὸπν ᾧ εἰρανοῦδι,Ἱ » Τ' “Ὁ ὁ ΕἾΝ “πὸ μάλιφα δεήψυσι,ὃ “«Ὁ3- 

νῷ αὐπονκόων, ὃ κήδεοϑαι καὶ ὦ φροντίζειν, δα καὶ ὁ Χοιφυςἐλελμ ̓  Οὗ ποιμζω ὁ 

καλϑο, Οὔ Εἶπε, τιμάται ὑεεαπεύεται,δλλ αὶ, τίω ψυχίω ἄντν" τίϑησιν Αρμ 

πορϑβατων ὅτο 2; γτο ποιμαντική ἔχιφήμωι, ὃ ζᾳ αὖν δ αϑρορῷΣ πὶ τα ἢ ἀρρομθῥων 
40 μεφαμιψῷν. διτῆν Ὁ» ὄφιν’ ἰα 9ο τοῦ ἐφὶν ἀργων μάλλον: δὲ ῃ ἰαξξγ πλέον. ὁ Μ“ ἅ ὦ ἰαΕ)ς 

τῇ τέλψῃ τέω σωτηράλν «ἰξεποιξται. ὁϑ ἀργων ὧν τοῖς ἰδίοις᾽ καδορύοιρ᾽ δια χαὶ ὁ 

Χρισὺς ἐ ἐποίησε, ῥαπιοϑεὶο, φαυραϑεὶς,πὶ μυρία παθῶν. ΠΕ Ὧ Παῦλος ὁ ἔλεγε" Καί γὺ Ὀδ,γοῦ 

ὀΧοιρὸς εἰ ἐχ βαυτωΐη ἡρῦσιν, λλώ καϑῶς γλφααῆαι, (ὦ ἀειδισμοὶ ἿΜ ἀμειδιζοντων σῃ 
ἐπόπεσον ἐπ’ ἐμό. ᾿δυυποίνωυ, μᾷλλον ὃ Ὁ ὑ τοφο μυρίας τίϑυσω ὠνῦθα Δλερτεσί- 

ἤδνη ἀρ ὅτι βαρβάρων αἰπήλλαξεν, τί τῆς δϑλοτοίας ἠλδυϑήρωσιν, ὅτι δουλείας" ἀἰπήλ- 

λαΐξεν,δτι τ πόνος ἔλυσῃ ἡταλαντωαίας, ὁΤΙ μωρία λειύματα Εἰργαίσο», Εἶτα ὅτι ὁ 

ἁγίασμα, ἀγτν αὐτῶν χατηξίωσι )νέοϑαι καὶ ὸ αὐπνηκίως. καὶ γὺ ἡ τῦτον μικρὼ 8). 
ἐῤγεσίας Εἶδος, ὦ ον τάξει ΡΜ πσηκόων αὐςᾶν: χαταλέγφ. 

2ἢξἃ 9εύλθοσαι Εἶδε, ἀ ἐφυὴν, ̓ ὁἸορδιλύης ὀφραΐφη εἰφζᾳ ὁ ὀπίσω. 

ὰ ὅκα Τ᾿ λόγϑν κορυφούμϑμον, ὁ τίω Δϑεργεσίαν αὐ ξαμομϑέίω. ᾧι γδὸ δεῖ λέγειν, 
Φησί, αἰἷϑ βαρβαρωνὶ ὦ ἐϑνω, ὁ ὀστότετε ἡ κὶ κέίσις ὑπεξίφξωτο, αἴτεε κ ὁ Φρὸς ῷ 
ὡόνγία μεϑίςατο φρατηρριώτει δραίσαι,ὶ ῷ δημαγωγῷ οὐ δαγχοορῶ σω: πόῤται ΝᾺ 

τότε ᾧ δίμῳ δ ῷ ΕΘρᾳίων συγέθαγεν,ἴνα, μαϑωσιν ὅτι Δὲ αὐθρίοπίνης αἰχολουϑίας ἦν ζῷ 
γ- 

4 

ΙΦ. ,ς “4. 
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γινόνϑμα, αἰλλαὶ ϑείας ᾧ ἰποῤῥήτε δωυαμεωςα ϑαυ ματερηϑύμϑμα ὠπϑόμτα. αὶ ὅρα 
τίω ἐμιφασιν τῆς λέξεως, πῶς Ὡρίςως αὑτίω πϑοιχόν. ῳ δ Ρ̓ Εἶπεν, ὀμεχώρησιν,"ς.. 

δὲ ὑπεξέφη᾽ αἰλλα (ἡ ϑώλθιοσοι εἶδε, ὁ ἔφυν, Ω ζαχος τῆς λϑαχωρήσεως τῇ φυ- 

γῇ αὐ θαςῆσαι βαλόμϑμος, Ὁ μέγεϑος τῆς ὠνπλήξεως, Ὁ βύκολον τὴς οὐνεργείας τῷ 
Θεού. κὶ ἥαα, μή τις νομίζη ὡκ «ὐθεοδου ἐμὸς ὶ (ωυτυχίας τότο γένεοϑαι, ἐξ ἐκείν ἐκ 

67 γάλϑνεν, Δ λ, ἁπαξ, ὅτε ὁ Θεὸς ὀκέλφυσε, ᾧ ἔχι ἰαφόρων ποϑόσωώπων. Ὁ ὙᾺΡ ἡ 

ἀτακζος “διύϑατωι ρύ μη, καϑούπερ λογική ἂς ᾧ ἔμοψυχος, τῷ Θεούκχελθύοντος, ὅτῳ 
ὧν ἔσωζε, τους αὶ ἀὐπύύλλυς, τοῖς ὦ Τάφος, τοῖς ἢ ὄχημα γοομδμη. τούτο καὶ Τχὶ τῆς 
Βα(υλωνίας καιμένο ἰδὸιἥις δὠ, ὸ γὺ ὃ πῦρ ὃ ἀπλαΐς καὶ ὡς ἔτυχε Φερόνϑρμον, πολ.- 
λίω θὐταϊίαν ἐπεδείκνυτο ὅτε ὁ Θεὸς ἐπέταξεν, ὃς (ζ ἐνδὲν Εἶχε δζασῶζον, τὸς τὸ 
ἐξωϑον πθεκα ϑηυϑύος οὐῥπαάζον χα! δμαλίσχϑν. ὁ Ἰορδαύνης ἐφραφη Εἰςφζᾳ ὀπίσω, ἐἷ. 

δὲς ὸ οὐ Δ αφόροις χα! ο919 κα! οὖν δζᾳφόρφις γωφίοις τοὶ θαύματα γνόνϑμα. ἵνα γὰ 
μαϑωσιν δτί πὸυταχοῦ ἡὶ διώαμις ὠκτέτοιται 19 Θεοῦ͵ ᾧ  αἰδεκλείςται τύπτω, ὁ ὦ 

τὴ " βωρζαρῳ, τα! οὐ τῇ ἐρήμῳ, ὼ πϑυταχοὺ παρεγίνετο ϑαυματυργῶν "χα γε μδι ΣΝ 

εὐνθα λοίῆη, νιῶ ἢ) εν ποταμοῖς καὶ ὅτε μδὺ ἔχὶ Μωυσέως, ὑφερον ὃ ὅχὶ Ἰησϑ, χαὶ πόροις 
ταηρὺ ὅζρα σημείων “ϑ ἐπέμιποντο᾽ ἵνα, τίω ἀγα ,ϑητον αὐ ΨΜ γγωμιζωυ καὶ τίου σκληρὴν Ὁ 
ϑχρένοιλν τοῖς δώμασι μαιλοσονϑρζω, θύζωύιον ἡ ̓χιτηδειοτέρφιν χαιταφήσωσι ποδὸς τ 

τῆς ϑκογγωσίας αἰ υδογίω. 

4 Τὰ ὁβῇ ἐσκίρτησαιν ὡσεὶ κριοὶ, χαὶ (Ὁ βοιωοὶ ὡς να αυροζατων. 

Ενζῦϑα ζήτημῳ αὶ μικρὸν ἡμῖν ὀϑακύτηει. ὁ ὙΣΡ ἵνες δ αποροιῶτές φασν᾽ δ 10 

η ῷ πυϑότερφι γίχϑνεν, ἰσμεν" ὦ γὸ ἡ ἱξορλα “πὐρέδωχεν, δι ἡ ἡ ἐρυθρα θιύλαοσαὼ ἐλ- 

“ὃ ὧὉ τῇ ὀζόδῳ, ὼ ὑτί ὁ Ἰορδάνης ἐςράφη Εἰς ὀπίσω, ἰωΐκα ἡ κιζωτὸς παρήει "ὁπ 

Ἀὶ ὅρη ἐσκίρτησσειν ὺ ξδοιωυοὶ͵ δου μού τού» ὁρωμϑν γεγραμμένον. (( δ ὅδ, Εἶπω: ὍΉ 
τίω ἡδυνίω αἰ χυρςολικὼς θα φῆσαι βελόνϑνος ἢ ΤΥ ϑαυμώτων Ὁ μέγεϑος ὁ αὐρ- 
φήτης, Εἰσαγει ὁ ἀυχα αὐταὶ μονονῦχί χὐρθύοντω ἢ πηδώντω᾽ ὧπερ Ἐλὶ ΨΜ ᾧ- ἡ 

φραινονϑῥων γίνεται. αἰ. τὸν ᾧ ἡ χσοθεϑήχη «τὴς Εἰκόγος, Ὁ, ὡσεὶ κριοὶ, ̓ ὸ ὡς δια 

πυϑοξατων. Ν᾽ ὀκῴα (ᾳ ἄλογα ἰωΐκᾳ ϑὐφραίνεται, τοῖς πτηδμωαισι τίω ἡδονὴν δον 
λοῖ. ὥασερ δξζυ οὖν ταῖς συμιφοροῖς ἀλλος Φησὶν, ὅτι ὁ ἄμπελος ἐπέγϑησε χαὶ οἶνος, ἐχ 
ὡς τὴς αἰμιπέλου πενϑουσης(ττῶς γδῈ ἐν πενιϑήσει ἡ ἀϊαπτελος ") δλλα τέω αὐχύρῶο- 
λίω τῆς κωτηφείας [ὡασερ] ὠδείξαοϑωι βαλθωϑρος, καὶ δίν ἀψύχων αὐ ἀαδὸν ἀπ- 5 

τοιϑύζων ,ἰπρζολιχὼς λέγει ̓ ϑτω δ ὐ οὐ ϑα «ἰω κ{ϊσιν ( ἐσεύχκι κοινωνούσαν τὰς 

ἡδονῆς, ἵγω Ὁ μέτεϑος δείξῃ τὴς θυφρϑσιοωύης, τούτο ᾧ ἡμῖν ἔθος λέγειν, ὅτι ζᾳ ὠνζωϑὰ 

φαιδραὶ γέχϑνεν, ἐπειδαῖν ἦνα ἴδω νϑμ ἔντιμον κα ϑμόμϑμον " εἰγέπλησας τίω οἰχίὸν 
χαραῖς, αὶ κὐθὶ δ οΐχων δχρελεχϑυϑροι, δλλαὶ τίωὐ κὑπρ(ολὴν τῆς θὐφροσιοωύης παρε 
ἰςώντες. ς Τί σοί ὅ8ι, ϑυύλαοσι, δι ἔφυτες, σὺ, Ἰορδαίνη, δ)ιἐςραίφης Εἰς ΟΣ 

.ὰ. 

. 3 « ί 

ὀπίσω; 6 Τὰ δρὴ οι ἐσκιρτήστυτε ὡσεὶ κριοὶ, αὶ (Ὁ βοιωοὶ ὡς Φρνία πυρεζα- 
᾿ δ ΑῚ “. ιν 

τῶν; Κατπὸὶ ἐρωτησιν (Ὁ λολϑν πτϑϑαΐτει, τοῖς φοιχαίοις αἱ φλέγεται ΤΡ ΤῊς 
᾿ ῇ η 

αἰντὴς γνώμης, ἀφ᾽ ἧς ἔφησεν αὑτὰ σκιρτῷν. ὅίασερ γὸ οὐκ αἴϑησιν ἀδοῖς μδιντυρών 
τα ἔλελν, δλλ᾽ (ὅπερ ἐφιϑέωυ Εἰ πὼν )τίω αἱαρξολήν τῆς ἡδονῆς οὐνδεικφύμδιοσ, 
αὶ Μ᾽ κατορθωμάτων Ὁ μέτεϑος᾿ ὅτω καὶ τίω ἐρώτησιν ὠδὶς πσφϑ σείει, ἐχ ὡς Ὑπτκρί- 49 
ναοϑαι δουναρϑύοις ᾧὶ αἴοϑησιν ἔχουσιν, δλλ᾽ ὥφε σαι φέφερον ποιῆσοι τὸν Ἅθγν, καὶ δεῖξαι 
Φ πρδαδοξον. ὡς ΝῚ χανοῦ ὦμος Ἄνομϑίν ὦ ν᾽ κι αἰχϑλουθῖδν (ὡμέδντος, τί ἐρωτη- νοϑϑθή 

σῳ ἐπαῖγει, καὶ ασολτίϑησι" τῇ αἰποκοίσει. τς ὃὶ μῶ αὕτη». β - 
7 κῃ 



᾿ς Ἐἰρ ργεϑάμ, ὦ 757 
’ Απὸ καολδώπου Κυρίν ἐσωλδ'ϑη ᾽ Ὑ", Ὅστὸ  πξϑσώπου τῷ Θερ Ιακω. 

Εὐζαῦϑα πάλιν σαλον τίω ἐκπληξν λέγει, Ὁ ϑιῦμᾳ, τέω ἔκρασιν, ὧξε δεῖξαι Ὁ ὯΝ 

μίτεϑος δ γελνημδύων. Εἶτα δεικνις ὅσον δενὲ ἐνὸς λὐδρὸρ ρετὴ, πο δούλου τὸ τὸ δὲ- 
αὐότίωυ ὀκαίλεσεν. ὃ χρή Παῦλος αὐτὶ μεγέφης φιυῆς ἐΦη τοῖς αὐγίοις δεδδοϑο «ἰ ὀκείνοις, 

4 δη δῖ: Ὡξβιωτικδν ἀπηλλάγησαν ἀπόμτων. συυὲ Υ Σ τιμέωυ μόνον {ίϑησι, Ὡλά ᾧ 
τἰω αἰτίϑν τῆς τιμῆς, πσευτίϑησιν, ἕα ᾧ αχροατίω ̓ὐδοίξῃ τίω ὁδὸν, δὲ ἧς δυυύαται 
ζωτης Ὁ σπολαύσοαι τὴς κυδϑεϑρίας. ἐς δὲ ὅν αὕτη! τὸ Ὥστ ἢ δουλων καλάφοϑαι ῷ 

δεασὐτίων. δἰ9ὲ ἔλεγ᾽ Δί ὦ αἰτίαν οὔκ ἐπταιιαξιύεται δὁΘεὸς, Θεὸς χαλεῖοῖ, αἱ αὖ-: 
Ἧ πῶς ὶ Θεὸς αὐτῶν ὀχαλῴν; ; λέγων, Ἐγὼ Εἰμεὸ Θεὸς ̓ Αὐρααὶ, αὶ Ὁ "Θεὸς ἴσα- 

10 αἱ, ὺ ὁ Θεὸς Ιαχώθ. Εἶτα ᾧ τίω αμτίδν τῆς ζυιαύτης κλήσεως λὐωτέρω ἡ ϑεὶς, ΕἾ- 

πε ἡ ὅτοι πόρτες ὠπέλανον, Μῆ ̓ κομισοὶ μϑμοι ζα ὡς ἐπαγελίας, αἰλλὰ πόῤῥω)εν αὐ 

ἰδόντες ῥ'ἀαυασαμδμοι,ὺ ὁμολθγήσειντες ὅτι ξένοι καὶ γε οπίδημοί Ε ἰσιν. αὕτη κἡὶ αἰτία, 
δ,9 καὶ ἐπήγαγε " δὲ ἰὼ αἰτί δ Οἕα ἐπαιαωύεται αὐζᾷν ]ο Θεός, Θεὸς καλείοϑαι αἱ αὖ -- 

τῶ. ποίδν ἀῤηίαν Εἰπέ μοι: δι ὡμολόγησαν ξώοι κα Χ αἰεπίδομοι ἊΣ κῶ μηδὲν χοί.- 

15 γὸν ἔχεν πὔδϑς ζὰ παρϑνζᾳ, ἀλλ᾽ ἰποῤῥήξόμτες ἑαυτοις τῶν βιωτικϑίν, ὅτως οὖν αἶλλο- 
τοία διέτοιζον. 

8 ΤῸ φρέψαντος τίου πέτρλυ Εἰς λίμνας ὑδωτων, ») -τίω ἀκρότομον Εἰς ̓πηλαὶς 

ὑδεύτων. Ποίαν ϑ6!ον αν, »Εἰπί μϑι, συγῆν ὠμά ὦ σκληροὶ ὦ δυσένδυτοι, ὑτὸρ 

πέτα ἀκρότομμος ̓ ς σκληξϑι ὺ ϑυσένδυοτος Εἰχῃ τῶ αυρλκίγματι τὸ β Θεού" αὖ--: 
10 ϑερπορὸ δ 0 λόγῳ ΤΕΤΙ μιημῦῥος καὶ λ) πότων ἡμερώτερϑς, κείνης σκληρότερος γένηται ; 

ἀκρότομον "Ὁ ἐνζωῦϑα Φισι πίω σιδήρῳ ψ ῥᾳδιωρ' Εἴκουσαν,δολ ὀκ ἡ ὼ ἀχρὼν μέ- 

λις Ἰὐποιϑρανομδμίω. ΔΛ ὁ ὁκ99 ὁ κείνη Εἰς τίω ἐγὸντίαν διελύ,ϑη φύσιν, ὼ πηγάς 

αἀἰφυχὲν ὑδώτων. ὁ »γὺ τῇ τὴς Φύσεως δοημισραδό, καὶ Ὄ ὗν οαφὲς αὐτῶσ μεποιϑεῖναι δγώαται, 

μὰ ἡ τὰ ἐὀλυτία " Ἰλιδείξαεϑαι "ἃ ὃ πολλαχρό πολλαχὶς ἐποίησε, δεικψεᾷ ὅ7| αὑτὸς ὅδην ο δ 
25 Οὐκ ὑντων Ὦπόύτα ποιύσας. Εἶπον σοίγεο φ παλαιαὶς δϑερτεσίας, χὰ ̓θρκν μᾶτα, ζφᾳ'. 

πρβια, πῶς ἀπήλλαξε βαραρικῆς δουλείας, παῖς οἷς ἐλέυϑερίδυ ἐ ἐχειρᾳιγώγη- 

σι, πὼς τὰ φοιγεῖα μετέξαλε, ὁ πόύτα ἡδονῆς ἐ ἐέπλησε, Ὁ ἀρ ἣν παρϑῤντῶν δεῖται 
ἩΡβῃν Ὧπ (ὃ αὑτὸν ̓ καταφεύγᾳ λιϑία. Εἴτω φηζ καχεῖνρ γλυ)ὺ “ δα τίω ἃ ἰαγτῇ Ο 

 ἐρερετεμδύων, ἀλλα δὲ τίω το ϑ Θεοῦ φιλαινϑεφπίαν, αὶ δα Ὁ ὀνομια αὐτϑ" ὅπερ 

30 ἐλεὴν, να, μὰ ̓βεζιλωϑῇ ΟῚ ὑγομια μῦ, αἷλλα παντες μαίϑωσι Ἅ[φΦ "τῶν ἐν γοορϑιύων τί 

(ώλλετω ὦ διχαήω μα λέγων. εὐ . ἡύω τῦβίν πρρϑδεδὸ ἔϑα, κα Χ τὸ Χ ἔργων ἐσ-- 

μδὲ ἀηϑηρισίανοι, δῷ δο ὀγομμαί σῳ ποίησον᾽ ὃ καὶ Μωύσης Τὐτεέλετε, χαὶ [αὑτὸς “λέγων, 

ἰανς ὀκείνῳ φϑεήόνϑρος, 

9 Μὴ ἡμμῖν, Κύρμέ, μλνμῖ, ΔΛ ἢ ἡ τῷ ἀοματίς συ δὲς δόξαν. " 

Μὴ διήμάς, φησιν, ἥὰ; ἡμᾶς λαμασεϑτέρας ποιήσῃς ̓  Ὀπεισήρισς, Σ᾿ ὕα αὑτὸς 
πὸυταχοῦ χατάδυ λόν σῳ τίω διιύαμιν ἐργασν. χα ἰγὸ ὦ ὡασερ δὸς ὀγοβίϑι αὐτὸ ϑδιξαζε- 

"πὶ λὐτιλαμολυομδί ὲ βοηϑοιωτορ" ὅτω πάλιν δυξαζετα ἐ ἐν ῤοτῇ ἢ βιοιωύτων ΡΝ 

᾿ Δ[φλαμπόντων Κζῷ τω πολιτείἀν. Λαμι ατω }»», φησι, Ὁ φως ὑμδμ ἐμσο9- 

φ δεν Υ ὐιϑεῤπων, πως ἰδωσιῳ κωλο ἔργα υμδ, ᾷ δυξάσωσι Ὁ πατέρχ ὑμῶν τς Φ 
τις ἧς θρᾳγοῖς. ὧν ὡασερ δΐωυ διξαίζεται ὦ ῳ ϑἰρετὴ ὀγτῶν ἡμδθμϑ ϑτῶ κὴ) ὁ βλασφημεῖται ἐν κα- 

α δι.οτειζόντων, τϑτὸ γὼ ἡ δζᾷ τῷ τξφῆτυ δυλων ἔλεγε Τὸ ὀνομά μα δὲ 

ὑμὰς βλοισφημεῖται οὖν τοῖς ἔϑνεσι, τοίνωωυ εἐδαμόνεν ἐπτέρωϑῳ ξ ἔχων τ τίω (ἀπηϑείαν 
Οἷς γίοϊοιϊοπι, ἴς δί[ τίοὶ 

ἣς 

δ 

ἰμεὼ εἰντο καὶ Ὁ τίω διυαμιονὺ τῷ διδασκαλίας ἐκ χυθϑεσις: δύνηται ὧν 670 ἡ γιων “τ- 

Ἐξριια τ. ᾿ 

Εζοδ.) ἔν 

Ἐξοϑιιζ.ς. 

Μαγθ.ε, δὲ 

Ἡσύβὴ 
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τί ἐὺ αὐτοῖν ποιήσα ϑαι, Ἐχὶ πϑοο χατωφ θύγέ καϑοίπερ ἡ Μωύσης. δλλ᾽ οὐκ 
«εἰ αὐτὸ ποιᾶ ὁ Θεὸς, τὴς σωτηφίας κηδὺνϑμος  ὁμ,ϑεφπων. Εἰ δ «εἰ τϑηο ποιῶ, 
ἠξίω, πολλοὶ ταν βαϑύμων χείρυς αἱ ἐήϑμοντο, μέγιφον νέχνουν ἔχοντες τὸ μιῇ παλεν 

χακῶς, ὦ δὲ τίω δυξθν τοὶ διϊιυεκὼς σωζειϑαι. δον ν γὸ τϑτο. ὃ γὺ ὅτω μέ-: 

λει αὐτῳῖ τὴς δύξης αὐτῇ, ὡς τὴς σωτηρίας τῆς Ὦ αὐ, ϑοΐπων. Εἰ ̓ »» λνιϑοφποι κα- 5 

ταφρονούσι τότν, πολλῷ μᾶλλον ὁ Θεὸς ὁ μυὴ δεόμδνός νος ταὖν τ υρδὰ! δλλ᾽ (ὦ 
ἐφιϑέω Εἰπων) ὁ πυδοφήτης Τ᾽ (ἀωνηγϑοου αξιν ἔχει, οἰπὸ τῶν οἰνόγτων τίων συγ. 
ηγϑθάθν ποιήται, ᾧ διπλασιαζει τω λόγω λέγων, μὴ ἡμῖν, Κύριε, μὴ ἡμῖν σφόδρα 

Ὁ λύάξιον τῶν σωζομϑῥων δεικψυξ, δλλ᾿ ἢ ῷ ὀγόματ σω δὸς δόξαν. ἡμεῖς ἀ᾿ Ν᾽ μωρί.- 
ὧν ἀξιοι χακϑδίν, δον ὅπως Ὁ ὀγομαὶ σὼ μὴ βεξηλωθϑη. 19 

1ο Ἐπὶ ᾧ ἐλέει συ, καὶ τῇ ἀληθεία συ. 
Ετερος, Διαὶ Ὁ ἐλεός σ᾿. Οὐρᾷς πιαὺς αὑτὸ καὶ αὑτὸς οἷδε σαφῶς, ὃτι πολλακχις Ξρ ἰρτὴν 

καταφρονῶν ὁ Θεὸς πο ὸς ἕν ὁρᾷ μόνον, τέο “' αἱ μδοτλμόντων δίθρθωσιν. δχρὶ τὐπ ἐ- 

πήγατδν, Ὠχὶ ᾧ ἐλέει σῳ καὶ τῇ ἀληθείᾳ συ, τυτέςι, ὀζρὶ ὃ ἔλεός σῳ βονίϑησον ἡμῶν. ἰ 
ἢ τῆς δόξης αὶ μέλει σοι τῆς χρλοα ἮΜ λυ, ϑοϑέπων, δλλα ὅρα τὸ ἔλεός σῳ ἡ τίω ἀλή. κι; 

οφα, συ. ἐς] , 41 ἡ κολοίζονται δόξόν λαξῷ, Οὐκ ἐλεοιώτα μόνον. δλὰ μὴ ὅ. 

τῶ, Φησιν, δλλαὶ δου ὦ ολεός σῳ. ἐγοίω δὴ Ν᾿ τὸν ἡ μδι τωΐ ὀνόμιατί σ᾽ δεδέοϑαι 
δοξὰν ὀζα τ βίν καὶ τῆς πολιτείας" ὯΝ, ἢ τῶτο πσϑϑεδωχαμῖν, δ: τὴς λύτιλήψιως 

ποίησον, ΟΝ τῷ ἐλέν συ κα τὴς φιλο, 69 πίας᾽ 

Μήποτε Εὔπωσι τὰ ἔϑνη, πού ὅ61ν ὁ Θεὸς αὐτῶν, 1 

Πολλαΐν ἡ γε βυνουϑύων αἰκουω ζῶτα λεέγοντῶν ̓ δλλά δ ἕος,, μήποτε ἄδλως Εἴ. 

πωσι ὃ πού έν αὶ Θεὸς αὐ! , ὅτὴν ἀρπαζωσι πολλοὶ, ἡ αδικῶσι, ὁ μυρία τολ- 
κκθσι δειναί. 11 ΟΥ Θεὸς ἡμδνον τῷ ὑρανῷ πόύτω ὁσα ἡϑέλησεν ἐποίησεν. 

Ενζωῦϑο τίω πλαϑίω “ἢ λύούτων δορϑούται. Ὁ Ἶ᾽ 7)» πολλοὶ αἰγνοῦσιν (ἢ Θε- 
ὃν, ὦ τοιούτον δύγμια δ ϑρϑούνϑμος φησιν᾽ ὁ 5 Θεὸς ἡ μδέυ εν τῳ ἐρρανῷ πόρτα ὅσοι η)4- 13 

λησεν ἐποίησεν. ΕἾ) ἐν τῳ ἐρανῷ, πολλῷ μᾶλλον ἘΧῚ τῆς γῆς. “ι ὅδην, εν τω ἀρανῷ 
πόῤτῳ ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησῳ ; ἢ ζις δυωαάΐμεις ζῳὶ ὀϑω φασί, εἶν δήμους ὧν" πος χώρα 
69ις ὀκείνες, ἢ τὰ ἐχιτάγματα, ὦ μ᾽ ὠὐκολίας αὐύεται. Εἰ ἡ γῆ πολλίω ἔχει πω 
σύγχυσιν ἢ τίου τα ϊξίλυ, μυὴ ϑαυμαώτης. δἰπὸ τὴς ΝΜ δ, ϑοϑπων κακίας ὶ τῆς πο- 
γηθίας “ὝΜ ματίόντων, κὶ ΚΝ τίοὐ ἀὐτονίλν τῷ Θεοῦ τῷτο γίνετωι. οἷ Ὁ» ἰογνοθς χῇ 19 
διωατὸς, τὸ εν τῷ υἰρανῷ δοιλοῖ πορ «Ἤῤμδνα. Εἰ ἐν τῇ γῇ ἐχ ὅτως, (Ὁ ὁμαϊίως 
ἑαυςξν καϑιςώντες αἰτίοι, τὸ ἑτέρως δὲ δὰ Ἴις τῦτον μμεταιχωρίσειο (ὃ λθη)»ν' οἢ, πολλὰ 
Ἃ ΧΡ μαχροϑυμίθν σξυδνπω τίων χατ᾽ αἰξίαν λοαμθλμει δὐτίδοσι. ϑζρε τϑη» ἡ ποι. 

οϑὲ διχαίων αἰθεγένονται," βιαλουδύα τῷ φιλαν, ϑούπου Θεοῦ τθὰ πύδευς ἐκαφον δ. "πὸ 
ϑιειύας ἀστητεῖν ΜΡ πεπλημμβημδῥων᾽ ἐπεὶ πάλαι ἐν Ὁ μος αὐηρπαίαϑη ὦ ἡμέτο 

69ν. πτῶτο τοίγιου ἐγζιυϑαί φησιν, στί δγω τὸς μδρ ὅ61 ἰογυρθς, ὸ οἷος τε ἐπεζελθειν, 
ὦ δῆλον ἐκ ΔΜ ον τῷ ὑδανῷ γινονϑύων, νὶ ποιᾷ ὃ τούτο, γλυταχοῦ τῇ μοκροθυμίᾳ χίο 

χθημδῥος, ὁ Εἰς μετόμοιδν ἕλκων (ὦν' ὧν πονηρία ζώνζω. 

ι; Τα Εἴδωλα ΨΜ 'ἐθγών ργύθλον ὶ γουσίον͵ ἔργα χειραν δ, ϑούπων. 
13 Στόμα ἔχουσι ᾧ ἐ λαλήσωσιν, φϑαλμοις ἔχεσι αὶ Οὐκ ὀήονται. 49. 
14. (τα ἔχουσι αὶ οζκ αἰκρύσονται, ῥίνας ἔχυσι ἢ σύκ ὀστρροινιϑήσονται. 6 
17 Χῴραςἔχυσι ἡὶ αὶ ψηλαφήσυσι, πόδας ἔχεσι ἡ αὶ αὐἰθεπατήσυσιν, ἐν φῶ» 

νήσωσιν ὧν τῷ λοῤυη! αὖ. 16 ὅμοιοι ἀδζῖς ἥμοιντο (ὦ) ποιοιῶτες αὐτά. τ 



" Εἰς ᾧ βὶγ. Ψάχμ: 9 

Ἐν ἃ δὲ ἐκατοσῷ ὁ πρέμιτῆῳ ναλμῶτ πω μιανίδῳ αὐ διηχού ϑρὸς ἔλεδρ, οὐ (διὰ 
'οῖς αὐνὴν! χαὶ ζε ϑυγατέρᾳς ἔϑυσαιν τοῖς διουμμονίοιρ᾽ ὡ. ὃ ΧΩ αἰδένη, τίου αὐαιεϑησιδν, 

ὁ τὴ ἀνύχοιῦ, υλδις ἡσοϑεετήκασι. χα! ᾿πούται αὐ ἐπεισι τὰ αἱ μέλη, πλατύϊέξον 

πίω κωμῳδίαν ἐργαζόμϑμος. εἴπας ᾧ ἐ ἐπαΐγων Φησί," 
ἦ Οὕμριο ἀὐζις ἡ μοινῖο Φ ποιοιεντες αὐτὰ, χαὶ παΐγτες ὧὡ πεποϑότιρΚ ἐσ ̓ ἀζις. ἘΝ 

Καίτοιτε Ὁ Ἴ τὸ ρετὴ, Θ᾽ ΣΝ ἰσει Θεῷ, ΕΥ ζυὕ)ο καταῖροι γέλθνον. «ὠνύησον ζω οὐπλς 

ες ὁ, Εἶν, ὑτὸμη “σοϑς αὐτοις ὁμοίωσις αὐὲ εὐρᾷς «σευφέριται τὴς ἐλάτης. τα ΔΝ 

καλαΐς ὅ' ὅτω Τ΄. Ἄθγθν ἐμαί, κωμῳδῶν αὑτοῖς Εἰς ὀοχύτί ὀἀύσιὰν, χα καταγελε- 

ξοῖς δειρις. “πῶς γδβὸ ὃν χατοιίλοισοι, Εἰπέ μοι, τὸ  πρϑσδεδέοθαι ξολύῳ, τύπον ἐ- 

ἠδ τὸ ἅν δ' ἀῤράφης ἀαημεσιιύηρ "95 δὼ ἀ Ἑλοιτογομνίωυ γειυάϊχαι ἰδὲν 6 ἢ ̓δαμμωναῖν 

᾿ ἤν δ γυμνῷ τύπῳ πϑρεθρθύοι ὦ γὼ υ πορϑοίας εἰ κόγες' ἑξασι Τ΄ὰ ὲἐ ξολυνα νεὼ ὃ ἣ μμαῤίας. υ 

ἢ θὐῤῥένων. τ ὮΝ ᾿ αὐτὸς βούλεται: ἔφίο ἀνυμήδες: ; τί δ διώκων ἀἰιὼ κὰν Ὑ Ὁ» ττῇ 

Απόλλων; τί: Ἀ τὰ ἔτερϑι πὸὶ μωσειρο «οὐμιαταιπαντα ὃ α σέλα τθωτὰχ! αἰ ἀἰκθλασία, 

πϑρταχοῦ μέξεων ἀλομωνᾷ ἐ ἐρώτων λυοσώντων τύποι. καὶ γὸ᾽ τοὶ ξϑανα, 'χαὶ αἱ ὑόρταὶ, 
1 οἱ αἱ πονηγύρεις, καὶ αὐ τελεταὶ, ὀλεγηρνχα πνομνήματα ὃ, διδασκαλία ΔΨ ἃ ἀ- 

μἱνδ! τόπων Εἰσίν" ου μόνον ἡ αἰχεοῦ, δ ρλα χα], "Φόνων χα σφαγῶν ἀϑρανόμων. ΝΣ χὰ κ 

᾿ς πὐποξηπιαζονται ζι ϑοήμονας. οὐὐθὴν γὸ ἔ ὁτεξον πἰϑὸ ὀκείνοις ἢ ἀσίλ πιά, χαὶ μέϑα 
"“ ἀκόλῴφοι, ἡ ὠμότης, ὸ ἀπὸυ,ϑεσπία ̓ ταὶ μιαιφονίαι. χα] ἑορζας ὅλοις ὀπῶν, 4 ἘΠῚ 

(μια ας ἰδὸι ὁ ἧς ὁν. κωμῳωδήσας τοίνυν ἢ Εἰδώλων τίω λύαι,ϑνσίλυ . καὶ πίω" 

ἴῤῳ. 10 αὐοιὰν ΠΝ πεποιϑύτων αὐ, ματα "4 ῷ λθγ9ν Ἐχὶ ῷ τῷ Θεοῦ, υβάγον,λ ἔγνω γ᾽ ᾿ 

δ 17 Οἶκος Ἰσέφθλ ἤλπισεν ἐχὶ Κύριον, βονϑὲς καὶ κἡ ἰ τῬαασιςὴς αὐτῶν ὅὰψ. ΠΝ 

τὸ Οἷχὸς Ααρων ἤλπισεν ἔχτ Κυειον,βοηὸρ αὶ αὐυβαασιςης αὐτῶν ἔν. 

τ Οἱ φοξόμϑιυοι ῷ Κυρσιον ἡλητιδοιν ὅΧῚ Κύσλογ, βοηϑὸς ἃ αὔρα ἐαιῆς αὐ" ἐν 

ταῖν 81... Δια ΝΣ Ὑϑτων καὶ Ὁ τίω διωύαμιν τῷ Θεού δὐακηρυ ει, τίου ἀσύγο" 

2: γηπνώσθῃ ὑχν ποτῶν αὐυβογώω. (ὰ)»» εἰς δϑμὸν τὸν ᾿νϑιχικῶγ γινόνϑμὰ; εἰς 

μέσο ἀγών, δυσλωῦ αὐτῷ δείκγυσι πω βϑεργεσίν ̓ μάλλον: ἣ ὃ τειπλὶῶν ἀσεῖτον. 

τ δαιμόνων αὐςδν αἀἰπήλλαϊξεγ᾽ ἔπειτα, δὴ, ἑαυτὸν ἐγνώξισι" ν ὺ τεϊτὸ, ὃ 6 ὦ βο-" 
ὍΝ ἀὐζις Ὁ ἑαυ ζαῬέλα. Δ[5.45 Αὶ σὸν λόγϑν Εἴς τε τὸ Ἰσραὴλ, ἐδ ἱερᾳί ον 

δέν, κ ὃ τοῖς ; ἢξ ἐθγων ἡσοϑσιόγζας αὑτῷ. ΕΝ δα] σον ἱερθὺς δ ἰδιώτης; ΔΛ ὁ ὄλει! τί 

ἠκ λ9 πλέον (ὗν. 8}9 ὁ τέων φχκίρεσιν ΕΘ ἐκότως ποιᾷται. ᾿ἀείξων Ν᾽ εἰς ἀδοιὶ ἡδηρ! ἐν! "ἐγ" 

γΕ. ἴτω δεικψις δῦ οὐκ Εἰς τὰ Ἰσδαϊκοὶ ἀντι κατεκέκλειςο ἡ κοϑγοια;, χῇ ἐπα» ΠΣ τ 
“ὐϑοσηλύτων ἐμνήαϑη τῶν ὧκ τῶν ἐθνοῦν πὐοϑοόγτων,τέωυ τε βοήλειαν καὶ Ν τίου Αὐλογίαν᾽ ν 

κτλ εἶ 

Εἰς ἁπόυζα τλρλοϑαι λέγων. " 
20 Κύριος μνηεϑεὶς ἡμδιν" βθύλόγησεν ἡ ἡμᾶς. ΦῚ ᾿Εὐλόγησὲ τὸν οἶκον 1σ.- ᾿ 

, οαὴλ΄" Δὐλόγησε τ οἶκον Ααρων' . 23 Εὐλϑγησε τοῖς ἐ φοξυρδύνο πο) Κύοιον.. 

τί ὅθι, ἐ ἐυλόγησε: ; βίνφίων, Φησὶν, οὐγέστλησεν ἀγαϑῶν. ἐυλοπι 1 υϑὲ δὰ 

πος Θεὸν, ὡς ὅτὸμ λέγῃ, Εὐλόγει ἡ ψυχὴ μΑδ Τὸν Κύειω. Δλλ᾽ ὁ τὸν Θεὸν ἐλοδως αψ-- ΨΝ}γ,6: 

τὸς χερδανει, λαμισέότερον ἑαυτὸν κρύλιτίς, οὐκ ὠκείνῳ ἦι αϑοιζόμϑμορ "ὃ ὃ ἢ Θεῦς. 

ἐνλογῶν, ἡμᾶς Ἁοιμιταρϑτέρρις ποιέι, Οὔκ αὐτὸς ὧι ἰπσρησλαμίθλρει. δὐϊνδεὸς ΥΩ 
4οϑεῖον. ὧτε ἑκατέρωθεν ἡμωότερον Ὁ κέρδος, πὼρϑ ) ἐυλόγησεν ἀϊοις : ἀρτοῦ, ἀὐζις ἐς Ἐξοδοις, ἐγιχ; 
ἐρανοῦ ἔδωκεν, ὑδὼρ ὠμζρησεν ὁ ὧκ πέτρας, ἴω Εἰσόδοις αὐταῖν ᾧ᾽ δὲ δξόδοις ἐφύ.. "πο θαι 

λαξεκπὲ βυκόλια αὑτοῦ ἐπλήϑωυς ᾧ γὰ ποίμνια, λαὸν ἐδιΘ ἐούσιον ὡἰ ὠνόμασε, Ὁ βα.-" 

σίλειον ἱερούτθυμα," λόγϑν ἔδωκε, ασοφήζος ἔπεμψε. ζαῦτα καὶ Χὺ δλλαηο νηρύδων,᾿ 

Θεγίοῖ, [ΌΠΊΝΙ, ΟΣ ΕΣ Οὐκ 



γόο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΉΝΕΙΑ 

ψεμῷ.9, Οὐκ. ἐποίησέ, φησιν, ὅτω πϑρτὶ ἔϑνει, ταὶ κρίμωτα ἀὐδζο οὐκ ἐδήλωσεν ἀΐζῆς, καὶ ἐλ- 
δώτώεζ. 299, Ποῖον ὅϑνος ἕτω σοφον, ᾧ ἐγ[ζιοι Κύρλος ὁ Θεός; ᾿ 

Τοις μαρους μ᾽ Ὁ μεγάλων. Οὐδὲ ἐν γμας, φησὶν ἔρημον ἐυλογίας ζω, δλλ᾽ εἰς παν. ὁ 
ὅι ὠκτέτω». "3 Πρρεϑείη Κύριος ἐφ᾽. ἡμᾶς, ἐφ᾽ " ἡμᾶς κα Ἐχὶ τοις ἐοις 
"ψρδυ; Εἶδες ἕτερον ἐυλογίας εἶδος, ὃ Ἐχιφοιῶαι ὦ ὅρος. αἰ δὰ αὐτο 

ἴφμμβιβ. ὃ γάξει κολόίσεως Ὁ εἰγλντίον ὅτερος ἀσδοφέρων φησί᾿" Καὶ ἐσμακριύϑημδν χαὶ ἐσμεν ἐν 

σείλν. ιϑφοὶ «ὩῬὰ πόρίᾷς «ὃν κατοικοιώζᾳς τίω γώῶ, ζωτης τῆς ἐυλογίας αὶ ὧν Αἰγυπὶῳ 
δὶ »., ! . , 3 ! Ν “ - ͵ 
ὄντες απέλανον, χα τοι μυοίων ὅγτων Μ᾽ [ακωλυόντῶν, Μ ἔργων, τῆς ταλαιπωρίας, 
τῆς ὟΨὋὋ'εἰγεφηκότων ὠμότητος. δλλ᾽ σονὶν τῷ Θεού (Ὁ) λόγϑν διέκοτώγεν, δλλ᾽ ὕτω πγο-- 
ἡει (αὶ τὰς ἐυλογίας, ὡς οὖν δρᾳκοσίοις ἔτεσιν ἑξαροσίας “ϑμέοϑαι χιλιάδως. δυλὰ τότε ἴο 
Α ον τύτοις αὶ τὴς ἐυλογίας᾽ νωωὶ ἢ ἐν πολλῷ βελτίρσιν, Τχὶ τὴς χανῆς. διέ φησι 

Ἐρισιαγιἡ Παῦλος᾽ Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ ἐυλογήσοις ἡμᾶς ον πείσῃ ἐυλογία πνϑυκκατικῆ, ὦ τὸς 

2 5. ἐπουρᾳνίοις, ἐν ρας ᾧ. ὶ πάλιν τῳ διωαμδῥῳ αἰπὺ πότο, ποιῆσαι ὑπ ὁκ- 
κἰϑιοσοῦ ὧν αἰτ ῖθα, ἢ νοοδυϑμ, αὐτῳ ἡ δόξα ον τῇ ὠκκλυσία. Δ] καὶ δὴ τῦτο καὶ ὦ 
πυοϑφῆτω Ὁ παλαιὸν δὐεργεσίας ξητοιῦτες, ζυύτίω τίου ἐυλογίαν πϑρέχον. ὁγλρις 

διΒάφ. δι ιτ᾿ Ἑλιοσαιος τίω ἰπνοδεξαμϑμέω τῇ τῷ παιδὸς δύσει αἰμείξεται. ᾿ὁχὶ Ἀὶ τῆς χαρὴς καὶ 
τα, δλλαὶ πολλῷ μείζονα. ἡ γϑιὼ πορφυρϑπωλις αὶ ζζωτα ἥτει ρα ΔΜ ὠπο- 

πράξας, φύλων, δ λα τί; Εἰν κεκρίκατέ με αϑαυϊξίλν τῳ Κνοίῳ, Εἰσελϑοντες, φησὶ, μείνατε 
“ἢ ἐμοί, Εἶδες πόσον ὃ μέσον, ὶ ἄνα ἥτοιω (ὦ ἐν τῇ παλαιᾷ, ἄνα ὃ (ὦ ἐν τῇ 

Λα κ,, χαρῆ, ἢ πάλιν ὁ Χοιφές᾽ Χαίρετε ὅτι ζᾷ ὀνόματα ὑμδῇ} ἐγραίφη ἐν τοῖς ἐρᾳνοῖς. καὶ ὁ1ο 
Ῥυ..). Παῦλος ΟἿ Θεὸς πληρώσαι ὑμᾶς πάσης σριτος ὸ ἐλπίδος ἐν τω πιςιύειν, Εἰς ὃ 

πὐθκοσεύειν εἰν τῇ ἐλπίδι, εἰν διυναμει πνεύματος «γίν. Εἶδες ἐυλογίας διώαμο (ᾷ 

Ῥω Κ, πύβρητα ̓λσραζουϑῥδω ὡγαϑα ὸ Ουυδὲν ἐχουσοιν γήϊνον. ᾧ πόλιν ὁ Παῦλος" Ο5Θε- 

ἐς (ἀωτοι αὶ (ὸ Σωτὸμαν εἰσ αν πόδας ὑμδν ὧν πόχει. λ᾿ ὧν τῇ παλαιά, ὅτε 
παχύτερον χὰ δ δυ, ϑοόίπων διέκειτο, οὐπὸ δ᾽ αἰ ϑηνΜ τὰ τῆς ἐυλογίας ὑφαίνέτο, ΠΥ 

Δώτ. κε. 6, καὶ πολυττα δία, μέγιφον τσο λα ἐ οϑομίζεν». ὯΦ Ὁ» ἐκ τὸς αἰ ϑοτίας Εἰσλ. 

θεν ὁ θαγάτος, τοδαμυθούμδμος Φ ὅλυος ὁ Θεὶς; ᾧ δεικριῷ Ὁ] μόνον ΠΟΥ ΠῚ ὡσει ὅτε 

ωϑα, πϑμωλε,ϑρία, οὐ Ῥαδώσει, δλλαὶ καὶ πολλῷ στλείας ἔσονται τῷ πσφοτέρου,φησίν᾽ Ανξώ. 
γεοϑε, ἡ πληϑιώεοϑε, ὯΦ᾽ Ἀ ἐγνωϑη ὕπνος ὧν ὁ θρίγατος, ἐϊσήγε! ὦ τῆς »ϑϑϑυίας 

κΧηζιζου χαλόν, δ,θὺ ὁ Παῦλος ἔλεε Θέλω καὶ παγζωι λύ,ϑεύποις “ἢ ἐν ἐγκρατείᾳ, ὡς 19 
2 ΔΝ 44... ἘΣ ΨΆΡΟΝ ιν Φ . 3 ἸΦὉ:.Δ} 

δίετϑ. θ,.β, ἐμόντον. ἡ) παλη᾽ χαλϑν ἀν, ϑόθττῳ. γυναικὸς μιὴ ἀτήεοϑαι. αὶ ὁ ΧΧειφος᾽ Εἰσὶν ἐν- 

γούδρι, οἵτινες ἐυγείχισαν ἑαυςἂν “6 τίω βασιλείον δέῃ ὑρανών. ἄλλως ἢ, κα) ὧν ὃ. 

χὴ τϑζοἡνίξα»», ὅτι εἰρετῆς, αὶ πολυπαιδίας χρεία. ἢ ἄκουε πῶς, λέγε γ τιςσϑο 
Σομταβ, φύρ᾽ Μὴ ἔχιϑύμει πλῆθος τύκψων α΄γρήςων,εἰ μιἡ 81 φόζος Θεοῦ μετ᾽ αὐτῶν" μη 

δὲ ἔπεχε χλὶ ὃ πλῆθος αὐτώ. " χρᾷοσον γδν εἷς, ἢ χίλιοι" Ὁ), Οὺτοθοινᾷν ὠτεκρον, ἢ δ- γ) χερίαι 
σι δ᾽ ὸ χρείοσων εἷς ποιωγ ὃ ϑέλημα Κυοίν, ἢ μὲ οἱ ὐρανο ΝΥ ν τέκνα ἀσεθη  χγ Χρείοσῶων εἰς πρίων μα Κυριδ,ἡ μυύθα Μὸ 

αὐαϊαϑηΐζοι Ἰενδαῖοι,  τσϑὸς τίω (αρχα κεχενότες αἰεὶ αὶ “Οἰρετὴς αἱ νϑηοιιῦτες, ἔλεον" Υὲ 
“ἰξητεῖ Θεὸς, δλλ᾽ ἢ ασέρμια τ δεικγυὲ ζίνμω ὠς τι εἰ τῷτο ζητεῖ, μινολάκις αὐ 
ὅν ἀπώλεσεν Φἰρετῆς ἐρήμους ὑγζᾳς. 

δά Εὐυλογηρδβοι ὑμεῖς τῳ Κυοείῳ. ' 
Καλώῖς πυρϑσέϑηκε, τω Κυείῳ. τοῦτο ἊΝ μάλιςα δ) λογίω. Εἰσὶ νν Ν Ωὰ 

αὐ,ϑούποις δ λοχϑύνϑμοι, δλλ᾽ αὐ,ϑοσπινα, ἴῳ ἐκείνων. ἡὶ ὃ μεγίφη ἐυλογία αὐτῆ, 

δὐίϑονποι νϑι γὸ ἐυλογϑόσι, τατέςιν, ἐγκωμιάζυσι ἢ ἐπτωρούσι (ἦν ον πλουτῃ 
.] 

4 

5 χιϑῶ, 



Εἰς ᾧὸ μ'γ. Ῥάμι 76. 
ἡ διυυατείαις κὶ δόξαις ὑγζᾷᾳ. δλλ᾽ ὧντη κἡ ἐνλογία, ἢ “οὐ σκαμορξ, καὶ ζωύϊκο δῦ χῆδη, 
οὐδὲν ἔχσυσου κέρδος᾿ ἡ Ὁ Θεού διϊωνεκής, ἢ οὖν τοῖς μεγέφοις αϑῥέχουσοι αὶ ὠφέλφλν, 
᾿ Τῷ ποιήσαντι! τὸν θρρνὸν χαὴ τίωὐ γάῶ. ὦ 

Ἐΐδες ὅση τὴς ἐυλογίας ἡ ἰρώύς, ῷῳ "ΣΡ βήματα αἰντο ἔργα ον. τὸν χϑεῶ ψρανὸν Ὁ 
7 ἤμα ἀὐτυ πεποίηκε. Τῷ λόγῳ ΡΥ φησι, Κυρίου ὦ ἀρανοὶ ἐφερεωθησαν. ὥκείνγῳ “49. λ8,Ρ. 

ᾧ λόγῳ σε ἐυλογεῖ τοστεῦτα δευναυδῥῳ. ' 

᾿Π χξ Ο ἐρανὸς τοῦ ἰρφιγοῦ τῷ Κυοίῳ᾽ τίω καὶ γἀδ ἔδωκε τοῖς σῖς ΟὟ αἱ ϑοϑΐπων. 
Τί λέγεις; δξελέξατο τὸν ὠρανὸν οὔοημα ἑαυ ὸ τὸ αἰασερῷα λαξωὶ, ἡμῶν ἀφώ.- 

οἰσετὰ οὐζαυϑα; ὠπατε᾿ Οῴν ἔς! τῷτο᾽ δυλαὶ συγκοιταξασιως ὁ λόγος ὅν. εἰ »» 

1ο τούτο ἐς!, πῶς Ὁ ἕτερον ἔφηκε ὃ χρῦρ αὶ τοὐ Θενδλερόμδνον᾽ Οὐχὶ τὸν εἰρφινὸν ὁ Ὁ γὰῦ γριμκγϑ, 
ὁ γὼ πλυρώ, λέγει Κύομος ; ὠκείνῳ γὸ οὐραγτίον τούτο, Εἰ κ' Υ̓ ποδόῤχειρον αὐτὸ παῦ9-- 

Φοραν ὠκδοξόμθα, ὼ μὴ τίω ἰποκειμδῥζω αὑτοῖς σχόπήσονϑυ ϑεωοίδν. 4 δέω ὅδην 5 

φησιν, ὁ θρφινὸς τοῦ θρᾳνοῦ ῷ Κυρίῳ, τίω ὃ, γάῦ ἔδωχε τοῖς εἰοῖς “ἣν δ, ϑοθπτων: σιω-- 
χαταξατικῷ χέγρηται λόγῳ, Οὔκ “Νποκλείων οὖν δ ὑρανῷ δ Θεόν. σευ γὸ ὃ, Οἱ ἐἶρᾳ.-- Ἠσι ἕνα, 

Ἰξ τος θρόνος αὐ, ὦ ἡ γὴ ,ἰσσοπύδιον, ὥασερ Οὐ εἶς δ, ὀυχὰ Τ᾽ ὁυρφινὸν ἢ γῶ ἐγὼ πληρῶ ; 
ἀξίως ἀδοῦ ἔρηται " δυλα αὶ αὐτὸ συϊκατάξασίς ὅ81. πόῤτα γὸ αὐἴος «ὐθιέγει,πθτα 

μηδ φέρει, ὃυ δεουϑμος τό που,αἰλλ᾽ αὐτὸς ὥπθμτοι "συγκρα δι, αἰλλαὶ λέγετε ὁ ὀυρρινὸς αὐ 

᾿τοδ οἷκος, ὅζρο ὃ καιϑουφϑν 1) ΩΝ χωρίον πογηρίας, ὡασερ δώ εγζωῦϑα, οὐκ ὠκλογὴ ὁ 
, ὀρρινὸς  ὅτως Οὐ εἰξ στὸν λέγῃ, ἔφησεν ὅρια. ἐϑγαῖν κῦ Φριϑ μὸν αἰἰέλων Θεοῦ ἡ ὅτι ἐΐζε-- δώτολβιγ. 

20 λέξατο (δὴ οἷκον Ιαχωθ. οὐ γ)ρ' εγζιῶϑα τῷ» λέγει, στί (ὦ (δ Ἰσδοῦροι ἀντι (ὦ ὃ Ὄνρδιδὶ, 
ἄλλοι δὺ,ϑ6»ποι οὐκ ἔι, δλλ' ἔρημοι τὴς αὐφϑνοίας Εἰσὶν αὐτεῖ καὶ τῆς δυριιυργίας αἰ-- 
πεφέρζευται. κοινὸς ἡ αἰπόμτων Θεὸς 21. χβφηται χα λόγῳ τύτῳ, δεικψες τὸν πτύϑην 

Τ αὐδὲ ανεδν, ἐγ) ὁπωσοιῶ ΨΜ'ώλλων ἐδύνοιω ἢ αὐ μείνους ὅτι) οὐκ αὐεῶν ὅξε- 
λέξα;» μόνος, δυλιαὶ πλῴτων ἦν κηδερον, δεύψυσι μὃμ ᾧ (ὰ ασο3 Μωυφέως᾽ «ίκι ἐλο,-- 

25 τοῦ [δείκνυσι] χα; (αὶ ἐπ᾽ ἀὐυτϑ᾽ καὶ τ τῶτον ζῷ καθ ἔκαιον γοόμϑραι. τόν τε γ)δ ἥλιον, 
"π΄ ηβρ γάῦ, τέιυ ϑυῤλονῆαν, τὰ ἀλλα ὠπόρτα χϑινῇ πᾶσιν ἔδωκε, " “ὦ φυσικὸν γόμον πᾶσιν 

ὠνέασειρε ̓  τὸν Αξρᾳαΐμι Πέρσην ὄντω χαὶ ἐφίλει χὰ μετετί θα! τοῖς τε Αἰγυτῆϊΐες, τοῦς τωαβα, 

να ϑεν πιῶ τῇ Χόνααν ἢ δὲ ἀστύ διώρθωσε. πάλν αἰδπ τοῦ παιδὸς Ἔ ὠκείγου καὶ τοῦ ἐγίονν, 
ἧς αρλλοις ΤΜ γείζγων βελτίας ἐποίοι, Ὁ γ᾽ δξυ ἑαυτοῦ μέρος. ΤΣ ς καὶ Μωύσης ἐτέθη 

10 μΥ' ζῶτα, ὁ “Εἰς ἄν Ἰυδαΐες γονομθέων δὲ Αἰγυτήϊως ποὺς ϑεογνωσίλ ἐχει- 
φαγώγει, καὶ τἂν" ἐν Πωλαικτνη ᾽ χα κζ' ζῶτα παΐλη (ἄν; ἐν Βαξζυλώνι. ἅὅτως ὅτὸν - 

λέγη, ὁ θρανὸς τῷ εἰρφινοῦ ᾧ Κυρίῳ, τούτό σοι λέγει, δῇ, “ὁ τούγο ἐπθ ναπαύέται 

δῶν: πὶς ὁκᾷ, θη πάσης Εἰσὶ πονηρίας ἀπηλλαγμένοι. καὶ 4 ἢ δ μὴ ἢ πῇ γῇ πσϑϑση-- 

λωμδύος ἧς, δλ ἀνίελος ϑῥη, ζωχέως Εἰς τὸν ἰροινὸν αὶ Τ᾿ πατρῷον οἶκον ὀμαι(ήσγι,, χαὶ 
΄ ΠΆΊΨΡΟΝ, Δ, Κα ἢ» ῇ ἡ "»7 » ! δ ἣ 
75 “009 τὴς αὐαςαίσεως ὃ οντεῦϑεν ἤδη μετέφης, χα! Ὁ ἀξίωμα ἔχεις. χαϑούπερ γὸ πολλοὶ 
ΜΙ εἰς τίω μεγαλῶυ σύγκλητον τελοιωύτωνγΆ ὧ ἀγρῷ οἱ ϑτοίζοντες ζ ἀξίωμα θ- 

“ουσιγ᾽ ὅτω καὶ σὺ ἐαὴ βεληϑῇς ἐν ϑραινῷ πολιτθύεοῖ, χαὶ ἐνζυῦθει αἱ διτείξαν 
οἰὐπολαύσῃ τῆς ἀξίας ὀκείης. Ὁ 

Ἂ 

Ἰαχώδ᾽ Σὰ 
[4 ἹΜωυσῃς 
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62 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
ἹΜΜωύσης Αἰ τὸ αὐ’ αὐτῷ δημοαγωχϑυμδῥε λαοῦ παϑϑσευχόνϑμος, δὲ αὐ νὼ ϑδυσωδ 

πε Θεὸὼ,Εἰς ἱκετηοίλω αὐτὸς ἴροοσλαίξων. ὁ ὡ τρεῖς ἢ παϊδὲς δζῥ τὔτος ἀξις 

οὖσι σώξεοϑαι. δ 9 δ λέουσι “Μὴ οὐἰποςήσῃς ὦ ἔλεύς σὰ α«φ᾽ ἠδ “4 Αξρᾳαὶα ῷ 

ἠγαπτηνϑύίον «ἰσπασὸ σῦν, ὸ δζρὲ Ἰσειακ (ἡ) δυύδλόν συρὸ Ἰσροιὴλ΄" ὡγιόνσν. Εἰ Ὁσομώ. 
τίωυ Εἶχον ἰχοω), πῶς ἡσοω νεκροί ; ὁ πάλιν ὁ Χρισος ᾿ Αφες τους νεκροις ϑούψαι τοις 7 
ἑαυ δγεκροις, δζρα τϑ» Παύλος (ὅσ; Θιπυθοινόνζως ἐνεχροις καλῷ, δλλα (ἦν κοιμι- 
θοῷ, γρώφων᾽ Οὐ ϑύλω ἢ ὑμᾶς ὠγνοᾧ,,ωδελφοὶ, κὐοὶ Μ᾽ κεκϑιμνϑβων. ὁγὰ 
δίκαιος κα τελϑυτήσῃ, υ τεϑνηχέν, ἀλλὰ καϑεύδει. ἢ δ μέλλων Εἰς ζωζωὼ βελτίογα, 

τοὐδαπέμστεοϑαι, καιϑεύδει᾽ ὁ ἢ μέλλων Εἰς ϑυΐγατον αἰϑαίγατον ἀπάγεοϑαι, δ ζώ τε- 

τελεύτηχε τὸ νεκρός ὅθιν, κῴνοι Εἰς ἀδὸυ κατωξαίνοσιν, ὅτοι Εἰς ἐἰρφινὸν αὐαξήσονται, το 
ὁ τ Χοιφοῦ ἔσονται. ὅζρᾳ δὴ τῶτο ἡ ὁ ασοοφήτης ὐχ απλαῖς Εἶπεν, (ἢ ζώντεις, 
ἰλλ᾽, ἡμεῖς (ὦ ζωώντες, ἢ Ὁ καϑ' ἑαυτὸν )γείς. ἡ ὁζρα τί μή Εἶπω, (ᾧ ζῶντες, ὠλὰ 
πσοϑσέϑηχε τὸ ἡμεῖς ; τί αὶ Παῦλος ὕὅτως ΕἼπεν᾿ Ἡμεῖς (ὦ) ζώντες, (ὦ αἰδελειπόμε- 
οί, υ ΝΥ, φϑασωμϑν Εἰς τἰὡ παρϑσίον τῷ Κυρίν. χαθαπερ οκᾷ ῶ ἡμεῖς “πδόσκεί. 

μϑρον, Οὐκ ἀφίησι τὸ Εἰρηνϑρον κὐὸς πόρτων λέτε, ἀλλα «ὲ ΔΨ πιςῶν, ὁ ὀκείνῳ ι 

χ' τίω πολιτείθν ἐοικότων ἕτω ᾧ εἐγζωξω, τού μεῖς (Ὁ ζώντες, “δυκν' ᾧ Δείη 
λέγη, ἡ ἐἶν' οὐ τὐρετῇ ζωγζ. ἰποτϑυνιῶ καὶ ἐως τῷ αἰαῖνος. ὁρὰς ὦ τίω ἐπαγω- 
γἀὐ τῷ» δυηιλούσαν. τῶτο, ποῖον ; ὅτ αὐδό δ κατ᾽ Φρετίωυ ξωντων λέγ. συυλὶς γϑιὼ 

(ὃ αἰωῖνα ζῇ τίιὐ ζωϊιὺ ζουτίω,, αἰλλ' ὠκῴιοι μόνοι, δινὺ ὀχοὶ πϑμτὸς ζαΐσι “ὲ μ(τ' δόξης 
ξωϊω. καὶ »ὃ ᾧ ἢ αἱ μδοτωλοὶ ζώσιν, αἰλλ΄ οὖν κολοίσει,ὃ τίμωρλα, ῷ βρύχειν «δι ἀ- 10 
δυνζῳς᾿ ὅτοι ἢ εἰν λαμπσοότητι ᾧ «ὐξεφάυεία, ἔρλϑν ἔγντες τὸ μιν Δ αἰσωμῖνκ διωά. 
μέων τοῖς αἰνςίκοις αὐαφέρειν ὑκανοὺς τῶ Θεῷ . ἵν δυ ὼ ἡ μεῖς ζωτης  αολαυύσωμδν 

τῆς" χαρϑις, ζωτίω διῴξωμϑν τίω ζωζωώ "ἵνα χαὶ ἐστ᾽ ἐκείδω ὄλθωμϑυ τίω λήξν, χιίγι, 

δὼ ὅντε λόγϑς, ὅτε νοις, ὅτε ἕτερον Οὐδὲν χροιφῆσαι δευνήσεται,αὐλλ᾿ αὐτὴ μόγηὴ πεῖ- 

δ. δείκψυσιν αὑτῆς τίωυ μακαολότητα᾽ ἧς Ἄνοιτο πουΐᾳς ἡμᾶς ζγιτυχωῖν, χαίριτι χα 15 
φιλαν,ϑε»πία τῷ Κυρίν ἡμδῇ Ἰυσῦ Χολτού, ᾧ κ δόξα αὶ τὸ κρώτος, νι χα αεὶ, καὶ 
Εἰς τοις αἰαίνας “Ψ αἰώνων, Αμίω. 

Ἅημ. ριδι, τ ἩΓΛΔΠΗΣΑ, ΟΤΙῚ ΕΙἸΣΑΚΟΥΣΈΕΤΑΙ ΚΥΠ- 

ος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεως μιῦ. 30 

ΞΘ ὴ ΑΙ ὡς οὔκ ἀγαπα αἰκουῤυϑμός, φησι ; πολλοὶ ῥ᾽ βιωηκδὼ δμ- 

β΄ ϑεσπων "ὃ δὴ βάλον) ζωῦτα αἰκούσει, ὥπερ ὠδδις συμφέ- 
τ ΕΣ ρει, ἀλλ᾿ ἀἰξιούσι ὦ ὶ συμφέροντα ἀὐΐς γίνε ϊ, Εἶπ ἐπε 

δ δὸν Ἄρηται, αἰλύσσι καὶ δυσαναδατούσι. ΣΝ συμφέρρντα δ΄ 

"(τα ἔδ1ν, ἀπερὸ Θεὸς ἔχίςαται ἐὴ) συμφέροντα, καὶ πέ- μα 
ἀϑϑ, γίαν Εἴπης,καν λιμὸν, νιν γόσον, καῖ ὁτίοιρω ἕτερον ζριούτον. ἀ) 

ὁ Θεὸς δογεμαῖσῃ συμφέροντα ἡ δῳ, (αὐτά ὅδι (α λυσιτελῆ. ἐπεὶ Παύλῳ ἄκου 

σον ἴϊ φησιν Αἰρρκεῖ σοι ἡ χάρις μ. ἡὶ γὸ διδδα μὲς μὰ οὖν αἰοϑινεία, τελειούται. τη ΝΙΝ 

ὦ αὐτὠσυμφέρον, διωτ' μοὶ, καὶ ϑλίψαις, αὶ φενοχωρίαι᾽ ὃς ᾧ αἰχούσαιε ὅτι (μωιφερδν 49 

ἔλεγε" δ|9 θὐδυκῶ ἐν ἀοϑενείαις, οὖν ὑξρεσιν, ἐν διωγμοῖς. ὦφε ὦ Ὁ τυχοντῶν 6] χ 

Ρ“"» στὸν ὀΘεὸς ἐπαχϑυὴ (ᾷ συμιφέροντω σϑρέχων. πο)λοὶ ,ϑίὼ τὰ ἀσύμφορα βυ- 

Ν ! 9 , ..Δ [ 2. ὦ 3 Ἰη!͵, ἡ. } ΟἹ ΕἸ: 

λογται, ὁ πτύτοις ογθυφρφοιίνονται " ὁ ὃ ασοφήτης θχ ὅτως, αλλο ι» ηγαάστγσον αν 



Εἰς ᾧ ρίδι, Ψάμι. )γό3 

ἐκύσεν αὐ Θεὸ, ῷᾷ συμφέροντα διδοις, ὖ᾿ τ ἔκλινε τ ὃς ἐστι ἐμοί" 
Πάλι αὐνϑερ»ηίνοις ῥήμασι τϑ ὁ Θεοῦ τὸ ῥνμα παρίφησι. καὶ ἕτερον δ τί αἱίῆεται 

ἣῷ τὸ ῥήματος τότ. λέγέ Ὁ ὁπ οὐ ἐγὼ ὠξιος ἀκουαϑίεδαι, δ λ᾿ αὑτὸς κατέ. 
(η αοϑς μέ. Καὶ ον πῶς ἡμέραις ΠΟ Ὰ Ὀλιχαλέσοραι. 

ς2 Τιδον, ον τὰρ ἡ ἡμέραις σι Οο οὐκ Τη" ἠκϑύιθην, Φησίν, δἰ τοστη δἰ πογτηϑησω ὼ ῥαθυμότερορ 

ἔσομαι ̓ λα (ς ἡμέρας μὰ πάσας τη. ἔργϑν. ποιήσο μα. 

᾿ς 3 Περιέραν μα ὠδῆγες ϑαγαΐτα᾽ κίνδυωυοι ἄδου δὑεϑσοίν με, 4 Θλίψι χαὶ 

ὀδυωΐίω ἐὶ ἔυρον, ὦ ὺ ὅμο μα ἢ Κυρίν ἐπεχαλεσαὶ ἱμάυ. 

Εἴδες ὑπλονὶ ἰαωθϑν, εἶδες φὐδαμωϑίαν πλύτα λύσσαν τα ἐδυνᾶ, εἶδες ψυχίω ὅ- 

1ο λερισινοιδώξων τῷ ῳ πόϑῳ “"ὺ δεασύτα. δ 5 λέγει, τὸν ἔςιν ἤρκεσε μοι Εἰς ἀπαλλαγὴν 
ἿΜ αἰϑιεηθντῶν χακϑῦ, ῷ τρυλέσοι ὲ Θεὸν, ηἱ δέω ἡμεῖς κα λθεῦτερ πολλάχις ἰὼ αἰ- 

παλλαήόμθα ἣ δειαΐν ; ὅτι ἐχαλοῦμϑμ ως καλῷ δεῖ, δι Ν᾽ αὐτὸς ὕπιμος ἀεὶ παρ- 

ἔχεν , ὔκουσον ζἰ φησιν εν γοἷς ἐυαγίε λίοις. Τίς ὅδην δξ ὑμδε μὸν ἐ ἐδ αἰτήσιν ὃ ὯΣ ἀὐϊὺ Ματϑ, 9 

αὐτο, μὴ λίθον Ἰπχιδώσει αὐτῷ; ἢ ἰσϑιω ἐδρ ἀἰτήσνν, μυὶ ὄφιν ζχιδωσει αὑτῇ εἰ εἰ ἢ υ.- 

15 μεῖς πονηροὶ ὄντες οἰδατε δόματα αγαϑεὶ τὸς τέλος ὑμδμ᾽ διδόναι, πολλῷ μμαιλλον ὁ 
πατὴρ ὑμδίμο ἢ ῳ τοῖς ὐδανοῖς δώσει αἰγαϑαὰ τοῖς αἰτὅσιν αὑτόν. ὁρᾶς πῦση αὐτὴ ἡ ὡγας 

λύτης, ὑτὸμ ἡ ἡμιεγέρο. ἄγ 39 ὀκείμεωυ συγκρινομδόν πτγηθία, Φαΐνηται ; ἐπεὶ δΐυ Ὧιού.. 

πος ὸ ἡμέτερρ δεασύτης, (πτὸ3ς αὐτοῦ αἱ εἰ ὶ καισαφεύγωϑι, καὶ . βοηϑὸν ὅτον μδνον κοιλαΐ- 

Λϑν, ὦ ὕτοιμον Εἰς τὸ ) σώζειν ἐυρήσομϑρ. εἰ γὸ (ὥναυαγίῳ αὐξεπεσοντες, ἃ Ἐχὶ σανίδος 

20 φερήμϑμοι (δ ὥν' πόῤῥωϑεν κρυλϑεεῦτερ “πείθουσι φιλαν,ϑοφ πίον, χαίροιγε σνὐεῖαν κοινὸν 

“δὸς ὠδθεις ἐχονζῳι, αλλ Ὡσὸ τὴς (ὑμφορᾳς ἐλεούνϑροι μάγον ᾿ πολλῷ μάλλον ἢ φι-- 

λθνϑερπορ ὦ φυσικήν τίω γρησύτητα ἔχων, ὧν ὁ ω συμφοςαῖς ἀελτα, μόνον: ἐω’ 

αὐτὸν καταφάύγειν βαληϑοῖεν καὶ γνησία, χα λῷν αὐτὸν α{ϑυοίᾳ ρα λυ ϑεφπίνας ἀφέντες 

ἐλπίδας. οὗτὸμ ζίνιω ἀδοκήτῳ φὶ «Ἐιπίσῃς κακῷ, μὴ καταπέσῃ, Ὡλ' ὅλως λύα.- 

25 φησ συ δ φοϑνημαρὸ “«φϑὸς ῷι αχύμαντοι δραϊμε λιμδύα, κα Ὁ ν ἀχείρωτον πύργον, Ὁ 

ηῷ Θεοδβοήϑειδν. δᾷῳ τῦτο γι σε Εἴασε αὐἰδιεπεσιῖν, ἵγα, αὐτὸν κοιλέσῃς. ἀλλ᾽ ὡ 

μὲν πολλοὶ ὅτε ὀϑαπίσσι" μάλιςα, δέον τοιυδμτίον ποίφν. ὯΝ γὸ σφόδρα ἡ ἡμας φι- 

ἰὼμ λᾷ, δὼ ΠΟ ἀφίησι ϑλίξεοϑαι ὗνα ἀκριξέφερον αὑτῷ (ιωωαη]ὼ ἄβα. ἐ ἐπεὶ ὐ μητέρες 

(μἀφδοιωντα παιδια αυρησωπείοις οἰ σφόρρις ὀκδεματοῦσαι αἰαίκοίζεσιν εἱ εἰς τὸς 
10 οἰκείως καιταφεύτεν κόλποις, ὅ λυ πῆσαι αὐτὰ ἐ βειλόμϑμαι, λα τω πσεϑσιδρίαν αὐ. 

Πἰτοφιζορδμαρ ὦ ὅτῳ καὶ ὁ Θεὸς βυλόνϑνος ἡ ἡμᾶς ἑαυτῷ Ὁ (ἐμυαίπῆεν,χοϑεύσον τς ἐεφιφὴς 
οὐ τος, μάλλον: Ἡ᾿ πϑρτὸς ἐρφιςο σφοδγότερος ὦ ὧν, εἰς δϑείαρ. αἰφίησί σῃ Οιαύζᾷς κρο- 

φῆναι, ἵγα διζωνεχώς εἰ 6 ἐυχῇ ἢ σολοίζηρ,, καὶ ; διζωνεκῶς αὐτὸν χαληςρὸ μώ λων ἀφέμε- 

, ΜῸ, Ω αὐτο, μεραμφάς. ς Ωἰ Κύριε, ῥόσαι τίω ψυχίω Μ5. 

35 Ἑτερρρ, ̓Αξιώ, Κύριε, ἐξελοῦ τίω ψυχίω χίωώ μι. ἄλλος, Ἴ Κύοιο, ̓αξίφωσυι 

τί “υ ἐμῷ. Εἶδες φιλόσοφον ψαϑὼ πῶς ᾳ βιωτικοῦ πόμτω ἀφεὶς ἕν ᾧπε ἱμόνον, 

ὃ γὼ ἱνχζω ὡσιγη ᾽ αἰ σιμεῖαι, ᾧ μηδὲν παϑεῖν ἿΜ «ὐοαθλααώτων αὑτίω. «ζώ- 

τῆς "εγὸ δ ̓ αὐ  ϑκεινδῥης, ζᾳ λοιπὼ πϑύτοι ὄψιται᾿" ὥαχερ ὅδ, οὔκ ( ὀχθύσηε, τὴς λϑι- 

, πῆς Οσυὴν ἡμῖν ὀφελος θθημεοίας. δ[9 πόῤτα δεῖ καὶ ποιῷ καὶ λέγειν, ὧκε ζὠτίω ἀζαισώ: 

ἡμϑὼ 49 ζωϑαι. τότο “γ δον αἰννῆομδῥου ῷ λέγειν" Γίνεϑε Φεϑνμοι, ὡς Φ ὀφεις. κοιϑαί-. Μεοῦϑι ἡ ΠῚ 

ἂν 'χε τ ν ὠκῴος ὃ Δοιητον σῶμμαι παθϑΐεται, ὦσε τίω κεφαλζωυ διῥασωσαη" ἑτὼ Ὄ ὸ σὲ χὰ 

ἀλλα ἁπόμτα ὠκδιδόναι γ᾽ ἢ ̓ λαρ τῆς σωτηρίας ΤῊς ψυχν ς, σ εἶδ Ὁ πενία, γύσορ, 

ογκ αὐτὸ ὦ πόϑτων χοφα ριον δοκοών. ἐἢ }}} δεινῶν, 9 ἰλύα νος οὐ κθλάναι δυυυή- 

στται 



------ 

ΦΗ Μμη.εα. 

764 ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ ΕΥΜΗΝΕΙᾺΑ 
σιται ᾧῷ ἐμιπεσόνται, σω ομϑῥης ὠκείνης" ὥασερ ὅϊω ςΥοδ πὸ τὴς ξωὴς πλέον τὶ ἔξω 

ὑὐσνλωλίας χα  διεφλειρμδίύης. δον δὰ δὴ τούτο (ἢ της ποιᾷται λόγϑν πόβτω ᾧ 

ὠλλα ἀφεϊο,κὶ ἀξιοῖ " ἡμέρρις αὐτῇ ἢ γνέοϑαι ζς βἰϑιωύας, ἡ ἃ ἀἰφορήτων ἀπαλλαγῆς. ἀΐῴη 

γα κολοίσφων. Ἑλεήμων 0 ΣΚύρμος καὶ ,ὴ δίχσιοονὸ ο Θεὸς ἡμδν ἐλεᾷ. 

Εἶδες πώς παιδεύει ᾧῷ ἀχροατίω, μήτε απογνώσκειν, μήτε αὐατετόϊωκέναι. α Ρ 
μαγογουχὶ γδῤτῦν λέγει" μήτε ὐπγνᾷς (ἐλεήμων ΣΡ 9 Θεὸς) μῆτε ὀβαπί. 
σης, οἷ, δίχαιοφ. ἑκατέρωθεν δὲ δὼ τίω σωτηείλν ἡμῶν πορλγμιατευόμδμος ̓  ταῦτα μὲ 

πίω ῥαϑυμίδν ὠκκόπηει, ὠκείνν ὃ τέω Ἡογνωσιν ὀμαιρή. Εἶτα δυικνιᾷ “᾿ς Θεὸν “ποὺς 

φιλαν,ϑεσπίδι ὁ ϑἜγτοι ἐχηῤῥεπέφερον, ἐπείγει πάλιν λέγων᾽ αὶ ὁ Θεός ἡμδι ἐλεᾷ ὑκα- 
λώς Εὐπεν, ὁ Θεός "δι, “σϑῦς λὐτιδιασολξωω Μ ϑεών ὧι ὧν πέϑξω ἐ ἐμψήεϑη. ὠκείροις ῖο 

γὰ Ψ γρὸ ὀσφαξ ἐν, και ᾿αγαιρῷ, χὶ ἀχήρυκτα πολεμεῖν ἐρ »» ̓τότῳ ἢ τὸ ὁ Φιλαηϑεν- 

πάξεϑα ὁ ὴ συγίνώ ννωσκένν, καὶ κινδυώων ὀξωρπάζεν δι ωεκῶς᾽ ἃ δὲ μίλια, κ᾿ δ! 

ἀλλὼν Σϑουσ ὧν αὶ Δ δαίμονας ὑζμιᾷ ἀλιτηράας, "ὃ ) κηδεμόνα, ἢ παρ κετίωυ, χαὶ 

"ὄγτως Θεόν. ά Φυλαίοσωνζα γήπια ὁ Κύριος, ἐταπενώϑθίω, ἢ ἔσωσί μι. χ μὰ 

Ἐγζῳῦϑει μέγερον Εἶδος ϑϑϑνοίας εἰντιν; λὐακινᾷ. ὩΝ "δ Εἴπιι, ἐλοήμσνὶ ἴοι ι 

χαίος, ὀέλεψ' μιγίφης αὐτὶ 'φιλθυϑεφπίας ὼ ἀφέτν Ἀοιπὸν δείκψυσιν ἔρρρν. ποῖον δὴ 
τούτο; ὃ “διγηπίων. ἡμεῖς ἅ δὶ ΚΧ) λόλρν ἔχομϑν τὰ υϑὺ φυλοίοσιοϑαι, ᾳ: ἢ ἐλέοϑαι 

ποιδούοντα, ὑὰ ἐαβρχόνϑνα Δ{ ακρουεαϑαι κακοὶ ὁ πῆροτα διαλόσαι, ὁ ἰκω 
κεν τή θα, ὸ τέχνας ἵλιρα θα" τὰ ποδία, τύτων ἔρημα πόμτων, ὡς ἀἰαρελκα- 

πτα. δλλαὶ δζρὺ πυῥτων ἐχειτῷ Θερ τίω προόνοιδ, ἡς Εἰ μὴ ̓(ωρϑεὰ ἐἰπέλαυς, 19 
“πόρτα ἀὺ ἀπωλώλει. ὼ »δρὰ Ὁ ὑφιρ Ὁ ἠφάνισεν ὡ απαργόῴοις ὃν ἔτι ὃ πριζον, καὶ 

καιτοικίδιορ ὁ ὀρ, 5 πολλά Ὡς ἑρπόντων ἕτερα μιν οἰκίας. ον χα: με [ότι 
φός, ὅτι μιήτηρ, ὅτε ἐ' τέρ96 6 σνὴὲὶς αἰπηρτισμεενέευ Ἐχιδείκγυοϑαι αἷϑὰ αἱ αὐτὰ πεῤοὰμ, 

ἐν μὴ τῆς αὔωϑεν Ὡπολαυη ῥοπῆς. , Ὡνὲς δὲ Φασι, «δὶ {..] ἐμόρύων ὦ, μήπω: τῆς γῶ.- 

ςρῦς ἐξελθόντων ὙὍτον Εἶρμοϑαι τὸν λθγϑν. ἐταπεινωνϑέωυ, κα ϑ ἐσωσέ μα. οἷν Εἴπυ,ούκ "4 

Εἴασεν Εἷς χυδουύυς ἐ ἐμπεσεῖν, διλλαὶ μῷ' τὸ ὀμειπεσεῖν, διέσωσεν. ἴωιι »δ Εἶπετίω 
καθόλου εἰντο χσόϑνοιαν, κα ὁ Ὁ τῷ τῷ οἰκείν πσοὐσώπου πρϑϑαΐγει τὸν δρον ὅπερ δος αὖ- 

ᾧ πότε τ᾽ καϑολικν, πὸ τε Μ᾽ μερλκϑυ ζῦτα (ωις ὦ ΜΗ ̓Ὀίνω μηδὲ σὐζί- 

ἈΕῚ αἰδιίας γέμοντα βίον αὶ ἐγὸρ᾽ ὅ61 σοι λυσιτελέρ. εἰ ἰγὸ τοῖς ασοϑφήταις Οὐκ ἰώ συμν- 
φέρ», πολλῷ μαλλὸ σοι δὲ δὺ ἐκ ζῶ συμφέρον, ἄκουσον τἰ φησιν. Αγαλὸ μοι δὲ ἐτω- 9 

πείνωσες με, ὅπως ἂν ᾿μαΐλω χα ι διηώ ματα συ. δισγλλῆ ἡ βἰχαφιεία. εὐζῦϑα, ὅτε 
Εἴαευ ἐμιπτεσεῖν Ε εἰς κινδχυύσς,᾿ ὃ ὅτι ἐμεπτεσόντα τ κατέλιπεν. αἰμφέτερᾳ δὲ πω; ἐυ- 
ερτγισίας εἶδος " ̓  " ὅδ πέρ [ παελέερον ὦ ἐλαῆον, δλλ᾽ (ἐ δεῖ τι ὺ ϑαυμαφο Εἰ- 

πεν) ὺ μεῖζον. ὃ “Δ ζ χινδριύνοι ὀλυσε,τὸς δ τίω “υ ᾿ φιλοσοφωώτεραι Οὐ ργάπι». 

7 Ἐπίφρενον “ψυχή μα εἰς τίωω λϑαπαιυσι, συν, δὲ, Κύρλος ϑϑηρεύτησέ σι. " 

8 ὅλ ὀξείλεν τίωυ ψυχίω μα ἐκϑαγάτυ, ὧν ὀφϑκολμωος μϑ ὡσπὸ δακρύων, ̓  
κ ποδοιᾳ μὰ οἰσπὸ ὀλιιθημρίτος. 9 Ε᾽ υαρ ἐςήσω οὐνώπεον Κυρὶν ω χώρα, ζώντι, 

Οἱ «᾽ τῆς ἱσοοίας λόγο δεινῶν αἰποιλλαγάώ φησι, χαὶ ὀψεσίν δινα, ἐλδυλεείνν᾽ ͵ 
εἰ δὲ τίς Χ, αϑαγωγάῳ αὐτὸν ἐκλάθοι, δυυυνσεται τίω ἐντεῦθεν υὐποδυμίον λύπωσν 

λέτε κα Ὄ ὀμώπαυσιν ὐτίω καλῷ. ἀπηλλάγη ΝΣ πλύτων ἦι αἰδοκήτων ϑεναῖν, ἡ 9 

εκ τί τὴ ἡ ἀδυλίᾳ λϑιπτὸν αὐσαύχεί εἶ ων ἀσφαλείᾳ γεγϑνως, ὁ ΧΩ χρ καταλύσας 

ἐλπίδος. εἰ ἰ γὸ χα ̓ξ αἰμδρτίας ὁ ο )είγατος εἰσεγίεύθεται, ΧΙ ὁμῶς εἰς δϑερτίσίαν ἡμδιϊο 9 

Θεὸς αὐτῷ ἀπεχοήσοα"». ὁζῳ δὴ τῶν οὖς αὐτῷ μὸ μόνον ἠρκέαϑθη,δλλαὶ ἃ Δ βίον Ἰχήμι. 

ΩΝ 



Εἰς (ὃ μιδι. ψάνμ. . ὅς 

ὅθον ἐποίησεν" ἵνα μείϑῃς ὅτι σγεῖὶ τὸ πσϑϑτερον (ἰωεγάρησιν αλεὶ μἱ σφίδγα γοήσι- , 

μὸν ὦ ΟΝ τίω ἀἰτα συφίαν το,» ϑρόνδρον. ὀχ δὴ τϑ εἰπών, Η͂ δὼ ἡμέρα φαγὴ , "4. (. 

αν τῶ Ὡποθουνη, Οὔκ ἠρκέιϑη τῷ ϑχττμίῳ τὸ γὸ Ὀχεδιμιον τϑη» ζω, δι γὴ εἶ, ἡ εἰς 
ῦ ὠπελθύσῃ. νεωὶ ἢ ᾧ ὅτερον φιϑησι λόγων᾽ εἰν ἰδρώτι Ὁ πτρησώπου συ Φαγητ' ἀρ- 

ξ γογ συ ̓  αἰκαγθας ἡ τοιξόλοις αϑατελᾷ σοι᾿ ον λύπαις φάγῃ αὐτίω. ὰ τῇ γωναικὶ εἰ-- 

πε᾿ πληϑέώων πλήθει (ᾳ ὁ λύπας. συ ᾧ Κ᾽ φιναγμμὸν συ ᾿ οὖν λύποις τέξῃ τόωα. ν' 
ΕΣ ἱκανὸν δῦ ὠκᾷνο ἀν τὸν σωφρονίσαι. πολλουξ Ἴθι ὁραΐνϑμ ζύτη μαΐλιςα, γινονϑύους , 

βελτίνς:. ὁγὸ ϑαένατος Δῤαμϑησία. αὐδαδίδωσιν, ἐπτειδοὶν ἐπέλθη᾽ ζωῦτα ὃ ζω 
βελτίυς ἐργαΐζοται. εἷ 3 φυξερϑν τὸ πυράγμα φῇ ϑυκεῖ, “ρϑκὶ τίω αἰοϑύγιαν ἦΜ ὕτω 

Ἰσ ὀζμκειμϑμων. δα γὸ τῆς ἀὐαϑινείας ἐῷ ὁ φόβος ,ἀκουσον Παύλου Ἐχὶ κα τύφῳ χομρονοξς ἢ 
(ὠεστὸν λέγγ᾽ Τολὐάλόσο ἡ (κω Χοὶς’ᾧ ἐξῇ πολλῷ μαλλὸν κρᾷοδον. ᾧ πείλιν᾿ φινπααἰκῖι ἰ 
Χαϊρὼ καὶ συγχαύρω. πᾶσιν ὑμῖν τὸ ὃ αὐτὸ χαὶ ὑμεῖς χαίρετε, χαὶ συγχαῤρετέ φιλιπα βιξ, | 

μοι) Ἐλὶ 5 Οις εγλντίοις ἀλχϑίωτος. Οὖυ μόνον Ὁ, φησιν, δυλὰ καὶ ἀὐῥὶ Ῥὼ ν.κγ. 

εὖν ἑαυ οῖς φιναζομϑὺ , τίω ὑοθεσίδν αὐπεκδεηθιϑμοι , τίου ̓ ῷπολύτῥωσιν τῷ σώμαᾳ- 
᾿ς τρήμδα!, καὶ πάλιν" Οἱ ὄντες ον τῳ σκήνει τύτῳ φεναζονδϑυ βωῤθμϑμοι. Εἶδες πό- (, Κοραδ' 

σον ὅ8) φιλοσυφία χαλόν. οὗ τοῖς ἄλλοις ἄϑιω δακρύων τῇ) ϑοκεῖ, ζω τὰ τύτῳ ϑύχης" ΕΝ 

 ῥῥώπίςάλλοις ἀξία, βὐφρφσειύης καὶ ἡδόνης, ζωῦτα πτὐτῳ φενα [ὑδλ,. ἡ οῴν" ἀξια φεγα. ! 
μἐὦμ ὦ ἐπ᾿ δυλοτθίας ὴ)ὺ πύῤῥωδεν τὴς ὑμετέροις ἀστῳκί , πατοίδυς; ἢ οὐκ ἀξι- 
ο᾽ βυφοϑσιωης, τὸ ζυχέως δραμεῖν Ἰχὶ ᾧῷ δύδιον λιϑμα, ὼ δ πολάσῷν τίω ὀϑω πῦλιν, 

το ἔνθα αἰπέδρα ἐδυυύη λύπῃ καὶ φενασμός ἢ ἃ ἀσοὸς ἐμέ, φησι, (δ) αἱ μδδοτωλόν; ὁρᾷς ᾿ 
ὅτι ἐγ ὁ ϑανατος ὅ51ν ὁ ποιωών τίου λύπζω,, αἰλλαὶ τὸ πογηρϑν ((μωυειδὺς. ἡἠπεῦσοι δἶχυ 
ἥν ἐ αἰμδοτωλθο, ὶ ἔςαι! σοὶ ποϑεινὸς ὁ θάνατος. (ἦν; ὑφθαλίμοις μὰ Ὥστο δακρύων. εἰ-- 

κότως ὅτώς Εἶπεν. 9 )δ  ὅ8 1» ὁκεῖ λύπη, Οὐδὲ αϑυμία, φδοδ, ϑρῆνος. ᾧ τοις πόδας 
μία εἰπὲ ὑλιαϑήματος. πῦτο τῷ αὐδοτέρο μεῖζον. πῶς » ὅτι ὦ μόνον λύπης ἐσμὲν ἀἰπηλ-- 

4: λϑλλμένοι, ἀλλὰ ὰ τῷ «(ἀσοσκελίξζεσ τ, αὶ ̓ππθσλδίεαϊ,, ἸΩτ Ὁ πέτρας ἐφηκε ὙῈΡ ὁ 
ἀπελθὼν κζ' καπορθωμζ, :τν λῴϑμος ἐπείληηηαι, ἀόῤτω ἀφήρηται ζᾳῳ κωλύματα . 

μων λριῆθν. ὕδα μοι ϑθρυύος, ουδὲ ζα ρα χὰ, αλλ ἐν" χατοιξαίσει διζιυεκᾷ »ϑμέϊ ὁ ἁτως οὺ»- ᾿ 

γὔϑιν ὁμα: ρήσας. ϑϑευρεφήδω οὐγώπιον Κυρὶα ὧν χῶρά ζώντων ̓ Ἑτερος, μασθϑοϑεν , 

Κυρίν᾽ ἄλλος, Εμνεϊξεπευτήσω. ἐζ αὶ ὁ Πα ύλος δείκψυσι λέγων᾽ Καὶ ἡμεῖς αρπᾶ- “ 5“. τ 

9 γησῦ θα εν νεφέλαις Εἰς ἀπθϑτὴσιν τῷ Κυόίν Εἰς αἰἐρα αὶ ὕὅτω παγτοτε ἕω Κυρίῳ 

ἐσύ βθω. ὶ καλαΐς Εἶπεν, εν χύρα ζώντων. ὠκείνη γὸ ὄντως ζωὴ ἰπηλλαγρμϑμηϑει: 
νάτν, ὠμιγὴ ζὰ ἀγαϑοὶ ἔγῥυσα. Οτὸν χαταρνλῆσιν, φησὶ, πᾶσαν ργέω, ἢ πάσοιν 
ὀξυσίαν, ᾧ διώαμω, ἔσχατος ἀϑῥὸς Κουτα βγοῖται ὀϑανατος. τώτων ὃ χατεργηϑέντων, 
Οὐδὲν Μ λυπηρῶν γϑμει, υ φροντὶς, υἱ πόνος " ὡςε πόμτα χάρο, “πόϑτα εἰρζουή, πὸρῳ 

ἡ; ἀγάπη, πέτα δυθυμία, ἡ πόύτα θὐφροσιωών, πόμζᾳ ἀἰληϑὴ, ὦ Εἰλικρινὴ, ἡ στεστη-: 
ἡὐτα. Ουνν δ ὅδ ὁκῷ Ὴ τοιότων ὁλιαϑηματων᾽ ἐϑυμός, αὶ λύπη, γρημάτὼν 
ἔρως, ε σωμοίτων πῦϑος, αὶ πενία, υ πλούτος, Οὔκ αἰτιβία, οἵκ ἀλλο ΨἪΨΜ τοιύτων κ.- 

δ, ζώτης τοίνιω καὶ ἡμεῖς ἔλχιϑυμδ μϑρ τὴς ζωῆς, αὶ πλώτα πσϑλς το πηραηωρϑυ. Ὁ 
᾿ δὰ “ὃ το αὶ ἐἐν τῇ ἐυχὴ κελθυόβθω λέγ, Ἐλϑέτω ἡ βασιλεία σε, ἵνα, ἀεὶ πσρὺς ἐ- Μετθιτσὶ 

τ ἂν κεήέω βλέπωμϑυ τίω ἡμέῤᾳν. ὁ γὸ ὀκείνῳ τω ἔρωτι χιιτεχόμϑμος ὺ ταῖς ἐλτείσὶ 
ἵν  ἀγαϑανν ἠρεφόμνϑμος ὠκείων, συσὶγὶ Μ᾽ παι ϑντῶν βαηηϊζεται δεινων σ᾽ Οὐνῆνὸς ἢ 
μη ογζιοθα," καϑέλκεται λυπηρῶν. αὐλλ᾽ ὥασερ (ὦ πσδὲς πόλιν βασιλικδω ὀδυύοντες 

δρτῆι ΤἿΜ ποσσὶ τίω ὁδὸν χατέηθνται ὁ λειμίόσιν, ὦ πὐδαδείσοις, ὁ φαφοιγξιν, οὐκ ἐς 

' ρϑμίαιφ, 

ἀ Κορ, ἡ, κθ, 
μὰ 
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σγαοβι, 

766 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΕΙΑῚ 
ρημιίαμρ, ὄνλν" ἐχατέρων αἰλοχϑεῦπε Ὑαρῆς ὃν μόνον ὁραῖσι τίω δυζουδέμω 

ἀὐριά πα: νι τ ἫΝ 

πόδι" ὅτω ἡ) ὄχαϑ᾽ ἐκϑύφην τίν "ἡμέραν ὠκείνζου ϑματυππῶν ἑαυπί τίου πύλυν ἡ Φ 

“πῦϑον αὐτῆς τρέφων συνῆν ΝΜ δειναὶ ἡγήσεται δεινὸν, ότε δι φαϊδρῶν κα ἡ αἰξεφανών φω. 
ϑρὸν αὶ αἰξκφανές. ἁ λέγω, υχ ἡγήσεται ; ὄλλυ- Τὐὐοδὲ ὄψεται: τα, ὁ ὁτερας ΑἸώμδνος 

ὀφϑαλμοις, "ἡ φοιδίτιυς οἵοις ὁ Πα λος «ὐϑαϑδηροῖ λέγων' Μὲ σιρποιωύτων μεϑηᾳ φ 

βλεπόμϑμα, δλλα (ἡ μη βλεπόνϑνα. τὰ χὰ βλεπόμϑμα. σσϑύσκαιξα, τὸ ὃ Μ᾽ βλε. 
πόρμϑνα, αἰώνα. [ Εἶδες τίωὺ ὁδὸν στως ἐ ἑτέρα λέξει (αϑρεσησει.. εὐκδίνων τοΐγεωυ αὐτε.. 

λϑμμλευ, “γα αὐ ω ὕλχιτύχωῤϑμρὺ Ὀειτυγόντες πὴ τὴς. αἰκηρούτα, ζωῆς Ὡὐπολαυσωμδμ" 
ἧς μο “τὸ πὐρᾷς ἡμάφ᾽ ᾿Ὀλιτυχεῖ,᾿ χάδλτι χὐ ἡ φιλαι,ϑορπία Φ Κυεῖν ἡμδμ! ἴησῃ Χρμω 

σού, ᾧ ᾧ ἡ δόξα. χαὶ Ὧ κρατος, γι δὰ αεἰνὺ Εἰς ὧν. αἰάδνας ΤὟΜααἰώγων. Αμέω. ΝΝ 

Ἄδα, ρα, ἃ ΒΠΙΣΤΕΥΣΑ, ΔΙΟ ΕΛΑΛΗ ΣΑ, ΕΓΩ ΔΕ 
ὁτῳπεινωνθέον “ σφόδγα 

ἐ6᾽ Αὐγης τὴς ῥίστως ὃ ὃ μακάδλος Παύλορ" ἡμνημονθύων, ὅσω πῶς Χ ὑπϑὲϊ 

ϑν Φησιν" Ἐλχοντες ἢ Ὁ αὐτὸ πνιῦ μα τῆς ἐπίφεως, κ᾽ πὶ δ γέγφαμ- 
μϑρμον, ἐχίχευσοι, δ}9 ἐ ἐλόλησαι, ἡ ἡμεῖς δ πισείομδι, δἰϑκὰ λαλούς 

Λϑι. αὐαίχιον, ζνιω τωσθῦτον Εἰπεῖν “πῶς ὁ στίφολος αὐτῳ ὁ ἐ- 

γθήτοτο, ᾧ τε ̓ ἄγος ὁ  λύγϑο, (ὦ αὐτῷ. ὅτω γὺ ἜΧΩ ἡτύτυ Ὁ ὃ 

παόϑφητίκο ἐςαι δήλον ὑμὶν. ἄλλως ἢ καὶ διδασκαλία αὖτη αρίρι, 1 
μὴ τ ΤΟ μουα φάλυ αὐἰξεκίγηψν ὅ, λόδι κηδὲ μέρος λαθόνζας φροσκα ϑη ὀκείνῳ, ΔΛ 

ὀύωϑων Ὁ διηγήματος ποιδα νι, Ὁ τ αὐον. μαἰδὲ τίνος τοίγιων διαλέγθμενος ὁ Παῦλος ζωτα 

ἐμμηαϑη Ὁ πσδηφητικῆς Φωνῆς: ; «ἰδὲ λυαφαίστως ὐ Ὁ ῥϑηώτων αὐγαϑών  απολαύστως, 

ἃ ὸ λόγϑν αὐτρθαμει. πόρτα, κα ᾿ γοιοῦ, Ὁ ἀἰβίνοιαν. ἐπεὶ δίων λόγϑν αὑχυρέδαμε πόῥτει, | 
ἀ ερμέυδυϑίεδαι ζιῦτα ἐχ οἷον τε ἰώ, πίφεως ὃ πσξὺς ΩΝ αἰ δαδέχεοϑαι χείία" ἵνα 23 

μη  παιροῆηται ὁ ὁ Ἰυδοήος, μιηδὲ ἡπουτῆοϑᾶι γομιίζη κενάς φυσηεὶς ἐλπίσι, πϑφι- 

τιχὴ ρήσει τω αγνωμοσιούεω, εἰντι δορλούται, μενογθχί ἐ λέγωνγ᾽ ̓  χαινόν Τί "ράγμα "ἕο 

Ὀχιξιτῶ, πίον, δλα παλαίοι αἰγαϑιν. καὶ » ὁ Παῦλος ὅτως, ὁ5 πσέϑφήτος Ἐ μέλε ἡ αὐ 

λὼν ὸ αὐτὸς «ἰδ ζ τίνων ον ῷ ᾿ πδοντι αἰγαδὼν πσεοφητθνειν τοῖς Ἰπδαίοις δλνυσομϑύαν, ι ἐνανπὶ 

τίω αν ,ϑιοφογτίγζευ ἀκολεθίον αὐτυβθαμνόντων, ἵνα, μηδεὶς αὐτῷ ἐἶπιςεῖν ἔχῃ, ὅτως ἀ- 49 θΐααυ ἐδ 

πήρξαν» τὰ ϑψαλμοδ λέγων, Ὀλίφευσει, δ9ἐ ἐλθίλησοι. ὯΦ' Ὁ} ἀπωλώλει (1 πκός' αἰ 
εὐσόλυμμφι, ὶ ἐρείπιον ὁ γαὸς ἐγεγόνει, ἡ πόρτες αἰχμάλωτοι ὅνομϑνοι καὶ Ὁ δεϑέντερ Εἰς Πα 

πίω δλλοταίαν ἀπήηθησου, βαρθωροι 8 ὃ τίου κείνων γάῦ αὐτ' ὠκείνων κατέοίν, ὸ 
ὀχελβύοϑησειν αἰ μιπέλοις φυτεύσαι, ἢ οἰκίας οἰκοδομῆσαι χ) γάμος Ἐλειτελέσαμ᾽ Εἰς ; 

Ὡἰσύγνωσν ζυτα. ἕν ἰσδαος ὠνέξαλε, Σ λοιπὸν ἐλογίζον» “σϑϑς ἑαυτός “ι Εἰ 9 

πῦλιν ἔχοντες, ὩΣ ὀπλα, δ πύργϑες, ὺ χριμοίτων «ἰξασίο, κα Ὁ πραγμάτων αἴβιφά- 
γεῖαν ὑσαυτώυ, κα “ ναὸν, ἡ (δωμῶὸν, καὶ ὺ αγικείαν, δ λαιτοοίανρὸ πίω ἀδνλζυ ὥπασον πολι» 

τείϑυ, ̓ηὔρεδύϑνρϑμ, ἐλνόμεϑοι αἰχμείλωτοι, Εἰς δουλείδν ἀπαλόμεθα ᾿νε υ ἡ ἀλ- κιὐνδ 

λοτοία, ὃγτες ὁ πότων ἡρημφρϑύοι, γυμνοί τε ὦ δοδλθι δμόρϑροι, πῶς διιυησίββα ΝᾺ " 
τω οἰκίθν ὡσολαΐψῷ; ; ἐπεὶ δίζυ πολλοὶ δ)'ὲέ αἰοϑενεφέρων τα λϑαλογιζονϑνοι ἐλρντθ. 

Ο ιευη, καὶ ὶ ἐταροίῆον», ᾧ τοῖς πσέρφήταις ὃ «φε»σεῖχον τίω ἐποίγοδὸν λέουσι δῷ “ἥν 
ὅτως Εἶπε, δεικες πᾶσιν οὐτεύλε, ὃ ΟΤΙ πίφεως γρία Ε Εἰς δὶ τὸ τῷ Θεοΐ λεγόμδμα. 

αἰ αλέγονται δὲ ὅζω ὠϊθῖς αὶ ἑτέρως ἕτεροι, οἷον ὁ Ἡ σαϊας ὅτω λέγων᾽ Βμολέψατ 
Εἰς 



Εἰς (ὃ μιει ψάμι. 767 

Εἰς τω φερεαῤ πέτφρομ, ὅδ ὴς ἧς ἐλατομυή τε, ω Εἰς ᾧῷ βόϑεωυον τῷ λοι, ἐξ αὶ ὡρυ-- 

ἔδοτε. ὸ παλν᾽ ἐμολέψατε Εἰς Αὐρκαῖμι ᾧῷ πατέρᾳ υμδῇ, ἡ Εἰς Σαβαν τίω 
ὠδίγασαν ὑμᾶς, στί Εἷς ζῶ, ἡ ὁκάλεσα αὑτὸν, δὴ ἡγίασου, ἢ ἐπλήϑιυα αὑτόν. ὃ Ά λέ- 

γί, τοιούτον ὅφ ν᾿ ἐχὶ ἱβαβδαρος ἐδ Αδο φλάμ': ; δαὶ ἄλϑνος » ἢ τῇ ἡλικίᾳ «πεϑθείη- 
ς χώς; δχὶ γεινώναι Εεἰχεὰ ο δὲ τίωυ ἡλικίαν ὺ ὁζρ τίω φύσι ασξϑ: παιδυγονίλν, ἀ.. 

χριρο: 5 πόρτα χό)ο αἰπέγγωφο τά χατ᾽ αὐτὸν; τί δ; ; εἐχὶ ἀπ’ ὠκείνα πῷ ἐνὸς τῷ ἀ..- 

μη ΤΩΝ τί  γεγηξρικοτο, τίω οἰκϑυμϑρμέεν , οὐέπλησο πάσοιν ; τί τοίγιων 2ορυθφεϑε; Εἰ γὃ 

ὁκ τ ἐνὸς δυωατὸὺς ἐλνομόω ἐ ἐμστλῖσου τίω οἰκανϑῥζωυ, “πολλῷ μᾶλλον ", υμδι' ἦν 

ὀλίγων ζῳ Ἱεροσύλυμα πληρώσω. δῷ τῷτο Φησιν᾽ ἐμολέψατε Εἰς τίω σερεαῦ πέ- 

10 τϑν; ἐξ ἡ ἧς ἐλατομήϑητε, ᾧῷ Αξροιαὶμ ὅ τώ καλδ' ὃ ᾧῷ βόϑιωον τῷ δίκα, ὃ ξ 9 

ὠρύρϑητε, πω Σαῤῥὰμν ὅτως ἀὀομαζων. καϑείτν ὮΣ ἣ λόκχϑς οἴκοαν. Οἕκ ἔχει βρυ- 

ον ὕδωρ, Δλλ᾽ ἐκ ΔΜ αὐωθεν ὑετῶν δίραται ὅτω ὀκείνη ; ἔρημος ὅσα δυνάμεως 
ἐπ ϑουνητικῆς, ὀψώλαν τίω Ὠχπτηδιειότητα, υτίω ἔλαζξε. . ὥασερ ἡ πέτα καρπὸν οὐκ 

ἀϑογχέ ποτε, ὅτως ΟΥοὲ ὁ  Αδρμαμ οἷ οἷος τεῖ" δλ ἐ ἐγωὶι ὑμᾶς ἐκ ιν ὀξεκόλανψα, 

1 ὃ ιτὸ τὸ νος πισαιΐθι, ογέπλησαι χύρας. ὅζᾳ πῇ αὶ ᾧ) Ιεζ ΩΣ ἀξαγέ Εἰς ὃ 

πεδίον, φ δ εἰκγυσιν αὑτῳ σωρϑν ὀζῶν, ᾧ πσξοφητόων δῤίρισιᾳ ὁ ὁρᾷ, δεικψις ἀὐζις ᾧ 

λέγων, ὅτι Εἰ ὧν γοιὸ ἐπέίραι δια μι, πολλῷ μάλλον ὑμᾶς «ὔν: ̓ ζαν ὀνα; γα- 

πἰν. ὀκᾷοι ἃ ἅ δι ὅτως" ὁ ἢ ππεοφήτης ἔδὲ πώς: ; Ἐχίςευσαι,8}9 ἐ ἐλοίλησου᾿ ταφείς!, 

“πίζεως χεεία πο ῖς τὰ  ἐπαγᾷξ λλόμϑνα. ὼ γέ ἐγὼ τα οὐνοῶν καὶ ἡ Δἀὐαλογιζόρϑμος, 

20 τίω πίσιν Εἰσαγαγων παντα φρυξον ἐϊξέξζαλον. ὃ τοίω ὁ Παῦλος λέγη, τῶτο ἐς!ν᾿ 

ὁ κ) οὖν τοῖς αἰαϑητοῖς, τὕτοις "Ὁ ὁρωρδύοις αγαϑὶς πίζεως χεία. Εἰ οὖν τοῖς αἰαϑητοῖς, 

πολλῷ μάλλον ̓ Ψ τοῖς νοέρφις. Εἰ γδὺ ἵα καταδ ἔξωνται δ ὁτί τίω πὸλη Ὁσυλήνον- 
τῷ τίὼ αὐταὶ , πίτεως ἀὐζῖς ἐδίυσε᾽ πολλῷ μάλλον ἡμῶν τοῖς (ὃ κ ρᾳνὸ ὀναϑμουσιν. 
ὁτὸμ δι δίωυ μέγα τί ἡ, ᾧ τίω φζανοιὰν χυροάμον , Ἂὦ λογισμδῆν αὐώτερον, ζιτίω δεῖ 

᾿ς τϑαλαμζδμει, Σλλαὶ μη τὴ αν, ϑερ πίν! ἀχολυϑία πὰ «πράγματα ὀξετάζειν. ἡ 

γὰ τῇ Θεοῦ λαυματργία παγτων τότων Δὐωτέρᾳ. ὦφε ἡ δζρβ τῦτο ἐλισομίζοι- 
ων ζκ τοις λογισμὸς «τος τίω πίςιν" ̓ ὐποτρέχειν δέ, διξαζειν τὸ Θεὐώ. ὁ δ Δλθγ.-- 

. σμοῖς φιλονεικδῖν τὰ ὀκεῖνα θύείσκειν, ψ ἰδυξαζει αὐτὸν, ὯΝ οἰκείων λϑγισμδι ζᾳπει- 

ἰὴ γὐτητί αὶ ἀἰφώτες οἰκονομίας ἀὐτεῖ δν «ἰπουλοθῷ, βυιλόμϑμος. δϑ αἰδὶ τὸ ᾿ Αὐδρααίοι 

10 Δἰφλεγθοϑιος ὁ ἢ Παῦλος, ἐπεὶ μη τϑτο ἐποίησεν, ἀλλ᾽ Ἐθπιτιμεήσοις τοῖς Ἀογισμοῖς 

δὸς τίω δουύαμὸ Εἶδε τῷ αὶ ἐπαηξειλομδίν, ὁ δέικνις ὁ 07] τῦτο μίλια ἐδόξασε τὸν 
Θεὼ, λέγ" Εἰς »ν τίου ἐπαγελίλν τῷ Θεοῦ δεκρίϑν" τῇ οἰπιεία, δὶ ὠεδεωα.- 

νι, αϑίϑη τῇ Τὴ πίςει, δὸοις δύξὰν τς Θεῷ, ὑπλπερφορηθείρὶ ὅτι, ὃ " ἐπήπελται διιυατός 61 

αὶ ποῆῦσαμ. ἡ δὲ 66 ἸΝν, ξ' ἔχοντες Ὁ ὦ αὐτὸ ὁ πρεύμα, τῇ τῆς πίφεωφ κῃ Χο. γελϑαμμεένον, Ἐλί- 

33 ζεύσου, δὲ ὁ ὁ λοέλησοι, ὁ ἡμεῖς πιςζευοιϑμ, δἰθὶ ἡ λαιλούνϑμ; μέγα! γὴ μυφήξμον ἡμῶν εὖ»-- 

ζω Ὡἰποκαλύπήει. ποῖον δὲ τϑίο; ἐδῶ Οὐ ἀυτν. πϑύματος ἡ χανή 5 ὴ παλαιαὶ 

ὃ αὐτὸ ὁ πνεύμμαι δ ον ὀκείμι φ γεγξα μϑιο καὶ ἡ ὐνζώϑα ἐλθλησε, ὑ ἡ οὐ ἡ πίςις παγτων 
ὅθ) διδώσκαλος,ὁ ζζωύτης ὀυδυ φοϊοϊὲ λαλῆσαι δυωυαίμεϑα τι. ἡμεῖς Ὁ» Φησι,πιφευο-. 

μδν »δὸ λσιλού δ ἂὐ ΧΩ ζωτίω λὐέλῃο θὲ ϑζνοῖξα ὃ σῦμα δειματόν. ὧν τί 
40 μὴ Εἶπεν; νέηθντες 3 δ αὐ πέσ, δολ᾽ ἢ ὄχοντερ 4) χω ) αὐτο πγεύμο. ὃ πί πηφεωφ: ζυὺτά τεζα 

Εἰρημδῥα δηλαν,ὼ δεικψες ὅτι ἐξ ὅ πρδύμιατος χρεία λορυγίας εἰς ὃ αὐαξίεδαι ος99Ὁ 

[ζεκλζ. α, 

Ῥω δι κὶ 

ὕψος ἡ πίςεως, ἡ ̓ λογισδι Κ' αἰοϑένειαν ἀτιμάσαι. δ λα ὁ ὁ αὑτὸς φησιν Ε-- αΚοριβεζ, 

Ἰάφτῳ ὃ καὶ φανέρωσις δὲδυ.) Ὁ πγθύματος ασοὺς ὃ συμφέφνν. ᾧ ἃ ὥς δα ὃ πνϑύμα--: 
ς 



Λιυζις 

Πρρξοκ..δι 

ἴσχε, ἢ, 

ἴω, δὲς. 

Πράξ,.α, 

Ἐφισιβ.. 

Ῥον. κε, 

3». οβ. «ἡ 

γδβ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΕΙΑ 

Ὁς ς δίδοται λόγος σοφίας, ἑτέρῳ: Ἁ λθγϑς γνώσεως, ἑτέρῳ ἡ πίσίο,ἐτέρῳ ΠῚ ἰσμάσα ἰα" [Δ 

μῶν. αλλ ἰτως ἐἰποι Τιρ δὐ(ϑ ὧν δὰ σαυ ἀ ἐςν αἰληϑερ)δτι ὁ ἑτέραν πίς!ν φησι, δὲ ὃ ῃς λύματα 

ἐγίνετο. εἶδαι δὲ ἐγώ, ὅτι ὁτόρᾳ κείνη αἰξέῆ Ἶφ Ὁ ὁ ὦ Ἡπύφολοι ἔλεγον Πρϑαϑερὴ ἡμῶν πί- 
φν᾿ "ἡ ἑτέρᾳ αὕτη, καθ᾽ ζῶ πάντες ἐσμὲν πικροὶ, σημεῖα μϑβ ποιδιιύτες, τίω ̓ γεσιν 

ἔγντες τὴς δὐσεβείας. ἀὐλὰ ἡ ἐνῷ ζχῦϑαι τὴς τῷ πνθύ ματος χρεία βονλείας.  κγὸ «δίς 

ΠΝο6 0  Λυχας γφαφει, ὑπ διϊωμοιξε πίω καρδιὰν αὐτῆς, τῷ σειν τοῖς λεγρμέ- 
νοις ποῦ τὸ Παύλν. καὶ ὁ Χρισύς᾽ Οὐδεὶς ἔρχετει σππρός μὲ ἐὸῤ μ9 πατὴρ ὁ ἑλκύσῃ 
αὐτὸν. " οὐκοιὼ τῷ Θεοδξα: ἥδ, τί αὐμδρτόμυσιν ὧς αἰπιοιύτερ, μιῆτε Ῥ πγϑΐμα. ἐρεῖν 

Ὅς βουϑοιώζος, μήτ Ἐ παΐξὸς ὀλκχονζος, μήτι, Τ Ἔ ἐοδ ὀδεγϑεώτος: καὶ “ἢ »ϑὴ ὼ αὐἰδδ' ἑαυ, χιὐῇ 
Φησν᾽ Εγω εἰμι κ δ. ζω ὃ λέγ, δεικψις ἢ τί ἐστν χρεία Εἰς ὦ σσρϑσαρϑίιαι ιο 
τωΐπατοεί. εἰ Ο ιω ὁ πατήρ ἕλκει, ὁ υἡὸς χειοαγωγεί, τῷ πνεῦμα Φωΐιζαι᾽ ἡ αἰμδι- 

τὸμασιν Ὧ) μῆτε ἐλκυοϑέντες,μκήτε χειξαγωγηλέντερ; μήτε φωτιοϑύντες ; : 7] μὴ χϑϑέ- 

χϑσιν ἀξίως ἑαυκᾶν Φ ζωτίω δέξαοϑα; τίω ἔλλαμψιν. ἃ ὅρα, γϑεώ ὑὐχι Ὁ Κορλίν ΤῸ 
συμβὰν. ὕ ἜΣ οἴκολεν ὀκᾷος ᾧ Τῇ δΐρεν, αν ὁ Θεὸς αὐῶον ὀκώλεσεν ̓ ὅγῷ᾽ “ϑϑλᾳ- 

(ων ἑαυτὸν ἀξιον “ἰρεσκθύασε. δ δ Ἰηο ὁ Παῦλος αἰεὶ πίςεως ὀζελεγθυδυορές ι 

λεγο Κα τ΄ ζν οὐ οἷ ὑμϑ; Θεοῦτο δώρον᾽ υ ἐμέ ὦ ἐρημόν σε καταλιμιπάνγει, εἰ [γὃ 

τὺ αὐτῷ 691 τὸ ἑλκύσαι, ν ἐπαγαγέοϑαι. αὐλλ᾿ ὅμως νὸ ὁ ψυγζυὺ θὑπειϑὴ ἐθηζῆᾷ, ὑῦ. 
τὸ τζωυ ̓ ἡἷϑὲ ἑαυ Ὁ συμμαχίὰν Εἰἐσείγή. δ. - ἀλλαχοῦ φυσι Παῦλος" Τοῖς χτὶ κῦ πύ- 

ϑεσιν κλτοῖς ὥσιν. ὃυ Ὑ ϑὴ ὠμδαγκρίαθη (τὸ ἰΞροτὴς ὁ τὴς σωτηξίας ἡμδι ΩΝ 

Εἰ Ὁ πλέον αὐτῷ ὅθι, αἰδον ὃ ὴ τὸ ποῦν, ὅμως αἰφηκέ ὦ, καὶ ἡμῖν μικρὸν, ὥξε ὺ βιαέῖ. 29 

σῶον γνέοϑαι ἣΨ σεφλύων τῶ πσούφασιν. . δ δὴ Ἴη9 Παῦλος Εἰπὼ, ἐχντες ἢ 

Ὁ αὐδ' πνεύμα τὴς πίςεως, τυτές!, δὶ ἐὺ τῇ παλαιᾷ λαλῆσειν, ἐπήγαγε ἡμεῖς πί- 
φεύομϑυ, ἃ19 ἃ λαλούμδν. πολλῷ Ὁ, μᾶλλον γζριῦ)α πίςεως χρεία ἢ ἡ ὀκῇ, δ τὸ 

τω φύσιν τ ἐπαηελιών αὐοτο, τε ὅἶσοιν ὀνοέροὶν, δ το τίωυ ξν ζ.}} καιρῶν. υ ἐγὸ 

φ το ϑλόντ βίῳ, δ λ ὧ τοῦ μέλλοντι" ὦ ζᾳ ἔπαθλα. μάλλον ὃ ἡ Ἀν Ἢ αἷ»- 25. Χ. ἢ 

ὄντων πίσεως χρεία. ἐ ἊΝ αὐτὰ ὰ διδόμϑμα, πίφεως ἐδεῖη ἀ ὦ τῳ. ϑίδοοϑαι, ἢ τὸ 

ΜἍ μυφηρίων χϑνωνία, Τ᾿ τε βααήϊημαζευ ἢ δωρεα. ουτὼ παντοι λόορν αὐτβώνα. Μ 
ἐγαϑαν ἡ ἡ δυυύα μὲς. Εἰ τοίνωυ ον τοῖς παχυτάτοις ὠκείνοις ὁ αἰαϑηΐζοῖᾳ πίςεως ἔδει, 
πολλῷ μᾶλλον ὠζώθεοι. ἀλλ᾽ αὶ μδῤ οἰποφολικὴ ἀζρνοια τίὼω σοησήκϑυσαιν ἑρμάυειαν 

ἀπείληφεν ὧραι λοιπὸν παλνὰ Ἐχὶ τίω σσεοφητικζω ̓ἐλθῷ,κ εἰ πεῖν, Φ( φησιν ὸ μα- 10 

καρμλος (ὗν. τί δξζω φησιν; Ἐχίξευσαι͵5}9 ἐ ἐλάλησα. καίτοι συοδὲν ἐλάλησεν ὑδόπο δολὰ 

ὦ ἤδη λαληϑὸ λόφ κῃ ᾿δζρνοιδμ τῳ. ᾧ Κι τὸ ἤδη λοιληθὲν οὐγοήσοις, φησι, τω 

συμιφορφὴν σι ἱτίω πραγῳδιλν τζω ἰνϑουχὴν, αι τί πϑμωλε,ιϑρίλν ὠκείνωυ, δ τω 

Εἰς τέλος “ἐρήμωσιν, σύν αἰπέγνων τῆς Ἐχιὸ βέλτιον μμετοιξολῆς, δλα ὁ ἤλπισα. 

ζυτίω,ὺ ὁ ἀπήγξιλα, αἰτίων νὴ ἐλάλησε. ὼ ὁ γὺ ο ὧ τοῖς ἐμιασέϑεϑεν ψαλμός πολλθὶγ, 
«δὲ αὐ διελ ὡβίω. ἐλῴλησω: 5 αὶ ὁ ἀπηγξειλαι,ὐὶκ ὐπὸ τῆς πίφεως πειδυίνὀμδμος. τε. μὰ 

699 χϑιὼ Ὁ σφόδρα Φυτίω πεπαιδοῦμϑμος ὅρα. πῶς ἀφλθυειὶ Χ λορυθήται. ὁ ὀγοῤὺ υ- Ἂν ὥ 

“«ῷ Δακὶδι λέγει ῷ ψαλμὸ ὠκῴνον, οσὐοϊξ δ οἰκείν ππρησωπου᾽ λα χρλθμ- ω 
τῶν ζβπαϑὴ δοηρρυμενορβέπωρ, ἐλολιν᾽ Ως αἰγαϑὸςὸ ὁ Θεὸς Φ Ἰσραιὴλ,τοῖς βύϑάσι τῇ καβ- 

δία. ἐμοῦ 3 ὩῬὰ μικρὸν ἐσουλθύγησαιν (ὦ πόδες, αὔβὸ ὀλίηϑν ὄξεχνν ᾷ ο9- 4 
δἰμαπί (δ᾽ αἰεὶ ποδῶν λέγων ᾧ Δ. [αθημαίτων, λα «δὶ λογισμῶν χωλθυύπων. ἡ 
τ Τ αἰτίῳ ἐ ἐπάγει λέγων ὃ ΟἿ ἐζήλωσα Ἐχὶ τοῖς ἀῤόμοις, τυτές, ὧν βαρβάροις ἀδ.- 

κιμοιυΐζῳς ὁρῶν, τὰ τὰ ὃ , Ἰνδιῶν. τεταπενώρϑῥα, ᾧ τί τῆς χωλείας λέπι ὃ Θἤδς; κ ἧ- 

ἤδη, 



Εἰς ζ) με. ψάμ. Ὁ Θὰ ! γάᾳ 

πον, ἶδόι μάταϊως ἐδιχαίωσω καρδίδω μέ, ὃ ενιψαμζω ὗν αἴης χεϊφοίς μου; 
ΜΡ κα πόλων Οιαύτα" ἀσοϑήγϑη Εἶπεν ; ὅτι ἰδοὺ ὅτοι αἰ μδο τωλοὶ ᾧ δυϑίωοιώτες Εἰς 

αἰαΐγα κατέορν πλϑτι. Εἶτο ὅσ πῶς ἑαυτὸν ὀψακταται. εἰ ἔλεγϑν, διηγήσομψι ὅτω" 
“ Ι ,:..ν .- ! ! . , ᾿4 ͵ »Ὁ"ἪᾺ Ν 

ηὗτο κόπος, φησίν, δὴν εἰγώπιόν μὰ, ἕως 5 Εἰσέλθω εἰς τὸ αὐγιᾳφήρλον τῷ Θεού͵ ὼ συώ 

ι 4 Εἰς τὰ ἔσκυτα «ὐὙὍΝΜ. δ 8 λέγει, τοιούτον ὅφν᾽᾿ ὁκοπουμέυν, ἐπωλϑιπωρφύμέωυ ον ᾿ 
τοῖς λογισμοῖς. Οιούγη Ν᾽ ὁ λογισμός. εἶτα ἐλογιζόμώζω, ὁτ πορώγμα Ἐλχίπονον ποιώ. τ πὶ 

ζῦτα ὀῥαζιν δ) οὐονὲν δευυήσομαι σαφώς εἰδέναι, ἕως αὐ ἰπελοίθω τίω πατείϑα. ἐ- 
μᾷς ὁσῶν κρυκὸν ὅΩ: λογισμοῖς ζπχττφέπειν τὰ πράγματα τὴς πέφεως, ὸ μὴ πὴ πίςει. οἱ 
ὦ ὀκῴος δὼ πεπηγῶς οὖ» τῇ πίςει, ζῶο ἂν (αὕτα ἐφθέγξατο, οὐκ ἀν ἐθορυβήϑη, οὔκ 

1ο ἀν ἐτωρφδϑη,᾿ οὐοὸῤρ ἐσωλθύϑησων (ᾧ πόδες αὐτϑ, Οὐκ ἂρ το ὁλίρϑν ὄξεχϑη πὸ 
ϑ(μθήμαρεν αὐτί. ἀλλ᾿ ἐχ ὁ πσδοφήτης ὅτως, αλλ’ Ἐχί τὴς πέτρας ἐξηκῶς, Οὔκ ἔθορυ- 
ἔ{το, οὐκ ἔταροίῆετο, αἰλλ᾽ ὁρών ζᾳὶ ὦ Ἰκδαίων ὅτω αἰ ακείυϑμα, (ἡ ὕμβωρβαρων 
ερόυτίως, αὐθὶ τὰς ὀπόμοδὸυ λαμνῶρὰ τῇ Φώνη ἡ πεπληρφφορηνϑμὴ δζθινοία ὠκήρυῖ- 

τὸ (ἰωεχὼς ἡ ον πολλοῖς ζοῖς ψαλμοῖφ᾽ ὸ σφρόδρω ἐθοίῤρει,θτο τῇ δυυνώμει ὄββωρ-. “5 
ἡνὴν 15 (ρων προσέχων, ὅτε τὴ θυτελείᾳ τῇ ̓σδαϊκῇ, αἰλλαὶ τῇ θύπορίᾳ τῷ ζαὐτωέπαγίει- 

λαμϑῥοΘεϑ. διό,φησιν, ἐχίςφευσα, διὸ ἐλοίλησα᾽ . 

Ἐγώ ὃ ἐταιπεινω ϑέω σφόδρα. Ἑτερϑς φησιν, Ἐγὼ μϑύτοι ὁκακώϑθίω σφόδρα» 
5» Ἐγωδ εἶπα ὧν τῇ ἐκςαΐσει μιν, πτᾶς αὐ, ϑοφπος ψεύτης, “Π 

Ἔπερος, Καὶ εἶπον αἰδημογαίν πεῖς αὐ, ϑεσπος δζα ψεύδεται. Ἐγτεῦϑεν παλιν (αὶ τῆς 
λο πίξεως λαμανρα, δείκγυται, ὅτι συ οί ζ9 μέγεθος τὴς συμεφορφις Εἰς οἰπόγνωσιν αὐτὸν 

ον νέξαλε. ζριέτον γ»} ἡ πίςις᾽ ἱεροὶ τὶς θην ἀγκυρφι, πγϑϑον ὀμέχουσα τίω ἔγουσαν 

Ι αὐτί αἰ ϑινοιὸν ἀ " υὐτε μάλιςω αἰ αϑείκψυταμ, στλυ ὠχτμ Ὄπθρῶν " ὀμαπείϑη πὸ 

ἔρντα αὐτίω χοηξας ἀγαρϑμειν ἐλπίδας," λογισμοδι ὠκία λοῦσα (Ὁ) ϑυρυζον. ὅπερ ὼ 
αὐτὸς δηλῶν, ἐγὼ δὲ ὁκακωϑίωυ σφόδρα, φησί᾽ τυτέςιν, ὠκακωϑίωυ, ἀλλ᾽ οὗν ἀπέ- 

25 γγων, δὲ ὠγέπεσον. εἶτα δεικψιξ οτί ἂχ αἀἱσιλες ἐκαχωϑη,αλλα μᾷ ἔχιτάσεως, ἐπή.- 

γατε λέγων᾽ ἐγὼ εἶπον οὖν τῇ ὠκςάσει μα πτᾶς ἀν, ϑοϑπὸς ψεύςης. δι θην, οὖν τὴ ὠκςαίσει 
μϑι ὦ τὴ ὑπἝολῃ  ((υμιφοροὺς, φησιν, ον ᾧ μογέγει ἢ χακδΐ. ζυσζτος γδ ἐπῆλϑεν 
ἡμῖν πειρρισγκὸς, ὡς τὸ ἔκςαισιν καὶ καφϑν θεῖαι. ὄκφασιν γὸ γὐζιῦϑα κὶ αὐναμϑησίδλν 

[χεδὸν} τίω ἐκ ὃ“ χακϑὲν γνομδμίω λέτει. ϑϑεὶ ὁ (χὶ τῷ Αδανι ὅτὸμ λέγῃ, ὅτι ἐπέ. τινβι κα; 
30 (ἀλεν ἐστ᾽ αὐτὸν ἐκςτασιν, αἰγαιαϑησίδν γα ιέγει. ᾧ “ὃ ἔκςασις λέκγετωι, τὸ ἔξω ἀυτϑ 

δμέωϑαι ̓ ἐπεζέόλην δὲ ἀστῷ, τότε, ὧξε οδλαϊοϑανεάϑαι τῆς πλίυραφ ἀφαμοφυμδίης, 

γὴν μηδὲ ἀλγῆσοι ᾧ᾿ δνορϑύῳ. ὅτω κλ ἐπ] ων» Θεὸς τῆς ὀδυυύης τίου οὐάϑησιν, ἵνα, μυὴ μὶ- 
σίσῃ τὸ δξ αὐτῷ γινόνϑμον, ἅτε αἰλγήσας, ἔξαλο ἐπ᾽ αἰυτὸν ἔκςασιν. ᾧ αἰλλαχοῦ πάλιν, 

ἊΜ πεσε ἐπ᾽ ἀὐρις ἔκςασις, Εἰρημδύον, κα ἐρνδω ὸ ἐκῷ δυιλοῖ αὶ Ὁ ἔξω 'αἰεϑήσεως γέ- Τρρξ,Ις 
Μὰ 35 γέαϑαι. ὼ πλυταχού ἡ ἔκςασις τούγο "φμφάψε γίνεται ἣ, ἡτοῦ Θεοῦ ἐργαζομϑύν, ἡ πῆς 

χἰαροολης ν᾽ χακϑὴν καίρον ἐμποιείηρ. εἶδον) ὁ (υμφοροὶ ποιᾷν ἔκξασιν ὸ καίρον. 
οὐ ζῦϑα δζχυ ἔκςασιν λέγει, ὦ μέγεθος μ᾽ καλόν ΤΜ κατειληφότων. (δὲ ἕξιν, ὁ φησι, 
πᾶς ὀρίϑοοπος ψεύφι  ουθεὶς δι ωλνηϑηῤνπτῷς δ ὁ Ἰὼς ὀναγέγραπῆαι ὀῤ,ϑοοπος: ἰωδια.ἐ; 
ἀληθινός, δίκαιος, γεν γτῇ 9 χὁ) ξὶ μλασ φημ ἐροῦνϑμ, Εἰ γ5 καὶ ὀκᾷνοι 

.. 40 ψιύσαι, αὶ ἐψεύσαν ὦ Εἰρήκασι γόμεα οἰΐγεται. “ὃ ὁ Αὐρᾳαμ , “(δὲ (ὦ δίχαιοι 

᾿ παγτερυδρας ὅσον ὅδ] κακὸν Ὁ λέξιν ἀφλο ὀκδέχεοῖ, ὃ μὴ ᾷᾳ νοήματα παἰϑεσχοσιᾧ;; 
γ δὼ ἔφην λέγ, σπτᾶς ἀὐιϑερπος ψιύζηρς, Ο Ῥλλαηρδ φησιν ὁ αὐτός Αὐ, ϑοφπος μα- ψὰλἐμγ) 

ταιστητί ὡμοιώϑη. δ ἡ ἕτερ ποφήλῇ μδ σεὶρξ χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα Ἡσμῷ ἢ 

ω Ἐτε τς ὀνρθα ΟΒεγίο, [οῃ., 1. 
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770 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 
δώ ,ϑοφπου ὡς ὀμθος χόρτϑ᾽ τατέςν, ὠτελέςατον ποϑάγμα, τ θαββέοι, σκιὰ ἐοικός, 

ὀνείρριτι, Εἰκόνι οί, καὶ να μιώϑης ὅτι ἐχ απλώς ζυῦτὰ Εἰκκίζων λέγω, ἕτερος ὁμῶς 
νϑυτὴς Εἶπε, αἰ ϑιψαυσμα" αὶ ἔτερ9ς, δα ψούδεται " ἡ ἀλλος, ὀκλείπει. πολὺ Ἀαῷρ 

κείνῳ διέτηκε. τὸ ὦ γδ ψεύδεοϑαι χαχίας 66] τῆς χτ' ΥΝ ̓ τὸ ἢ ὀκλείπειν, αὶ δι. 
"ουΡῥῳ!, Ἐκ ὄναρ ἀἢ, ἀὔδλος, ὶ σκιδι, τῆς κῸ φύσιν δὐτελείας. ζω τὸν "ὃ λέγ, ἀλλ. ς τ δὴ 
δος ἔφη, Ἐγὼ δὲ Εἰμιγὴ δ ασὐδὸς᾿ " ἄλλος, Τί αἰχυβηφόνευετω γ αὶ αποδὺς ; « ἐν 

πάλιν, ὡς στὸμ λέγη τῷ ὁ προ» φήτης᾽ ΤΊ ὅδὴν ὀῤ,ϑονπος, ὅτ μεμνησκῇ αὐτί, πὸρ.. 

τουχοῦ τὴς φύστως τὸ θυτελὲς δηλω, τὸ ὐδαμινόν, τὸ γὃ ἔχὶ ληΐων λέλϑκϑμ, ζᾳ λήϊα 

ΚΑΜΆΝΝ τατέςιν, Οὐδὲν ὠκόμισιν αἴξιον τὴς ἐλπίδος" » ὁ ογιαυτὸς διεψεύσαιο, ἧς. 

τὸ δὲ πάλιν δηλοιώτες. ἐπεὶ δξωυ καὶ ὁ αἵ, ϑοζ πος πσράγμα ἄδωμινὸν καὶ ϑὐτελὲς, μα. το 
λιςα ἢ ὼ Ἐπὶ τὴς συμιῷορϑις (ῳ ζιαῦτα φιλοσοφῴν Εἰωγαϑν, αὶ τῆς Φύστως τέρμ κεἰ. 

δίμειαν Ἰθειοκέπήςεϑαι, ΟΥΕῚ τί ὼ τ ον αυμίᾳ “ρόνϑρος,ὁρών τίω φυσι ἐλεγ- 

φυϑιίω, Χὴ τίωυ συ οδγνοιδν αὐτῆς πϑρτουχοῦεν δχρυδει-ψυμδῥζων, στὰς αὐ, ϑοϑπος ψεύτις͵ 

Φησί ᾿ τατέςν, συ τῖν ύ,ϑο9’πος. δ᾽9 ὁ ὀνλωχοδέλεγε᾽ Μέντοιγε οὖν Εἰἰκόνι δ πορεύ. 
ὅτωι ἀν ϑοφπος. 3 ΤΙ αὐταποδώσω τωἱ Κυρίῳ αὐὖθέ πόμτων, ὧν αὐτοιπέδωχέ ι; 

μθι: Οἷα παῖς δεύωυσι τίωὶ ἐνερτεσίαν μεγαίλίωυ, οἕκ Σἰπὸ δὴ γεδυημδέων, 
δλλα ἡ σὸ τῷ Εἰς (ιούτον γελμηεϑαι, ἑτέροις βήλιασι, τοῖς ἢ ἀὐζος νοήμασι, πὲ ἐν 
ᾧ ὀτδὲῳ ψαλμῶῷ διηχϑυμϑνος. χαϑοίπερ γδῦ αὶ ἐκφέλεγε, δι ὅδν αὖ ϑοσπος,δτι μι- 
μνήσκῃ τε ἢ ες δν,ϑοσ πη, ὅτι Ἰηπσκέτ]ν αὐτὸν; ὅἕτω ἡ ογζϑα. ὅτι διπλα πὶ 

τὴς ἐνεργεσίας δείκψυ!), στὸν ̓  φυσει μεγοίλϑι ἡ, ἡ Εἰς ὑδαι μιὸν να οὗ, περ ἐνέρτι- 1 

σίας χαὶ χάρατος Ἐχίτασις. τῷτο ὀΐω αὐτὸ βαλόμνϑμος πο Ῥαςῆσοι, Φησι ̓ λυταπυδώ- 

σώω ῷ Κυρίῳ; ὅτι (δ ἀν,ϑοοπον (ὃ ὑντα Αἰ είψευσμα, ΤΣ ἐδα μοὸν, ἐντελῆ Ὅσα. 
τὴς ἠξίωσε δωρεάς. αἴξ πύτων ὧν ἀὐταπέδωκέ μοι. τη» ἐυχαρέφου γνώμης, ὃ πε- 
ἐμέργεοϑαι, ἡὶ ζητῷ, αἰϑ' ὧν ἐυ ἔπαϑεν, Σιποδοιωῶα {ὶ τῷ ἐυερτέτη, καὶ τὸ πϑυζᾳ χατα- 
(αλόντα, μκηδὲν ἀξιοννομίζειν διδὸγωι. ὅπτερ ὑκ ασοϑοιμίων τῆς αἰγτιδόσιως αγιξαμε- 15 
νος, χοτα, ϑήστιν τσ λῖων ἐπα γίέλλεται. ϑυπλέῶ "ὃ τίωυ ἐυησρατίαν εὐνδεύκυται, ταί τε 
δοιωαι, ὦ εὖ οἷος τέ ὅ61, καὶ ῷ ζαύτα διδους μηδὲν ἀἰξιοννομίξων διδόναι. Ὅἰ δέ ἔν, 
μέλλει διδόνωι » ἄκουε το λέγοντος. ἐπαγή γδ, 

4 Ποτύσμον σωτηρία λήψομαι, ἐ ὃ δνοί(ᾳ Κυρίν Ἐγηικαλέσομαι. 

Οἱ δὴ δίχυ κτ' ὀμαωγώω Ω Εἰρηνϑμον ὠκλαμλοντες, “δ᾽ μυφηρίων τίω κονω- 10 

νίλν φασίν" ἡμεῖς ἃ τὴς ἱφοοίας ἔχορϑροι, απονδὼς αὑτὸν λέγψν ον ζωϑα, ϑυσίας, ᾧ 

δ) σρκφηθίοις ὕμψοις λέχομϑν. ἢ ΟΡ ΔΙ φΦορϑι Ὁ παλαιὸν ἤσοων θυσίαι. θυσία γδ 

αἰνέσεως ἰωῦ, κἰ χ αἰ μδοτη μῶν, ἰαῦ σωτηρίας, ᾧ Εἰρπτικαὶ, ᾧ ἐτέραι πλείοις.  δίν 
λέγη, τῶποἐςιν᾽ οὐκ ἔχω ὦ ἀξιον τὶ καταϑείναι ὁ ὃ ἔχω τίϑημι. ϑυσίδν Ν᾽ θ.γ504. ὁ 

φήφιον ᾧὸ Θεῷ ποϑσοίΐσω, αὶ καῇ σῆς σωτηρίας αὑτὸν ὀψα μιψήσω. 33 
ς Τὰς θ)γχας μιν Κυρίῳ Ὡἰποδώσω οὐγὸμτίον πτλυτὸς τῷ λαοῦ ἀὐτϑ, 
Ἐνζωϑα ζω ἐπαγζολίας, ϑύχὰς λέγά, Ὡς αἰ ποσόσεις. ὼ Ν᾽ εἰν τοῖς δεηοῖς τί- 

τοις Ἐχὶ ᾧ Θον κοιτέφϑυγ9 νὰ ὀφειλέτίω ἑαωτὸν καιϑίση,ὀπαγίολλόνϑμος Εἰ αἰ 92υ- 

.9, ῷ δενα,, ζωυᾷς κϑιτοϑηστιν (ς θυσίας. ἐπεὶ δίζυ λέλυταί,φησι, ἢ συμφοραγζᾳᾳ ᾿ 

δὐχάς μτ τῷ Κυρίῳ ὐποδωσω ογωτίον πϑμτὸς τῷ, λαοῦ αὐτῶ, Ὑίμμος ογανη- 40 

ον ἵζυρίν ὁ θανατος “δ᾽ ὁσίων ἀὐϊν', 
Βποος, ΕἾτιμος. Καὶ ποία αὐτὴ ἀκολουθία; ι " τοῖς θρισδϑοϑιν ἔχει (μωφδὸνν - 
ὦν μ᾽ ἀκριξείας ἐἰζοτασειο, πολιὲ τῷ» ἐυρήσει, Ὁ)» εἶπε, Δι ὐτατολίαντε 

υθλῷ 



- Εἰς μι6. όχι, γι ᾿ 

Κυρίῳ «δὶ πότων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι; δεικψις αστῦ ας ἐυεργεσίας Φησίν, ὦ ὃτι ὐχὴ ᾿ 

ζωὴ μόνον, δλλαὶ καὶ ὁ ϑεύατος ΟΜ ὁ ὁσίων τῳ Θεῷ «ἰδιασούδευςος,ἰχ «πλαίς νόμῳ φύ- ἣ 
σέως τὐραγνονϑμος, δια κα . κι γνώμδιυ ἀυτϑ πολλαχοΐ γένόυϑμος. ἢ ἐχ ὁρᾷς, ὃ ἢ 

Παύλος ἃ λέγά:. Τὸ ὃ Ὀχιμεῖναι τῇ ἢ (ρκὶ, αὐατ' χαηότερον δὲ ὑμᾶς, ὁ τὸν πεποιδοὺς φιλί, α κ 
ς οἴδω, ὅτι μδροὰ κὶὶ συμ ϑαιϑμαΐ πὰ πασιν ὑμῖν. δὰ ϑαυμαξεις, Εἰ ὁϑαίνατος, πὸ ὅτε 

ἡ ἐένησις οὶ οὐίων νόμῳ φυσεως γένεται, ὡςὴ τῷ Ἰσαακ, ὡς τῷ Σαμουήλ! δίθπερ σγοῖὶ Τεν ζιζ. ὃ ἢ 
τ πέκγα σοιρκὸφ' αὐτὰ ἰκαλῴ, δλλα τέκψα ὀπαιγίελιας. ὅτω ο Μωύσης δχ ἀπλοΐς αἰ ἀπί- «, ̓Βασ αι. | Ι 

ϑησκθν, αἰλλαὶ τῷ Θεοῦ πεόταξαντος" οὐὐὶ ὃ ὁ Ἰωάνηιρ, αἰλλαὰ ἀντύ συγχωρήσαιντος, νὰν ἈΝ 

υσίτοιγε μιοϑὸς ἐλετο πορνης. ὅλα ̓ὰ ὅτω τίμως γέγθν. ζ δ αι μασὸν- τϑτο ἐσιν,οτὲ 

τοὶ ὅτω τελῤυτήσαις, ἐ ἔντιμος ἣν ἦν (αῷ 7» αἰληλείας κουτέλυσι τ' ἡ βιοὴ ὦ ὅτως ζω ἐνγτι-- 

μώ6, 71 κὸ αὐτὸς ὁ ὁ Φονάνσαις ἐδεδοίκει αὐτὸν. ὅτι ἢ) ἐδεδοίκει, ἀχουε ᾧ ϑυαήελιςοῦ 41 φη- 

σι αὐδὶ τοῦ Ἡρώδου" ἔλεγε δ, τ αὐτὸς αἡέφη ἐκ δ γαραν, κα αὶ δζρ τού αἱ ̓διωνάμεις Μαῤκιδοιδ, 
οὐεργϑόσιν ῳ αὐτρ ὃ δρφι “πῶς ἢ ὅχι τῷ Αδελ ὕμμιος ζω  ὁϑαινατος. Πού Αἴξελ ὁ ἀδελ- Γενυβ. θ. 
Φός σα ; Φωνὴ αἰμιατος τῷ ἀδελφοῦ συ βοώ πρῆς μὲ, σχόπει "ὺ ἔχὶ τῷ Λαζαίρρυ, πῶς για “εκθ, 

ι κῷ ̓πελέυτέι ἀγίελοι ἀὐτ φ»νγϑεῖτο. σχϑπεὶ ὃ ὼ τεῦ: ἢ μδοτύρων ́ν' ἴφοις 
1:6, ζξ πλεῖ (ἰωτκεηούσας, (ν᾽ δόμους ̓ αἰαπῆομδῥος τῶ! πύϑῳ. τῷτο δὰ ὅφηγ 0 Φησι, 

πολι ̓ ) λθγϑς, πολλὴ «σουδὴ ᾧ᾿ Θεῷ ὠ ἵλι τῇ ἡ τελόυτῇ ΕἼΣ ὁσίων. ΘΟυοὲ Ὁ αἱπλώς, ἐ- 

δὲ ὡς ἔτυχε τελξυτῶσιν, αἰλλ᾽ στὸν αὑτὸς συγ γωρήσῃ οἰκονομικῶς. ΟῚ τούτο ἔλενμι 

ογδ νιον Κυρίν, τϑτο ἐμιφδεῦαι βυλομϑμος. 

:-- 6δΩ Κύρμε, ἐγὼ ) ϑούλος σὸς, ἐγω ̓δυύλος δὺς, ἢ θὲ τῆς παιδίσκης σῷ. 
Οὐ τίω κοινζεὶ λέγῃ δουλείδν, δλλα᾿ τίωὼ πολλέων ὀζέλασιν κα Χ) φΌρ γάυ, αἰ σϑερμαι- 

γόυϑνος τῶ πόϑῳ, ὑπερ ΤΩ) μέ μιέγεφῃς φέφάνορ, ̓  ἡ ἰϑδάματος “πϑρωτὺς ἉἈθιμιασξϑτερον. 

ΠΡΟΣ Θεὸς δμτὶ μεγίτης θὐφημίας τϑησι λέγων, Μωύσις ὃ εραπον μὰ τετελεύτη. 1ησ, « β; 

χέ. ὐ γον Φ παιδίσκης συ τοτί φ, αὐωλεν ᾧ ἐκ απ ηϑϑῶν ἀγακειμα Ὁ τῇ ἢ δουλείᾳ. 

35 ὁπεῤ ὺ ὁ ᾿ Παύλος αὐντὶ μεγέσου τέλεικε κόσμε, Ἐχὶ τῷ Τιμοϑέου, λέγων" Ὑπόμνησιν ἐ- β' βυτμαϑοὶ 
χν τὴσ ὧν σοὶ αγυποχρίτυ πίςεως, ὅτις ογῴνησε τεῖτον Φῳ τῇ μαμμὴ συ Λωΐδι, αἱ ἢ 

τῇ μητοί σῳ Εὐνείκη. πέπεισμαι. δὲ τι καὶ ἐν σοὶ, χαὶ ὅτι “διτὸ βρέφοις ᾳ! ἱεροὶ γφάμι- 
᾿ ματα οἶδας. ὁ ὁ παλιν αὐϑὲ ἐ ἐανήτ᾽ ζ΄ Εθραΐος ἐξ Εὐραίων "Ὁ παλιν ἙΟρᾳίοί εἰ εἰσι; "αἰγώ. ἩΜΦΉ, γν,. 

εἶχον "δ ἢ, πλέον μ ππξεσηλύτων ( ἐκ ξλρόνων ὼ ἄνωθεν τῶτο ὄντες. αἱ ϑ 

20 Τοῦτο καὶ ὅτος Φησι, κα) ὑὸς τὴς παιδίσκης σο. Διέρ ῥιξας ὧν δεσμοις μσ. 

Οἰκ εἶπεν, ἐσαλέυσοις, δον ἐῤῥηξαι, δηλών οἷ δ, ὅτῶς, ὡς χαὶ αἱ ἥσους ἡνία. δὲν 
σμοις ογῳῦσει (ἐ ϑλίψεις Φησί, ὥυ πειρᾳσμοις, ὥδικυδεωες. 66] ̓  δεσμὸς χρ- 

διηρε λό, ον ̓«ὐἰξεξαλέοϑαι βέλτιον ὡς ὑτὸμ λέγῃ, ΕἸ τ (μωδίσμῳ τῇ τῆς αἰγαίπης. δ ἡις Ἐῤεσαλιγὶ : 
ἴᾳ]  ( ώδεσμος τῆς τελειότητος. ἐς! χ) αἰπενδυτίας τάτῳ δεσμὸρ, ὡς στὸν λέγῃ, Σιει-- Προιμιαβ, 

45 ρρίς δ“ χΣ ἀὐυτύεκαςος σφίηεται. τὗτον χαὶ ὁ Χολφὺς αἰννῆομϑμος, Αὐρμανμε 
λυγαπέρᾳ ὃ ὅσοιν ἔλεε ζει τίου ὅτως αὐτοῦ “ῷ τ Σατὸμά δεδερϑιζεν οὐκ ἔδει λυνϑέεαρ Λυκηγως, 

ὼ 0 Ἡσαΐας χὐδὲ τῷ Ὁ Χρισού" Δέδωχᾳ σε Εἰς ἰκζωυ ἐογαΐν, λέλϑντοι τοῖς ὦ δὲ-- Ἡσ. θιπιθοὶ 

σμοῖς, ὀξέλλετε. τύτοιρ Οίνιω διέρρηξε (ὦν δεσμους, Οὔκ ἔλυστ᾽ “Τὰ έον γ᾽ τῦτυ ἐ ἐ- 
κῴυ, εἰ δὲ ἰις αὶ χν ̓ ἀγαγωγῶ βύλοιτ κλοιῷ, οὖν ἿΜἍ αἰμδρτιων δεσμους τότες λέ- 

40 γῶν, ἐγ αἰρδρ τήσιται τὸ σσρϑσίκοντορ, πϑύτα τὸν παλδιον δύ ϑοφπον. ἐς! ᾧτε Ἔτερος 

- 

δισμὸς χαλλίφος, ὃν αἰεἰ ΠΙαὗλος αἰξιφὲ ἐρων ἔλεγε' Παῦλος δέσμιος Ἰησῦ ὑΧοιρ χαὶ Α γαιὺ 
πάλῃ Ὑ περ ὃ καὶ γ) δέδεμαι ὧ αλύσει. Ἐρεσιτι κε 

7 Σοὶ ϑύσω ϑυσίδω αἰνέσεως. δα πῶς ἀγωγὴ χάτω, Χ ὁ πϑρτοιηρῦ ζωτίω 

Ομιγίο, (οΠ], 1. Ττ » μετατί ϑησι 



ἴο,οζ. 

γν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΒΡΜΗΝΕΙΑ 
μετατίθησι τέωὶ ἀντίδοσιν ᾧ Θεῷ ὠγω λέγων, ποτήρλον σωτηοίν λήψομαι, ᾧ Ὁ ὅνομα 
Κυοίν ϑλιχαλέσομαι, ον ζωϑα, σοι ϑύσω ϑυσίδῳ αἰνέσεως πυτέςγν, θυ χα φλτήσω, ὑμ.- 
γήσω. Καὶ οἰ ὀνόματι Κυοίν ἐπικαλέσομαι. 

Εἶδες κῶς 521 ϑυσία, ἰνέστως. 8 Τὰς ϑύχας μα ῷ Κυρίῳ ὡὠἰποδώσω ες. 

ὀυτίον πϑωτὸς τῷ λαοῦ αὐτο ὧν αὐλοῖς οἴκου Κυρίν, ἐν μέσῳ σω, Γερϑυσωλήμι. 

Τῶν" ἐποίει Ογκ Ἐχιδειξιν ποιίυϑμος, συ εἰ “σϑϑς φιλοτιμίαν βλέπων, ὁηα παὶ- 

ζκεἰς (Ὁ) οἰκεῖον ἀΐγων ζῆλον,  χυινωνοις λαθῷ τῆς δ)ησρατίας βυλόμϑμος "ὁ δὴ χαὶ 
πόῤτες (ὦ ἅγιοι ποιοῦσιν, νὶ (ἦν' αν, ϑοφπους μόνον, δυνλαὶ ἡ τίωυ κίίσιν αὐτίω ἅπεσαν, 
Ζωγίκα ἀν ὧι πάθωσι γρηφὸν το ἧς τίω κοινωνίαν τῆς θύφημίας χα λοιῦτες, Οὐ "δὰ 
ὅτω τω Θεῷ αὐθιασούδαφον, ὡς Ὁ Δ)λαρίφους ὯΝ μένον οὖν ταῖς θυημέρλαις, ἀλλὰ καὶ το 
ὦ ἢ πραγμάτων ἐγανῆίαις φψμγω γοὺς. ὅτο μιώλιςα ϑυσίω, ὅπο μεγίφη ωροσφορᾳ. 
ἅτως ὁἸὼς αγεκηρύῆετο, ὅτως ὁ Παῦλος, ὅτως ὁἸαχωδ, ὅτως ἐκαιφος ἢ διχαίων ἢ δύγνω-- 

Ὡΐ 

-μοσιωζω αὐτὶ τίω Εἰς () Θεὸν δι χσθαείαν εἰν τῇ δυσχολία Τὴν χαιρών μάλιςα ἐ.- 
πιδεικγύμϑμος, τῶῦτο δὰ χα ἡμεῖς ποιώϑμ, ἡ δζεπϑωτὸς νϑῥωνϑῳ δι» αρλφοιετες, ὑα 
ἢ Μ αἰωνίων Ὠχιτύχω μϑρ αἰγαϑῶν ὧν Ἄμοιτο πϑρζῳ ὑμᾶς Σἰπολαῦσαι, 2ϑθ!τ καὶ Φι- 5 
λον, ϑεσπία ὅ' Κυοίου ἡμϑ}ησῶ Χοιφοῦ, ᾧ ἡ δόξα, ὸ Ὁ χραἴτος Εἰς (δα αἰογας δὲ 
αἰώνων. Αμζω. 

Ψόμα. ριφ. ἃ ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΠΑΝΤᾺΑ ΤΑ 

ἔθνη ἐπτονέσατε αὐζον παγτες (ὦ) λαοί. ». ὅτι ἐκρῳωπηώϑη " 

Ὁ ἔλεος αὐτῷ ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὦ 5 ἀλήθεια, τῷ Κυρίν μϑῥει ἐἰς Τ' αἰούγα, 

ἐγ Ανὸὰ πε δόλον, δι πσδοφητεία, ὅ8) τὴς ἐκκλησίας “δ πιςευ- 

6 ὁγτων (ᾳᾷ Εἰρνμϑμα , ὃ τῷ κηρύγματος κοδολναφώνησις τῷ 

5 τίωυ ὀικουμϑμίω κατειληφότος ὑπασαν. κνὶ γὸ ἐν ὁ δυο κὶ τοία 
“Α ἐϑνη, δλλα γἀῶ αὶ ϑαλαῆλν ἅπασαν ὁ ψαλμὸς χαλε" ὅπερ 1: 

Ν᾽ δ τότε αὶ γέχϑνεν, τε ἡ τῷ Χολφού χϑρυσία ἐπέλαμψα. Εἷ- 
τῶ χαὶ τίω αἰήδν λέγει τὴς σωτηρίας, ὅτι Οὐκ ἐἷΖ οἰκείων κα-- 

τορθωμάτων, δυτε δἰ πὸ βίᾳ χαὶ “πρνσίας, δὶ Ὥστο φιλὸυ,ϑοφπίας μόνης ἐσωϑησαν. 
ὠκροιτα)ὠϑὴ Ὑδγῦ, φησι, τὸ ἔλεος ὠδο ἐφ᾽ ἡμάς ᾿ τούτ᾽ ἔςν, ἐπαίγη, ἰαυρϑν γέγϑνε, 
πέτρρις φερρότερϑν. χαὶ γὸ καθ᾽ ἑκαίφην χιδίδωσι τίω ἡμέραν.  κἡὶ ἀλήθεια τού Κυ- 39 
οἰ μϑμει Εἰς τὸν ἀἰώνα. ζύτι γὸ μάλιςα ζῳ τὴς ἀληϑείας ἔλαμψε, 89 ουτως ΕἸἾ- 
“πεν, 2) 7) τοὶ τὴς παλαιὰς τύπος ἣν τὸ σκια.. τῶτο καὶ ὁ ἐναγίελιςὴς δηλων ἐλετν ΟἿ 

ὁγόμος ὅρα Μωυσέως ἐδὲ ϑη, κα χάεις ὦ ἡ ἀλήδεια ὀχρὶ Ἰησο Χοιφού ἐλμετο. 

Ὑάμορξζ, τ ἘΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘῈ ΤΩ ΚΥΡΊΙΩ, ΟΤΙ" 

αὐγαϑὸς, δτί Εἰς τὸν ἀἰεένα, τὸ ἔλεος ἀὐού. 

3. Μὲν βῆσις τοῦ ψαλμοῦ, ἰὼ κἰ ασοψαίλλεν ὁ λαὸς ἐἰω)α, τοιαυ τῆ 

ηἰς δδηγ,αὐτη ἡ ἡμεέραι ἰὼ ἐποίησεν οΚύρλος, αἰγαλλιασὼ α΄ 

ΟὟ ἐυφρανθώμϑυ οὖν ἀὐτῇ, ἢ πολλοις ὀζανίφησι, ὦ κ᾿ τίω πὸνή- 40 

4 γνυεῖν (ἰκοίνίιυ τίου πγϑυ μοι ρκζωὼ καὶ [χ᾽] τίου ουρανιν ἑορτίω 
ἴα μάλιςι τούτο υπσΉχειν ὁ λαὸς Εἶωθῳν. ἡμεῖς δὲ, Εἰ βού- 

ἃ λεοῦς, ἀγωϑεν ἐξ φρχὸς ὠπόνζα τὸν ψαλμὸν ἐπέλφωμϑι, 

οκ 



Εἰς ᾧ μζ. Ψάμ. 773 

εἰχ ὐπὸ τοῦ εἶχου τῆς λἰπρηλχήσεως, δ᾿ απ’ ἀὐοδτοδασολοιμίν τοι φῥήγησιν ποι- 

ἐνδνο. ἤδυδι εἶχον (ὦ πατέρες, ὧτε ἦχον ὄγτα χα τί ὑψηλὸν ἔχοντα δόγμα, ὃ 
πλῆθος ὠσσηχῳν ονομοϑότησαν, ὯΝ (ὃ πόρτα ἡἐγνόοιω φαλμῶν, ὕα κἀὶ ἐντεύ. 
ϑῳν ὠπηρδισμένίωυ λοίξζωσι διδασκαλίαν ᾿ ἡμᾶς ὃ ἀπόντα αὐτὸν ἐπελϑῷ ὀμαίγκη, ΕἼ 

ὁ4ὶὶ (( μέσοι αἰτεϊ' πολλ ζω ἔχει τίω ποϑφητείλν. ογζυῦθου γὰ Εἴρηται" Λίθον, ὃν αἰ- Ματθικαμ, 
πιδοκίνασαιν (ὦ) οἰκοδὸ μοιῶτες, εὗτῃ ἐδμήϑη Εἰς κεφαλίω γωνίας ὅδ καὶ ὁ ἹΚοισὲς 
Εἶπε τοῖς ̓ πδοήοις, αἰνιγμιατωδέςερον νϑὲ ( ἔτι γδ  ἐζεὸν τῷ ϑυμῷ, ὁ οῴκ ἐξύλον' 
αὐτὸν ἐμά 4α.. Καλαμον γῈ} ((μωτοτοιμμιένον ἐχατεαξοι, ἡ λίνον τυφόμϑμον αὶ Ἡσεμθγι 
σβέσει) Εἶπε δ᾽ δῶ ὅμος. ὐπὸ" δ" ασδϑοιμιίων δ ἀνώμεθοι τῷ ψαλ μού, καϑυίαξν 

10 ἔφίδημϑν Εἰπόντες. “ἰ τούνω ὅ21 ὃ πυϑϑοίμιον; δξομολογείαος ᾧ Κυρίῳ, τὶ ἀἰγαϑος, 

ὅπη Εἰς φδα ώνα, ὃ ἔλεος ἀὐτν. εὐνοήσας τίω δυεργεσίλν τὴς οἰκϑυμνϑιύὴς ὁ ἀοδΆφή.. 

της, ἃ τίωὐ φιλαν,ϑενπίαν, ὦ χρῷ πόμτων ἐπεδείξα"» ὁ δεασότης, πϑύζῳς Εἰς τίω 
χϑινωγία! τῆς θ )ϑρατῖας καλῇ, Ὁ μέγιφον κεφαίλοιον δὝ' αἰγαϑων ἰστῷ παοοτιϑεὶς 
Εἰ μέσον. » Εἰπώτω δὴ οἶκος Ἰσραὴλιῦτι ἀγαϑος, δ, Εἰς (ὃ αἰώνα Ὁ ἔλεος 

Ἡ9 αὐτῷ. Τί λέγήο οἶκος ̓ Ισραήλ,ὸ μυνοίας αἰχμαλωσίας κὑπσομείνας, ὁ εἰν Αἰι- 
γύω]ῳ δουλθύσαω, ὁπποὸς ΓΝ ἐρλατιαὶς τῆς οἰκϑυμδμὴς ἐπαρθεὶς, ὁ οὖν Παλαιείνη μ.- 

οἷα ταλφιπωρηϑείς ναί φησιν, ὅτοι γὸβ μάλιςα μδοτυρέρ Εἶσι δι ἀγαϑάν αὐτῷ, ᾧ 
πλόον ὅτοι τυίτων ἀπέλαυσαν, ἢ ἔτερϑι. τὸ ἀὐο' Ὁ. ϑγο, ὁτῶρ ἔπαϑον, πολλὴς δύεργεσίας 
πικρμήφιον. Εἰ δὲ τις ἀκριζεῖς ὄξοτάσειε, καὶ χω τῆς αὐρυσίας αὐτῆς Ἐ Χοιφού μα. 

10 λιζα αὐςᾶν' δ) 66 ἐφεῖν δεῖ. εἰ γὰρ ὺ (ᾳ εγόρτία ἰσυέμεγδν, δλλ᾽ αὶ ΟΝ ᾧτα- 

εαλυύνϑρον, λα οἷ ὰ τίω οἰκεΐλυ αἰγνωμοσιούζων. αὐτὸς μδ ) “οϑς αὐςᾶν" αἰ. 

φιωῷ». 89 ὃ (ωὠνεχῶς ἐλελν, Οὐκ ὠπεςαίλωυν, Εἰ μὴἱ είς τόϑξαπα (ῷ ὃ'πε- Μαγϑ λιν δι 

λωλότα οἶκν ᾿σοφήλ᾽ χὰ τοῖς μιαιϑηταὶς, ἰδ ὁδὸν ἐογαΐν μὴ ἀπέλϑητο, πορεύξοδο Μανθις, 

ὃ μῶλλον Εἰς ὶ ππόόδατω ζὶ ἰπολωλότω οἶνον Ἰσαρήλ᾽ ἡ ας τίω ΣΧ νόμαΐ. . 
᾿ ἀν, Οὐκ ἔς! χαλϑν λφ(ῶν ῷ αβτον ὙῊ τόμων, κ᾽ δοιώαι τοῖς κωναφίοις. ᾧ "ὃ ποὶ-- Ῥενδιπιῖρ, 

πα ἐποίει ᾧ ἐποραγμιατεύοτο ἰῷ τῆς ὀκείνων σωτηρίας. Εἰ 5) ἀναΐξιοι τῆς ἐυ-: 
εργεσίας ἐφόμησαν, ταῖς ἑαυτὰ λογιζέοϑωσαν το μνομίαις, καὶ τῇ τὴς αἰγνωμο-: 
σιμης αὐπροολῃ. ᾿ 

ες 3 Εἰπώτω δὲ οἷκος Ααρων, ὅτι ἀὐγαϑὲς, ὅτι Εἰς (δ αἰώνα ὃ ἐλέος στ ὁ 
μὰν 86 ᾿Εγζωθακεχωοισμέως (βὸ ἱερέως Εἰ τίω )υμνῳδίδν καλῷ, δεικνυᾷ ὅσον Ἧς δὴν 

᾿ιββέχουσο ἡὶ ἱερωσιούη, καὶ γὸ ὅσῳ μείζους ἦσαν ὅποι τῶν ἄλλων, τοσύτω καὶ ηλείο- 
γος ἀπέλαυον τῆς μῆς ἷἾδῷ τ Θεοῦ, αὶ μόνον κῸ ζ τῆς ἱερωσιμεύης λόγνν, δλλα χα 

ζὰ ἀλλα πιγτω. αὶ γ᾽ ἡνίκα πὸρ χρτννέσθη, δὲ αὐςξι χατηνζβη, ὁ γὴ Ζωοίγϑη, Δουφιιβο, 
ΑΝ ἐδλοίφησε, ἐπέ ἱρὰ δὲ ΠΡῚΝ μάλλον 3 ἐδ. ΩΝ ὑΥΩΝ ἰῶω 

9. 4 Εἰπεύγωσαν δὴ πάντες (ὦ) φοζείνθμοι (ὃ Κύρμον, ὅτι ἀγαθὸς, τι Εἰς (Ὁ αἰώνια, 
τὸ ἔλεος ἐὐτι,. ΝΕ ΝΞ 

 Μάλικα γὸ ϑιοίΕἰσι (δ) δειναϊυϑρμοιτίω φιλαν,ϑενπίαν ἰδεῖν τω) αὐτεὶ, ἡ δ( 
πάντων τίω ἀγαϑότηζᾳ κωτα μανθάνειν, τἱ δέ δ, ὅτι Εἰς (ὃ αἰώνα ὃ ἔλοος αὐτό; 

᾿ δηιυεκές, φησιν, δ εὐ ϑκουδόμδνον, αλλά δι ὁ πάντων λοίμπον ὦ αἱ ἀδεικρύνϑροι, εἰ 
49 ὃ μὴ πολλοὶ βλέπουσι, δα τίω αἰδϑύγειλν ΟΜ οἰκείων αὶ βλέπουσι λογισμῶν ᾿ ἐπεὶ 
ᾧὑλιοι(ῷ ὦ ὑψωιονοσοιῶτες, δζὶ τῶτο μάλιςα ὑχ ὁρωῖσιν. ὧασερ συν (Ὁ ὑγιαί- 
γοῖτες οὐεὶ δγωΐανται «ατοὶς αὑτὸν ὠτείξεν, τίω κἰχυββολίμ. τὴς λαμησοϑτητορ, 
ὕτως ὑγεὶ τῷ Θεοδιωατὸν μαϑεῖν μῷ ἀκριθείας ̓  πυϑϑνοιαν, ἢ ο ἊΣ σφόδρα ἰπῦ- 

Ομεγίοί, τοπῖ, ὁ Τι 2 (αϊᾷν 
᾿ 

" 



γᾷ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕἙΡΜΗΝΒΙᾺΑ 
(μύφ ΨΜ δ ,ϑε»» πίνων λογισμοῦ Ὁ μόέγεϑος τὴς ((ἰωέσεως ἀὐτν καὶ τῆς σοφίας; ἔξι 

Ἀ) ὸ παΐϑη (Οἱ πολλὰ τοῖς ἀνοήτοις Ἐχισχϑτοιοχοι ποδὸς τὸ μιη δ᾽ ὅλως αὐτίω ἰδυῖ. .᾿ 
κορϑτον Ὁ φιλήδονον, δὲ ὅπερ ἢ ζᾷὶ πᾶσι σαφῆ πο δατρέχουσι ̓ ΑΖ τύτων δεύτερον, κὶ 
δλὔοια, ὃ ὃ διεςρὰμμένον τὴς γνώμης. σταῖς γὸ οὐκ ἀτοπον,πειτέρφι  ὁρούγτα τύχ.. 
ποτὰ σταιδίον δα δέγεοϑαι τ ἐππουνᾷν, ὁ ζυτη μάλιςα, πατέρρι νομίζειν" " ἀσοὶς ἃ 4. Ἀδηθυνέ 
4 Θεὸν, Εὐβυληθεῖν δίκδωυ ἀποιτῆσοι Ομ πεποραγμένων,δυσγεραιίνον ᾧ αἰλύων, 
ὃ τῆς Δ θτροφὴς ζστης χεῖρον δύοιτ᾽ ὐνδι ᾧ ὈΧὶ τοῖς ἐνδμπίοις ϑυφγεραίνεσι ΚῚ 
δυοαραίνασι, νι (ὰ ἀ λύοντες ὅτι μυὴ ἐπεξέρχεται, νεωῦ ὃ ὅτι ἐπεξέρχεται. στὸρ ΚῚ 
ἴδωσιν οὐρπείξογίᾳς κὶ πλεονεκζοιοῦζας τινας, βυίλονστα, δίκαις αὐνσᾶν' διδόναι" στὸμ ἐ. 
αὐςζδὸ αἱ μδοτὸμονζας, ἐσγ, ὁλως᾿ ὅπερ ὅθ διεφϑειρμδύης γνώμους. “τρέτον ἀσρϑς τ. τὸ 
τοις, ὧδ μηδὲ Εἰδέναι αὑτοις “(ποτε και λὸν αὶ τί ἄντε κουκὸν, δρλν ἐστράίλθαι αἰδὲ τί 

δ πραγμάτων κρίσιν, δζρρ τὸ Φιλοπόνηρον, ἢ πσϑϑς χακίϑμ Ὠῆτιρῥεπτές. πέτωρτο, 
τὸ μὴ λογίζεοϑαι (ἃ οἰκεῖα, αἰμδοτήματα, περυτον, τὸ ἀφατον τὴ ὦ πολὺ τὸ μέσου 
Θεοῦ ὦ δύ, ϑούπων. ἑκῖον, τὸ μὴ βύλεοϑα ᾧ Θεὸν" πϑωτα δ αδείκγυοϑει, ὡς αὐ- ᾿ 

κύντων καὶ ὝΜ ἐκ μέροις γινορδίων. δεῖ (οίνων μιὴ ον ὦπασι ἕξ φιλονεικεῖν μιανγϑαώω τῇ κι Δι, 

Θεού τέο διοίκησιν(α, μιγχόνοις 95 φιλονεικϑύμδυ πηραγμασι ἢ σφόδρα αὐαβθα. λιμμκὼ 
νεσι πάσειν Φύσιν κίιςῆν Κζοι 5 μέλλον ὧκ μέρος αὐτέων Εἰδέναι, Μ᾽ παθῶν ἀπηλ. ᾿ 

λάσθαι χοὴ δ} πδρειρηνϑῥων, ὦ ἡλίν φϑυοτέραν αὐτίωυ σονπω Εἰ αὶ μυὴ πᾶσαν 'ὰ. 
μιαϑόντες οἰπὸ τῷ μέρει, αὶ τῇ αἰ πασης β λαραφήσωσιν. 

ς Εκϑλίψεως ἐπεκοιλεσομίω 1 Κύριον, ὑτήκυσεμν Εἰς πλατυσμόν. τ 
Εἶδες αἰγαϑύτητοι καὶ φιλανιϑερπίαν. Οὐκ Εἶπεν ὅτι ἀξιος ἤμιωυ " οὐκ Εἶπεν δη 

κατορθώματα ἐπεδειξα μιζυν ̓ δλλ᾽, ὁ! ὁπεκοιλεσοίμιζων μόνον, χα ἤρκεσεν ἡ ἀγλλύ. 
σαι τω συμφορ οἷν. ὅπερ χαὶ ἐπ᾿ Αἰγυτῆίων φησιν᾽ Ἰδὼν Εἰ Ἶδὸν τέων κοίκωσιν αὶ λαῦ 
μιϑρὸ καπέζζω τῷ ἐξελέοϑαι τούς. ον Εἶπεν ὅτι Εἶδον τίω δ ρετίω ᾧ λαοῦ μὲ, 
ὅτε τίω (λὶ τὸ βέλτιον μεταξολζω, διλαὶ τίω 9. ΐψυ, καὶ τῆς κρῳυγῆς αὐ συ» 48 

σεί, φησιν. ὁρᾶς πατέροι ἐυαϑλάχνον, ἀπὸ ἦμ᾽ συμφορὼν βονϑοιώτα μόνον. καὶ μῴω 
ὧχ ἁπαςὸ ἐν ϑλίψ, κὶ σώξεοϑαι ἀ ξιος, συν ρα αν, ϑούύποις. ππολλοις γϑιὼ ΤῊ οἱ. 
κε μαςιζονϑῥους ὁρῶντες καὶ ὀδυυνωμϑμοις, σύν ὀϑΐε νϑιν, τὸ ΝΜ αἰ οδίοτημαίτων μέγε. 
θὺς οὐνοοιώτες. ὁ ἢ Θεὸς, στὸ ΤῊς δλίψκως μόνης. αϑηχῆν “εἰ τῆς ϑλίψμως Ἀ μένα ἀ- 

γῆχεν, διλλαὶ αὶ αἰδείας πολλῆς μετέδωκεν. ιἐπηκόσε Ν μού, φησιν, Εἰς σλιατυσμὸν. 40 

κα ἡ ϑλίνια ὅρα τῶν (ἀωεχωρήϑη ,. ὦξε ἀκριξεφέροις ποιῆσαι ζους Θλιζονϑῥους αὶ 

φιλοσοφωτέροες. Ἦ 6 Κύοιος ἐμοι βοηλύς, χα υὶ φοθηθήσομαι Ὅἰ ποιήσει μοι ἡ μὴ 
δ ϑέορπος. ΝΩ͂Ν 

Ἐΐδς ὕψωμα οἡ ϑνοίας, εἶδες Φοϑνημα ὅτως αἰ πιβ τίω αὐ ϑιο9νπίνζωυ αἰαίξαάγονα «Ὁ 
εϑύνειαν, ὡς αἱπαίσης χἰχυβιδεῖν τὴς φύσεως. ζωῦτα μεὴ μένον εἰ πσονψαίλλωμδϑι, δλλαΐ 49 
ὶὶ χὰ ΔῊ ἔργων ἐχιδειξώμεθα. οὐκ εἶπεν, ὐ᾽εὲν πείσομαι, αἰλλ᾽ αὶ φοίηϑήσομαι 4 ι 
“ποιήσει μοι ὁ, ϑοοπος" σὐτές!, κῶν πάθω, αὶ δέδοικα ̓  τὸ ἀὐ' λέγων δαἷρ καὶ ὁ 1Ἴαὺ- - 

λος' Εἰ ὁΘεὸς ἱαύρήμδίν, τίς καθ᾽ ρϑ); καὶ μά μθίοι ἤσουν (Ὁ) χατ᾽ αὐνὴἦϑ, δ 
Οϑεὴν αὐοᾶν. ἡδύκοεν, “πῶς δζῶ Οὐκ ἐραΐτηφ ὧν εἴη μιαιροψυχίας, τὸν δειασυτέωυ ἔχον ᾿ 
Φκὥνϑρ᾽η, δεδοικέναι «ἄν: (μωδούλυς ; ἀλλ ὕχ ἐξέ Οιούτος, ἀλλ᾽ αὐγώτερρο πόβτηδ 49 

οὐψηλότερος ΔΜ τοιύτων φόβων, ὅπ δὴ τὸ ἡμεῖς πριαΐνϑμ, μυηδὲ “δἰποφεραίμδν πῆρ 19 
δεασύτα συμμαχίας ἑαυςὧν' τα[ δεδοικέναι ζαὶ ἀν,ϑοόνηνα. Ἔξ») ὑδειζόντων β)ν 
εἰς χέρὺ Ἔ Θεοῦ βουϑειαν." δὶ λέγοταρ  Βζευίας παϑῷν ὡτὸρ ἔπαϑιν, ὯΝ Τηλιν 

ΤΟ Υλα ἀν! ἀ)ά5 



Εἰς (δ μιᾷ. ψάμε: 775 
ιὐγαποδέσειντος, χαὶ παΐλη ἀναξανζος ὃ ϑὲς χατέξη να αϑμοιφ,κ τα σημαία ϑνοιδυο ἱ ἷ- 

κανοῦ πο ἐκσπλῆξαι ἐλλονίια ὧν Φὔτω μαβᾷν βυλομδνος, οὐκ πὸ ρα 

Ὁ Θεού συμξαγτων, ἀλλὰ υπὸ ΤῊ ἀγϑεσπίνων καταπλῆξαι ἐξούλρν, δεδορως αἱ αὐ--: 
ΕῊ τίω ἐφοδιν. δίθὺ (ἂν ϑυσεανορεὶ ὠδοῖς ἐδείκψυῳ, ἐν τοῖς ϑησαρενίς (ὰ ἐλπί. 
δας ἐχὸν᾽ "ἐφ᾽ ᾧ ὶ ὁ Θεὸς ηϑδοξιωϑεϊενλήψονται ῦτα πόρτα, φησί" τατές!ν,οῖς θαῤ- 
ζω οἷς ἐλπίζει. Ἢ χαὶ ὁἸσρροὶλ ἐγκαλήται, ὁ δτι δὴ χρήμασιν ἐλαιῤβομεν χα! 

ἵπανις. δ αὶ ὁ πϑϑήνει ἀδζις ὁπυξοφήτης τοῖς φὐγλυτίοις ἀξιλείοϑαι ᾧ Θεὺ, κα Χ λέγει, 

Ἐφ᾽ ὕεσοις Τύκ λὐαξισύβϑα. ὁ Θεός σε ὦμᾳ, ᾧ σὺ συ σείυτον ἀτιμαζες; 0 Σ Θεός σττί-- Ὡχοὲ δι, 

μά τίω ἢ ἅτ ̓ συμμαιχίδυ αὐσ λρούρδμος, κα .: σὺ πυθὸς αὐ ϑεϑ»πίνας καταφεύγει ] 

Γ ἐλπίδας, κὶ ώ ἀνύχῳῦ υληῃ, τοῖς ; χεήμϑισι, τίω ἐλπίδα τὴς σῳτηξλας συ πιρρύριρ; ὃ ἰγὸ 

δὴ σῶσαι ζητεῖ μόνον αἰλλα χαὶ  ὡντίμως: τούτο ποιῆσαι. στφρόδρᾳ σε Φιλή, ναι ,πῷ- 

τόσε πόῤτων α ἀπάγων ἑαυτῶ πτσολοί, Ὁ ὃ πόμτα «πξρωφῆων πὸ ἑαυτὸν ἀτει, μο-- 
γογοχὲ τούτο λέγων δὼ ὧν ποι ῳ ἐμοὶ )  ἐ ἐλπίδας ἐ ἐχέ, ὃ ἐμοὶ πυοόσεχε διδρυεκῶς. 

7 Κύριος ἐ ἐμοι ὶ βονϑὲς, ὁ ἐγώ ἐπόψομαι (ὖν' ὥθρους Μᾷ. 
1 Οὐράφορς αὐτὸν αἰμἐμωνόμδυον Οὐδὲ ἐπεξελϑόντα, αλλώ τω Θεῷ αἰριμύαοϑαι πα- 

φαχωρριώτο (ἷν αὶ ὥϑροις. 8 Αγαϑὺ πεποιθέναι ἔχὶ Κύριον," ποποιϑέγαι ὁ ἐπ᾽ 
ἐϑοστν [) Αγαϑον ἐλπίζεν Ἐπὶ Κύειον,ἢ ἐλπίζειν ἐπ’ αὐῤχουοιν. 

Ουκτ' σύγκρισιν ζῶτα πυρϑαΐγει, αἰλλ᾽ ἔλος τὴ αΦῃ ᾿ τύτῳ κε θῖοθαι τῶ! Ὁ- 

“σῳ ᾧ ὑχὶ ἤν αἰσυγκρίτων,δζρ τίωῳ σιαϑύνειαν ὋΝ τὰ αἰκουόντῶν. οἕκ ἀξᾳ συγκρίνων 
80 τούτο Φύσιν, ἄλλα ̓συγκριταράννων ὁ ὠκείνοις. δ δὴ τούτο καὶ ὃ ἕτερος φεουφήτης ἐλεὴν" 

Ἐπικατάρατος πᾶς Ἷ ἐλπίζωνὸ ἐπ᾿ ̓Δὔίϑεφτον. συν "Ὁ τις ἐντελέφερον δε ἐλ- Τέμ ἐδ 

πἰδὺς. ὁ ὲ αὑτῆς τῆς εαιφίχψηςι ἐντελέφέραι πὴ, μάλλον ἢ υὑκ αἰρϑενὴς μόνον, αἰλλαὶ νὴ 

θθηισφαλή. τα ἰσεωσιν ὅσοι πολλαίκς. ἐπ᾿ ἀὐιϑεῦποις δειῤῥήσοιντες ἀὐζις ὠκείνοις συΐ- 

κατίουζϑησουν. ἡ Εἰς ᾧ Θεὸν ἐλπίς, οἥκ ἰουρβὶ μόνον, αλλὰ ἢ ἀσφαλής, οὐκ ἔ.- 

δ5.χουστὶ τα μεταξολίιυ. δα ἡ ὁ Παύλος ἔλελν᾽ Η15 ἐλπίς αὶ καταιααει, «ἕτερος δὲ μῳ««, 

ᾧις σοφύς᾽ Ἐμολέψατ φησυΕίς Ῥρχαίας δυες,σι ἰδὲτε τίρη ἤλπισῳ Ἐχὶ Κύριον καὶ Ὁ χηρβη 
χατηαχευύϑη. αλλ ἐγώ, φησιν, ἠλπτίσο καὶ ἱκατηευυϑίωυ, ἐυφημει ἀν,ϑου π᾿ μὴ αν.-. 

᾿ ἤιφϑέγία τῇ θεία, γραφῇ. Εἰ [χα ἰκοιτηαουύθης, ἐκ τοῦ μυὴ ὡς ἐγφρίω ἐλπίσαι, ὁ ὧκ τοῦ 
ἐδυδοιύῳ,, ̓ὡκ πόμὰ ἀμαμεΐναι ὡ τέλος, ὀν το μικροψυχῇσαι. ἡ δνλά μυὶ τϑῃ ποίει" 

40 ὥλλ στὸν ἰδῃρζο, δεψα! ἐπικείωϑμα, τῦτε μὴ κοιτωπέσῃς, τὸν Ὁ» μάλιξα σα ὅβιν 

ἐλπίσαι, ὃ μέσῳ ἀμβεθηκότα τοῖς χαλεποῖς ἀδούοϑαι. γ Ψ βαρῥαρων ὠχεί- 

ΜΟΙ Ἰ νυν λόγω, ἀϑλιώτερρν ὡ; ΔΛ ὃ ἡμὼς ῳ αὐτῇ ἐςῶτες τῇ ἢ παγίδι, (ῶθ9σ-- ἴον, γος 

ϑηχβάσες ὅτι στεσεῖται ἡ πόλις, χε ὃ ὅτως ἀπέγρωσειν, αλλά μετϑῥοιὰν ἐπεδείξαν»» τίω 
μοι. ἰδ τῷ Θεού τί ἀἰπεφασιν εἰς ὃ πάλν αὐποφρέψαι τὴεσκούασαν. ἐς 

ἀφ φ:δὲς ποσηστὴς ἐλπίδος ἡ ἤ ἰλώς. ᾧ ὃ αὐτὸς ὁ ὁ ἀσοφήτης: οὔκ φ» τῇ κοιλίᾳ τῷ καῖτῶς ὦν, [ωγι.., 
πϑναρ ᾧ ὦ τῆς εἰς Ἰερρσύλυμα ἐπόμόδου ἐμά μη» χα. σὺ ποίνιω. κα εἰς αὐ.-- 

-αἶῖν ἐμξῃς ῷ ϑπεύατο ,͵ καν ὥρσστοι Ὀηκρεμαοϑοῆ σοι. κηδιωύων μέγεθος ̓ μὴ ἐ- 

“σογνῴς, 'διωνατον ΡΝ τω Θεῷ χα] 1 δ, σύρων πύρρ δῷ. ὃ αὶ τίς. σοφὸς ἐλεῦν᾽ 

“Ἀπὸτορ»ὺ ἑως ἐψὲ μεταβολαὶ πολλαὶ, ταὶ πλύτα ποχααν ςνῴπιον ἄγεν. οὐκ Εἶδες Σε. (ἡ. κει 
κί 0 ῷ ̓πριφαϊτίωυ οὐαἰφϑονίᾳ Λικοθῆονται: ; Οὔκ Οὖδεο πίω χέξον. λιμῷ βὐϑίωνεμδμίω: ΨΝ μαι 

ὅτὸν Εἰς οἰποοίδ τὲὶ “πρήγματα ἐμιπέσῃγαόταριφλια, ἔλπιζε. πότε γα Δα, 
«ὁΘεὸς ὕπιδείκγυται, “ζω. ἑαυΐν Ὁ διωαμιν,οί ὧκ ασεϑοιμίων, ἀνὰ ὌΝ Ὑτὸῳ δ. 

᾿νλϑερήτων Σἰπογνώοϑοῃ, ἔν 7} τῆς τοῦ Θεοῦ βοηϑείᾳς ὁ χαιοϑο. δξρὶ δὲ τῶτο " 
.ῸΣ ν 

“ΔἮΝ'," 
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(ἄν παΐδας ἐκ πυδϑοιμίων ἥρπασεν, αὐλλα μα τίω καί μένον, υὗτε Ὧν Δανηὶλ ορὶν 

ἐμπεσεῖν, δλα ΚΤ ζς ἐπῆὰ ἡμέρρ. μυὴ δὴ ἀσοόσεχο τὴ φύσει “μ᾿ ποραγμάτω εἰς 
ἀὐπέγνωσιν ἐμιαλλόντων, δλλαὶ τῇ διωάμωῳ τῷ Θεού τῇ (αὶ ἀπεγνωσμένα, εἰς ἐλπίδας 
αἰγρυσῃ χοιςάς. τούτο δη ἡὶ ὁ ψαλμῳϑὸς δεικγες, καὶ τὸ ἔυπορον τὴς τοῦ Θεοῦ δυυυαμμως 
οὐ ϑαςῆσαι ϑέλων, ὅτι ὦ Εἰς αὑτάζᾳ δεινὰ ἐμπεσόγζῳς ἡ χατωποϑώας αὐημιἤσαοδαι φ 

δυυαται, Οὔκ ὧκ πσϑϑοιμίων μόγον, ἄἴκουσον 4| ἐπήγαγε" 
ἴο Πλυταΐζᾳ ἔθνη ὀκύκλωσαν με. Εἶδες ἀφάκζον κίνδιωυον. καὶ γ" ἐχ 

οὐδαταάξεως νὴ μάίχν, ον ἐἰΖ ἐυϑείας ἑςωτων, δλλ᾽ ἔνδὸν ἀπείλιτῆο, ὶ ὡς σαιγάμῃ τοὶ 
«ὐθιεξέξλητο, ὶ ὠασερ “ἰ αοὸ δικτύων (ῳ εΐχετο, ἐχ ὑφ᾽ ἐνὸς, ἡ δύο, χαὶ ποιών, ἀν 
«ὑὺ Ψ ἐϑνοΐν αἰπόώτων. δλλ᾽ ὅμως πλύτα διορῥήγνυν» (αὶ δισμαὶ ζώτω τῇ Εἰς Θεὰ ες 
ἐλπίδι. Καὶ ῷᾧ ὀνόματι ΚΚυοίε ἡμιωαίμζω ἀδζι. 11 Κυκλώσαντις, 

ὠκύκλὡσοίν με, χαὶ δ᾽ ὀνόματι Κυρίν ἡμιιωνα μέω δες, 
1» Ἐκύκλωσαν με ὡσεὶ μέλιοσαι κηθλον,  δξοκαύϑησαν ὡς πῦρ ἐν ἀἰχόμθαις, Ὁ. 

τῳ ὁνόματι Κυρίν ἠμιωωα μέω αὐις. 

Εἶδες πῶς αἰ αγφάφει τ δεινῶν Ὁ μέγεϑος. δ απλαύίς εἶπεν, ὠκύκλωσαν, δ 15 
ὡσεὶ μέλιοσαι, ἡ ὡς πῦρ αἰχαϑϑαις, δζρι (ὦ ΔΜ μελιοσῶν, ὦ σφοδρὸν τῆς αγϑϑὴυ- 
μίας, δζρ, 5 Ψ αἰὐχανθῶν, Ὁ αἰφόρητον τῇ ϑυμού ᾧ ὃ ἀσξεςοντῆς ὀργῆς αἰννῆσμϑμος, 
ὡς γὸ ὑφέξει πῦρ ἀἰχφῥθϑη ἐμκστεσόν; δον ὅμως, Φησὶν, ὅτω σφοδρώς, ὅτο ζαχίως ἀγα.- 

φϑύζα καὶ ἐν μέσῳ" λαξόγζῳς υὶ μόνον διέφυ)ϑν, αἰλλα ἡ ἡμμνα μέζω. δρφι τούτο χαὶ ἡΐωης 
Ἐχὶ τῆς ὕλης αὐτῆς γοόμϑμον. ἢ Ν᾿ πῦρ βαΐτον ἐχφιθ᾽ καὶ ὅτε ἡ βατος κατεχαίέτο, ὅτι ἐ- ΠΝ 

κῴνο ἐσξέννυτο, αἰλλ᾽ αἰμφότερρι ἔνϑμεν ὀμελθιῶται αἰλλήλοις, ἡ Οὐκ αϑαλισχόμϑμα. κα- 
τοὶ ἰ σαβρότερον βαίτονἶι ἢ πυρὸς καυςικωτερο αἰλλ᾽ δος ἡ ϑαυ ματυργὸς δυχαμις 
Θεΐ κου ϑριδὺξοποιοῦσει, αἰμφύτεροι εἴασε νϑμειν. τοιούτον δὲ ποράδεξον καὶ τὐτεζιω- 
ἐξζαμεν. ὡς πῦρ ̓ ὺ ἐπέδραμον, ὡς μέλιοσαι (δ᾿ πσροϑυμίας ἐπέϑενν», ἔνδον Εἴχονα- 
πειλημμένον, ᾧ φυ᾽νὲν ποιῆσαι ἴδυσαιν. ὃ γὸ ὀπλον Ὁ αἰχείρωτον, καὶ συμμαχία ἡ ἀκα 15 
παμαΐχητος, τοὐθεοῦ δ ὅνομα, αὐϑᾷκ ἀδοιὶ ἀπήλασεν, 

12 Ωὐεὶς ὐετοαίπηι τῷ πέστίν, ὁ ὁ Κύρλος αὐτελοαετὸ μιν. ᾿ 
Εἶπε Ὁ μέρεϑος ν᾽ δεινων ᾿οἰσὸ τῷ πλήθοες, ἀἰστὸ τὰ σήματος, “ὐπὸ τῆς ἀσολϑυμίς 

ἃς, εἰπὲ τῆς ὀργῆς δΠδ ϑχτώντων᾽ λέγει ὶ ἀφ᾽ ὧν αὑτὸς ἔπαϑεν. ὅτω μυ ἐπεκρφτισετὰ 

᾿ δειναί, φησιν, ὡς ᾧ μικροῦ ἐγίις ϑιμόοϑα; τῷ πεσεῖν χατενεϑέωαι. ἡ γὸ ὕτως ὀὐετράο γ 
πὴν ὠοϑεὶς, ὡς μέλλειν [] καταπίπῆειν. λλ᾽ ὅτε λοιπὸν ἔμελλον δητὶ οϑὶυ φέρεοϑαι, 
" χλίνεεϑαι, ἃ πόῤτα ἀἰπέγνωφο [αὶ δι ϑούπια, τότε τίωὐ ἑαυ συμμαχίὸν ἐπιδι. χροὶ 

ἕατο. ποιῷ τϑη ὁ Θεὸρἵνα μηδεὶς κ᾽ ἑαυ δῦξαν οσφίς».) ὅτο ἡ οὖν τῇ ἱσοεία πὸ 

κρι Τὶ τοῦ Γεδεὼν ἐποίησε. ὀχρ τού κὶ ()ηι Ἔ Ἐζεκίωμυκύς ὅσης, Ὁ (ξυπαρονἔφισι..Ὁ 
εἰ γὸ μηδὲν ((μωτελέσας Εἰς τέων νὔνην ὠκῴνος ἢ (Ὁ) πόλεμον, ὅμκος ἐπενούϑη᾽ εἰν 

᾿γϑλέφη μόνον τῇ παρατάξει, Εἰ πίπηονζῳς Εἶδε νυ ἀῥαιοφυνϑϑας,οέκ ἐν μειζόνως τ 

ἔπαϑεν; ὅτλμ τοίνεου οἰπογνωαϑῆ δξ αὐ, ϑεφπίνης ἐλπίδος ζαὰ πράγματα, ὅτε ἐπεί- ] 
τι τίου δ ἑαυ συμμαχίαν. τού» καὶ Ὁγχὶ τοῦ Γολιαὶϑ ἐποίησε, τῦν ᾧ Ὅη ω Ἅπμ 

φύλων. δ[ α αὶ ὁ Παύλος ἔλολν᾽ Αλλ᾽ ἀδὶ ἐν ἑαδοὶς ὃ ϑασίκριμα “οὗ ϑανατν ἐχιασς 

αϑυ, ἵνα μεὴ πεποιθότες ὦνϑμ οὖν ἑαυτοῖς, δυλ᾽ ἐπὶ τῳ Θεῷ ᾧ ἐγείροντι οβν' νεκροῦ. Ὥ 
14. Ἰοϑὺς μν ἡ ὑμνησίς μιν ὁ Κύριος, ᾧ ἐλμετὸ μοι Εἰς σωτηοίδν. ΝΞ 

(σε ἔλογε᾿ διωαμίς μιν αὑτὸς ἔμεν καὶ βοήϑεια, τί δὲ θην δφησιν, ὑμϑνησίς μὲ! 

ἡ δύξα μι, ὁ αἷνός μιν, ὁ κόσμος μυ, ἡ αἰθεφόλῥεια μιὰ. ὶ γὸ δὲ μόνον ὠπαλλώῆι ἦχον 
μδυρόνμ 
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δυυύων, δλλα καὶ ὺ λϑμησοϑιὲ ποιξ ὶ ο αἰξεφανῷ. υ ὺ πὸμταιηρὐ τῷ σατο ἔσιν ἰδῶ, κῷ δὺ- ] | 
ἕν τίω σωτηρίαν διδουδμίω. Ὁ ἕτερον δέ τι οἰθ τότε αμίῆεται. ποῖον δὴ τῷ» ᾿ δτί 

τῶν μοί, φησι, διωυρκης δι, τῶτο μοι διυεκὴς Φωνή, ὁ ὕμψος ὁ Εἰς αὐτὸν᾿ τῶτο μοι 

ἔργ9), διμωυνεκῶς αὐτὸν αϑυμψῷ. αἰκουτωσοιν ὼ ταῖς σατὸμψιχὶς δας κατασηπό- 

Μδνο, ο' οἷαν αασουϑύασι βλοίξζω. ποίας Ἂ αὐ ὰ τύγριον συγνώμιηρ , τῦτυ διζωνεχῶς Π 
ᾧ σωτήρα. ὑμνϑντορ οὐκ ζϑοι διευεκῶς ο» ταῖς .}} δαιμόνων ᾧϑαὴς ἐγκυλυδούμϑμοι; 

15. Φωνὴ ̓αἰγαλλιάσιως ἡ σωτηξίας ον σκηναῖς δικαίων. 

τὸν ὙᾺ» ὃ Θιος κατὸ τορϑώσῃ τὸ πὸν, (ὦ τῆς νίκης δὀἰπολαίύοντες ς χούρυσι, σκιρτῶσι, 

᾿ διπλῇ γαρύμϑοι, ὼ" υἹ σωϑίέοσαι α ὁ" τῷ. δῷ Θεού σω δέεσαι., τϑρ ποιήτωι δ,φ0»- ἡ 
ἢ τὸ σιωάζω ὁ τὸ Εὐπαιο φῇ φήσας. Εἶτα δέκψις καὶ Ὁ" τῆς συμμιάνχίας, τῆς Τοιαῦ' μις τίω ̓ἰφορ- η] 

μέω, ἐπήγα.ν, ὡν σκηναῖς δικαίων. Οὖκ Εἶπεν, ὦ οἰκίαις ἀλλ᾽ ὧν σκηναῖς, το ἐράδια 

] 

ψχ ᾿ 

σμένον τὴς οἰκήσεως αὐτὴ χρηροιφῆσαι βαλόνϑμος. ζιαύτη ζω ἡὶ σκηνὴ τῷ 9 Αὔρᾳαμι, τιναϑοις. 
ὅτε ὑπόρηλὴ 1} βαρθαβων αἰξελνομδμος, λάμησοὸς Ἔσο ἶν χατορδωματων ».- Ἱ 

ἡϑνως ᾿ χριαύτη ζω ἡ σκηνὴ “ Παύλου, ὅτε ἐπόμήει δου μόνων αἴξ λμόνϑμος, ὺ τίω Η" 

19 πλόρζω κοιτα λύων, ὼ ταὶ χατορθώ ιατοι δινηϑύμϑινος. ; ; 

τό Δεξια Κυεὶν ἐ ἐποίησε διωαμιν' δυζια Κυράν ὑψωσέ μι. 

Οἷα τὸς ἀγαλλιάσεως τίω «ἰπυύϑασιν. τῇ  ὰ ᾧ νιῶ ὁ λέγη, ὁ ἐμιασελοϑεν ᾿ 
ἔλεγε, δερφεὶ ὅτι ὁ Θεὸς ὦτα κατώρϑώσεν. ὁρᾷς Οἵκχ ἐν ἀπαλλαγὴ μῦνον δεικαῖν, ; ! 

ὠλαβο ὧν κ]ήσει πὐδεφανείας γινουϑμίωυ ἀδο δϑερτεσίαν. Εἰπὼν Ὁ, δυΐζια Κυράν ἐ- 

20 ποίησε δυυύαμιυν, ἐπεηγατε δύξια Κυρία ὑνωσέ με, ἥα 7 ἀὐού νομδύζωυ δόξαν δυλώσῃ. } 

Ὄ ὁ), σέ με,αἰντὶ τῷ ο, ἐδυξασὸν,θδιν. ̓  ἰγ μόνον διωυατοις ἐ ἐποίησεν, ἀλλα καὶ εὐδέξως. Ϊ 

17 Οὐκ ντοσουνο (αι, ἀλλα “ζησομιαι, ὃ ῦ διηγήσομαι πὰ ἔργα Κυριυ. Ϊ 

Οἱμδρ χίνδεωυοί, φησι, ϑανατον ἡπείλον" ἐγὼ 5. Οὔκ Ἰλπολαινούμιαι αἰλλαὶ ζύσομον" 
τοτής, τοιαύτη ἡ δεασύτν αὐ ϑαδοξοποιίία, ὅτι καὶ θ ὅξ αὐνὖὅρἡρπασε ἢ: ϑανώτων,ὺ χω ' 

1 τὴς χαινὴς οὖν τοῖς ἷς αὐοαδύξοις κυνδρυύοις τὴς ἀγαςαίσεως τίωω Οἰκώα ταξϑϑιαγράφων: 

ες ἔϑωχό μὲ γ᾽ ὶὶ ἐξ ὌΡχι ἡμῖν ἣν αἰνίγματα, ὅτε Ενώχ, μετέφησε, Ἂ ἐ αἰπιςεῖς ὁτί Γρακδ, 

. διωάτον αἰγαςῆναι ματα, Ὅσο τῦτο πίςευε. πὼς ἡ ἢ ὕρχεῦεν εἰς χόοον (οὗτοι τὸ 

σώμα ὀκῴο: Ὁ ΟΡ ὅφην ἴσον οἰκίαν [μὴ] διεφϑωριϑμίω αἱ αναφῆσειι, ζ τίω σα, ϑραν κα ἡ 

παλαιάν ϑσειν ν Αἰ αχοντήσαι Ἐχὶ γέδον ζσῶτον. Οὔ ὀνοίς οι Οὔκ ὄντα ἐποίησεν; 

410 Οὐκοι πολλῷ μάλλον ἀνα φῆσαι διωύαπαι. ἔχεις Ἂ ὑτέξαν εἰκόνα τὴς ἀγάφα ἰσεως λέ- " 

γὼ τίω Ἡλιδ «ρπαγά, ὃ ὃς σδτίδπτ κὶ Ὁ σον ἐτελθύτησε. πόρτα τῶ Θεῷ ῥαίδια κα ᾿ ἤϑόβια, 

ὄνολᾳ. Οὐκ ἀδεινατήσει ,φησὶ, οἶλῷ "Θεῷ πὸρ βῆμα. κ) ὁ ασξϑφητηρ Πλύτω Λεχ. α,λζ, 

ὑπ ἠδέλησεν, ὀποίησεν. ΚΣ, ὁρά τ! χα! σὸ! δύσολα ᾳ τὸ πύκονος ἔργα ; αλλ ὁμῶς ψλρμγία, 
αἶδρχοψε τῇ τὴ τέγη. εἶτω τηδρ Ὁ ἢ (ἰωϑδύλα τε τεχθῇ αὐϑαχωρᾷ, ἢ τ δεαοῦτα ὃ τίω 

δα αφίαν θύϑιωύας"  ἀπεωτεῖς,  κὶ . καταδέχῃ τῇ πίσειτο  γνόνϑμον; ; ἡ πίσης ζχυτα ἀξια, 

λμοίας » οὐκ τὐποθοινοδδααι, αἰλλά ζησοιμ!. εἰ τίς σ᾽ ᾧ 4 ἀὐαγωγάω ἐκλαᾳζοι Ὁ εἰ εἰρη-- 

υϑίον, ὑχ αἰμϑρντήσεται. εἰ γδ γ καὶ ᾿ αὐθ ὶ τὴς αϑαςείσεως ξ εἴρηται (ῦ γ οὔκ Ὅσο- 

πιά, δηλοιῶτος ὅ2ν οἷς συσὶὲ ὁ ϑεύατος δόαζῃ) αὐλλ᾽ ὅμως καὶ ᾿ καθ᾽ ὁ ὀτερον (πον 

Ἰοῦτα!. Οὐχ τὐπολαινούμαι 3», φησι, τὸν ἕτερον θείγατον ̓ δὺ ὁ Χριςὸς αἰννῆόιϑνος ἔς 

φλεδν" Ο πιςεύων Εἰς ὀμὼ κα οἰ ποϑοίνη, ζύσεται. ἀ πάς ἢ ξφὼν ἀ πικευῶν Εἰ ἐ ἐμὲ, ἵν. τα, κθ, 

ἐμὴ δὐποθοίνῃ. χαὶ διηγήσομαι ζα ἐ ἔργα Κυείν. τῦν μαίλιςα, ζων, Ὁ καὶ αὐτὸν αἱ- 
Φ,ὶὶ ὃ Εἰς ὡπόνζα ὀξαγίέλοιν αυτϑζῳ3 γι ματα. ποῖα, ἔργα, Εἰπέ ΜοΙ) ζω τα δὰ 

ὼ μέλλοι διηπίαϑαι, ἐ ἐπάγων᾽ 

18 Παι- 
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18 Πωιβδυύων ἐπαίδευσε με ὀΚύειος, Ὁ ῷ ϑανάτῳ ὃ κα ἐδωκέ μι. 
Ἐΐδες τίω «ὐδαδοξοποίίαν; Εἶδε χίσιμον: Ὁ γ»» δὴ μόνον ὁτί ἀπηλλάγη ὃ.- 

ϑοτεῖ, δλλ δὰ ογέπεσε χάοιν οἶδ μεγίτην, ὦ λέγ ζὸ κέρδος τῷ Ὁ πειρᾳημοῦ, ποῦν 

διτϑη; ποιδούων ἐπαίδγυσέ μα ὁ Κύριός, φησι. αϑτο δμχωδιυυύων ὦ χέίσιμον, ὁ 

βελπίονα Εἰργάσαντο. Εἶδες ὀκατερωθεν «τι τίωὐ δεύα μιν ὶ τίω χηδεμονόν, χα 5 
"τὸ αφάναι ογαποληφ ϑέοῦαι τοῖς κινδγούοιρ,ὶ "Ὁ παλιν ἀπαλλάξαι. ΟἽ Ὁ» δεινά ἵν αὶ 

τῷ οἕκ ἐδωχέ Μ4, ἵγα δηλώσῃ ὁ1| οὗ τῇ  ὀξυσίᾳ αὐτῷ πὸρ ἔκειτο. ὧςε διπλιῶς Οκέρ. "ἡ ῳὴ δ 

ϑνε(ῷτηορίαν, τίω τὴν δεν, τίω τετῆς κακίας ἀὐπαλλα" γάυ, δ καὶ ὺ Παύος - πῖνθὶ 
λέν Ἑ(ραίοις ἀφων᾽ Εἰ ὃ ὠκῦς ἐφε παιδείας, ἀξα νόλοι ἐφὶ ᾧ κε ἐχ υἱοί. 

19. Ανοίξατε μοι πύλας ϑιχαιοσιωύης᾽ εἰσελθών οὶ ον αὐταῖς ἐξομολογήσομαι Η Κω το 

δίῳ. Ἴοῖς παηδούονθμοις αἱ πύλαι ὀμοίγϑνται, τοῖς ὍστοΤΙ λαρδμοις ζᾳᾷ αἰεὔοτά. 

μάτοι. ὃ ὁ παιδευϑεὶς κῷ ̓φπρισίας ὁ δυώαται λέγῃ, λὐοίξατέ μοι πύλοις διχαιοσιωης. 

᾿ γβὸν ̓ αἰαγωγάώ ὐκληπῆέοι ζ Εἴρηνϑμον, ᾧ πύλας Ὡς ἿΨ υἰσαναν νοητέοι,αἸτὖν 
τοῖς πονηρϑὶς Εἰτιχεκλεισμέναι { ΩΣ ΙΩ «ς δε Τ κρϑειν οἰθ' τὴς ἰΞρέτῆς, δὶ ἐλέημε- 

σιώης (σα δικαιοσύνης. Αὐτὴ ἡ πύλη Ὁ Κυοίν, δίκαιοι εἰσελθύσογται ὃ ὁγαὺτῇ. " 

Εἰσὶ πύλαι θριγα τα, Εἰσὶ πύλαι ιαπωλείας, Εἰσὶ πύλαι ζωῆς, Εἰσὶ πύλαι φιαὶ 

κ᾿ τϑλιμμέναι, ΡΟ δὴ τῶτο, Ὧν πολλαὶ, λέγη Φ κοδϑσημωον τῆς τῷ Κυοίν πύ- 

ληρ, ἐπάγων᾽ αὑτὴ ἡ πύλη τῷ Κυρίν. ἐκείνω γᾺ ὄχι. τῷ Κυρίν, ἡ ὃ αὐϑάσομω 
ποῖον «αὐτῆς; δ δ᾽ αὐτῆς (ἂν: ποιδιίομδμοις ξ ἰσιέναι κἂν; "ϑλιξομϑιοις. νη γῦρο 

ὺ τϑλιμμ ἐνη. Εἰ: Ὁ ̓ αϑλιμμένν, ὦ ϑλιξόνϑμοι δὲ αὐντὴς )α διοιῶται" ὥασερ ἡ τσοὸς 18 

αἰπωλειδν πλατεῖα χ9: ̓ϑυρύχωρρ. 

20 Ἐξομολογήσομαί στὶ, ὅτ ἐπήκεσας μ, Ὁ ὺ ἐγμν μι Εἰς σωτηοίδν. 

Οὐχ ἀπλώς Εἶπον, ἐπήκυσαε, δλλα ζΣ τερϑι παιδυῦσαεκ . βελτίω ποιήσας, 

διοὺ ὺ θ᾿ ϑοιεῖ, δ" κὐδὶ ὧν ἠκούσθη, λα καὶ ᾿ ναβὼ ὧν ἐπαιδοίνϑν. δὶ γδ  τὐτή- "ᾧ 

χουιϑη. Ὁ ὁ πϑωταηΐ πολυ ̓τϑ οὖν αὐτῷ ὦ τὴς ἐμασρατίας Εἶδος. δῷ γδ β Εἶπον, 23 

ὁ λέγων αὶ παύσομαι, τῶτο μείλιτα θυσίαν τὐδϑστοροι. 21 Λίθον ὃν ἀπε-. 

δυκίμιασαιν ὦ οἰκοδὸμοιιῶτες, ἔν ᾿ ἐλλυυὸν Εἰς κεφαλξω γωνίας. 
ὅτι Δ δὼ Εἰς ΧΚοιφὸν ὃ ἐἰρημδιον,πϑωτί πῇ δόλον. ἢ γ»ὰ αὐτὸς ὧν τοῖς ἐυαγί. 

λίοις ζωτίω ΟΝ) τί παρ» φυτείαν λέγων᾽ Οὐδέποτε ' αἰέγνωτε, λίλεν ὃν ἀπεδὺ- 

κίμασαν Φ οἰκοδὸ μοιεῦτες, ὥπ ̓ἐλυνϑο εἰ εἰς κεφαλίωὺ γωνίας ; Εἰ 3 μη ) δοκεῖ Γὺς αὐ γο 19 

ἡξνεϑαι τῆς ἱφοοίας ὃ εἶρημϑμον, δλλα μέσον τίω ἀἰκολουλιὰμ αἰ θχόψασα ὴ ἡ δ φη- 

τεία, ἐπεισηλῆε, λυ μαφον Ουυδν, δ εἷὲ χαινόν. ὅτῳ  κ) αἱ πλείοις ἣν χαοοφητα 

δξεφωνη εονσαν, δε ὃ ὦ δὲν αὐτοὶ συσκιαζεοϑαι τὲ τίωέγωφε μη Ὁ τὰ ι βιθλία ὀξαλωρ 

γαι. ἐπεὶ δ: ἡ ὩΣ “τῆς ϑυνήσεως αἰσταῖ προφητεία, δῦχεῖ (ὦ ὥ στο τῆς ἱφορίας ἡξνοϑαι, . 

σνῖν 5 χϑινὸν ἔχει. τεῦ κείνων" οἷον ὅ, δου, ἡ σέρϑινος οἰ ὡ» γαφρι ὶ λήψεται, ἡ Χ) πξεπη 4 

ἐν χᾳλέστις τὸ ὑγομα αὐ Ὁ Ἐμμλυνήλ, ὁ 691 μιεδερμέουδιομϑμον, ἡρδο Θεύρ. λί- 

90 ὃν ἀπεδοκίμασε Φ οἰκοδὸμιοιῶτες. οἰκοδομοιωζῳς ὧν ᾿Ισδαίοις λέγη, ἄδενομο: 
διϑασκαίλοις, ὧν γξαμματᾷ, τοις Φαεισαοις᾽ ὅ7| ἀπεδυκίμαζον αὐτὸν λέγοντι, 

Σαμδρείτης εἰ εἰσυ ὃ δαιμόμον ἔχει. ὦ παλιν Οὗυτος οὐκ ἔςιν ἐκ ἵ᾿ Θεοδ δλλαπλαο 
νά ῷ ὄχλον. ΔΛ ὁ δά [ ὁ. δστοδυχιμιαοϑεὶς, ὅτως ἐφ μὴ δυκέμιορ, ὡς “δνέοϑαι κα- 40 

φαλέω γωνίας. )δ βὦπας λίθος εἰς γωνίϑῳ ὕχυτήδειος, δλ' ὃ ὁ δυχιμϑτατος, αἱδες 

ἑκατέρας πλϑυρᾷς τὺς τοίχοις (ωδῆσαι δυιωαίμϑμος. ὃ ὁ τοίγευυ ὁ Σ ασολφήτης λέγ, ἕω 

ἐς!ν᾿ ὅτι ὁ ὁ Ὄἰποδοχι οιοϑεὶς πρὰ μινδαίων ᾧ ϑξέυϑθεγηϑεὶς, τ ἐφαίη ϑαυμαφέφ,ῶσι 
μὴ 

4. 



ΙΝ Εἰς ζδ μζ. Ῥάμε 779 
μὴ μόνογοἰκοδομ δι ὄφιιδαι, δολὰ αὶ δύο (ἰωδῆσαι τοῖχφες. ποίοις δ τοΐχους ; τὸς “Ζ 

Ἰνδαίων χαὶ Ελλήνων πιφεύογζω, καϑούπερ ἢ ὁ Παύλὸς λέγη᾽ Αὐτὸς Ὰ» δδνὴ εἰρήνη Ερεσιδιδια ι 

ἡμδΨ} ὁ ποιήσοις ἴῷ ἀμφότερα Ὧν, καὶ τὸ μεδότοιγον τῷ Φροιγμμοῦ λύσεις, τέο ἔγϑραν ὧν "" 
τ Οὐαὶ εἰσεν, (δ νόμιον δὲ) ἐντολῶν οὖν δόγμασι χαταργίήσοις, ἵνα τιὺς ϑύο κΊίσῃ εἰς ἕνα ἢ 

γχανὸν αἴίϑεφπον. ᾧ πσίλιν᾽ ἐποικοϑὺμηϑεντες ᾧ᾿ ϑεμελίῳ Μ ἰποσόλων καὶ πσϑϑφη- | ̓ 
Ν ἠδ δος αχρογανιαίου ἘἸησῷ Χολφοῦ, τὸ ὃ Εἰρηνϑῥον πολλὴ χατηγϑεία ὟΜ Ια ϑαίων, ἡ 
ἡνα ϑῃ ἰχοδὸμόοιωτες (ὃ ἐχιτήδειον λίθον οὐκ "ἐκρινδυ,δλλα ᾧ ὡς ἀδόκιμον ἐρῥιψαν,τοι-- ἠ 

εοἰηίιυ διυναίμϑμον ὀἰχοδυμζιυ ὑφζωαι. Εἰθ βύλει τοις δύο Οίηρις μαϑεῖν, ἀἰκϑύσον 

αὶ ἐντὶ λέγοντος τῷ ΧΧολτού" Καὶ ἀλλώ ασοόξατα ἐχω, ὦ Οὐκ ἐςιν ὧκ τῆς αὐλῆς ζω- , 
ἰρ τῆν, καίκεῖνα μὲ δεῖ ( μυαγουγεῖν, ὁ δι μήσεται μία. ποίμψν,εἷς ποιμιζυυ, τοῦτο ἡ αὔωϑεν 
ὡς ἐν τύῳ “πσρνεν. ὁ ΡΝ ΑΦρφιαΐμι γέλϑνεν ἑκατέρων πατϑιαρλης, ἣν τὲ ον αἰκρο- μῳ μλυα. Ϊ 

ὠυτία ἥδ τε ον αὐδορμ" δλλ᾽ ὀκᾷνο ὧ ἐν τύπῳ, τῶν ἢ ὧν ἀλυθεία. ἔτ ἐλνηϑη ᾿ 
εἰς κεφαλζὺ γωνίας" τὐτέςὶ, (ἀμέδυσεν ὀχάτεροι ζῳ ἔϑγη. ἡ 

1» Παρα Κυρία ἐλμειο αὕτη. ᾿ 
᾿ς ΤΙΏΩΙ, ποῖοῳ Κυρίν ἐΐμενο αὐτὴ; οὖκ ζω αὐ, ϑοο!πινόν, φησι, Ὁ μόνϑμον, οὐκ ἣν 

ἑνὸς ΤΜ' πολλών, οὐκ ζω ἀήέλων, οέκ ώ αρχαήέλων, Ὁ Οιαύτίω πλέξαι γανίθῳ. υ- 

δεὴς Ἴδε ἴδυσεν, δίχφιος, δ πσολφήτης, Οὐκ ἀνγίελος, Οῴοο Φρχαΐγίελος, λα Θεοῦ 

ὃ κατέρθω μια μόνον. ἢ γὸ τῶτο ἰδικῶς αὐτο Ὁ ἔρορν. ἕτερ9ς ὃ ἐρμιδυυξυτίς, προ ! 
Κυρίν ἐδμει» γοῦτο, φησι᾿ τατές!, τῶ Ὁ ἔργϑν, δ ϑαυ μκαφὸν ὁ πρβοίδοξζον, ὃ “ὃ γω- 

ὅο νέας. Καὶ ἐς; ϑωυ μαςὴ οὖν ὀφθαλμοῖς ἡμδί 
Τίς δὲ ὅ81 δα μαφή; ἡ γωνία, ἡ ((μεώοδος “ἿΜ δύο γᾳωῖν καὶ Εἰς τἰωὼ θὐσέξειαν. κὶ γδ ; 

" ὁχ ΔΓ Ἰκδαίων πολλαὶ μυομάδες Ὠχίςευσαν, ὁ (Ὁ ὑσπύφολοι ἢ δξ Ἰκδοίων. καλαῖς εἰς- 

ἐμ πῖν, ὧν ὀφϑειλμοῖς ἡμδῶ!, ἘΞ Ὡς Ν᾽ οὐκ ἐν ἐκπλατείν, ἥις σῴκ ἀνϑαυμάσειεν, τί ! ἢ 

πω; ὄϑα ἐξαυρώϑη Χοισὸς, ἐκῷ πσρλσκιωζται Χοισὸς, ὶ (ὦ; (ὦ φαυρώσαντες οὖν αὐιμία, 
᾿ς (Ὁ πυῤοσχεωοιῶτες εἶν δόξῃ ἡ » πάᾶσαιν τίου οἰκουνϑμίων διέδρανϑν ὁ λόχϑο,σωνγ-: 

ἀγῆων τῇ αἰ χηϑεία ἀνδρίας. ἔς! (ζ δζω ᾧ "οἷς ὁπωσοιωῶ δξεταζυσι θαυ μκαςῆ" πολλῷ ἢ 

ἀἰχριδέξερον κὶ σοι Φέσερον τοῖς πειφεύσσι, Ὁ. οἱ τῦτο Εἶπεν, ὧν ὀφθαλ μοῖς ἡμδίμ! 
23 Αὐτὴ ἡ ἡμέρα, δοῦ ἐποίησεν ὁ Κυύολος᾽ ἀγαλλιασώμθα καὶ θ᾽ φρφνθϑώμδν εἰν αὐτῇ: 

Ἡκέῤαν ενζῦθα, ἐχὶ Φ δρόμον λέγει (ὃ ἡλιακὸν, δλλα (αὶ χατορθώματα ζὰὶ 
4 δ αὐτῇ γεϑρυρϑια. ὡασερ δ᾽ ἡμέραν πονηροὶν λέγων, (4) ϑρόμον λέει τϑἡλίν, ἀλ- 
λᾷ (ἐν αὐτῇ κακαὶ ὅτω ἡμέρριν αγα ϑέω, ζαὶ ἐν αὐτῇ κατορθώμιατα. 98 λέγει, 

Οιοῦτὸν (21 τῷ Θεϑ χα τορθώνκατα ταὶ οὖν αὐτὴ γιμόμϑμα, Θεὸς ἐπϑίησε. τῆς ὙΣΡ 

χειρὸς ἐὐκοίνην μόνης “ὦ, ὧ “Ἰλέσαι τὰ γελνυμδία. τἰ Τίνιω τῆς ἡμέρας ζωτης ἰσον, ἐν 

ἡκατελλαγή Θεῦ “ὐϑὸς δ, ϑοοίπους ἐΐμετο, ν χθόνιος ἐλύϑη πολέμος, ἡ εἰ οφινὸς «-- 

35 ̓ )δὲ θη γῆ; καὶ (Ὁ τῆς γὴς ἀνάξιοι ἀν, ϑοοποι τὰς βασιλείας ἐφάνησαν ἀξιοι, ὸ ἡ «'- 

δηλλτῆς Φυσέως τὴς ἡμετέρας ἰχύρανω Μ' ὀρφανῶν αἰνηνξηϑη,ὸ τρῦδαδεισος ζϑοίγη, 

᾿ τω Φθχαίαν αἰπελσίδομδν πατοίδω, ὁ κατώρο. ἠφϑμίοϑη, ὶ αἰ μδοῦία ἐλύϑη,ὺ Ὧ) 

δῥὺ τϑγόμα κολασθέντες, χωρὶς τὸ γόνα σωτηρίας ἐπέτυχον, ὁ πάσα ἡ γὴ ἢ ϑωλάτ- 

ἥδ (ὃ ϑιααυντίωυ ἐπέγρω τὸν ἑαυτῆς, ὦ μυσία, ἕτερρι γέγονεν, ἄνπερ Οὐ ἐς! νωῦ ἐπελ- 

40 λιν πα λόγω. δ. δὺ τοῦ ὁ ἀσιοφήτης ὥπόμτα ζωῦτα οὐνούσας, ᾧ Θεῷ ὃ πὸρ ὀμα- 
᾿ Ο ἡδησι, "ϑηλων ζη τού Θεοῦ ἔργα δὶ ῷ γολνηνϑῥα. ἀγαλλιασώμθα ᾧ βὐφρανϑέ- 

μδν ὦ αὐντῇ. δ φροσωυΐω ον ζφϑει, πίω πγθυματικῆν, τίωω γοερφὶν λέγηι, τίωὐ τὴς 
δἰ ανοίας, αὐγαλχιασιύμεϑα δέου καὶ ϑὐ φοφυθαΐμϑμ οὖν αὑτὴ, ὅτι ζοσύτων ἐπετύγομδν Η 

γαϑῶν: 
; 

ΟΥ̓͂Σ" 

Ῥω," τη Ϊ ! 
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γαϑαῖ. ᾧγρὸ ὺ τοῦ καὶ μιαρὸν χατόρθωμᾳ, ὦ χαυρεν Ἰγε πῖς ὠγαϑοϊφί “σαρτῷ,, ὃ 
θὐφεαίνεοϑαι, ῶ μῷ ἡδυγὴς δέχειϑαι τῷ Θεοῦ ῳ δ)εργεσίας. 

24|}“β0Ὠῶὴ ᾿ Κύειε σῶσον δὴ ὼ ἡ Κύριε βύυόδωσον δή. 

Τίσι ὃ, ὦ Κύρμε σῶσον δὴ, ὡ ) Κύριε θὐόδωσον δὴ; ὯΦ εἶν τῆς οἰχϑυμδέης τ τω 

βημερίομ, ΟΣ τί ΔΨ πραγμάτων μεταξολζω, αὶ τίω ἀσοϑς τὸ βέλτιον μετείσα σιν, 5 ̓ 
συϊχαίρων τοῖς Ὀὐτολαυσσιν, ὦ ἡ Κύριε σῶσον δὴ εἰπτεν,ώ ἡ Κύριε ϑύόδωσον δ" πὐτίρργῴους 

σὸν δὴ ςὅν' ̓ ὐπολαυονζως, ὧξε ο ὃ ἐμιπληοϑέαδαι,κὶ ὃ καρποις, ἀξίως Ἰπχηδείξα ον, ἡ χάοι- 
τος᾽ ραδίλω αὑτοῖς ποίησον τίω ὀδονὦ νῶςε ΚΤ τὸ τυχεῖν μὴ ὠκπεσεῖν ὙῬΜ Οιώτων κριλαΐ, 

Ευλογημθῴος ὁ ὃ ἐρχόνϑμος ων ὀνόματι Κυρίν. 

Ου γὰ δὴ ἡ μάλα νι} γονημδμων ἵ ἰςῶται ῳᾳ ἡμέτεροι, δλλ, ἐφ᾽ ὅτερα πρϑισι μεί. τὸ 

ζονα, τίω ὀῤάςασιν, τίωὐ βασιλείδμν, τίω κῷ Χοιςού λῆξη. ἁ ἀπόρτα φϑαςι- 
σαι βυλόμϑμορ, ἐπήγανν, δὐλογημϑίορ ὁ ὃ ἐρηαϑρος ὧ ὀνόματι Κυείν. τού» ᾧοΧρι. 

φὺς Ἰνδοοις ἐλεϑρ᾽ Αμέω λέγω ὑμὰ, υ ἐμή μα ἴδητε, ἕως δ Εἴπητε, δυλογημδ ορ ὁ ϑ 

ἐργιϑιος ῳ ὀνόματι Κυείν. ἐ)᾽ νἀ ἀγὼ "ὦ καίτω 1 τοῦ» αὑτὸ πτϑϑέδαδλοντο, ὁτι Οὔκ 
ἐειν Ὡτὸ Ὁ ἀΘεῦ, ὅτι δυ τί ϑεὸς 661 »λέγει ἀὐζις, ὑμεῖς μοι εδρτυρήσετα ὃ 0Τί οὐα λθῖϑε- αὶ " 

ος ἐγώ, ὑτὸν ἴδητε ὅχὶ Μ᾽ πφελοδν ἐρηθάϑυο, κ ὸ υτίω ἀφῆτε τίω Φωνίωὼ λέρννπς, 
δύλογηνϑμος ὃ ἐρχόνϑμος ο Ο» ὀγόμκατί Κυοάν, ο ἐυφημίας βήμασι δ Ὡσιολϑγίας ἑαυῶν 

κῥαλλοντε. ὴ λγδ Ἐχιφανεια “Μ᾽ γνομδῥων Ὁ πτεζωυτίω πὐϑασκθιασιι τίω φωνὴν 

φῴναι, ὁμοῦ ἃ ̓ἀὐἰφημοιωζρ, μβ5 τίω κατηγϑείδν Πικροτέραν ποιομυζᾷς καθ᾿ ἐ ἐα- 

ἣν. 2 Ευλογήκαμϑωυ υμᾶς οἷ οἶχϑυ Κυρά. ΘεκΚύξιος, κα Ὁ ἐπέφόνεν νἡμῖν. 2 

Τὸ δὴ; (ἱρὴ ἀπόμτα λέγει Ἷ πιφών, τὸν β)λογίας ̓ Ὡἰπολαύσαιντα ωῳ τῷ οἱ οἰκιν Ν ὅΘ- 

ὅ, Ὁ Ἂν γπλυτοιϑυ Φαήνονται (ὦ πρηφη ταρμακαείξοντες δι ζῶν: μέρλονζᾳς πιςεύενν. “1 

γὸ9 δεκεν ἐυλογηκοιμᾶν ζᾧ πῦλαν ὃ μαικαξισμοβ: ; ὅ7| ὁ Θεὸς ἐπεφδυεν ἡμῖν. Ἐπεφάνη 
Ὁ Ρ, φησιν, ἡ χάρις τοῦ ὕ Θεῦ ἡ σωτήθλος πημβούνσαι ἡ ἡμᾶς, ἵγα ρνησαμδνοι τίω ἀσέ- 

ζριλν ἡ μα χϑσμαχαΆ Τπιϑυμίας, σωφοϑνως, δ) διιαμμρνὐθυσεξως ζίσωμϑμ. ὁ τάλπ᾽ : 

αἰπτεκδὲ ἡβυδνοι τίω μαχκοίαν ἐλπίδα καὶ ὕλιφανειρ: Ν ἰμεγαίλου Θεοῦ ΟἽ σωτῆρν9 ἡ 
μὖν ἴησῳ Χοιφοῦ. οὐοιὐγειζοίμω ὁ ὁ πσοεφήτης τίοι ἀξέρκωθω ϑαυμαίξει, ὃ ὅτι (Θεὸς ὦ, 
ἡ Κύριος, καὶ χ᾽ τῆς θσίας ὀκείης, καιτηξίωσεν Ὦθπφάνλναι. ἔχιφανγειαν ὃ τίῳ οἰκονομίαν 

λίπι, Ὁ Εἰς μήτφαν Εἰσελϑεῖν πὲ λενκίω, τὸ ἀνιϑεσπον ϑνώϑαι, ἡ 5, αν,ϑεύποιςσυν 

αναφραφέωυαι. ὅζῳ δὴ τού» ϑὐλογήκκρϑῳ ὑμᾶς, Φηνν, ὁτί τοιαύτης αἰπελαύσωτε δὼ- 10 

ρέάς. τούτο ̓  ὁ Χοασὸς αἰννῆομθμος ἔλεγε Πολλοὶ σοῦφυτα ἃ ἢ δίκαιοι ἐπεθύμησοω 

ἰδεῖν ὦ Εἴδετε, αὶ οὐκ Εἶδον, ὦ αἰκούσαωι ἃ αἰκούετε, ὦ οὐκ ἤκουσαν, 
26 Συφησειεϑε ἑορτέω οὐ Οις πυκοίζυσιν, ἕ ἕως ΤΨΜ' κερφύτων τύ οϑυσιαηεῖν. 

Ε' τέρ9ς, "Σωυδήσατε οἰνπϑρμηγύρει πυχάσματα, Αλλος, Δήσοτε ἑορτέων. ω "πε χατόεὶ 
εἈβμμα, μελαῖς. Ἐπὶ τίω ἱφσοοίδν δξέζη παλιν δἰ πὸ τῆς παδοφητείας. ὃ ἣ. λέγ, τά ἐςιν᾽ 1 

ἑορτασουτε, πλυνγυείσειτε. ἰδὲ ὅ41, συςήστιεϑε ἑορτέωι εὐ οις πυχαξουσι:ζν ἃ “ ᾧ 

ἕνα ἐρμάιυθυτίω, ϑύσαπε ϑυσίας λιφῖδας" κῷ τὶ ̓πβὸ ἕτερνν, τεφϑυώματα ᾧ κλάδοις 

ὀνάψατε τωϊναῷ ναῳ. τὸ ἢ) ΕἸ ρφϊκὸν τϑ ὕὅτως εἶπεν, Ἐ᾽ σραατ' βααΐδοοβθιμ. δ τε δὼ 

τϑν, δῤ' τε ὠκεῖνο ἡ, ἡ, ἑορτίω δηλϑὶ, νὴ Φαιδρὰ ἡμέραν χαὶ πὸνήγυονν. Ὑὐτθ νὰν 
γουὴμ ὅχιὶ αὐιϑητεὶ μετήγατε παλιν λόθλϑν, χα τῆς ἐπθμοδὸυ τ ὅτων ἐμνεμί- 4 

γϑυσε. 27 Θεός μὰ Εἰ σὺ, κ) ὀἰξομολογήσομαί σοι" 28 Θεύε μα εἰ 

συ, χα ̓ὑψωσωσε. Εγζῦϑα, δείκνυσιν ὅτί ἡ χωοὶς ἿΨ θὐεργεσιωῖν δὲ! Γα χοριπιν 

τῳ Θεῷ, καὶ ὅζρο τῦτο δοξώζειν αὐτὸν, δζρ τίω μεγαιλωσιωΐζευ, δζορ τίου σι σίὰν, δ τὰ 
Πρ “ 
---- 



Εἰς ζδ ιθ. ΨῬάγω. γ8. 
πὐπέῤρηιτον δῦξαν. τῷ» γδ αἰνίῆε), ΚΟ ὃ Εἰπεῖν ζ( ἐνεργεσίας ὡς θὐνρτετήιϑη, ὅ- 
τως ἐπαγαγών. λέγη γ)5, στι ἡ γωοὶς τότων θὐχαραφήσω, ὅτι τοιοῦτον ἔχω δεασστίων, 
ὅτωσυψηλόν, ὕτω μέγαν, Ἄτως αἰϑριτον, ὅτως ἀκατίληον. Ὁ γ, ὑψώσω, δοξα.- 
σω ὅδιν. 29 ἙἘξομολογείοϑη τῳ Κυρίῳ ὅτι αἰγαϑος, ὅτι Εἰς (ὺ αἰώνα ὃ ἔλε- 

(ος ἀὐτ, Οὐκ αὐτὸς ζωτίων λμαφέρειν τέω ϑυσίθν μόνον Φρκείχαι, διλλαὶ αὶ κϑι. 

γωνουᾷ πολλοιῤ καλά τῆς θὐφημίας αὶ τῆς ἐμοαράσίας" ἡὶ τίου τῷ Θεούφιλαν, ϑοφπίδν 
αἰακηρύῆει, πυταχοῦ ζω δἰ σρκὲς αὐτῆς ὑμνῶν κ) ὃ μέγεϑος. ζώτα δὲ δὰ ἡ ἡμεῖς 

Εἰδύτες, νϑμωμδν οἱφ “πϑρτὸς δυχϑφάφοιοῦτες τῷ φιλαν,ϑοϑσίῳ Θεῷ, καὶ ζω τίωυ 

με "λϑαφέρωϑμ τίωο ϑυσίδυ, ἵνα καὶ τὴ μελλόντων αὐγαδὼν πἰτολαύσωμϑυ, χαίφατι ᾧ φι- 
κ΄ μολαιϑερπίᾳ ὕ Κυοῖν ἡμδιψναῦ Χοιτοῦ, ΑΝ δ τῳ πατεὶ ϑέξα, μα ταϊαγίῳ πνεύς 

᾿ μάπ, γωῶ ἡ «ἀεὶ, ὦ Εἰς Φν αἰωδγας Τ αἰωνων. Αμέω. 

ψάμορθ., ΩΔῊ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ, ΕΤΈΡΟΣ, ΩΔΗ 
ἪΜιανα(ασεων, 

15 . κοον . . . ᾿ 

4 ἴ ζῶν ἀΐλλων ψαλ δ ἐκοίςτῳ ἰδία, Ἵς Ὧν ἐπιγραφή" ἐγζω- 

ὴῇΨῬ ὁμαξαθ δ, ἡ ὡς ἕτερος Εἶπεν ἑρμυδυτής, ἢ ὀϑαξφασεων. 
φμὲς ὃ αὐζῶν καὶ αἰαξαθμιὺὸς καρούσι. ᾧ ἡἴγος, " φησίν, ἔνοκεν ὅ- 
τως Εἰσὶν Εἰρνυϑῥοι; κτ' «ἃ τίω ἱφοοίθν, ὅτι πῦϑὲ τὴς ὀμόυ 

᾿ αἰ ῳλέγϑνται τῆς ἐκ Βαξυλώῦος, κὶ τῆς αἰχμαλωσίας μψημο-- 
γεύοσι τῆς ὑκεῖσε᾽ κι ὃ τέων ὀϑαγωγάω, ὅτι Εἰς τίω κουτ᾽ διρετίω ὁδὸν χεοιρφογωχϑό:- 

ποπος σι" γιγὲᾳ γὰρ ὅτως αὐςᾶν' ἀξελαίον. ὦ )ὺ ἡ ὁκὲὶ Φέροσα, ὁδὸς ὀψαίξαϑμοῖς ἔοικε, Κὶ 
“κα ,}} δι, ἢ ν᾽ α.’α΄ό... ἵν ν ΣΙ. κι. 4) 

μίκρον νανιρυσον ῷ ογαρεέτον καὶ Φιλοσυῷον αὐνδρα,ν) τυ Ἂς ῷ ὅρᾳνὸν αὐτὸν ἰσωσὰ ὅ- 

15 τον. ἀλλοι ἢ τίω τῷ Ιακω κλίμακα δχοὺ τύτων αἰνίηεοϑαί φασι, τίω ̓ δπὸ γῆς ἐφη- 
ολγμένζευ πσϑὸς ὠροινὸν, [δερϑεῖσαν αὐτῷ. ὅτ δ. ἡ ὰ ἀξζατα μ ̓χωδίων ἃ ὑψηλόα 

τέρα, βατὰ τεῦ, βαθωδίν" ὁ κλιμάκων «ἰ ασοτεϑειρδῥων ἡμῶν. δον ὅη 4 «ὅσ " ὀμι- 

ὑζζμ, ἐπειδὸμ εἰς ὑζος δμενεηϑώσιν, αὐαΐγκη ἰλιήμάν, δχρὲ τῦτο ἐχί αϑα( αἰνογζῷ μό.- 
γον, δλλαὶ αὶ ἀσοῖς αὐτὸ ὃ ἀκρον γυομϑμοις ἀἰσφαλίζεοϑοη “χοὰ μία ὃ ἀσφάλεια, ὃ- 

30 τὸν μὴ ὅσον ὀμέξηυϑμ,ίδωϑμ ᾧ δὀἰπονονθῶμϑι, δλλ᾽, ὅσον ἀμαίισαι λείττει, κουτοτηεὐ- 

σωμϑρ, κἡ πσοϑς ἐκάνο τενω θα, δὼ ΙΠαμΐλος δυλαΐν ἔλετε Ταν ὅπιαθεν ἔχτλαιν- 

ϑανόρϑμοι, «τοὺς Ὁ ζῳ ἐπιασόϑαϑεν ἐπεκ)ενόμϑμοι. διλ᾿ ὁ Δ τῆς ὀμαγωγῆς λόγϑς, 
ἤν δέ ἡμεῖς ἢ λοιπὸν, Εἰ δοκᾷ, " ὀλϑωκϑμ Ἐλὶ τίω ἱσοοίαν, αὶ ἰδωμϑυ «ἄν' τῆς αὐχι(ά.- 

λωσίας ἀπαλλαλμᾷς πῶς δίευ ἀπηλλαΐγησειν τῆς αἰχμαλωσίας ; “τῷ πόϑῳ “Μ᾽ 
᾿ 39 Ἰεροσολύμων᾽ ὡς οἵγε μοὴ ἐτῶτον κουτορυώσαντες, Ο εῖνν οἰ πὸ τὴς Ὁ Θεοῦ, Ὑ βιτος ὠκέρ. 

δνον, δλλ᾽ εγαστέμεινλν τῇ δουλεία ᾧ εἰγαπεθουνον "δὲς χαὶ ἡμεῖς αὐ ζηλωσωμϑμ, Ὁ 
αὑτὸ πεισύμεφω. ὁ γδῥιμὴ τῷ ῥ᾽ ἐρανίων ἔρωτι χατα ααϑώμϑυ καὶ τωΐ πόϑῳ τὴς 

ἔμ» αἴω Ἱερασοιλήμ, ἀλλα ῷ “Ὥὔλόντι βίῳ πσοοσηλωθῶρϑμ δχζαπϑμτὸς, ὀγχα λινδούμϑμοι 

ᾧ πηλῷ δ)ῇΨ)βιωτικϑίν φροντίδων, αὶ διωυνσόμεϑα, τέυὶ πατοίδε εἰπολαῦῷ. 
40 1 Προς Κύριον οὖ ῷ Βλίξεαϑε μιε ὠκέχραξα, ὦ Εἰσυκυσέ μα. 

Εΐδες τὴς ϑλίψωως τὸ κέρδος, εἶ 7 τῆς φιλαν,ϑεφπίας ῷ ἔτοιμμον ̓ τὴς ϑλίψιως 

ἐμὰ ω χερδὸς, ὅτι παρ ἐς θυγζωυ αὐςδιυὶ ἡγαγε καϑαρϑυ᾽ τὺς Φιλαν,ϑοφπίας ζ0 πτοόχει- 
ὦ Δ, (9»»07| καιλούσιν ᾿υ)έως ἐπένθυσεν " " ὃ ἡ τοῖς ὧν Αἰγύτήῳ ἐποίησε πσοότερϑν. δ]  ὸ λέ- 

Οἰ γί τοτλν τ γνν ιγἢ) 

γὐδπρ 

ὅπ, ἢ ὁμϑ πολλοὶ (ἀμελϑόντες μίαν ἔλαζξον ασοϑσηγροίθμ," ῳϑδὴ͵ 

Γρκη δ 

ρα Φ γως 

- ππππ..«.--.- . .-ΦΠΡῸ Πρ π᾿ 

τ σα σσὰᾶσὰὐδσθθη 



γ8: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕἙΡΜΗΝΈΙΑ 
ὟΝ ἴδὼν Εἶδον τίω κοίκωσιν τῷ λαοῦ (δ, ἃ τ φενα μοῦ αὐὖὃὦω ἤχϑυσαι, ὼ χατίζωυ 

τῷ ἐξολέοϑαι αὐτῶς. σὺ τούνων, ὠγαπητὲ, εὐ ϑλίι 4 ἄνομδμος, μ' ὙὩπτογίνωσχε, 
"μηδὲ ῥάϑυμος γῶν, ὡλώ τότε μάλιςα αἰ ανώφηθι ᾿ ὕΡΤΩ χαὶ τότε καϑωρώπραι αἱ χιωλίδ 

δύ χα, ἃ πλείων ἡ θύγοια ἡ τὐραὶ τῷ Θεοοδ᾽ ᾧ πόύτα (Ὁ βίον ὅτω ζῆϑι, ὡς Ὀχίποιν,, ὌΝ 

ΑΥ μι γιδ., αναὶ σοι τίω ζωίω "Εἰδὼς ὅτι πόρτες (ὦ) ϑέλοντες ζῆν θὑσεξούς ἐν ΣΧολςᾧ Τησῇ, διω. 5 

Πιράξλλικα, ᾿Θυσονται᾽ Και ὅτι δζα πολλών ϑλίλψνων δὲῖ ἡμᾶς Εἰσελϑάι Εἰς τίω βασιλείαν τὰ 
Θοού, . μὴ τοίγεου ῷ ὑ 26} ὁ σλβυμδίον ̓ ἀγα τήσης βίον, μηδὲ τίω ϑύρυ γον δῃῳ χίώῃ 

λήσῃς βαδίζειν (κἰ γ)5 φέρει ὦντη αὐ3ς τὸν ϑἰροινῦν ὁ ὁδὺς) Δλλαὶ πίων φενί καὶ τι. 
ϑλιμμένζωυ. 61 βύλει αὐδὶ ζζόῥω αἰ ϑ τείας κατόμτησαι, φεύγε Τῷ ἡδυνάς᾿ 

κατωπατι τίω φόντοσίδν τῷ βίου "σπρλούτον ᾧ δόξαν ἡ δυςναφείλν αἰτίμαζε ̓ πυί- τὸ 
ἂν ἢ ἢ (ἰωτοιζίὠ αἰ ουοίας αὶ ὠξομολόγησιν δακρύων" πηγάς χίησει ᾿ ἡ πόμτα 
ζὰ σωτηρίδυ διυυά νϑμα πσϑϑξενᾷν μέτελϑε. ζώτω 75} ἢ ἀσφαλέφερϑν τὸν χεκΐη- 
εϑύον καϑίφησι, αὶ (αὶ δὐχας ὑψηλοτέρρις ἐργαζετω. δὺ ὕτω σεαυτὸν χατασκῥυσασης, ἡ 

αι τοιαύτης χα λέσῃς (ανοίας ν᾿ σὺ Ον Θεὼ, πϑιύτως ἀκούσεται συ. δζῳᾳ το κα 

ὁ σδηφήτης Εἶπεν, στί ον τῷ 9λίζεοϑαι με ὠκέκρᾳξα, ὼ ἐπήχουσέ μ, ἵνα μάϑης ι5 

λίαξαίνειν χτ' μιαρὸν, ζᾳς θύχας ἐπερωνδύας ἐργάζευϑαι ᾿ ἥὰ μυὴ δυαεραίνης μηδὲ 
αἰλυὴς οὖν τῶς ολίμεσιν, δλλὼ “δρέπη ὥ αἰπ᾿ αὐτῷ χκόρδος. Εἰ » ὁ Ἑλιοδαιος ἐῤ- 

ϑόφπος ὧν, τπτρσιούσαν τέων γων κα (έκ ἀφίησι τὸν μια ϑη τέο " αἰπτώσασϑει, ἄφες 

ἕν αὐαξαϑμοις ὀμαξαίνειν τύτας, αἰδέκοψον ὃ ὀζκλελυμλώον ἢ ασύνον τῇ βίψ᾽ σώ. 
σφιγξον σιαυτὸν τῳ ξπχιπύνῳ τὴς πολιτείας᾽ αἰπύτησον Δ γηΐνων ποραγιμάτων. ἁντὴ 15 
“ὐϑτη Ἰθηζασις. ν γϑῤ ὅφιν, Οἷα θςῖν ὁμοῦ ὸ κλίμακα λώαφαμειν, ᾧ τῆς γῆς ἐχι- 

«9κ!. ὁρᾷς πύσον ὦ ὑψος τῷ νἰοοινού᾽ οἰοϑα τῷ “οοΝ τίω Ὡροιχύτητα,, οἴαϑα Ὁ ἀ- 

δελον τῷ ϑανα τα. μὴ τοίνωωυ μᾷλλε, μιηδὲ αὐαδαλλε, ὄϑλα πολλῇ τῇ στφοδρότητί 
ζωτης ναι τῆς ὐποδημίας, ἵνα ἐν μιὰ ἡμέρα ὶ δύο χαὶ τρᾷς χαὶ δέκα αὶ Εὔοσυ 
ὁἀμαξαμης ὀμαξαϑμοιᾷ. 39 

4, Κυρμε;ρύσαι τίω ψυχέω μὲ σιὸ χειλέων αἰδίκων, κ᾽ σὺ Ύ λώοσης δολίας. 

Οδα ον ζαῦϑα ὃ β)αγίελικὸν ὠκεῖνο χοοίπελμα ὀχμλα μεπον᾿ Εὔχεϑε μὴ Εἰσ- 
ολϑεῖν εἰς πειφασμόν. τότυ Ψ τὸ πειρφισμοῦ συοϊὲν ἴσον, αἰγαπτητὲ, τῷ" δυλεῷ χω 

αἴϑιπεσεῖν ἐν, δοόπτῳ. ὁ τοιούτος χαὶ ϑηθίου χαλεπώτερος. ὃ δ. Ὁ», ἜΣ δ), φα)- 

τ τ ἢ πο βαπετάσματι πολλάκις Ὠχτεικείας Ὧν ἰον ἀπίχρυναεν,ως αὶ δυσφωρμ- 35 
τον ϑμέολ, τὶ ἐνέδρϑμ, καὶ βωωρα, ϑρῳ τὐθεπεσεῖν ἀφυλοίκίως Ὧν ἐμπίοντα ὁχὶ τῦτ 
(μεχῶς δὼ χαὶ καίτω τῷ» τρρακαλέῖ τ Θεὸν, τοιντων ἐχιςύλων ἀπαλλαήροϑαι. 
οἱ ἢ «ὃν δολερϑις δεῖ φϑύγην καὶ κι ανούλοις, πολλῷ μᾶλλον τοῖς αἰπατεοωύνας καὶ "8 

γηδοὶ δόγματα οὐμέγᾳς. μαΐλιςα ἢ ἀδικαᾳ εἴποι ἧς δ γείλη ὀκῶνα, ζῳ αἰϑὲ τίω 
ἐϑρετίω βλατθοντα, τὰ πγοὶς καικίλυ ἀπαγονζω. φζᾳ δά τῶν καὶ ὁ πσουφήτις δ 40 
«ἰδ ψυχίω" αὐτίω ἀξιοῖ ἡναϑέιϑαι. ὁκῶ γ)Ὲ} φὐίησι σοὶ βέλυ. χω 

4 Τί δογείη σοι, χα! τι πο ςεϑείη σοι πσϑϑς τ᾿ λώοσαν δολίαν; . 

Ἐπερορ, ΤΙ χρέξαι σοι, ἡ τί προλα)ήσει σοι, Ὑ λώοσου δολία; ΟὉ ἕτερ, Τί λήη Ε, 
Ὄ 



Εἰς (Ὁ μθ. Ῥάμα γ63 
κυ ἂη ἀσδϑξεϑείη σοι, γλώδσα,  χατὶ ἐχηϑέσεως; Οὐδὲν δξζω ὅτερϑν παρίφησι “ἃ Εἰρη- 

᾿ μδέον, ἢ ὅτι μεγοίλη αὕτη κὶ πονηθία,  χαλοιεὶν τῆς χακίας ὃ Εἶδος. ὅζρᾳ δὴ τῶν» ὁρᾷς 
ὶὶ {ὃ πσουφήτίω ϑυμόρδμον, ὀργιζόμϑμον, αὶ λέγοντα" ᾧι δυϑείη σοι, τὸ τί πὐδοφεθείη σοι 
πσϑϑς γλώασσαν δολίδν ῃ ὁὃ λέγῳ, “ὖὸ ἐς! ποία, αὐ τῆς κϑικίας ζωύτης ἐυρεϑᾳΐι αξία 

ς ἡμωρίω; ὅπερ ὶ Ἰυδαῤοις Ἡσαΐας ἔλετε, Τί δτι πληγῆτε πσϑϑςιθέντες αἰομίαν : Τἴηο 
Νὲ ὶ αὐτόφ᾽ τὶ δυϑείη σοι, τἰ “σοοφεθείη σοι πτδὸὺς γλοΐασαν δολίαν . ἢ τίη» τού Φὴ- 

ἀἰγν, δ ἈΚ ἢ ὅτι ᾧ αὑτὸ τῦτο “ιμωοία 6], ὺ κπρϑ τὴς δίκης σοἰυτὸν παγτῷς δίκζω, οἴκοθεν 

μος ἰὼ κακίαν τίκϊων. μεγίση Ὑδ τὴς {υχὴς δ ιφοία, κακία, ὃ προ τὸς δίκης. Ἧἰς δὼ μἦῳ!. 
᾿ δὺ δμοιτο ἀξία τῳ Οιότῳ δύκη ; ἐγζωῦϑα ( ουὐϑιωία" ἡ αὖδὰ Φ Θού πληγή. ὀῤ-: 

, ἰοϑορπος ΚΡ οὐκ ὀύχατ᾽ ἀξίαν Ἦ ἀἰμιύαιτο. αὑπίρθάίνει γλο πῶσαν ἀρ οίθρ 
ἡ ποηοία. οΘεὸς ὃ ὁπείξει τίω πληγάύ. δὶ ἡ ἐμφαήων τθ»»,ζωχέως ἐπήγαγε λέ- 

ἐγών ̓ 4 τὰ βέλη 18 διωα ἠκογημδμα, (ιω τοῖς ὀθιϑραῦξει τοῖς ὀρημιμκοῖς. ᾿ 

Πωώλν βέλη ὐζῦϑα δὲ ὡμωῤίας καλεῖ. Ἕτερος ὃ ἐρμζιωυϊτὴς, Βέλη τ ϑυ- 

νάτοῦ ἠκόνη.), Εἶπε, μ᾽ αὐ,ϑρακων ἐφοιξασμένων. Καὶ ὅτερος, Σιεωὺ αὐ, ϑρακιαῖς ρα 
“3 κβυϑίγαις ' τὴ μεταφορά ζ.}} ὀγομοΐτων αὐξων τὴς “μωρίας ᾧῷ φόζον. ὕ,τι "Ὁ ἐφοι- 

(ασμένων,γτε ὐρκθυθίναις, τίω αὐτίω ἔχει ἔνοιδν. ὄκὰ Γ δ πλῆθος παρίφη-. 

σιν, ογζϑα ὃ τίω ποιότητα ᾧ τίω στφοδρότητου τὴς ἀι(μωρίας' ὅπῈρ δίζυ ῷ 60 δ). 

μήκοντα δονλφιώτες, (μος αὐοϑραῦει τοῖς ἐρημικοῖς, δξέδωχδμ᾽ τυτέρην, ἐρημοποιοῖς, 
δωπὸμώδιν, ὀψμαλίσκασιν. δἰ πὸ ΝῚ ΜΡ ὑμὴν φοζερών ὑλῶν τῷ Θεούζῳ ἀμω- 

2ορίας αὐϊματίζυσιν αἱ γραφαὶ, βέλυκὶὶ πῦρ αὐταὶ καλούσαι. ἐνζιῦϑω δέ μοι (ζν" βαρ.-. 
ὄωβους αἰνίῆειϑαι δοκεῖ, δ[9 καὶ τη» ϑυλων ἕτερος ὁρμιῤυυθυτὴς ἔλεε, ῥῦσαι ψυχζωώ 
μν Οπὸ γείλοις ψευδούς, ζοιαῦτα "ὃ αὐ ΝΜ τὸ ῥή ματα, ζοιϑτοι (Ὁ δύλοι ἢ αἱ Ὠπθου. 
λαοὶ, πλιαγης γέμοντα ὡπόμτα ν πολλῆς τὴς καικίας. 

4 Οἴμωι ὅτι ἡ παρϑικία μὰ ἐμακριωώ 3». κατεσκήγωσω μ᾽ ΥΜ σκηνωμαΐτων. 

25 Κηδαρ. Ετερος, Ὥμοι ὅτι παρφιδίυ χϑρείλκυσα.. Αἴλλος, Ωμωι, δῊ πσϑϑσηὰ 
λύτῶσα μακρυσμῷ. Ταῦτα Κ᾿ δὼ ὅτοι,ϑρίωούσιν Δ τῆς αἰχμαλωσίας πῆς, 

ὠ Βαζυλών᾽ ὁ 5 Παύλος αἰ φῇ τῆς ογζώϑα “Δ ϑτειξης, λέγων, Καὶ "ὃ (ὦ ὦτες βκοοεδι 

ὧν ᾧ σκήρει τύτῳ, φεναΐζομϑν βωρόνϑμοι. χαὶ Οὐ μόνον 5), δλλαὶ αὶ ἀϊοὶ τίω αἰχϑῇ-- Ῥϑκαγ. 
χίω τὸ πγθύματος ἔχοντες, ἢ ὠΐῷ) ὧν ἑαυτοῖς φεγαΐξομϑν. αὶ γὴὸ παρϑικία ὁ παρωνβί- 

4ὺ ὁ. αὶ τί λϑ παρϑικίδν } ὁγτϑγ ὃ τῆς παρφϑικίας. ΓΝ δϑὐτελέςερον ράγμα. ὅδε 

αὐ τίου καὶ ὁδὸν ὠκάίλεσεν ὁρατὸς λέγων "Στενὴ ἡ πύλυρὸ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡὶ ἀπαϑ-. Μαγϑιζιδι 
σοι Εἷς τίω ζωίώ. ΝῚ ζη» ὐρίφη διδωσκαλία,, μοίλιςα χαὶ ἡ “οϑέτη, Ὁ Εἰδέναι 

δ πείρϑικοί ἐσμεν κῦ (Ὁ παρόντα βίον. δ δ αὶ (Ὁ παλαιοὶ τῦ»» ὠμολῴλϑιωυ, χαὶ δρᾷ 
᾿ το μάλιςα ἐγυ μοίαϑησαν. γϑτο ᾧ Παύλος δηλῶν, ἔλοτι γφαάίφων " Διὰ υτίω Ἐφριαιες 

45 τίω αἰτίαν ςέκ ἐπαιοουύέται αὑςῶν' ὁ Θεὸς, Θεὸς αὐ Νὰ χα λέίαϑαι. ποίλυ αἰτίαν, εἰ- 
πέμοι; ὅτι ὡμολόγησειν ξένοι ἢ χβρεπίδημωι {ἢ τϑη» τἰρετὴς ἀἰπάσης ρίζα, ᾧ Αἰ τό. 
ϑησις, ὁγὸ ΥΜωονζῦϑα ξένος, Μ' ἀγω πολίτης ἔξαι" ὁ δΨῥ ον ζϑω, ξένος, οὔκ ἐμ.» 

φιλογωρήσει τοῖς παρφύσιν,οὔκ οἰκίας Ῥπιμελήσεται, εὶ χρημάτων, (ηφῃς; Οὐκ ὧλ- 
λα Μερώτων σύοδγός, δλλ᾽ ὥασορ (ὦ οὖν δλλοτδία, φῴμτοέξοντες, πλώτα ποιούσι ἡ 
40 ποραγματεύονται τοῦς τίω Ἐχὶ τὴ πωτείδι δ ποχατάςασιν, ὃ καθ᾽ ἐχῴσην ἐπείλοντω 
τί ἡμέραν τίω εἰνεϊκούσαν ἰδεῖν " ὅτω ᾧ ὁ ΟΜ) μελλόντων ἐράδν, ὅτε τοῖς λυπηρϑῖς μι ἡ 
πεγωδήσεται παρούσιν, ὅτο τοῖς γοηςοῖς ἐγ», ϑήσεται, δλλ᾿ ἐκοίτεροι τἰνλγμεῖπα 

. χαϑαπερ ὁδὺν βαδίζων. αἱ ὁ τοι τῦτ ὁ ὦ τῇ πσξϑσευχῇ κελέυδθα λ γί, Βλϑέτω ΠῚ 

(βιγίοὔ, τοῆλν! νυν» "ἢ 
-.- “-“4“᾿ω-} 

ἩφΦ,6... 



Μιχ 7... 

ψό μαι α, 

Ὕενϑιζ. “ζ. 

Φιλαὶ κ᾽. 

Μονδι “ν: 

784 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
ει βάσιχεία συ, ἵγα ([) πόλον ἢ τίωὐ ξχιθυιιίδν τὴς ἡμέρρις ἐκείνης ςρέφοντες, ᾿ὸὶ το 
ὀφϑαλιδιμ᾽ αυτιω ἔχοντες, μηδὲ , ὁραίνϑμ ζ χϑροτα. Εἰ Ὰ» Ιπδα]οι-Ψ 'Ἱεροσολύ. χίλη 

μὼν Ἐλιϑυμοιῶτες οϑρζωούσι ἃ “ἰελθόταω ἢ μα ὃ ἀπαλλαγάναι, ἦγα ἐν δρίημϑυ βοίά, 

ἡμεῖς συήνωμέων, ποίδρ 5) υἰπολογίαν, μοὴ σφοδρῷ χατοχόμϑνοι πόϑῳ τῆς αἴωϊενσα. 
λήμ ὅρφι ,ϑιῶ πῶς ἡ ὅτι εϑεζωούσι Ῥ μοτ᾽ ὠκείνων ὁχατειζίω, κατεσκήνωσα, λέμν- ς 

τες, μ( “Μ σκηνωμαίτων ΚηδοῤΡ. [Πολλὰ πϑλῴκησιν ἡ ψυχ μυ. 
Ενζιῦϑα γ} ὶ τίω ἐν δλλοτοία δχρυτοις ζω, ϑρζωνούσι μόνον, δια ᾧ πίω μα; 

βαρθαῥων δζεγωγέω." δ δὴ κ᾿) ἄδλοι πσϑϑφῆται ἐποίον,χὺρ ᾧ χρδόντος βίω δρζιυϑντες 

ἢ λέϑντεσ᾽ Οὐμοι ὅτι “ἀὀἰπόλωλεν θυλαξὴς:οἰπὸ τὴς γῆς ὁ κατορθῶν εἰν αὐ, ϑοϑίποις ορἐπὶ. 
οὐκ ἔςι. ᾧ αὐτὸς " αὔτ! λέγων, Σ ἶσον μο, Κύολθ, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος. καὶ δ ζώ- το ἔψο ἡ 
τὴ μόνον Ὠχέπονος ὁ βίος (ὅν ὅτι πολλζω ἔχει ματαιότητα ἡ αἰχαίρός Φρονῆίδας, Δ ἔλίνπι 

ὅτι αὶ πολλὴ Μ᾽ πονηρῶν ἡ φοροί. Οεσὲν αὶ ἐπαρϑέφερον ὁ ϑυσκ»λώτερον τὴς Ἰποθς Ὁ 
(δον τοιούτοις ὁμίλίας. "ὃ ὅτω χαπγὸς αὶ ανχμὸς βαρύνειν (ἦν' ὀφθαλ μους ΕἸωθεν,ὡς 
καὶ ἢ πονηρῶν ὁμιλία ἡ ψυχᾶς ἀλύειν πρήοασκθυάζει, ἐχ ὁρᾶς κὶ Τ Κύρμον ἡ μδῃ ΠΠησῦν 
Χροιτὸν Ὁ δυακρὲς ἐνδεικψύ μενον “ὃ τοιαύτης ὀρ γω γῆ ἡ γὺ ὅταν λέγῃ, ως πότε ἔσομαι ις 
αἴθ ὑμδιέως πότε αγέξομοι ὑμιθν»θηο αἰννπόμονος λέγη, κα τεσκήνωσαι μα Ἐσωνωμῖς 
Κηϑῶωὺρ .ὔρ αρϑαῤὼν τ γος σφ], ϑηδλωδέςερϑν δζακειμϑμων, σκζωα;ς ᾧ καλύζαις χ, Νβήῃ 

κογρημϑῥων,ὶ παδός τέων ϑησίων αγρλότητα ὠκπεηβωκότων, δλλα πότων πολλῷγα- ἔων 
λεπώτερϑι (ὦ ἄρπαγες, (ὦ πλεονέζ]αι, (ὦ ἐν ἀσελγείαις, (ὦ ἐν τευφῶς ζώντις. Ἰρ δι 
πολλαὶ αϑρῴνχησεν ἡ ψυχήμσ. χαὶ μιζω) αὶ πολλώ᾽ ἐξϑὸμήκοντα "ὃ ἔτη μόνον ζω. ΔΛλ, 20. “εὐδυναν 
ϑ τω: “πληθᾳ αὑτὰ πολλαὶ καλ ἐ, ὡ »λὰ τῇ δυσκολία, ἥν τοραγμαάπων. κὠϊ γὸ ὀλίγα Μὴ πῆς 

ἢ, πολλαὶ τοῖς Θλιξομϑώοις φαίνεται. ὅτω κὶ ἡμᾶς ὀχᾳκεῖδϑαι γον, καὶ κἀν ὀλίγα ἔπι “ΡΝ 
ζήσωρϑυ οὐ ζῦϑα, πολλανομίζωιν αὑτὰ τῇ ()αϑυμίᾳ “ν᾽ δόντων. ζωῦτα λέγω, 
τῆς χρύσης ζωῆς κατηγϑρών (μή γμοι"Ὁ) καὶ δ σῷ» ἔρηϑν Θεού, λα πσολεφ) ἐ- 
ρώτα “Μ᾽ μϑιηόντων ὑμᾶς αἰλείφων,καὶ ὦφε μι] ἐμιφιλογωρεῖν τοῖς πϑρούσι, μηδὲ χσρϑσ- τς 
"λωαῖ, υἱ σώματι, μηδὲ χν Ὡὥἔν μαρουχας Μ᾽’ πολλων δχμκείοϑαι, οἱ καὶ μυρία 

ζιήσωσιν ἔτη, ὁλίγα ζῶτο Εξἦνα! φασιν ὧν {{ϑμοιτ᾽ λὺ αἰλογωτερον, τί ὃ παχύτερνν, 
ἘἸ εἰρανοῦ πσϑλκειμδύου καὶ ον τοῖς ὑροινοῖς αὐγαϑών, ὦ μυΐτε ὀφθαλμὸς Εἰδεμήτ 
ὅεήχουσε, ασϑϑς ζμά σκιὰς κεχήνασι,ἡ (2) θύξαπον τῷ ϑλόντος δα περῶν βόλονται βι- 
οὐ, κύμασι διδινεχέσι αὶ" χειρμδιδ χα ναυαγίοις ἐγχαλινδιμίοϑμοι; δλλ᾽ δχ ὁ Παύλος ὅ- 10 χρῶ 
τως, αλλ ἔασευδὲ χαὶ ἠπείγετο, χαὶ ἐν αὐτοῦ μόνον κα χεν, ἡ ΜΜ δρ,ϑοϑπων σωτηρία. 

6 Μετὰ ΦὟΨ᾽ μισύντων τἰωὶ Εἰ ἰρίωυευ ἡμέων Εἰρδιυικὸς. στὸν ἐλάλοιω ὠΐζς, ἐ- 

πολέμοιω μεδωρέθῳ. Εἶδες πῶς δείωψυσι Ὁ φορϑικὸν τῆς ὁκᾷ ὀζρτει- 

ςς.  γὰν Εἶπε, κ᾿ Μ' οὐ ἐγόντων Εὐρώυίω, ἀλλὰ μζτ' δ μισόγτων τίω Εἰ» 
ρζωύζω ἥμιδυν Εἰριωυικὸς.. Εἶδος τὰς ϑλίψεως Ὁ κέρδὸς " ΕἾδες τὴς αἰχμαλωσίας 3" 
ἄδικαρπὸν. ἀλλα νι, Ἴἰς ἡμδιν" δυωυήσεται τῷ.» Εἰπεῖν , αἰγαπτητὸν γδβ μῷ τῶν 
εἰρζευικαν εἰρζωνικὸν τὴ 2 μζ Μ. μισάγτων τίων ΕἸἰρίωϊω τώ Εἰρίωννς. νὑπίον 

Ὰ ῶς δἔζυ τῶτο χαὶ ἡμεῖς χατορϑωσομϑμ ; ἐν ὡς πϑλοιτοι δορτοίξω ϑμ (παλν »ὸ ὅλ! αἰμν 

«ἰοὺ αὐτί οὐ πτύϑεσιν ἀΐγω τὶν λόχον) δὺ ὡς ξένοι, ἀρ μηδενὶ ΝΜ χθδόντων ὠμδν κατέ. μὴν 
χόνϑμοι. σον γὸ ὅτω ποιφ μαχέω ᾧ πόλεμωον, ὡς ὁ δ δ χϑρόντωνἔρως, ὡς δέξο" 4 
“χεημάτων ἢ τρυφὴς Ἐχϑυμία. ὁτὸμ Ἀ πόρτα δρώψῃς ζᾳ οονία φυζᾳ, ἡ μηδοὶ 

τύτων ὐἰϑδης τίὼ ψυχίω χατεχορδέζευ,, τῦτο δ ψή πῦθεν ὁ πολεμος ἔχει τίω δ ρ- 
χίω, πϑϑενὴ Φρετὴ τίω ἰανύθεσιν λήψεται. δζᾳ τῦτο μέϊαϊξυ: λύκων κ᾽ ' 

4 
ν 



Εἰς (ὃ μα ϑὴμ. γῆς 
ἐἢ κελθόει, ἵνα μὴ] λέγῃς ζᾷ αὶ ζὰ ἔπαϑον, ἡ δχγὶ τῶτο ἠγρλωϊϑίω. κἀν μυρία, Φησὶ 

ῃ παίϑης, νϑῥε πσόϑθατον “ὠγγὸ ὅτω αὐδεόσῃ “Μ᾽ λύκων πονηρός ὅθν ὁ δεῖνα ὶ ϑιεφϑαρ- 
μϑιίίος ΝΥ ἔχεις τοσιω τέων δυυύαμμιν, ὡς αὶ πανηρών αἰδολμέοϑαι.  πυοϑθατο ἡ- 

μερώτερον : τὶ ὃ λύκου αἰγρλώτερον; Φλλ᾽ ὁμὼς τῦτο ὠκείνων αἠθκέςαι. ὶ τούτο 6) 
ς Σαυτόλων ἐδείλθη. σειν δ ὡρᾳότητος διιυατώτερον, δὲν μακροθυμίας θύτονώ- 

τερον. δῷ τοι ὅτο ὁ Χραφὸς χελθὺά ὐῤόξατο ζῇ μοτουξὺ λύκων. εἶτα ὅτως εἰπὼν, ὥασερ 

οὐκ δοκούσης τῆς ἡμέρστητος ζμυτης, τὴς τῷὸ πσοϑξατα λέγω, ὃν βώλεται μαϑητίωώ 
δεῖξαι, ὁ ἑτερϑν τί τσδϑε!ϑησιν᾽ ἔσεοδε αἰκέρφιοι, ὡς αἱ αὐθιςεραὶ, δύο ζωωνήμόρων ἢ 

᾿ἀφελαῖς 21 ἀκχείμδϑων μίξας πραότητα. Ὧοσειύτίω ἡμᾶς αἰγταιτεῖ αἰωὺ Ὠπείκοιθν, 
1οὸ στὸν μοὶ α᾽γράων ὥμϑν. δὰ μι] μοι λέτε, πονηρὸς 81, αὶ διυύωμαι φέρειν. τότο Νὰ 
μάλιςα Ἐχιδείκγυοϑαι 265 τίω Ὡραύτητο, στὸν πυρὸς ἀγδίος ἔχωμϑμ, στὸν πσοϑς 

ὀϑημέρϑες, τῦτο αὐτῆς ἢ ἰοωὺς δείκφυται, ὅτε αὐτῆς Ὁ ἔρχϑν ὁ ὦ κατόρθωμα καὶ ὁ καρ- 
πὸς δα λόμπειιοτὸν ἐλοίλουν ἀὐζις, ἐπολέμουν με δωρεάν. Ἑτερ99 ὃ ἐρμεηνθυτής φησι, 
Καὶ ὁτι ἐλθέλϑθιωυ αὐοῖς, ἐπολέμοιον᾽ ἢ τούτο αἰνιήονϑρος, (Τ᾽ Τ μισοιοωύτων ᾿ εἰρήνην ἥ-- 

τς μέν Εἰρδουικός" ἢ ὅτι ἐπεὶ ἐλοίλϑιου ἀύζις, ἀὐζὶ ἐπολέμωοιω. 55. λέγει, ζοιούτόν θην" 
ΜΝ ἀσπῳ τῷ χαιρῷ τῆς δζκλέξεως, ὅτε μαλιςα πω αἰγείπεν ονεδεικψύμιζωυ, φησίν, ὅτθ 

μείλιξα αὶ ῥήματα Φιλικοὶ “αολιέμυν ἴτε ἠγρίαινον,τότε δόλους ἐῤραντύ]ον. δλλ᾽ ὁμὼς 
ἐγώ τίω οἰκείλν ἐπεδεικψύμιωυ “ξἰρετίωυ  ᾧ ὠκείνων ζῳιύτη δρικειυδύων.} ὅτω ἡ ἡμᾶς 
α᾽ 9. εἰαϑαι “05, κα βάλλωσι, κών παίωσι φιλοιῶζε, κἂν Ἐχιξζύλευωσι, Κα χ ε- 

10 αὐῇ' Ἐχιδείκψυεϑαι,οὐκείνης τὴς αὐ αξζολῆς μεβαγημδύος τῆς κελθυϑσης, ὡς πσοόξατω 
ὶὶ αἴδεςερας ἐὴ οὖν μέσῳ λύκων" ἵν ὠκοίνας τε βελτίος ἐργασω θα, κὶ ἀὐθὶ “ἿΨ εἰν ἐν 
οκνοῖς ἀγαϑων εἰπολαύσωμϑν, ὧν Ἄ μοι» πὸρζῷς ἡμᾶς δχιτυχεῖν, χαίρατι ἢ φΦιλαν- 

ϑοφπία τῷ Κυείν ἡ δ μ]ησῷ Χοιφού, ᾧ ἡ δῦξα Εἰς (ὦν' αἰεωίνας “ἢβ αἰώνων. Αἰμάυύ, 

φψάγα, κι ΩΔῊ ΤῊΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ. ΑΛΛΟΣ, ἃ: 
σμα, Εἰς Φὲ ὀναξασεις. 
: Ηρα τυρόφθαλμοις μὺ Εἰς ζἀ ὅρη, ὅϑεν ἥξει ἡ βοήθεια μν, 

Ετερς, Αἴρω ὀφϑαλμοιξ μὰ Εἰς οὐ ὅρη. ποθεν ἥξει ἡ βοηλαεια μὲ 

, ΘἾΡα ψυχδω εἰπορϑυνϑύζω καὶ αἰ μων χδμούσοιν, ὡς εἰν κοικϑὶς θσεων, 
κάλ βυλουθμζω τυχεῖν αὐραμυθίας πσϑϑς (ὃ Θεὸν ἀφορώσων. τος 

ν τὸ παλιν χατόρθω μᾳ Τὴν πειρρισμοὖν χαὶ κόρδοο τηερϑιῶ αὑτίωυ κα 
ΨΨν διεγεῖρον, ἡ τέο αἴωθεν ποιοιὼ δχιζητεῖν ροσπτίω, αὶ “ἿΨ" βιωτικϑῳ 

ΚΝ. πἰ ποτέμνον ἀἰπόμτων. Εἰ} Ἰνδαρι, 2) παχεῖς χαὶ τῇ γῇ 
3 ἄγ οἷο ίῶ, ΣΕ παοοσηλωιδίύοι, ὐπὸ τῆς ον αἵχμαλωσίᾳ, (αι λαιπωρίας ὅτως 

ἐγίνοντο ατουδαηοι χὺ ποδὸς Υ̓ ϑἰοφιγὸγ ἔδλεπον, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς φ δίχαιοι δ. Εὔηνϑυ 

τοίη ποιῷ, εἰν ταῖς αὐξεςαῖσισι, ὁ πρὸς (ὃ Θεὼ καταφεύγειν, (ὦ πλείονα ὠκοίνων ἀ.- 

Ν χρίξειδρ ἐποωτούμδνοι ΚΝ, " ὌΝ ὠκεῖνοι τότε οὖν μέσοις ἥστων αἰπειλημμένοι τοῖς πο- 

λεμίοις καὶ αὶ πύλις αὐνηοῖς ζρῦ, ὁ τεῖχος ὦ πύργϑς, ἐχ σπλα, αὶ συμμαιχία αὐ.65 πίνῃ, Π 

4ο “ϑημαΐτων αἰαυσία, οὐ ἀλλο δἢμ Οιούτων σϑδν, δλλ᾽ αἰχμάλωνι ἃ δούλοι μετα.--: 

ξύ διασυ δ ὁμοῦ καὶ πολεμίων ἐςρέφον»»᾽ τω μετγίϑει συμμιφορών πιεζόμϑροι, πος 
τίω ἀἰμαγον καιτέφυλϑν χχεῖοϑιν αὶ ΠΡ δι, ϑοϑ πίνων ἐρημωϑῶτες, Ὥστο ΤῊΣ ἐρημίας ζω- 

τὴς ὑχὶ τὸ φιλοτοφᾧν ἤρχοντο, δ[ ὃ αὶ ἐλευ ἥρῳ τὸς ὀφϑωλμοις Ὁ Εἰς τὰ ὁρη,δ)κν 

Ομιεγίοί, τοπλν;, ννν3 ζω 



Τρεμιβ.χζ. 

Ἐχκλ β..Ἀ, 

ἢγεν»θ...-. 

γθό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ξει ἡ βοήϑεια' μυῷ ρα Τ᾽ λυ, ϑοσπων πόρτα ἐγκαταλέλειγῆαι, πόῤτα Φρούδα; 

«ύύτω ἐκποδὼν μία λθιπὸνκἰ πσολέλειγῆαι σωτηρία, Φησὶν, ἡ Ὡδαὰ τῷ Θοού. 

ν» Ἡ βοήλεια μὰ ρα Κυρίν τῷ ποιήσωντος (ὃ ὑρανὸν ᾧ τίω γέω. 

Εἶδες (ὃ Θεὼ πϑνταχοῦ ἐχιζητοιώζος, οἰπὸ τῆς γῆς, οἰπὸ τὸ θρανοῦ, ἀπὸ δ ὁ. 
ραν, οὐπὸ τῆς ἐρημίας, πϑμταχού αὐτὸν φανταζομϑμυς. Εἶδες αὐνῶμ τίω ἐχργοιὸ ὁ. ς 
ψελοτέρριν γνομϑμέω, ᾧ τίωὐ πϑμταχοῦ πσϑϑνοιὸν αὐταί ὠκτεταμϑμζω αἰγακηρύῆρονζῳς, 
ὀυ "ὺ ἁπλαῖς χυοϑσέϑηκε, τοῦ ποιήσαντος τὸν ὀυρφνὸν χαὶ τέω νά, δνλαὶ συλλογιζέ. 
ϑιος αἰνιγματωδῶς τῶτο ὁ λέγων" Εἰ ἐρανον καὶ τίω γδι ἐποίησε, δυυύαται κα; ον 
δλλοτθέα βοηϑῆσοι ᾧ πλυτουχοῦ, ὶ ἐν βαυρθαρῳ χεῖρα ὀρέξαι, ᾧ τῆς πατοίδος ἐκ. 
πεσόνζρ ὀζασώσωφ. Εἰ "Ὁ (ῷ φοιχεία ζαύπι λόγω μόνον πὔδηγαγε, πολλῷ μάλλο ιϑ 
ἡμᾶς ἿΜΨ βωρθαρων ἀπαλλάξαι διουήσε ). ὁρᾶς πώς φιλοσοφούσιν ῷ λίθων ὄγτις 

ὀμαιαϑητότερϑι, ἐχὶ τῆς δλλοτθίας ὀῴτοίζοντες ; Οὐκ ἔτι γδρναοῦ μέμψίωδ, ΔΝ 

εἰρανού καὶ γῆφ. ὅρρι πως αὶ τίω δυμισργίὸν ὀμανηρυησσι κ, τέω " σοφίαν τῷ Θεού αἱ 
τίω πυϑϑγοιαν. οἱ Ν᾽ -ϑλ τότε τῷ ξύλῳ λέγοντες, Θεός μὰ Εἰ σὺ, ᾧ ᾧ λίθῳ σύ ἄνω 
με ἐγλρνηστις, νιῶ Τ' δημίαρ,ϑν τῆς οἰχϑυνδμης Ὀχιγινώσκυσιν. ἡ βουϑειαί μὰ τρᾳ Κυ- τς 
οἷν, αὶ Ὡρᾳ ἡ, ϑοόπων,Ο τὲ “ὩΡα ἵσσων, ὃ ΓΝ χρηματων, ν᾿ ΩΝ συμμάχων, 

συσὴὲ Ὡρὰ αἰβεζόλων. ἡ βοήθεια νμδν ὩΡὰ Κυρίν. αὕτη αἰχείρωτος ἡ συμμαχία, 

αὕτη ἀμαχος ἡ ϑοηϑεια᾿ Οέκ, ἀ μαιχος ὃ μόνον, δϑλαὶ ὁ βᾳδία αὶ ἐυκολος. κεἰ τὸ ὁδὸν 
μάκραν βαδίσαι δεῖ, ϑυρωρ9ὲς κϑλακεύσαι, ὃ 705 μαάτω δαπόμῆσοαι, ὁ ρεσφείαν 

«είλφοϑοι, δΑλ᾽ οἶκλι μδῥοντω δουνωτον ζῳυτίω Ἐχτασάσαεϑαι τίω ῥοπὴν ̓ μόνον αἱ 19 

ὐσποςήσος ἧις ἑαυτὸν ΤΜ ων, ϑοφ πίνων ἐκείνης ὄξέχοται τῆς ἐλπιδὸς, δ) ὑψηλα βλέπῃ 

ἃ ὀξυδερκὲς ἔχη ὃ ὁμμα, ὁδζρὶ γὸ τὸν α μόέιῳ τω ζώῳ τύτῳ τίωυ ὀχρστλασιν ὕρθιον 
ἐποίησεν ὁ Θεός, ἡ εὃν' ὀφϑαλμους ον ὑψι κα τέϑετο, διδιώσκων κὶ ἀπο“ ἣΜ αἱ εϑηΜ ὅτι 
δεῖ ποὺς Ὁ ὕψος ὁρᾶν. μόνον "ὃ τού» ὦ ζωὴν ὅδην ὅτω αἰ αιπεπλασμένον, (οὶ ἢ ἀλλα 

πόρτα χάτω βλέπει ἢ ποὺς γἀϑνένθυχκεν. ὧδ ἢ ἀσοὸς Τ' ἐρανὸν τέταται, ἕ(α (α ἐχᾷ 1 

αἷξισχοπῇ, ὁ ἐν κείνοις φιλεσοφῇ, χα οκᾷνα φόυτάζη) , Καὶ ὀξυδερκὲς ἔχη δῦμμα 
τῆς ψυχες. δζοὶ δὴ τῷ χαὶ ἕις σοφὸς ἔλεγε, Τοὐ σοφοῦ (ὦ ὀφϑαλμοὶ οὖν τῇ κεφαλὴ 

εἰντϑ τοτίς!, κοίτω πϑρτων ἀπήλλακ:) καὶ ὀρανοπολεῖ, καὶ μετέωρφι φόυτάζεν, 

3 Μὴ διῳης Εἷς σαλον (ὃ ποδὰ συ, μηδὲ" γυςτίξη ὀφυλᾷοσων σε. χϑρΐᾳ 
Οἱάς πυσίω ἀπατᾷ γον ἡρδυ «σουδ ὁ λδηγϑ6. ὯὩ Ὁ δ) βοηϑείας ἐμγήοϑησαν, 10 

ἢ τίω ἀγωϑεν βοπίω κα λούσι, αὐ ρκινᾷ κα συμινλεύει μονοναχὲ τη. λέγων᾽ Εἰβέ.- 
λει ζύτης ἀἰπολαύσοι, ῷ ἣν σαύτϑ Εἰσένογκε. 4, δὲ 8 ηνὃ ραν, ἀκυε. μὴ 

δῴης Εἰς σείλον (δὴ πόδω συ, τυτές!, μοὶ αἰδετραπῇς, μιὴ σκόνδαλιοϑῆς, ἡ ὅτε 
ἕξεις (ὃ) Θεὸν χεδα ὁρόλϑντω, Οὐκ ἐγκατοιλιμσπλμοντου, Οὐκ αἰφιέντει. ὧξε χϑήμη αἱ 

φρχαϊ, ἢ τύτε ἡμεῖς κύρμοι.. ἤη 4.5 κύριοι, στὸν βαλω θα νος Ἰλιτυγχόμᾷν, δε 33 

Δ ἡμᾶς (ὰ “Ὁ ἑαυ δ Μ᾽ Ἑ ἰσφέροιν, μικραὶ (Ζ ὦτα καὶ ἐντελῆ, δεῖ 5 ὅμος Εἰσφέρεν. ὅ- 
τῷ δ α Θεὸς βελεῖ) οὐκ δἰρχϑεύζοι Ογοῖὶ οὐ πσνοιώζς αὶ ῥἐγχονζς ουδὲ λῤά- 
“πετηωκύζμ, Δλλ᾽ οὐφερχϑεωζᾳ καὶ «πουδείζονζας Οἰασωζει. οἱϑ αδτοὺ κεὐθὲτίω ἐμ 

διχάτίω ὥραν ἐμιοϑώσατο. χαήτοι τί ζοσῶτον ἔμαλλον ποιὰν αὐϑιὶ ἐγδεκοίτίων ὥρϑν: δῇ . 

ἵα αἰφορμεόωυ ἔχῃ τίω ἐργασίαν, ἵνα παφόφασιν δ φεφόμων. δ. φησι; μ᾽ λφις Εἰρ49 
! Ν .) ιν. « ! » ΑΙ πν ! σοίλον () πόδα συ, αὶ ὐ νυσαίξει ὁφυλφοσωνσε. ἐδ (αὶ θὰ σὺ αἰδάσχιορσια 

ὠκείνα ἐψυτω. ἐκ τῦτε ᾧ τοιούτό τὶ δείφυ ὅτι ὁπ υδμ αἢ Εἰσφέρωμδι, “- 

μὴ ὅτω τῆς τ αὐτὰ δεόβθα ῥοπῆς, ἥα, οὐ ἀσφαλείᾳ ὦνϑν, ἥα, ἀκίβέσετηθοι με- 
τωρϑν. 



Εἰς (ὃ μα Ῥάγα: 787 
τωρϑϑ. οἰς αὶ δίδωσιν Εἰς σείλον ῷ πόδα ὁ πράγμασι ἔχιξαίνων ὀλιιϑηρϑὶς τα 
οἵ ἔχουσιν ἰουφαν βαίσυ, οἷος 21 ὁ ΝΜ χρημάτων ἔρως, οἷος ἣ ὧν βιωτικϑίν πύϑος. διαὶ 

1 (μελὸς «ὐξετοέπον") καὶ Χ χαταπίήουσι,ὶ ᾧ «δἰ μὲ ἐλάτων Ἰθηχρομφῦσιν ὁ ε- 
αὐτοῖς κίνδέυνογ. ἰ)Ὰ ὅφηγ ἐκδνα ποτ ἀσοιλόυτα, συν ποτε ὅ8"ν αἱ ἀἰχίνποι, δλ᾽ ἀεὶ 

4 μαρζλας αὶ μεϑίςαται, ἢ ὝΨ' κυμάτων βάλλον ζμοκῆε.), ἡ Ὁ ὃν ποταμίων βίυμα- 

χύτερον πῇ ραττέχει, κα Χ ψαμμυ πάσης ὅν αἰαϑενέφερᾳ καὶ κ᾽ ΟΥ̓ 

᾿ Ἰδοὺ ὐγυςαξει, οὐ αἰ ζυγώσει ὁ Φυλοίοσων τὸν Ἰσραήλ. 
Ανϑτω Αἱ αικείρϑρος ἡ ἥν, φησιν, ἰνυσαξει,ονοὶ αὐσνώσει, τατέςιν, σέκ ἐγκαπαλεί- 

4, ν᾽ πρεϑήσε,), οἷ αἰφησιι γυμνὸν ὼ ἔρημον. τὸν ανίξαοϑαι λων, Σλ᾿ τχ ἀ- 

ἴο πλώς, τέλεικει, ὁ Φυλβίοσων ΤἸσροίλ. δ 5 λέγη, τῷτο ἐςιν᾿ Εἰ τῷ» ἔρηϑν ἀὐτῦ δὲν" Ἐ- 
χὲς, Ὁ λύωϑθον ὺὶ ἐκ ασϑϑλνων “ὟὝΨ σῶν ὧν ἀσφαλείᾳ σε καλισ'αν, [περόσε,) δὲ ἐρ- 

9) Ὁ αὐτὶ, ἡ ὃ ὁ (μιηλερ αὐτο πορ ἤςιν, οὐκ ἐκᾳταλείμψ, ἐαὶ υυἹ σὺ ̓ δῴηφ Εἰς σο- 
λον δ πόδωσυ. Ὗ τ μόνον Οὐκ ἐγκαταλεί, δλλα καὶ Χ πυϑϑςήσε.) μα ΑΨ πολλῆς τῆς 

ἀσφαλείας. 89 ἐπήγατε λέγων' 
5. κ Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπη σου Ἐχὶ χεῖρα δυζιὸ σῃ. 

Ετερρς, Παρα τίου χείξᾳ τέων δυξιων συ. Παρᾳσαάτης, φησιν, ἐ ἔφα! σῷ, σύμμαχος ̓ 

βυνϑυς. ὁρᾷς πῶς ὦ ἐγζώϑα βούλεται σε οὐεργϑν ἐῃ. ἰσὸ μμετοι φοράς ο μο ῳ πα- 

ἔσταξε ἐφώτων, αἱδὰ τίω χεῖρα σῷ φήσεται τίω δεξιαν, ὧν ὡφε αἱ ̓'χείρωτον ἢ), ὦξε ὡ- 
ερηϑν, ὧφε ἰχυθϑν, 6 ὧςε διωνάφην, ὡςε ἴθ γταιον ἱ ἱφιάν, ὡςε τίω νύκην αἴρεοϑαι᾽ Ὠδ' με- 

βολιζα αὕτη δὴ, δὲ ἧς πόρτα ὡγερηϑόνϑν. οἶκ ἔςαι δὲ σοι , πρ ϑκφατης μόνον οὐ σύμ- 

μαγϑέ, δλλα καὶ σκέπη. πάλιν [λέγων] αἱ 9 ΚΟΥ ἡμῶν “οραγμάτων, τῷ Θεούδς 
βοηϑείας χαρακτηρίζει" τίω ὀλθκλοηρῶν αὐτε φυλακὴν ἡ τίω ἐγξυτώτίαυ συμμαχί- 

ἐν ἰδ τῆς δεξιάς κα Ὁ τῆς σκέπης “πϑείφησιν. 

6 Ἡμέραςὸ ὑλιος ν συγκαύσει σε, Οὐ δὲ ἡ σελζωη τίω νύκτα. 

2ς Καϊπούτούτ γέλϑνον; ἱωεΐχᾳ δξ Αἰγύπῖν ἐπόμήεσοιν ἢ οὐ τῇ ἐρήμῳ διέτοιξον. οὐν-- 
ζαῦϑα ὃ τίω πολλίω ̓ άϑειαν λέγει. Εἰκὸς 5 ὺ τότε ἐπθμιόνζς ᾿ Φιαότης νου Ὡστυλοιύ.: 
σα! «ὐἰραδυξοποιία ἑτέρῳ οὶ ὅσπῳ. ἐκ αἴδιισιας ζούνω αὐτῷ τίου ππξόνιαν δέξαι 
βυλθρμϑρος, ὃ ΤΙ ὃ ᾿ μόνον ῬὟ δειννών ἀπαλλαῆει, δὶ ουϑὲ ᾳ ἽΜ αὐνϑοῦπων ἀφίησι σε 

παϑεῖν, τῷτο ἐπήγαγε. δαψιλὴς »δ ἐπϑ' τῷ τῆς ββουϑείαρ ἡ ῃ γρηγία, ἀφατος κἡὶ φιλαν-- 

Ἶο ,ϑεφπία, ὁ πσοὸς τὸ  μξον τῇ τῆς γρείαρτῆς ἡμετέρας πϑέγρυσα τίω πἷὖρ' «υτῴ βοηϑκι- 

αὐ, δ, αὐυξθαμοσα ταις αγτιδύσισι καὶ Ὁ (κ αἰτήσεις ἡμῶν. 
γι Κύειος φυλάξει. σε δἰ πὸ πλωτὸς κοικού᾽ φυλάξει τίω ψυχίω σῃ ὁ Κύριος. 

᾿ σὴ μηδὲ δ μικραὶ τα λυπῆσαι ,συσυγχωρων, “λα μία ὥσυτν τίω 
᾿ “πελιὸν ἐκτείνων τίω ἐαυζ' ὦ τίω κηδεμονίδω, πολλῷ μάλλον αΦ᾽ ἐτερων ἀχείρωτόν 

35 σὲ χαταφησει, ἑκαφον Ὁ» ΧΙ ὑηπὼτων λυπηρῶν Εἴκεικὶ φἰϑαχορξα ῷ νθύμαιτ Τ Θε- 
οὖ, ὧπερ ἐπ᾽ αἰν,ιϑοϑπῶν οὔκ ἐν' δλ, Εἰ χρη 'τότυ πολλάκις ἀπήρλαξε τὸ κακου,(- 

τὸν ὑκ ἠδιιμή θ᾽ ἡ ἡἡδυνίϑη ὦ ὥ, υκ ἠδυλή δέ, δ ἡ Θεοῦ πϑυτοδυυυαμος κα ὁ κρατὶ 
ταια χερικάν Ὑ ὁτιούν ἐ ὀπέλϑη »λῦσου δυνή σε ὺ ᾿ αἀπτιλλώξαι πάντων ἡ ἐλδυϑεξϑν Ὥντο- 

χακτῶώφησαι. 8 Κύριος φυλάξει τίω ΕἸσοδὸν συ χα! τίω ἐξοδὸν συ, 

40. Ἑτερος ἐρμωυδυτίς φυσι, Τὼ ππερσέλβυσίν συ. Εἶδε ϑιμωωεχῆ συμμαχίδυ ́“πορ-. 

ταχοὺ γϑρῦσαν, Εἰἰσιόγτι, ἀξιωτι. ᾳ ζω τι ἴσον “μοιτ᾽ ἀν τῆς ἀγάπης: ὦ τὴ τὴς φιλαν- 

εϑορπίας; εγζωθα μϑύτοι τοὺ βίον. ὠπόντα αἰνίῆοται, εν τότις "»» ὀβίος ὥπας, ἐν 

᾿Θἰσύδοις χρὶ ὄξόδοις. αὶ τοῦτο σειφέφερον δηλαΐ, ἐπήγα ρ΄ 
» 1 

τ 



η8 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
Απὸ τοῦ νι ᾧ ἕως τού αἰαΐγος. 

Οὐ «σοὺς μἰὰν ἡμέρᾳ, φησὶν, σοῖς εὶς δύο ἢ τος χαὶ δίχα ᾧ Εἴκοσι τὴ ἑκατὸν, 

)λώ διμωνεκῶς, ὅπερ ἐπ’ ̓ανγϑεϑπων ἂν ἔνι" δλλαὶ πολλαὶ αἱ  μιφταιφολαί, (ἰμεχεῖς 

αἱ ' μετατῇωσεις, αἰ ϑ6όοι αἱ μετακασεις. ὁ σήμερον φίλος, αὐϑλον ἐϑρός ὁ σήμερον βοη- 
γι, αὐειον ἐγκαταλιμπεῖρει, πολλάκις: δὶ οὐδ ἐγκαταλιμπόμει μογογ ἀλλα Χ) πολε- 4 

με καὶ ̓Πππιθυλόυει πολ ἐμὶν πϑυτὸς χαλεπώτερον. αλλαὰ ῳᾳ “Θεοῦ ἀκύητα »ϑιζωε- 

χῇ, αϑαιατω, μόνιμα, πέρας οὐκ ἔρθιτα. ἵνα, δξὰυ αὐνὦἜἤπιἅἊ Ἰπηιτυγχόμωμδμ, χα ̓ πὶ αἱ 

" ῥα )Εἰσφέρωμϑυ, ὦ ὡκσε πολλῆς Ὡπολαύσοαι “τῊ “Ὡς ἀσφαλείας χα ἘΠ μελλότων ἐ- χη 

πιτυχαῖν αἰγαϑῶν, ἐν εις ᾧ [ησῦ τῶ Κυρίῳ ἡμδμ) ᾧ ᾧ ἡ δόξα Εἰς (δῷ αἰώγας ἥΜώ:- 

ὠγων. Αμέω. τὸ 

Ὑόλκιρκα, α ΕΥΦΡ ΑΝΘΗΝ ἘΠῚ ΤΟΙ͂Σ ΕἸΡΗΚΟΣῚ ΜΟΙ, 

Εἰς οἷκον Κυοίν πορϑυσυ θα. 

Σ Λλοὶ νιω πολλοὶ ὺ ϑυσχεραίνασιν Ὦχ το ὰ βΆμ61Π:. κῷ μὴ ᾧς Εἰς τὸ 
ἱπιανδρομείας," εἰς θα: φὰ αἴδανεμίας αγαξαίνων καλέσῃ, “πολ. απ 

λοὶ [᾿ (λωτξέμντες" ἀν 3. ἐχὶ ῷ ϑυατήελον οἴκων, ' ̓ ὀλῖρϑι ὼ ἢ εν, ᾿ 

) μὴ ὀκψοιευτες, δ λ δχ Ὧ) ἰσϑαῖοι ὅτως᾽ ὃ τί [Ἄροιτ᾽ ἃ ἂν χᾶλε- 

᾿ πῶτερϑν, ὑτὸρ καὶ ἡ) ἐκείνων Φαίώνται βαϑυμότερρι Υ Χαιτιδιεί; 

᾿ πῦϑεν ὃ 2) ὑποιδτω; ; παλιν λέγω, ὐπὸ τὴς αἰχμαλωσίας ἐδύντις 29 

βελτίως. οὐτεύεν ᾧ σ, τατα γαστίώντες, ἂτὸ τὸ ἅ ναὸν ἀφιέντες χα] Υ̓ ἀκρέασιν 

ὴμ θείων Δογίων, ὀρέσι Ἀ κν» γώπτας ὦ ὁ βοιωυοὶς ἑαυζᾶν" διδόντες κὶ ὦ πολλὴ τῇ ἢ ασεζεία,τίω 

ππιλυμίον ἢ ἔτηστιν τὴς λαζείας κείνης, ὲ σσϑὸς τίω ἐπαγίελίλμ᾽ αὐτίω 19} χπίώ 

Α(δῖνον τω,ἢ ὀρλοιοῦται καὶ ἡ ἵξανται, χα] ̓ γόάϑιωται τῇ ἡ ὀζονοίᾳ,. ΤΑ, Ν᾽ ογλιμῷ κατέφησαιν 

Αμδδ ν, "α, ἡ ὁ δίψει, κὶ . λιμῷ αἴ τὸν Ὄ ὁ δίψει ὕδατος, δλα τῷ ᾧ αἰκούσαι θηϑν Κυείν, κολαιϑέντε, “4 

Τὴ "δασείᾳ, ὥστ, μ(' πλείονος τῆς ἔλιθυμίας ζωτα Ἐχιζιτῶσιν, ὦ ὧν πορφίω ξέ. 

ψμερανς. πεσὸν. ὅτω ὃ ὃ ἔδαφος αὑτὸ ̓ αξεέπλοον λέ γρντες "(τι ἐυδύκησαν ὦ, δούλοί συ (δ 

φῶμιμ δ, λίδους αὑτῆς , Ὦ ᾿ ὦ λδωῶι αντὴς οὐἰκτειρήσωσι, ὦ πάλι, Πὸπ ἥξω καὶ . ὀφιϑήσομᾳι τα 

αοϑόσώπτῳ τῷ Θεοῦ, ὁ πάλιν, μφησϑησομα συ ἐκ πῆς Τορδϑρε καὶ . Ἑρμωνιεμ, ὐπὸ 

| Θ9ις μερροῦ. κα Κὴ παλιν, ζωῶτα ὀμνεηεϑέωυ αι ὀξέχια ἐ ἐπ’ ἐμὲ ὁ χίωυ ̓ἡυχίώ χέω μιν. ΠῚ ἐμρή- 39.,ρμώα 

«δὴ,» ἶπέ μοι: ὁτί δελθύσομαι οἰ οὖν τύττῳ σκηνὴς δι μαςῆς, τοτέςιν, ὅτε " δηρρμάω μ.. 

ΓΝ χορείας, ζώ πρηγύροιρ, τίω λατεείαν ἐκείνωο. 

᾿ , Ἑςώτες ἧσαν (ὦ) πυδὲς ἡμδίδο: οὐ τῆς αὐλαῖς σύ, [ερυσαλύμ. 

Ἐπερος, Εὐφρανϑίω Εἰποόντων μοι, Εἰς (Ὁ οἶκον Κυοῖν ἤλϑορϑυ, ἐ ἔξησοιν ὦ πὶ. ̓ 

δὲς δ» τις αὐλαῖς συ, ἱηρυσοιλήμι. Εἶδες ἡδονῆς αὐὐβοολώ, ὡς ἣΨ πυραγμά- 15 
τῶν δὸ'πολδαύοντες αὐδῇ, καὶ ασϑϑς ἴα Ρ ῥήματα. αὐτοὶ ἔχαιενν, πολλῷ τω πύϑῳ αἴδεπλε- 
χόμδροι ᾧ δύκτήφλοὸν οἶκον καὶ τίου πέλιν. ὅτως ὁ Θεὸς ἀεὶ ὶ ποιᾷν ΕἾωϑν. «τὸν χα 

ἔχοντες ἴω αἰγαϑεὶ μὴ ᾿ αἰοϑεινώμεεϑοι, ὀκράλλει αὐζὰ Ζ χερῶν ΠΡ ἡμετέρων ̓ ὕα ο- 

τὸρ Οἕκ ἐποίησεν ἡ Ὁ σπολάυσις, τῦτο ποιήσῃ ἡ φέρησις "δα δὲ δω " ὼ ἀῤοὶ πεπόνθασι. , 

τεχόιῦμοι τῇ τῆς πόλεως, αὐτεχόνϑιοι 1} δ ναοῦ, Εἰδότες αὐτῷ χα χαῶν “πολλζω ̓ ἰπϑὦν τί 40 

πατρίδα αἰπελαῦον. Ἰερυσοι λὴμ οἰκοδομεανϑη ὦ ὡς πῦλις. 
τερος, Τίω φκϑδὸμημλιώυ ὦ ὡς πὐλιν. Η χοίνεω χε π᾿ (ὧν ἐδδομήκοντα τη ἐπν 

ΤΙ οἰκοδὸ μιν σεται καὶ ἣ Ιερυσαλὴμ ὦ ὡς πῦλις, (ὃ «σοϑ τῷ οἰκοδὸ μοη ϑίωναι χοῦν ὃν τ; 
λρωυΣ φ 



γα’ 

Εἰς ᾧ ΡΚα. Ἢν ἐν "8) 

λοιώτος τίς λόγου, ἡ χα ᾧέτερον ἑρμώνωυτίωὺ αἰπελαξομϑῳ τίω Ιορυσαλήὴμ τίω ῳ- 

κϑδὸ μι μθθζωυ ὡς πόλιν, ζᾷ κα; τίω αἰχιμιαλωσίδν νόμδνα ἐμφαμονζᾳ. ὯΝ "ὦ τὸτ 

ἐρημία, πολλὴ πϑρμτουχοῦ, τῆς πόλέως ζω Ἢ ἐρείπια, .}} πύργων καταξζεξληνδύων ᾿ Ῥ 

παιχῶι ἐρῥημμένων, ὦ λείψανα μόνον ὄνϑμε τὴς Ὄρχαιας πατρίδος, ἐπδνελϑόντες καὶ [- 
5 δόντες τίωυ ἐρημίαν, αὐωχκουλθιώῦται τέ παλαιδμ ἐκείνω θϑημεοίθν, ἡ τὸ ἐγχώμίώ 

αὐντὴς διηχϑιώτοι κατολέγϑντες, ὁτί ἢ λαμηρλὶ ὐδεφνῆς, ὃ ἐχουσες ὠκχκλησίαν 

ἐ αῤχονζᾳς ὁ βασιλεῖς καὶ διοχιερεῖς, ἡὶ πολλῷ κορίϑσοι ἐὺ κόσμῳ, Ὁ κατηφὲς Ἧτο ὁγ-- 
μα αἰδιζέξληται γε, τὰ ὅτι τῷ ἐςν, ἀκουσον "δι᾽ ἐξῆς. Ιερυσοιλήμα οἰκοδὸμουμδμη 
ὡς πόλις. ὅτε γ ὄπω πόλις ζω. δῆλον καὶ ἐκ τῇ ἐπαγαγεῖν "λέγων᾽ 

9 Ηϊ τὴ μετοχὴ αὑτῆς Ἐχὶ ὃ αὐ, Τὸ γὰ} συγκεκροτήνϑμον αὐτῆς λέγει δῇ 
οἰκοδυμδμ, ἡ Ὁ ἀσφαλὲς, ᾧ Ὁ πεπυκνωμδύον, ᾧ ὅτι συ εἰὲν ἔρημον Εἶχε Κτ' Ὁ μέσον, 
λα πϑλϑζοϑον ὦ πεπυκψωμϑῥη, αἰπηρτισμένη, συγκεκροτήμϑμη, (ὐωεχος τίς ὅσοι χαὶ 

(μυημμένη ὅτω τσϑ9 τῆς αἰχμαλωσίας. 89 κα! τις ἐρμέωνξυτής φησι τῶν δηλών, 
(μμάφειαν ἔχουσαι τ εἶτα μα Φηο ἡ ἕτερον ἐγκώμιον αἰντὴς φησιν. 

:2:. 3 Ἐκᾷ Ψ ὀϑέξησοιν αἱ φυλαὶ, φυλαὶ Κυρά, δ τύρμον "Ὁ Ἰσραήλ. 

Τούτῳ γὉ» μάλιςα ὐκοσμεῖτο ἡ πόλις όχ ὅτω ῷ μεγέϑει ὸ τοῖς οἰκοδὸμιή μασιν, 

ὡς ᾧ; πλύζος ὠκεῖ συλλέγεαϊζ, Εἶπι βαλὴή τς, Εἶπε ἐκκλησία ἐγίνετο, εἶτα κϑ τινων 

σκέψις ἰώ πσδλκειυδύη. ὅν γὸ ὁναὸς αὐτόϑι ἑωῶ καὶ κὶ αἰγιατίω πᾶσα ἐπετελεῖτο, καὶ ἱε-- 
ρεῖς ᾧ Λϑυϊται,ὺ Ὁ λύακ)ορον, ᾧ τὰ ἀϑυτα, ἡὶ πὶ πσοοπυλαια, καὶ ϑυσίαι ὁ ζωμός, καὶ 

20 ῥορταὶ, Ὗ ποναγύρεις, ὦ) θύχα, χαὶ ἀκχρόασις, χαὶ ἀπλώς Εἰπεῖν πολιτείας ὦ δδιμι 

ὀκᾶ συγκεκροτηνϑμον ζω, ἐδεὶ ζοιὶ φυλοὶς ἐκεῖ συλλέγεωϊ, μώλιςα ποίτον Ὁ ογιαυῷ, 
ὧὺ ταῖς ὑχισήμοις ἢ δημοτελέσιν ἑορταῖς, ἐν ᾧ πασχα, εἶν τῇ πεντηκοςῇ χα οὖν τῇ 
σκηνογτη γία.. ὦ γᾺ» ἐϊξίῶ δλλαχού, λέγων τοίγιου αἰντὴς ὦ ἐγκώμιόν, φησιν᾽ ἐκεῖ 

αἰέξησαν αἱ φυλαί. χαὶ ἕτερϑς, ὠκεῖ ὀμόξησαν σκη γήραι. χαὶ ὄχ απλώς φυλαὶ, δ᾽ 

5 αἱ φυλαὶ Κυρίυ. πάσοι αἱ φυλαὶ ἦσαν Κυρίου, δλ᾿ οὐκ ὄξίω ἀδῖς σύοὲ ὅτως ἐν 

τῇ οἰκεία, πατείδι ζωῶτα ἐχιτελεῖν ᾿ δλλαὶ τϑτῳ τετίμητο" μη δόπολις, πὸμίᾳς 
(μωώγυσα καὶ ἑλκύσω πσοϑς ἑαυτίω, τῦτο ἢ ἐγίνετο Εἰς ϑεογγωσίας νἰαρύϑεσιν, ἥα 

μὴ πϑυταηοῦ πλόνώρμϑμοι ἀφορμαῖς ἔχωσι καὶ ἀξόδοις ἐχὶ τίω ῬΨ' Εἰδώλων ϑερφι- 

πείλυ. Ὁ. οἱ ΤΌ ὀκεΐϑύεοϑα), ὀκεῖ θ᾿ χεοϑαι,ὠκεῖ πλνήγνειν ἔχει ἐκέλέυσε, τῇ φε- 
50 γορώρία Τῷ τόπου τίωυ πεπλάνηνϑύζωυ αὐ Ὁ. οἱνοιὰν “ ἰποτειχίζων, ὀϑαχίλνων τε, 
ἡ λαχοιτίζων ἐχὶ τίω αἰσέξειδν Φερονϑμέω τὸ δξωυ ὶ αὑτὸς δηλῶν ἔλεγε φυλαὶ 
Κυρίν, δὰ τὸ Θμογ ῷ Ισραηλ. (581 μδοτύρμον ᾧ Ἰσραήλ; μδόοτυοία μεγίφη, ἔλεγχος, 

πύδειξις ὁ Ἐ Θεδ ωρονοίας, ὃ μιυδεμίαν ἀδῖς καταλιμπονεοῦ Ὡσπολογίαν Ὡἰποσκιρ.- 
ταΐσιν,οἰποπηδιωσι,ὺ ποθ Εἴδωλαᾳ ἀὐδ μολούσι.Ὁ Ν᾽ ἰντο πσφϑνοίας,' διιναίμα-- 

55 ὡς ἢ σοφίας ὅτο μέγιφον τεκμήθλον ζῶ. καὶ γὸ ὀκᾷ νόμος λϑεγινωσκειο, ' παλαιοΐν και- 
τορλωμαίτων διηγήματα αὶ ἱτοοίας ἔχων " ὠκᾷ ὁ Εἰς ἀγαπέω (ωεσφίήοντο δλλή- 
λοις ἐχημιγνύμϑμοι.ὺ "ὁ .}} ἑορτῶν αἱ κ᾿ ασοϑέσεις, τὴς “σθ9ς δλλήλοις ἔχιμιξίαρα- 

Φορμή ὦ αἰ ασύθεσις ἀὐοις ἐγίνογγο᾽ ἡ πλείων ὁ φόζος, ᾧ αἀκμαζυσαη θὐλάξεια,ξ 

μυρία κατεσχθυαζε» καλοὶ κ, 9 (τωι Εἰς τίωὐ πόλιν αὑτοις. 
490 4 Τὸ δξομολογήσαεϑαι ᾧ ὀνόματι Κυείν' Τυτέςι, τῷ θ).σοιςῆσοι, τῷ 

λατρεύσαι, Ὁ ϑύξαοϑαι, τῷ «σοϑσενεγκεῖν, α ϑῦσαι  ὦπερ αὐζᾶν' Εἰς θὐλαίξειὸν ορὴ 
ν τίω τῆς πολιτείας ἀχρίξειὸν ἀσφαλεςέσαν κουθιςη. ' 

ς Οἷτι ἐκὲὰ ἐκαίϑισαν «ϑρϑνοι Εἰς κρί, σιν" «ϑρϑνοι δηχὶ οἶκον Δαρία, Ν 
ΙΪ 



γ90 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΈΤΑ 

Ἰδοὺ, κα μ᾿ ἕτερϑν λέγῃ. τῆς πολέως πσϑτέρημα. ποῖον δὲ 99 ὁ7τ| ὅτ! αὑτόλι (αὶ βαοϊ.: 

λέα. ὅτ )ὰ ἔδιν, τι κε ὠκαϑησειν ϑοόοι Εἰς κρίσιν, ϑοόνοι Ἐχὶ οἶκον Δαζίλ Ε": 

τερ, ΤῊ οἰκν Δα(ίδ, Η ἊΣ δεπλὴ ̓ 7. ἡ τε τῶν ἱερέων, ἢ Ἴπ ΥῬ βασιλέων ὀκεὶ 
ὃ ἕν ζεύγμα Εἶχυ, ὦασερ διπλῷ ὦψιςεφαύῳ χαὶ ̓ κδήμαιτι τὴς πολέως καλλωπμ 
ζομδύης δζν τότων απόβτωγ. αὐτόθι (ὦ κριταὶ, ἐφ᾽ ὁ οις χαὶ ᾿αὐπροθαίοντα τὰς πολ- 

λοις Αὐεφέρετο. Εἰ Ω ὡς ἔλρετο ψιφορ ὦ Ὁ ταῖς ὠλλαις πόλεσιν Ἰπρελὰν φγ ξ 

στο, ὥασερ ὧν ταῖς ἐφέσεσιν, ἴδω τίω τῶν χριτῶν ον Ἰερυσολύμοις γνῶσιν τίω ἄροω. «- 

νέφερον, κακείδενη. λύσις ἐγύετο, ὡλωᾷ Κ παλφιά, ζιαύτα᾽ 5 νι, πολλῷ τὰ. 
τῶν αἡιαρώτερᾳ. “ὴ γοβὲ ἐρημία πϑωτελὴς κα Ὗ χατασχαφη, πυρπόλησις, ὀλίγα λέψα: 
νᾶ τῶν οἰκοδὸμημάτων ὃ οντα, κατηφὲς ῶ οὔμα ὼ αἰπρύμνημα μένον ἔχον" τῆς ποδητί- τῷ Ἢ 

ὅκ9 ἐυημκερίας χαὶ ἄἰμιγμα. ΓΝ διὸ τούγου κατα κλείφεἰς σκυιϑερ πὸ Ὁ ὑ λόγονδλλ 

ἔπι τίω ἐλπίϑῳ τῶν φαιδροτέρων ἐπόμαγί λέγων" 
ό “Ἐρωτήσατε δὴ τα Εἰς Εἰρίυίωυ τίω Ιερφυσειλήμι. 
τί ὅδιν, ἐ ἐρωτήσουτε δὴ ζᾳ Εἰς Εἰρίυζω τίω Ἰερυσουλήμε: δὠτὶ Οὗ ἀξιώσατι, ππο 

ἐριοιλέσατε, Ἕτερος δὲ φησιν, Αασασαιϑε τέων ἱερυσοαιλὴμῳτυτέρι, δεήγητε ὦ ὡςτ αὖ- 18 

τίω Εἰς Ἐ σσο»τέραν ἐπλμελϑεὶν ἐνημερίθιν, ὧκι ἀπαλλάγάδαι τῶν πυκμῶν πολέ. 

μῶν, ὡςε αἰδείας ἀπολαῦσαι λοιπῶν. ἢ "Οὐτο τοίνιω λέγ," ἢ ̓ πσεϑφντεύ. ἐρωτήσατε 3 μ᾽ 

πὸ Εἰς Εἰρίωϊωυ τίω ΙΪ Τερασειλῆμ, τύτες!ν, Εἰρίωων αὐτίω καζαλήψας). Κα 

ἐυϑέενία τοῖς ἀγαπῶσί σι. Ἑτερος, Ἡρομήσυσιν. Αλλος, Ευπαϑησαι σαν αἰ ἀγα 
πώντίς σε. Ἐνζᾳϑε πολλη ἡ αἰδιωσία, τῆς ἐμπυραγίας, ὑτὸμ μὴ μέχθα αὐνὸ" ἵφηγαι 10 

ζῳᾳ αἰγαϑεὶ, λα αὶ ὦ Φιλφεωῦτες αὐτῶ τύτων ν Ὡἰπολαύωσιν, ὅπερ ὧν Οἷς ἐμιησφσ- 
ἣν χρόνοις ὃ εὐγὸρντίον ἐγίνετο. (ὦ ̓ ωὴ μισοιῶτες αὐτζω κὴ πολεμιοιοτερ, ὅτι μά- 

λιςα ἴλώον ̓ὸὶ διυνατώτερϑι Ἢ ἀλλὼν στιν ἡ ὁ λαμιασούτερρι, Ὁ, μετ᾽ ἐυκολίας πὶ {).- 

παια ἵςων. δλλ ὦ φιλθιωυτές σε γε οὐ πολλη ᾿ σον.) τῇ ἡ ἀδείᾳ, ὧὡ συμπεφραγμί- 

γοισῳ᾽ ταῦτας Ὁ ἃ τοῖς ; μέλλονζαις «ἀὐζις συμποροῆεν λέγφ,3 ἢ ἡ αὐτὺς τοῖς πολίζῳ. : 

7 Γενέαϑω Εἐρζωη εἰν τῇ ἢ δυυυάμει σϑ. 

Ἐπιρρε, Ενῷ ὁ περτερῴοματὶ συ. ἄλλος, Ἐν τῷ αἰδεζόλῳ συ. Τί ὅ8ι, ̓ὠ τῆδυ- 

γαμεῖς σου; οὖν τῇ αὑπσασει σύ, ὡ Οἷς οἰκούδσί " σοι, εἰν τὴ ἐυϑίουίᾳ σα. ὯΝ ΕῚ φ}.- 
οποιὸν ὃ ὁ πόλεμος ὦ Ὑὅ5τὸ αὑτίω αἰπώλεσεν, ἐπά) χε αὑτῇ ἢ Εἰρώδω. Καὶ 

ἐυϑίωυία, ἐν τὰς πυργϑραρεσί σν. ἕτερ, Ἐν Ὅς βασιλείοις συ. Αἔνγλο, Ευ- 29 
παϑοια, Αἴλλος, Ἡρμία. Ου Ὁ» δ' μόνον ἀΐζῖς ἀπαλλαγάω κακῆν πόφπνα, 

ὄρλα αὶ ᾿ πτολαϑηκίω μιυξίων ἀγαϑὼν, Εὐρίωίωυ, ἐυπορίαν, ἐνετηοίον. γλῤύφε- 
δος Εἰρήνης, ὁτὸμ πενία ὺ λιμῷχαι ᾿ πἰωχείᾳ συζῶσι: ; (5 σφελος ἐυϑιουίαρ στὸν πί- 
λεμῶος Ὁγηκεΐδ δὰ δὲ τῦτο ἀμφότερα αὐζὶς Οὐτα κὐϑοφητεύει τὰ χαλϑὶν ὠφὸ εν ̓ 
ἐυϑίωίᾳ τῇ), καὶ ζαυτίω ἐ' ἔχεν ων ἀσφαλείᾳ ΥΡῚ τῆς θῖν, 2 

8 Εξεχα Μαδελφῶν μῦ χα Ἰὼ “πλησίον μύ. Ητυρὸ οὐ γήτονων ὅτω φινὶ, 

ζὥυ ἐφηϑύζας ὐὐὗζις ἐπ] αηκώσι, χαὶ ὶ ἐυχε) λμέοϑαι Εἰρώψίω, ὧφε κακείνοις ζπι.- 

νωϑίωαι καὶ χ᾽ γ»νώγαι τῷ Θεούτίω ἰ ἰακω" ἡ ̓ἀδελφοις ὧν τω πῦλῃ οὐκομζζᾳ κρλεῖ, 

ἕνεχα ζύνω “Μ'δελφαῖν μὰ αὶ ὟΜῊ πλησίον μἷν “ἀμέοϑω Εἰρδωδη, ὡφε ὀψὲ γϑιῶ ποτε} 

ΜῈ} 

χἰβα 

χοδιὴ 

᾿Αὐαπνεύσαι βελτίους δἰπὸ Ὁ συμφορῶν Ἄνομδιίοις,. 49 
Ἐλάλοιω δὴ Εἰρζωύζν τϑίσν. 9 Ἑνέκᾳ, τῷ οἶδου Κυεῖν “ἢ ζΘεο ἡρδῇ! δξιζέ, 

τῆσω ἀγαθαὶ σοι. ἄλλος, Λαλήσω Εἰρωίω οὖ σοί, Ἐπειδὴ Εἴπο, ὑνιο τῶν 
ἀδελφῶν μὰ ἢ πλησίον μιν, δεικψυᾷ ὅτ δὶ ΟΥ̓ τίω ἀξίδν τίω ὠκείνων, ὄνλ Ἰμώς 

- 



Εἰς ᾧ ρχϑ. ἰὼν “ϑὶ 

ἐν αὐ μάλλον βἰεργοτήσῃ 1. ὅϑχεται, ἐπήγα λυ" ὦ ἐγόχᾳ Τῷ οἴκου Κυρίου τῷ Θοοδη- 

ἐδ" τιτές, δχν' τίω δόξαν. τίου ἀυτύ θύχομαι τίω Θἠρῥωίωυ, ὧξι πάλιν αὐτε τίω 
λαταρίθν ἐπόνελϑῷ, αὶ πλείονα. γλνέοϑαι διδασκάγίαν. ᾧ ἅ ΓΝ Ὁ Ἐχὶ τῇ τῆς αἴχιφι- 

λωαίας ἐτθησον, ο᾽ δὲ μδρτυρες ὦ τῆς χαϑύδιυ ἡ τῆς ὀπύμόδι γεγόνασι. αὶ τῆς Λαρεί- 

4: ας ὅγχυτελαυμϑδμηό, ὡπόντα ζωυτα φραἦν “ὐρεσξυτέρων ἐ ἐμόμϑϑμον, τίω παλαιὸν 

δὐωσαγίαν, πίω ἀὐηριερίδρ, ὅτι ον τύτοις ὑγτές ἐξέπεσον, ὁρᾷς “πῶς αὐτὖωΔ καταςελ- 

λει τίω. πόνοιο, ἥα μὴ ὡς ἀξίαν δεδωκότες δίκζων νομίζωσιν οἰπειληφέναι ᾳ αγα- 

9α, δλλὰ μάϑωσι, στί δὲ τίω τε β Θεοῦ διξὸν σσϑὸς τίω οἰκείλυ ἐπόμηλθον πατοί- 

δα, ἃ μϑίδοντες μϑϑωσι κῷ ̓ἀσφάγείας πολλῆς, ὺ μή ̓ ὠμδοτόμεοντες παλιν ἊΜ αὐτῶν 

"9 λφδωσι πεῖραν, ζωῦτ᾽ ὀΐω Ε ἰδότες ἡ ἡμεῖς μλιζα (ὦ μὴ πῆαίωμϑρ ̓  Εἰογ ἀκ 
ποτὶ καὐδιττέσω νϑν αὐμδρτήμαςι, απουδαξωρϑρ οϑίςα οϑαι ὥχιως ὰ μη παλιόμο 

ΚΣ μεῦ Εἰφᾳᾷ πτεύτιρα, να με ̓ τον κὐ ϑαλύτα ακυσωμϑμ Ιδε,ὑγεὴς γέλρνας" μη. ἴω δι 48ι 
κ(τὶ αμδοτὸμε, ἵγώ μκὴ χεῖδϑν τί σοι ϑλύνται. δζῳ γῈ τὔτο ὅτως Εἶπε,τύς τε Ὡρθ- 
Τῇ ὀγζρμς πειδόύων Δἰατηρῷ αὐτίζω μ(' ἀσφόλείας, τὰς τι αἰ εϑρτηματων ἀπαλλάῖ- 

1: πρρϑέοις πσρθφ τ γἕῦ ϑρίτν μϑβειν μεταζολζω, ὡςε κοινῇ πλυζᾷς γὼ ἐ ἐπουρανίων τυ.-- 

γεν ἀγαϑών' ὧν μον πὐρεὐμᾶς υἰπολαύσα, γήτι Ἃ φιλανϑενπίᾳ υ ᾧ Κυρὰ 

υ δ Ἰυσού Χοιςού, ᾧη δόξα ᾧ ὃ κράτος Εἰς «ὦὄν' αἰῶνας Τὴ) αἰώνων. Αμων 

Ψόμι. ρκβιι ΠΡῸΣ ΣΒῈ ΗΡΑ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ͂Σ 
40 ΜῊ ῷ καιτοικϑώωτα, ον των ἀρᾳνῷ. 

β ΟΡ ὁ ΦᾺ Ρας ὁ πλμτοχοῦ τῇ τῆς αἰχμαλωσίας ὧ κέρδος Αἰ ϑλόμπον. ῶ δ 

ἊΣ Ἂς τοῖς βιωτίκοις ἀεὶ πρεσηλωρδίοι, ἡ Ἢ Αοσυρίοις κ' Ὁ Αἰγυαῆοις 

ϑαυρροιῶτερ, ἢ αἰϑκξολὴ τειλῶν ὦ ὁ πλὴν χρημάτων, πόμτων 
᾿ κείνων ̓Ἰὐποῤῥηξάντερ ἑαυκδὸ Ἐχὶ τίω ὠμαιρ κοιτωφϑύγουσι 
ε χείρρι, ο τῆς ἐλπίδος κείνης ὀκκρέμανται, Ἢ ὑψηλω κ]ώμ.- 

ἢ ταὶ ΟΥ̓ γοίδων ἡ ΤῊς γῆς ἀπαλλαύώτες τὸ τῷ «θά ναὸν ἠοολῆ- 

εϑαιί ϑυ(θ κατέφρεψον αὐνὴῶ ᾧ ναι ν) ἰσὸ τῷ ᾧ ϑρρινού και λούσι λοιπὸν Φῷ Θερν.οἰκάν 
ἢ ον ἀρανῷ λέγοται, ἐν ὡς τόπτῳ Φξ αλειόμϑμορ (ὠπαιγε; ποτε »» αὐτὸς ἐςσηλιιεϑ) 

30 Σλλ ὡς ταῖς εἰκεῖ δεοναίμεσιν ἐπθναπταυόνϑμος μιαλλον᾽ ἐπὶ καὶ εὖ αὐιϑεύποις οὐγοι-- 

χοῖν ν λέγηται, Εγοικήσω γρὸ ν ἀὐῷ!ς ᾧ ἐννωδιπατήσω. δνόνϑμοι τοίνιου ὧν τῇ βαρ- βΚηρατὶ 
ἔαρων λθραι,  μιχρᾳ δυγμαΐᾳ ἐπαμδυζϑησαν, ὥ,τε πόρτων κεχωξίοϑαι Μ βιωτι.- 

δὶ, τὸ, τε Εἰδύαι σαφαΐς, ὃ ΟΤΊ πόρπυχοῦ καλούμϑμος ὁ ὁ Θεὸς ἔχενόνει βαδίως. ΠΡΤὴ δ: 

ἔμδιε τῇ τῆς χαινὴς λιτὸν πολιτείας ἢ ̓ ἀκὶ!ς αϑίον, αἱ ἀρλέται ᾳῳ μέλλοντα ποϑϑϑνακρονε- 

35.ϑαι ὁ πτροφήτης, τέο δὴ τόπων αὐὐθα τήρησιν αὐδαλύων ἡρόμα καὶ δὲ αἰνγμζν, 
 Ἰδου ως ὀφϑαλμοὶ δούλων Εἷς χέρας τῶν κυρίων αὐ, 
3 Ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης Εἰς χείρας ὥ κυρίας αὑτῆς, ὅτως: δὶ ὀφθαλμοὶ ἡμὃμ 

᾿πσοϑς Κύριον ᾧῷ Θεὸν ἡμδ, ἃ ἕως ἃ οἰκγειρήσαι κ᾿ ὑμᾶς. 

σραᾳ Ἰχίπασιν ϑὐλαξιίας ἐγζωϑα πάλι. 5 ἰγθ τεν βοαχὺ μόνον ἐλπίξζυσιι, 

᾿ ἠοδλα ϑιμωεχῶς αυϑδοσηλωμϑροι κ Ὁ κεχηνότες. δ δὴ τί ὸ ζ) οἰ θάδειγμα" Εἰς μέ- 

δῸν ἤγαγον, αὖτὸ τὰ ας αἰιεῆόμϑδμοι, ὃ ὅτι ϑδα μόϑεν ἀΐος ἄλλοϑῳ ἐλπὶς βοηθείας οὐ 
συμμαλίας, συοὲ ποὺς Οϑεἶδγα, ἕτερον βλέπουσιν. ἐπεὶ Ιῤὴ παιδίσκη ὧό οἰκέτης μἰς 

, ἀν ζουύτίου αἰ φορμεδιὐ ἔγρυσι αἰ οφηςὶ χ ὠδυμάτων καὶ ὁ τῆς ὠλλὴς 2 5 γυγ», Ὁ . 
6. 



Ὡδὲ τειν 
“πωΐδὼν 1. 

705 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 

“σοὺς ὥνκυοίος βλέπειν. καὶ "Ὁ οὐκ ἀἰφίςαται, δι ἕως α᾽ λοίξῃ πὐραμέα" ̓ " 
λϑίθη, χϑρν οἶδε, ὦ διζινεχῶς τῷτο ἔρλϑν ἀὐζις. στο τοίνωυ ϑελῶι ϑιιλεὖσαι, ὕη 

πυϑὶς αὐτὸν δΐσι, κα χ᾽ δηίρυεχῶς τῦτο ποιοίδσι, κὶ ᾿ δολίαν ἐχύσιν ἑτέραν ἐλπίδα ὶ ἡ 

πσθ3σ᾽ ̓λώγται τῇ ἡ πεοσδοκία τῇ τῇ διτὺ τῆς συμμαχίας ὠκείνηρ, λλὰ ὅτί ζᾳ αὐννὍ ποϑᾳ 
᾿αντοὶ τὴς πειρδίσκηρ ἡ δούλων ἐμφψημώνξυσεν. ρφι πῶς ὦ «ει ον αἴδακαλν. 3 
νϑνοι “τοῦς Θεὸν πρέχεν, μν ὃ ναυτίωἶντες καὶ Ὁ ὀϑα-πίτηοντε φ, ὅτοι » ὕτως ἐϑμον»» τὴ Τὴ συμ- 

φορὰ « βελτίως, ὦ ὡς μὴ Ἰβϑύλεοϑαι Ἡὐποφῆναι αὐτϑ;, Φλώ ὐβαμϑύοι ἡ λυλάθω καὶ ἡ ἃ 

χὰ αὐτὶ ζήφ. ὁ ἕως ὃ ἢ οἰδλειρήσοι ἡ ἡμᾶς. Οὔ Εἴπω, ἕως α΄ ̓ὐποδῷ ᾧ μμίαϑὲν, (οὶ 

ἕως ἐν Ὡἰποδῷ τίω αἰμοιξζω, δνλ ἕως ἐν ἐλεήσῃ, . σὺ τοίνεν τὔϑαιδνε διωνχῶς, 

ὀόϑεῦπι, εὐ τε λαΐξηε δὰ τὰ μὴ ̓λδΐδης. (μὴ διποζῆς, ἡ πότοι λήψῃ. Εἰ »δῤ πὶ τὸ ιὸ 
ἀρῃρ ντα ὠκῆνον ῷω ὠμὸν πορσιδρία γόοις ε ἐπόκαμψι, Ἃ ὸν ἐχῆς συγῥνωμιόιν σὺ 

τω ζαχίω; ̓ποπηδῶνκ ὼὸ αἰκηδιαΐν αι ἱναρκϑᾶν ; ἐχ ὁρας “πώςαὶ ̓ παιδίσκαι ἣ κυρίων 

ὀκκρέμναψται, ου ὀζρνοιδμ, οἕκ ὄμμα. ἀφιάσαι ἔξω πλόνάοϑαι ; ὅτω ᾧ σὺ ποίει. ἐ- 

πουῷ Θεῷ μόνον, ὼ πόμτα ἀφεὶς ᾳ ἀλλα ΤἣΜοἐκείνα έν, ἡ λήνῃ πόμτως ἀεῇ αἵ ᾿ 

αἰτῆς συμφερόντως. 1 

4 Ἑλέησον ἡμᾶς Κύρμε, ἐλέησον ἡμῶς, ὅτι ἐχὶ πολὺ ἐπλήσθη ϑμ δξωδενώσιως, 

ς Ἐπὶ πλέον ἐπληοϑηὴ ̓ υχ ἡμδί 

Εἴδες (ἰωτετειμιμένευ δγανοιδυ. Ὄπὸ ἐλέας σωνέεζαι αἰξιούσι, ὸ ὅτι πολλίω ἔδυ- 
σαν δικζω" μογονόχί ἱ ἀπῇ» (Ὁ ἐν Αοσυρία παῖδες ἔλεγϑν, τι ἐσμεικριιώϑη δ ταὶ 
πόρτα τὸ ἔϑνη Ὁχὶ τὴς γης,ρτα ἢ ὅτοι λέρρντες δὲ ὧν ἱκετθύασι. τίου ἐδαίτίω ὑπε- 1 

μαΐνα νϑμν τραυγωδέαν, πατοίδος ὑξεπεσομδρ, ἐλθυϑεοίας, βωρθάρων ἐλμομεϑα δοί. 

λοι, ὀγειϑιζονδνοι διστε λέσο νϑμ, λιμῷ 5 ἡ λαιπωορίακὶ κὴ δ καυτάργαυϑηρδν᾽ Ὁ» 

πῆνορϑροι, καταπατούμϑιοι, πόμτα 1: χέζον ἀγαλώσαμϑν. ὧν δ ζωστα ἀγες ἡμιῃσὶ 

ἐλέησον. “ι δὲ ὅδιν, ἐχὶ πλῴονε ἐπλίαϑη κ  {υχὴ ἡμδ, ; καὶ αὐτή, φησιν, ἀξελύϑη λοιπὸν 

ἡμδέν ἢ ψυχὴ, ἐ «τᾶ ἐιχευϑη τῷ μεγέθει ἿΜ καικὼ. ἐς! ὃ πολλοῖς παίραν δ δεν, φέ- "“ - 

ρὲ ὃ ᾿ διυναίως. δλλ᾿ ἡ μεῖς, φησι, ὦ τ) απωλέσοιϑι. καὶ Ὁ γ»» ἀἰλύομϑρ" ζωλοιπερ. μας 
ὅροι, κοτήομαϑο.. ὅν Ὁ» δεόντως ταὶς ἐρμφὴς Οὔκ ἐχούσωτο, οἷς εἰγαντίοις ἐδρις 

ὸ Θεοὺς δίορλούται. ἡ γούγο αὐτὸν ν πμταχοῦ [] ποιοιετα, ἰδεῖν. ὁντῶ καὶ τὸν Αδαμ, ΩΦ 

τῇ οἰκήσει τ ̓ αὐ ραδείσυ οὔκ ἐγθῆσοιτο σὸς ΩΝ συμιφέροντῇ ἡ Οκζολῇ αὐτὸν διώρθω. 

σε᾽ ὁ τίω γαιυάνχᾳι τῇ ὁμοτίμείᾳ, δινοιδρίωυ φαυλοπέραν, τῇ δουλεία, σ τῇ αἰατῦτα- 20 

γ" ἡ βελτίω κατέφησε “ὰ τουτὴς ὃ αὐτῶν «ἂν Ιχϑαίας τη ἢ ἐλόϑεοία καὶ Ὁ τὴ "τὶ τὴς οἰ- 

χείας αἰδεία, χείορες. γελνοιδύσεκ ̓ Ὡὐποσχιρτοστινζας αὶ ὦ ὀκϑδιαιτηϑονε, τοῖς ἐγαγήίοιρ 
διθρλού ται. [ὕπι χαὶ ἐλέες τυχεῖν ἱκετώνογτες, πσοϑς τὸν Θεὸν λέχϑυσιν᾽ ἐκ πλφοέ- 

πλήσϑη ἡ ψυχϑὴ 
Τὸ ὑγειδὸς Τοῖς οὐἰϑίωοίοι, κα ἡ ὄξαδένωσις ζοῖς χὐσρηφαΐύνοις, ζ 

Ἑτερος, Πολλών ἐγρρτείοϑη ἡψυ Υ ᾿ ἡμδν, Ἐχιλαλοιώτων ἢ »ἀξοτελιξότων ἡψυ- Ν 
περηφόύων. Αλλορ, Του" μῴβισμοι δ αἰαρφερών. Αὔλλος, Ἐξυδοωσεως ΩΝ τ 

θυιϑίωυοιωύτων. Οκι δὼ τῷ Ὁ αὐτζηρονται γον μια. “ραγωδὸύσι γὃ τίω ζωλαίπω- ἡμοιῇ 

Εἰαν ἣῳ τῷ  λέσιν, δ ἐλορταιϑη ἥ ψυν ἡμδῇν" τῶ τῶν ὀζόστελιζώντων Φ δ) ἰἐοδομήχητα εἶ ̓ 

ἔτερθν Φασιν, δτί μετοιφειίη ζστα Εἰς ὀκείας, ἡ 1 ἫΨ'αὐτἋὋἙν Ὡὐπολαύσαιεν ὧν ἐποίησαν, 4 

ὲ κατορθείη ῶ φύσημα αὑτῶν καὶ ἡ φλεγμονη᾽ ὃ δὴ ᾧ γινόμϑμον πολλάκις ἴδοι δ. υσὶ 

»» (Ὠμωεχῶς αὐτὸ ποιῷ ὁ Θεὸς Εἰ ωϑο, ἕδν μεγαάλᾳ Φυσώγζας κατασε λῶν, δῶν 
φλεχμκαμνονζις ζᾳπεινοδν, ὡφε ἀὐδθες απαλλα γάζα Ὁ ὃ (ὩΣ τίω χαχίον φερούσης μὴ 



Εἰς φδράγ. Ῥόγα: γ33 
ουεῖδν ἰπὐρηφανίας χεῖρον. δ τῦπ πειρρυσμοὶ Ὥ ϑλίψεις ἃ σῶμα ϑνντέν, ἡ αἱ πολ- 

αὶ ποραγμώτων πὐϑιςασεις᾽ ὅζᾳ τῦτο παίϑη ὦ νοσήματα, μωθίοι χαλινοὶ πε- 

εἰκειται τῇ ἄυχη ῥαδίως ἐπαιοϑυδύη ὴ πσϑϑς δΎΚΘΥ ὑψουρϑμη μὴ Ὄ νων φυρυζού σει- 

φαζοιϑμος, ἀγαπητὲ, δλλα ὀμαμψηοϑεὶς τῷ ἀσοοφήτυ τῷ λέλϑντος, Αἰ γαϑόν μοι ὅτι 
ς ὁταπείωσοίς με, ὅπως ἐν μάϑω ῷᾳ διχριω μιατά συ,πσδός φαρ μαᾶκον δὲρυ ̓  συμ.- 

φοροὶν, ὶ Εἰς δέον κέγρησο τῳ! πειροισμῷ, ᾧ δυωνήσῃ πλείονος τυχεῖν ἀνέσεως ἧς γέ- 
ποῦν πὸρίᾷς ἡμᾶς αἰξιωϑίωαι, χάριτι ὶ φιλφυν,ϑο»»πία,  Κυοίν ἡ ΜἸησῦ ΣΧ οιτού, 
φη δύξα καὶ ὃ χραίτος Εἰς (ἤν αἰώνας Ὦ αἰώνων. Αμέ ᾿ 

5 ήμιρκγ. 1 ΕΙ ΜΗ ΟΤῚ ΚΥΡΙΟΣ ΗΝ ΗΜΙ͂Ν. 

ΖΦ Τηολλαχις Εἶποι, τῶν» ᾧ νιῶ λέγω, ἡ λέγων εἰ παύδομαι, ΝΣ 
4 ! :-ν»ν»" ᾽ ͵ 14 ᾿ ἣ 

3 μέγας ὁ Ὅσο πης οὐχ μιοιλωώσίας χρρπος τ κόρος “259 Φιλοσο-- 

φίαν γαγαγεῖν (ὧν πσολσέχονζᾳς. ἴδε γδρ, (Ὁ “σεὸς Εἴδωλᾳ 
Ἵ ! ν 1 » Ἰ ». ᾿ , 

7 χρέγοντες κα Ὁ Θεοδκαταφρϑνοιεῦτες χα! αὐϑϑς ἀσέξειαν “ξοκείς 
Ὧν λαντες, τί λέρρυσι γῶν κζ' τίρ αἰχικαλωσίθμ, χαὶ πτῶς τίω ὁἐ- 

ΓΟ Ν, ΒᾺ σωτηρίαν ὀματιϑίασι τῶ Θεφ᾽ ὴ) ὁ πυφλφήτης ἢ, καϑα. 

“Ὅ» δστάτης ἄραφος, ζὰὶ αὐτὰ (ἀωεχῶς ἀΐοῖς αρδακελθύεται λέγειν. μ᾽ γϑιῶ ὃ 
ς ῴορτος Εὐἰπῷ,, ἢ ὀκείνοις πϑρεγίνα, ὡασερ μαϑηταὶς διϑαίσκαλος, λέγην᾽ εἰπάτω δὲ 
20 Ἰσραήλ, Εἰ μή τί Κύρμος ζω εν ἡμῖν, 

» Ἐν τῶ ἐπϑναςῆναι αὐ ϑούπους ἐφ᾽ ἡμιας, ὠσφι ζώνας αὐ κωτέπιον ἡμᾶς. ν 
Καὶ γδν ἦσαν ἀοπλοι γυμνοὶ ᾧ αἰγμάλωπι ὶ ϑυδλοι ᾧ εὐὐτι ἢ κανόνν ἀπηλ- 

λαγμώοι ἡ πόλιν αἰτείχιφον ἔγντες ( μάλλον 5 ονεᾷ πόλι) αὶ πᾶσι (τ τίω ἐπλυοδὸν 
πσοϑέχεινηο γήροι ἕτοιμος. δυλαὶ αὐτὶ τείγρες  πύργϑυ ὁ Θεὸς ἀὐοῖς γέγονε. τῷ ἢ 

ΜΠ ͵ 
ων 39 ἡμεϊςγωῦ λέγωμϑν᾽ Εἰ μή δι Κύριος ζω ἐν ἡμῖν, ὦρρι ξώγζε δ" κατέπιεν ἡμᾶς. 

ἡ γὰ} δ οὐκ ἐποίησεν οὐϑρὸς ἡμδν δἰ ϑθολος, Εἰ μα Κύριος ζῶ ον ἡμὴν , αἴκουσον ἃ 
Σύρον, τί φησιν ὁ Χοιφύς᾽ Σίμον, Σίμων, ποσοίκις ἡ τήσουτο ὁ ΣΣατὸμάς σινιαῖσοι σε, 
ὡς (Ὁ σῖτον, ὶ ἐγὼ ἐδυῤϑίω αὐθὲ οὗ, ἵνα μιὴ ἐκλίγτῃ καὶ πίξις σϑν πονηρϑὲ γὸ ὃ ϑηδίον 

᾿Ψακόρεφον "ὁ Εἰ μὴ ((μονεχῶς ὀχωλινοῦτο, πόζα αὐ ὀῥέτεεψε καὶ (μωέχενν. Εἰ) 
30 Ὠχὲ τὸ κιακαοάν Ιὡδ μικρῶν ἤνω λαθὼν ἐχιξ)πὴν, προ έβριζον ἀντ τίω οἰκέδῳ ὀϑά- 

ασασι, ὃ σῶμα «ἰντδιελωζήσωτο, Τοσοιύ τίου τε γωδίαν Εἰργαίσατο, τίω ἐσίαν δι- 
ἐφϑκιρε, (δυ παῖδας κατέχωσε, ̓  σείρχοι σκωληκϑις ὑχιξέσοαι ἐποίησεν τω γωωναῆκϑι ἐ-- 

πέρσε, (ἂν φίλοις, τοις ἐϑρουῤ, (ἶν οἰκέζᾳς Τοιαύτω Εἰπίν ϑκσκεύασεν "εἰ μὴ μν-- 

Εἰοις κατείχετο χαλινοῖς, πτῶς σῷ δὼ ὡπόνζις ὀλυμήνατο; οἱ σ᾽ τῦτο αὶ ἔστ λέγη " 
3) 6ἡ μὴ δτι Κύριος ζω ςὖν ἡμῶν. καὶ Ὁ» σφόδρα ὀλίρρι ἦσαν ἡὸ ϑὐτελᾷς, ἡὶ πολλοὶ ὠδὶς 

(ἰωεπέϑεν» ἐπλνελϑοίσι. καὶν τύτῳ ὃ τῷ Θεοῦ καὶ σοφία ἐδείκψυτο, τῳ μυὴ αἱ, ϑρθον 
ὐὐοῖς δυιῶαι τίω ἀσφαίλειαν, δλλ᾽ ἠρέμα ὶ Χ' μιιρῷ. “το ὃ ἐποίοι τυροῦ αὐςδι 
ὦ» τῇ δεογγωσία, καὶ τίω ὡκ τὰς αἰχμαλωσίας ποροσγινομϑμίω αὐθοῖς δίθρθωσιν Οὔ 

., ἀἰφιεὶς Δἰαῤρυάδαι. γ,4) 55 Εἴωθω ἡ δῥχακδίν ἀπαλλαγὴ βαϑυμοτόρϑες ποιεῖν, 
δ καὶ ὧν αὐτῇ τὴ δόσει Μ᾽ ἀγαϑαν ἀφίησιν αὐςδο (ωεχὼς πειραξειϑαι, Ἵ ἔχωσι διζωυες 

χἢ γυμγασίαν φιλοσοφίας τιὺς πειρμσμοιᾷ. δζρ τοι τῦτο ὅτε ἐν συμιφοροιῖς ἀφίησιν 

ἀεὶ τοις αὐ, ϑοόποις, ἴα μυὴ “διποκοίμωσιν, ὅτε οὐ ὀυέσει, ἥω μὴ ραϑυμότερ»ι δμωνν, 

δνλα τοῖς ὄαγρα ποικίλλει Ὁ σωτηφίδμ ανταῦ. ἄρα ζώνς δὐ κατέπιον ἡμὰς, 

(ἰιεγίοβ, ἴοτι, Χχας οἷδῃ 

Ὑαλ, ΡΒ. οὔ, 

Δυκικβιλη, 



ἢ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 
Εἶδες ποῖς παοίτησι ὃ ϑηελαίδες δῆ (χιύγτων. καὶ γ Δ} Εἰἶσι αὶ δ᾿ ϑοφποι Οιούωι 9η. 
οἰων ὠμότητα ᾿ἐχιδεικψυ μενοι, μάλλον ὃ αὶ ἐκείνων χαλεπώτερον τοῖς ὁμοφύλοις χε ρη- 
μδοι. ὧ ὥ "ὃ ϑηδίον ὡπαξ ἐμπεσὸν ᾧ ϑυμὸν αἰφῆκε κ᾽) ὀμεχώρησιν, ἥ Δ  ϑχρονοϑὲν 

οὐκ ἔτι ἐπῆλϑεν᾽ λύ,ϑ69 ποι ὃ πολλάκις Φ᾿ισοτύχοντες πολλάχις Ὠηπτίϑεν.), αὐτώ, 
ἸὨπϑυμοιῶτες ςἰπυγεύσοιεϑει ἢ (ὐρκϑΐυ. ζοιούτον ὁ θυμὸς λογισμὸν Οέκ ἔγων, ὑτω ζ5 
Ὁ παϑος ἡ ὀνακαχλάζει. “ποἧ δίζυ δ, σξεοϑείη Ὁ νόσημα ; ὀβζῳ χαϑ᾽ ἑαυτοις λο. 

ισωβῖθα, Εἰ ϑαίνατον εὐννοήσονϑμ ἢ τεὺς κα !ϑ' ἐκοίσην απιόγζας ἡμέραν, Εἰ τίω φύσιν 
αὑτίω αἰ ασκεψόμθα οί γὴ ἢ ποδὸς ἐσμὸν. Εἰ5 δ χάλλος τῆς δήμως ἔτι ἀπατὰ 
συ τίω τ[ οἐνοιδν Οὐ δισον ποδὸς ζὰ" μνημεῖα Νὰ (7 ϑηχάς μ πατέρων, αὶ ἰδὲ τοις χει- , 
αϑίοις στως Εἶσιν Εἰς ἡδιώ αἰ αλελυμδιοι, πολλζω ὧκ τὴς ὑψκὼς ἀφορμέω 61, το παν 

συζέλλεοϑαι δέξη, δυλαὶ μη καταγνῷς βωρύτητω τῷ λόγϑυ. καιϑτύπερ “» 

πυρέῆοντες, ἐπειδϑ αἀἰπαλλαγῶσι τῷ νοσήματος, «ἐφ9ς δέον) καϑουρ9ύ, ὅτω δὲ ὁ Ὁ 

μι νόνϑροι τοῖς παίϑεσιν, ἐν εἰς ζ μνήματα “Ἴδα γένωνται, ὥασερ ὑγιεινοῦ τινος »κ διου 

Ἐχιλαῦόμνϑροι, πολλαὶ ἦῬ γΟΟῊ μόν " ὄξοράσυσι. ᾿ δ κεῖ τῆς λοίρνακος ἡ ν φ ὁ τ' κὐξοῖς 

σφόδρα Οὐ πονένοημϑμον κουτεγείειν Οἰπὸ τ ὅτων πὐράπεμιον τίω αἰ ϑνοιὸν εἰς ἐμέλοιΣ 

λουσαν ἡμέραν τίω Φοξεραν, Εἰςζῷ βασοωνιφήρλα, ὄὦκῴνα ἢ ( θϑϑιώας, Εἰς 4ν-- 

λοίστις ζω Οὐκ ἐχούσας κοραμυϑίων, ἔνθα συ είς σοὶ τἼ αφίσεται ᾿ χα] πτύτοις πάπ 

κατέγταδὲ τὰ παϑη. σχόπει ὃ ἡ “ἦν αὐ, ϑούπων τὸς ον τῷ παρόντι βίῳ δπὸ πλότυ 
“σϑὸς πενίλν᾿μεταξαϊλλονζμ, πὸ δόξης εἰς ἀτιμιδυρὶ εἰ βέλει ὀργίζεο δ, μή ᾧ συγίέ- γμσαθι 

γφ δια ᾧ; ποννρῷ δαίμονι ἔχεις ἔνϑτο αὐδηγώσεις ὃ παϑες. ἐκείνῳ μηδέποτε κατόνλαγης, 0 ἀρ 
ὀκείνῳ ὀϑαλωσον Τ' ὀργά ὦ δαιττόμησον, ἐκείνῳ φῆσον παγίδου, μιηδέποτε ἐμιπλνυοϑοὴς 
αὐ πολεμδμ. 3 Ἐν ᾧ ὀργιοϑίωώαι θυμὸν αὐὖ ἐφ᾽ ἡμᾶς, οι Ὁ ὕδωρ δυ χατεπο- 
τίσεν ἡμᾶς 4. Χείοῦδρον διῆλθεν ἡ ψυχηη δ ἀρροι διῆλϑεν ἡ ψυχὴ ἡ δῇ Ὁ ὕδὼρ τὸ 
ὀμυπῦςατον. Χειῦδρον οὐὐΐαῦϑα κ) ὑδωργτίω ἀφατον ὀργά ΜἍ! πολεμίων λέπι, 

ὕδωρ Ὁ» ὅδν ἀταίκως φερόνϑμον, ἡὶ ΚΙ᾿ πολλὴς τῆς ρυμοης ᾧὶ τῆς βίας πασῦρρν τὶ 15 

πο φυΐχόμον. ὦ τω Φοροὶν δέφησιν ἐνιῦϑοι δ“ῥ"κακϑν, δλλαὰὶ ᾧ τω χθλόδὸν. μὰ 
τοίγιι χα τωσπτέσω ϑν, οτὸμ ὅχίη ζα δεινά. χείυδορος ὅξην, οἷα, δ. ἡ Ὁ γέφος ὅ6] τὰ. 

“φέχον. ὁπ δὺ Εἴπης λυπηρϑν, ἔχει τέλος ᾿ σε ἀν Εἴπης δεινὸν, πδὶς πέρας - 

πὸμντᾷ. Εἰ δ μὴ τέλος Εἶχον ,. Οζα αν ἤρκεσεν καὶ φύσις. Φλλα πολλοὺς φρα- 
σύρει, φησιν. αἰλλ᾿ ὦ αἰδοὶ τίωυ οἰκείαν ρύμών, λα “οὐκὶ ὧν ῥαϑύμοις χα! 39 
ῥαδίως αἰ πσυπκελιξονῦμοις. ἸΥ δῶν μὴ χ ασυρώμϑρ, δλὰ πος ἴα βαϑύτερᾳ 
ἀὐτυϊβαδίζωμϑυ, [ἰ ασκεψώ θα εξδν τόπους αὐτο} Ἐχιλᾳξω ᾶθα τῆς ἱερᾷς ἀγκύ- 

δας, ὥςτε “μηδὲν αἰ ασομενωι ναυάγιον. ᾧ »ὺ ὁ χυμαβροις μέχρι χαρϑ φοζερϑς 91, 

ἡ πάλιν αμέτζως ζιπεινούται. ἰρρ τὸ ὑδὼρ ἀνχατεπόντισιν ἡμᾶς. Αἴλλος, Τότε ἀγᾷ 

ὕὑϑωτα “ϑρέκλυσεν ἡμᾶς, ὡς φάραγξ, πϑρελϑόντω κι τῆς ψυχς ἡμδ. ἄτα δῆλον 33 ἢ 

᾿ἢ ψυχή ἡμδ Ὁ ὑδὼρ τὸ αγυπύςατον. Ἑτερ9ς, Τότε πόρηλθὸν καρ τίω ψυχίω ημῦμ' 

ὡ αἰσβηφανοι. Εἶδες πόση τῷ Θεοῦ ἡ συμμαχία, “πῶς ἐν τοσύτοις χαχο!ς ΟΥ̓Χ ἀφη- 

᾿καν αὐσδῷ “ἰανο(ρυχίος Μινέοϑαι. ὀχ γὸ τῦτο ἀφίησιν ἀυξεοϑει ζὰ δεῖνα, χα ἡα 
μὰς χαΐζαδύσῃ, δλλ᾽ ἥα δυχιμωτίρως ἐργάσηται, χα] τῆς αὐτο διωυαΐμεως μείξοω πα 

δοίογηται τίω “ἀστυδειξιν, αἰαρηφαύυς Ἁ ἐγζωῶϑα, ὧν: πολεμίως φησὶν, ὁ πὸντο 4 
. χειμαῤῥα στφοδ)ότερον πϑρτὸς ὕδειτος ἀἰφορήτε κσοοσζαάλλοντες, Οὐ σὴν αὐῶν αἶ- 

ὥλφῳψαν. ῳ ἣ αἴτίον, ἡ τὸ Θεοῦ συμμαχία, ἡ ἀγωϑεν ῥοπῇ, ἡ αἰ χείρωτος βοήϑεια. νὰ 

δὲ τϑτοζ αὑτὸς Εἰπὼν τίω " δλλαιγδω ΡΜ κανδίν, λέγ καὶ ( τίω ὧν τ 
γέ“ 

γἀπμ 



Εἰς δ μαγ. δ. σφ 

“ἐρελρικέτε, ὸ αἵτ' ϑὐφημίας, 4 Ευλογηΐς Κύριος, ἐπαγαγων, ὃς Οὐκ ἐδὼ. 

χον ἡμῶς Εἰς ϑήραν τοῖς ὀδούσιν αὑτῶν. ᾿ 

ὅΗ ψυλὴ ἡμδιν" ὡς φρουϑῖον ἐβρυϑη ὧν τῆς παγίδος “ω ϑηράυόντων. 
Ἐἶδες πῦς ᾧ τίω οἰκείλυ αἰοϑένειδω “ϑρίφησι» αὶ τίου ὠκείνων ἰχω. ὡξ "ὃ ὡς 3η- 

7 ρία, ᾧ λέοντες ἐπηεσοιν,αὐτῶν ἐτοιμοι ἫΜ Ορκὅν ̓ σογάσαοϑαι, τῇ δυωναΐ με αὶ ᾧϑυ- 

μῶ καϑωσπλισμένοι" (Ὁ 5 φρουϑίου πϑρτὸς αἰοϑινέφερον διέχεινρο. τε ΡΥ μάλιςα 

“δείκνυται τῷ Θοούζᾳ φαύματα, στε ὡ αἰαϑενᾷς ΛΜ δωυνατὶμ κρτϑσι. ὃ ζω πῃ 

Ὁ. μόνον ἀφόρητος δή Ἐχιξσληὶ, ὅτι (ἢ  διωνατοὶ ᾧ φοζεροὶ, θυμοῦ πολλοῦ γέμον 
τες ὶ ἰρεσκίυασμένοι  (πρνϑίν ἰπογάίσαοϑαι, (ὦ 5 ἀἰοϑειῴς ὶ ὀλίρρι δυεπιχεί- 

1ο ρηζι, Δλλ΄ ὅτ αὶ ἐν μέσοις α'πειλημμένοι τοῖς διεινοῖς, Εἰς αὐτὰ ἐμιξεζηκότες ζαὶ δυδα- 

ρῇ, πλυτοϑεν πολέμιυς ἔχοντες πὐθεκειμδμες. δλ᾽ ὁ θὕπορος ὁ πϑωταχόθεν δυιυα.- 

ῥϑρος αἱ σώζειν, αὶ ΛΚ τὸ ἐμυπεσεῖν Εἰς ὰ δειναὶ μ᾿ πολλῆς ἡμᾶς, φησιν, ἰπήλλαϊξέἐ 
τὴς δὐκολίας. δωρ δξίωυ τοὐοᾳφῆσοι βελόμϑμος, ὅτως Εἶπεν ἡ ψυχὴ ἡμδμως φρου- 
ὁ1ον ἐῤῥύαϑη ἐκ τὴς παγίδος τῶν ϑηρδθυογτῶν. 

᾿ς 7 Ἡπαγὶς (ιωρτοίξη, κὶ ἡμεῖς ἐρῥυϑϑημϑν.  Ἐἶτα δεριψις ἢ πῶς, ἐπήγα γλμ᾽, 
8. Η βοήθεια ἡ δ εν ὀνόματι Κυρίου τῷ “ποιήσαντος τὸν ϑέφφινὸν αὶ τίων γώ. 
Εἶδες τιιὸ δευλαμιο τῷ ασολςώτα, Εἶδες τίω ἰχου" κὶὰ αὐ ζῳὶ αἰφορμεὶς “ἧς 

Ὠμπουλὺς αὐφλε. τῦτο αὶ κτ' ὀ αγωγάω ἐκλαῖθοι ἐς ἔχ τῷ “λ| ἀιδόλυ, ἢ τῷ Ἄμοις. 
τὸ τοῖν δύ, ϑεόπων. [ϑείκψυσι γὰ] πῶς ὀξήρπασε, πὼς ὄξελυσεν ἀντ  Ἰχιξυλάς.. 

10 τῦτο ὙῈΡ γέγϑνεν, ἐφ᾽ αὶ πσοὶς ὃν μαϑηζᾳ Εἶπε, Πατεῖτε ἐσϑμω ὀφεων κὺ σχϑρττί-- 
ν “» ““» ;, Σ Δ ᾽ ε » 4" 9]. ς 

ὡν,ἡ δχὴ πᾶσαν τίω δυυαμιν τῷ ἐγϑρού, οὐκ ἔτι ὟΣ δ οὐϑκείας ἡ μαϊχι,οσεὰ ἐξ ἴσης ἡ 

πο οοίταῖξις, ἐν ὁ ( κεῖται ωρννὴς χαταπτετηωκώς, σὺ ὃ ἐφξηχας ὄρϑιος αὐωϑεν βαϊλλων᾽ 

ΔΛυκ8, 

Δν ’ «τ ν) : “ ! "»" 7 “ε 
ὁ κ ἐκνενθυολσμένος, σ᾿ ὃ ἰοωρός. πύϑεν δίωυ γηκα, πολλαχες ; τὸ τῆς νωθείας τῆς ἡ-- 

μετέρᾳις, εἰπὸ τῆς ραϑυμίας Μ᾽ καϑευδὸόντων᾽ ὡςε εἰ βυ ληϑοίης ογλ νιον φῆναι, αὶ Ὅλ. 
25 μὰ παι ταξαοϑοι ἡ εἰ 3 κοϑεύδοντος πὐθάγίνεται, τ ὅτο εἱὶ τῆς ὠκείνα δυωνίμεως, 

δλλαὶ τῆς σὴς ὀλιγωρίας. Τἰς Ν᾽. Οὔκ δ κρουτήστιε τῷ χαϑεύδοντος, καν αἰπόψτων α-.- 

εϑενέφερος ἡ ; ἐδέθη ὁ ἰχυοϑοζα σκεύη εἰντϑ διηρπάγη," δευλα μὶς εἰὐτοῖ κατελύϑϑη ἡ χα-: 
τάδυσις αἰτεῖ αὐεβραΐγν, αἱ βομῷάγαι εἰντι ϑἰ έλιπον" ὁ πλέον τότων βύλει, ὄίνος ἕγε- 
γέχεν αὐτὸν Φοξῃ ; ἧμος ἐνεχέν δέδοιν «ς; πατεῖν ὠκολεύοϑης τὸν εἰκνενδθυδλσμένον, πόαν 

30 τρύμεις, εἰπε μοι; “πόθεν αἰγωνιῶς τ σῴε οὐνοεῖς οἷον ἔχεις βοηθὸν ; ἐδὲγ5} μόνον ὁ ἐ- 

ϑρὸς γέλονεν ἀϑνέξερος, δλλαὶ χαὶ ἡ βοήθεια σοὶ μείξων, τῆς ((ρκὸς ζῳ σκιρτή.-: 
ματα κατεξείλη, τὴς ἀρδοτίας τὸ φορήίον ἠφδνίαϑη, ἠγθύματος ἔλοιξες 4ορὶν, 
ἀλείμματος δεώαμιν. Τὸ Ν᾽ αἰδυυύατον τῶ νίμα, ὧν ᾧ ἠσθένει Δ πῆς (σρκός, ὁ 
Θεὸς τὴν ἑαυ υἱὸν πέμψας οὖν ὁμοιώματι (φρκὸς αἰμϑοίίας, καὶ αἷθέ αἰοδοήίας, κα-- 

35 τίχριε τίω αἰ μδοτίλν ἐν τῇ (ἀραὶ, ἵνα Ὁ δικαίωμα τῷ νόμου πλληρωθὴ οὐ ἡμῖν 
τοῖς μὴ κτ' (σῤκα αἰδεπατούσι. τίωὐ σαίρχᾳ, θύζωύιον ἐποίησεν, ὅπλα, σοι ἐκσρέσοιγ», 

θ᾽ δωρανᾳ διχαιοσιώης, ξωνίω αἰληϑείας, " χροίτος σωτηρλας, αἰασίδω πίξεως, μιαΐχαιραν 
πνδύματος. αρραξωώνα δέδωχε, τω σώματι αυτό τρέφει σε, τῶ! ἀΐμφτι ἀντὶ ποτίζει στ. 

ὴ φαυρόν σοι (με γείοισεν ὡς δόρυ, δόρυ μιηδέόποτα" κλινόμϑνον. ὐκᾷφον ἔδωσε, γα μα 

49 ἔῤῥιψαν" ὧτι αὐανπολϑγητος σε λθϑιπτον ἡ ἡπ]αρὸ συγνώμιων Οέκ ἔχεις βώμόνϑμος. μυ-- 

Εἰας γὰρ ἔχεις “δὲς ὦ γικᾶν ἀφορμωοίς. ἡ παγὶς (μωετοίζη, Φησὶ, κὶ ἡμεῖς ἐῤρύεϑη.- 
μδν. αὶ βοήϑεια ἡ μδμ ον όματι Κυρίου τῷ ποιήσοιντος τὸν ροινὸν ᾧ τίω γώῦ, ὁρῶς 
οἷον ἔχεις φρατηλϑὲ, οἷον βασιλέα" τὸν ἴδε τῷ πόρτος δοιμισρχϑιςτὸν λόγῳ ζοσαιῦτω σώ.- 

ΟΒεγίοί, τοπλ, 1. Χχχ 2 βϑτα 

θα, ν, γὲ 

Ἐρισιρ δι 
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ματα αἰ εγκόντα, τοσῦτον ὄγκον , τοσῶτον μέγολος. μὴ χατασρίσις, φῆθι ἡννκίως. 
συυὲν κωλύει Ὁ ( φποιὸν σῳ φῆναι λαμασθϑν. τ᾿ ἤὼ Εἰδύτες, αἱ αἰγαπτητοὶνήφω- 
μδν, ἀγωνιζὠ μεθα, μυὴ καιϑευδωμδρ λα ζαύπλα Ἰὴπυσμκήξαντες, κα τίω ῆδο- 
μἰδω "Αρώσαντεο, βαλλλωμϑῳ διζωνεχῶς τὸν πολόμιον" ἵνα λρμιποζαν τίω γίκίω ἀρᾷ- 

λδνοι, ΜΖ πολλῆς ᾧ δόξης δι'πολαύσωνϑμ Ὁ βασιλείας ἢ ἀρανων᾽ ἧς Ἅμοιτ πὸμζμ -ς 
μὰς Ἐλητυχέν, Ὅῦαι ὀφιλαν,ϑε»πία τῷ Κυρίου ἡμδ [ησὺ υ Χολσού, ᾧ ᾧῷ ἡ δόξα ἡ ὦ 

χρχτος Εἰς ἕν: αἰαΐνας ὟΜΨθ᾽αἰωνων. Αμώυ. 

ὕάμε. κδ΄ συ ΟἹ ΠΕΠΟΙΘΟΤῈΣ ἘΠῚ ΚΥΡΙΟΝ, ΩΣ 

ὁρ9ς Σιων. 1ο 

τὸ Ϊ βέλεται τό Ὁ Σιωνὴ φορϑήκη: ὧν “αἰ )Ὁ» ον Εἶπεν ἀπλώς, 

.. ὡς θ696, ἀλλα αῦ ὄρφες ὠκείνν μεμψαται πα δύων ἢ ἡμᾶς μὴ 

(α πειούοθαι οἰ οὖν τῶςς συμιφοροιϊςν μηδὲ ̓καταξααῆϊζ εὐ, ἀλ- Χο τ απο 

λσύ της Εἰς Θεὸν ἐλπίδος ὀκχρεμοιμδμοις πϑύται φέρειν ̓- ις 

γαίως, ὦ πολέας, ἡ μαΐχας ἡ ζσεσλαι. ἐπεὶ χαὶ ὃ ὃ δρρς πότ 
ποτε πιμόνϑρμον ἐ ἔρημῶν καὶ γυμνὸν Ἃ οὐγοικοιεύτων, Ἐχὶ Ἐ ωο- 

τίρον παλιν ἐπλμῆλϑο ἃ βυημερίαν, τίου ὥρχαὶ ὸν Ὀἰπολαίον βυποξλγίλν τῇ ο ἰ- 
κείων ἐπθμόλῳ, ταὺς μὲ λειυμαίτων Ὠμπδείξεσιν. ὅτω αὶ ὁ ϑμναῖος δὐήρ, κἂν μνεία πα.- 
ϑη δενα, ὁ παἰξ πραπήσεται. μη Τίνωυ (ζὸ αἰκίνδγωυον ζητει βίον ἢ ἀπράγμονα χα 10 
ὠταιλαίπωρον,λλα ; 4 χινδυώοις μη ̓ τὐϑασυρθυϑρον. ὕ ἐγ ὅφην ἰσὸν ον λιμϑέ μὰ 

ϑήμϑμον πελθίγεον σαλύυοντα τίω τέχνέευ Ὀλαιδείκψυεϑαι. ὁ ὁ Ὁ γωϑης γένεται υἱ 

λθιυνορ ἀτογος᾽ ὁ ἢ πολλᾶς Ὰ ̓πότρας ὑφαΐλοις, πολλὰ ας 8  ασιλθ' δου, πολλάς ἢ. αὐ: 

μῶν βίας ῳ ἀλλά ζῳ Ὁπὸ τὴς λολόῆης ̓ὐπσυμεείνας δεινα νὴ οὖν πᾶσι τύτοις διρνεῖ 
χῶν, ἰχυρ»τέραν ἑαυ τκαϑθκησι τίω; 0) χίω. δ τὸν Εἰς ᾧ “ὔϑοντα βίων" μύοϑες, 24 χδωήμ, 

ὅχ ἵνα Φργῇς, ἐδ γα ὁἀὐαπετήωχως ἡ ς, ὅδ γα μή πάσχῃ μηδὲν δεινὸν ἀλλα 

παθῶν λαμαπεῦτε θ9ς Ἄν". ΜΗ ᾿ δὴ τίω ἀῥέσιν ζητώμϑμ, μηδὲ ᾧῷ τρυφῆς γέμοντα βί. 

ον. Ὁ ἰγὰβ αἰδρὸρ: υναν, αλλα σκώληκος ἡ δχιϑυμία, ἀλόγου μάλλον ἥ λόγι ἔχον- 

τος. αλλ ὄχου ἅ μάλιςα μη ἐμιπεσεῖν Εἰς  πειξισμμὸν ̓ Θἐδὲποτεν ἐμαπεσ, μη 

δυσέραινε, μὴ ϑορυξού, μηδὲ (αοκῆσ᾽ αλλ᾽ ὅπως ὅδροιο λαμεσόϑτερος, ἀπόρμτα ποί- 10 

εἰ. θ᾽ ὁρᾷς μ φρατιων ὧν:  ἀὐδρειοτατοις πῶς τῆς σεϊλππιήΐορ καλούσης φελ 

ὕπαμα βλέπουσι, πρὸς Κι δ νίκας, πσϑϑς ὧν τ ὀῴοις, τοϑς τἂν χατωρθώκΐαᾳ ω 
πάλ ϑνων ὰ στ Οἰγιωυ τῆς σαιλππιγίος ἡ ἠηϑύυσης “τὴς πρϑυματικῆς,ρῖλι λέοντος σφοδγί- 

τερ96 γινόμϑμορ' ἔμξυλι,κάν" πῦρ. ἢ, καὺ σίδωρϑς. οἱδὲ ᾳ φθίχε ἴα (ἄν" " ὁγτως λύδρείες ὑγμ 

αἰδείοϑαι" οἶδε ὸ ἼΩ ϑηρία ἦν ὅτὼ ϑυναίας δεδοικέναι. κα ὑπὸ κ λλιμαδκαν ὁ ὑπὸ} φυ- μ᾽ 

στὼς αὐτῆς αἰγξίαξ, πϑύτων Ἐγειλσυείνεται͵ στὸν ἴδῃ δίκαιον, χρατε [τὰ πάλε. τ ὅ- 

τοῖς ιω φροαῆν τοῖς ὑπλοις, αὶ συὲ πῦρ δείσεις, καν Εἰς ἐρανὸ ἰδιῃς τίω φλήγα «- 

ναξανυσαιν. φράτηρ δὶ ἔχεις δυνά κα χ᾽ πόρτα διινάγδνον, ἡ νήματι μόνοι λυονα 

ζὰ δεναί. πόρτα ἐκείν, χαὶ ϑἰρανός, χαὶ γῇ, αὶ ϑώλαῆα, ᾧ ϑν»εία, ἢ πῦρ. πὸμ-. αἰ ὑσὶ" 

σὰ αὑτῷ Γραάδια ὼ ὁ μεταϑείναι αὶ ̓φῆσαι “σϑϑς ἀλολίδμ. πόλων δὲ ὀΐω δίδοιχαι, Εἰπί 40 

μοι: ; υδοιμόϑεν ἄλλοϑο, ἀλλ᾿ ἡ πὸ νωϑείας καὶ τῆς οἰκείας ῥᾳϑυμίας. ἐχ γώ- 

νατὸς 621 γῇ κακϑῇ ὁ 0 κολοφών ; ὥλλὰ χαὶ ὧδ τῆς φύσεώς ὅ61ν ὀφλημά. 

ΝΟ “μὴ πραγματθηῃ ὃ χοίος: εἰ ἰηὃ ὀναΐκη ἐλϑοῖν πίω ὁδὸν ζωτίω χαὶ ἐλύτη 

χαὶ 



Εἰς ᾧ) ρκϑ.. Ψάμμ. 2) 

ὸ ἄκοντα, ϑζρ τί μὴ (ἐμπορίας, αἰλλαὶ (Τ᾽ βασανιζήολα, αὶ πυοϑσκωμθν, ἀἰλλαὶ μεί- 
ὥονα τὴς ἡδυνῆς “ἰδέηντα Ὲ ὀδευύζω 6,5 ζιυπὰ σοι δοκεῖ χαιλεπεὶ ἐ{), οὐγόησον του 

αὔϑυ μιοϑυΐ φϑύη μακρᾷ χρδαδυδονϑρός, τὸς λιμῷ δεζωνεκεῖ παλφίονζος, (εις νοσήμο. 
τὰ ἐχονζᾳς ὀρίατα ἢ μιαχρ οἰ, δὲ ἀ καὶ πολλαΐκις θὔξαν»» χαταλόσαι ([) βίον᾽ πολλοὶ ὶ 
Ῥχιβορὴν ᾧ Ὠχ ξίφος ὡρμησαν. σοὶ δ ἀρανὸς πρξόκειται τὸ ἐν τοῖς ἐῤανοῖς αἰγα:- 
θα, ὧν φοίῆεις, συ ὲ δέδοικα κϑιτοιμκφλϑικιζόνϑμος, ἡ ζαῦτα ζοιούτον ἔχων σύμμαχον! 

οἷν αἰκούεις τῷ πσϑϑφήτα λέοντος, (ὦ πεποιθύτες ὅΧ1 Κύρλον, ὡς ὀρὸς Σ))ων ; θοὃς "ὃ 

Εἶπε, ὦ αἰὐἰδέτοεαηον Νλώ πῆς Εἰς Θεὼ ἐλπίδος, ὃ πεπνος, ὧ αἰγείρωτον, ὦ ἀϊ. 
Ἀϑλθν. ὥασερ γ δ). ζιορκαν μυοία παοϑσοιγοίΐγη μηχὸμήματα, δόος ὅτο ααασαίσαι 

1ο ὑΐτε σαιλεύσοι δευνήσυται, ὅτω πσδοσξάλλων τῶ τίω ἐλπίδω Ἐχὶ Θεὸν ἔχοντι, χεγαϊὲ 
οἴκαδε αὐαγωρήσει χερσίν. ὁρ9ις νὸ πολὺ ἀσφαλέςερον ἡ ἐλπὶς ἡ ὅΧχ1 () Θεύν. 
Οὐ σαλϑυϑήσεται Εἰςᾷ αἰαίνα, ὁ κατοικ Ϊερυσουλήμ. ͵ 

Ἐτερος, Ααἰξέτρετῆον Εἰς αἰαίγα,οἰκϑύμϑμον ωἰϑὶ Ἱερσσωλήμ. ΤΊ δζο, οὐχ ἐσα.. 

᾿λϑϑ, ϑησοῖν, φησιν, (Ὁ) παῖδες (ὦ) τεεῖς, καὶ ὁ Διλνιήλ: ὄὥπαγε. τῆς ἢ )ὸ παχόέδος δξέ. 

15 πεσον καὶ αἰχμαλωσίαν αἰ ἐφησαν᾿ σοΐλον ἢ συυδένα. σουὕποτο. δ οὗ Ὀσύτῳ ϑυρύ.- 

(ῳ πραγμάτων ᾧ ζυύτῳ πλήϑεικυ μζα ὄντες, ὡς Ἐπὶ πέτεας ἐςῶτες ᾧὶ λιυϑμὶ πτο9σ-: 
ορμίζοντες γαλίωῳ, ὕτως συϑὲν ἔπαθον ἀηδὲς. μὴ δὴ σαίλον κοίλει τίω δὲὥϑ ΣΡ 

μωώτων κὐβίςασιν γὸ τϑτὸ σοίλος, δον ἡ τῆς υχὴς αἰπώλεια, ὁ Ὁ τῆς ὩΣ ρετὴς ὠχω 

πεσεῖν ᾿ ὅπερ οὖν τοῖς κίνδγωύοις (ζὉ νήφοντες ἐχ οἰ ασονϑβοσιν, δλλ᾿ αἰστφφα λεξέροιν κέκ-- 
10 τίωται τίωυ φιλοσοφίαν τίωυ ἑαο δῇ" ὺ δ λάμπουσι μειζόνως. Εἰ5 βόλει καὶ κὉ λύα- 

γωγάυ ὠκλαξεῖν ὃ Εἰ ἡρϑον, οτὶ νὶ σοιλϑυϑήσεται Εἰς (ὃ) αἰεΐνα ὁ κατοικϑὰ Ἰερσα-- 

λήμ, αἰ αρύγρανον τίου ὁκέ ληξιν, τίω ἐχὶ τῆς ὀΐω μη ξ»πολεὼς. (ᾧ " κείν 
τὐἰπολοι(έντες, παάσης Εἰσὶν ἀπηλλαγμένοι «ὐβεζάσεως. Οὐκ ἐς! λοιπὸν κε πὸ ὑ.- 
ποσκελίζογτο, σύκ ἐπιθυμία, σε ἡδοναὶ, σὐσὲ αἱ μδοτίας πὐδέςωσις, δ λύπη ᾧ ἀγω. 

ὡ»" 

25 υἱα ᾧ χίνδγωνος, ἀλλα ζωῦτο, πόῤτα ἐκποδὼν. Ϊερυσωλύμ, 2 Ορηκύκλῳ αὐ-. 
τῆς, ἡ ὁ Κύριος κύκλῳ τῷ λαοῦ ἀντ; αἰπὸ τῷ νωῦ τὸ ἕως τῷ αἰαύνος. 
Λέγ᾽ δὰ τύτων ὸ ίω ὐπὸ τῆς γέσεως συμμαχίαν τῇ πόλει αυδόσῦσαν, Οὐκ 

ἀφίησι Ὁ) τύτοις ϑαρῤῥῷ, αὐλλ᾽ δχὶ τίω ἀμαηδν αὐαγά βοήϑειδν, ὃ Θεόν. εἰ» χαὶ 

( δρη αὐτί τειχίζ4, φησίν, αὐλλ᾽ ὠκείνης δεῖται τὴς ἀσφαλείας. Ν᾽ τϑ» αὐτίω 
39 ἀγείρωτον ἐργάζεται. δ|9 αὶ ἕτερος ἑρμιυδυτές φησι, Κύριος ἡ αἷδὲ (ὃ) λάον ἐυτῦ ̓  

τοτίς!, μὴ ϑαῤῥῆτε τῇ αὐϑεξολῃ ΤΡ ὀρῶν. Ὁ γὸ ποιοιιὺ αὐτέων αἰ χείρωτον, τ το ἔςιν, 
3 ὅπ οὐκ αἰφήσι Κύριος τίω ῥαοδον ΝὝ αμδοτωλών ἔχὶ (ὃ κλδοον Ψῥ δικαίων. 
Αἰτίαν λέν γῆς τῷ Θεού βονϑείας δ λουον ὦνα, ὡςε ἢ δαῤρῆσαι ὠκείνοις. ποίδν; 

δὲ ζύτίωυ ; ζέκ αὐ ὀϑαιοοιτο, φησι, ζᾳ αἰ γαϑοὶ ' δικαίων οὖν ταῖς χερσὶν ἐῃ) ἢ αἰρδότω. 

99 λων, χῶτο Εἶπιν ὁμοῦ τε ϑευβῥειν αὐςᾶν' ὐδασκϑυαζων τξὸ τὴς συμμαχίας τῆς Ἢ 

Θού, ᾧ πείθων νδρειν οὖν Φρετῆ, Εἴτε βύόλοιντο διξωεκῶς ἰπολάνειν “ἧς ὠκείνα βου 

ϑείαγὸ δα γαϑων ἰδίων φΠ κύριοι. δείκψυσι "ὃ δὲ τότων δὴ ἡὶ κίσις ᾧ ἡ ἀσφά.- 
λεία ὧν τὴ γνώμη κεῖται τῇ αὐτῶν. ῥαϊςδὸν αἰμϑοτωλών οὐζαῦϑα τίω βασιλείαν 

,. τίω δὮΨ “πολεμίων χαλεῖ, ὃ 3 λέγη, ιούτον ὅξφην' ζέκ ὀμέξε.) χρᾳτεῖν τὴς ΤΜ διχαίων 

(οχληρφνομίας, Εἰ γὺ ᾧ σσοϑς χαιοὸν τῶτο πεποίηκεν, δνν᾿ τα δϑρθώσεως ἀ γυϑυσί-, 

«ς χαὶ σωφρϑνισμού. : χ 

τως δν μὴ οὐκ)είνωσιν (ὦ δίκφιοι ὧν ὀϑομίαις χεῖσοις αὐ. ΜΝ 

Βτερος, Διαὶ τῦτο οὐ ὠκλείνοσιν (ὦ δίκαιοι Εἷς ὀϑομίδν χεῖρας αὐ ὙἿΜ. Διὰ τῦτο ̓ 

Ομιυγίοβ, ἔοηι, ιν Χχχ 3 ποῖον! 
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ποιὸν ; αἱϑ ῶ Εἰρννϑρον, τί ποϑϑφήσεται, ὁτί αἰμιωεῖ,δτί Οἱ σκρούσεται, δι Ὡσυςήσει 

τοιὶ πολεμίοις “Στὸ ΤἿὮ κ)ημώτων αὐδμ᾽ " ὡσεὶ ἔλεγε, τῳ πειρισμῷ σωφ  ϑνιαϑέντες,9Ἠ χδὴ ἥὰ 

τῇ τε Δρήγίᾳ ἫΜἪ ὠγαθῶν ἡ μόρϑροι βελτίους ον διουτῇ ὀὠμτελέσυσιν ὄντες͵ ἡ ἐγ ὡ- ἀνα 
ἄονται “πονηρίας ἐχριτέρωϑεν πευδουόνϑμοι. ὡςε ὃ πὸ ὅζῳ το ἐγίνετο ώφε τέων ψυ-. ᾿ 
ἰὼ " αὐτὴς αἰμείνω “δμέεϑαι, τὴ τ ἐπαγωγὴ ὟΜ δενών δορθουμϑμίω, τῇ τε δύσει τῶϊς 1; οἷ 

ἀγαϑών πσολϑυμοτέφαν καϑιςα ϑμίω. 
4 Ανγάϑιωον, Κύριε, τοῖς αἰγαϑοῖς. 

ἕτερος, Αγαϑοποίησον. Καὶ Οἷς δ 9εσι τῇ καρδία, 

5. Τοις 5 ὀκκλήνονζα Εἰς ζἐ φραήαλιας ἐπάξει Κύριος κ(' ὙΠ ἐργαξζομϑίων 
τίω ὀμομίον. ᾿ δ 

Οἱράς πϑρμταηοῦ πηδῶ ρχας γνονϑμας καὶ τῷ τῶν “χθητῶν πολύν, χαὶ 

κολάσεις αἰ πσονϑρεινοῦνν, Εἰ ᾧ τ ἡρδ αἱ διρχαὶ, δολ᾿ ὅμως ὶ ὅτω ὁ Ὁ Θοόφι- 
λαν,ϑοφπίας πολλὴ δείκγυται ἡ“ κηδεμονία. ὧκ "ὃ πολλοῦ ὗ αἰϑιίντος γικᾷῷ ταῖς ὁμ-- ἈΜρμν 

τιδόσισιν ἡμᾶς ἃ ἔχὶ (ὦ “ῥα μδοτημώτων σύμμεξον ἐπαὶιγή τίω “μωρίαν Ἰχὶ 
3 ὦ κατορθωμάτων τσ δανεσαν πόχει τίω αὐάδοσιν. θυγως 5 ογζωθα αλζις 

ὧν ἀϑύλοις, (ἄν ἀπλάτοις, «ὧν συτεὶν ἐχονζῷς ((ιωεσκιασμιένον ᾧ ὑπουδλον, τοιούτν 
"δ ὦ β,9.ς,5 μοίλιςα ὁ Θεὸς Ἐχιζητεῖ πθυταχοΐ ̓ ποιούτον ἡ Φρετὴ, λοία, τίς καὶ θύχο-. 
λος᾽ ὥασερ δξζω ἡ πονηρία, διεςγαμμένον, ποικίλον, αἰ διεξόδουτον. αὶ τῶτο ἐςιν πὸ ΝΜ 
πυρα Σ ἰδεῖν αὐτὶ ὁ γϑιῶ βαλόμϑμος ψεύσοιαἶ, αὶ δόλους βάίψψαι, οὐνόησον ὅσοις ἔζι- 
χειρφ, ὅσης δεῖται ὁ ποικιλίας, ποίων λόγων πεστὰασμένων, πόσης δεινότητος. ὁ Ὁ Ὁ ἀλῆ- 19 

γειδν λέγων, εἰ πόνου, αὶ δυσχϑλίας, ἐχ «ἰ πνκρίσεως, εἱ μιη χόνημάτων, σὐοδνὸς δεέται 
τοιότυ, αὐτὴς καθ᾽ ἑκυτίω οὐκείνης “ἰφλαμπούσης. χαϑα ΝΟ Ζ ἀμορφα Ἃ 

σωμζδ πολλῶν ἔξωϑεν δεῖται “δι τεχνασματων ὁ Μ Ἐχιχαλυμμάτων , τίω πὸ τὴς 

φυστως ἀμορφίδυ συσκιαζόγτων, τὰ ὃ φύσει καλοὶ αὐζᾷ καθ᾿ ἑαυτὰ αἰγωγιζορϑμα 

λοίμπει᾽ ὅτω αὶ ὅχι τῷ ψευδοὺς ᾧ τῆς αἰληϑείας ὅθὴν θυρῷν, κὶ τῆς χαχίας ἡ τὴς Ὅρε- 15 
τῦς. ὁθὲν δίμλον, τι ὁ σο9 τὴς κολόσεως ἡ χακία τίω κόλασιν ἐπάγει, ᾧ “9 τῆς 
ὀμίιδυσεως ἡ Σρετὴ τίω αἰμοιζίω δίδωσιν. ὡασερ δ. ὀκεύνη ἐν ἑαυτὴ ἃ ἔπαϑ- 

λᾷ ἔχει ὶ τοῦ τῶν φεφόμψων, δυτω χαὶ αὑτὴ οὐ ἑαυτῇ πίω Ἰμφοίαν ἔχει ἡ από 
τῆς κολαίσεως, Ἅι γδ} ὁ ϑμομο χαλεπώτερον αἰ μδοΐίας Εἰς Φιμωοίας λόγϑν: 

δὴ σῦτοχαι ὁ Παῦλος “Μ᾽ ἡταιρηκότων μνηιονθύσας, “μ᾽ τίωὐ ὥραν τίω ἑαυ- 39 
τοῖν εἰ ποδιδὸνϑῥων, ἡ τὴς φύσεως «βν" νόμυς αγατφεπόντων, ζουυτίευ ἔφησε ἡμμωοίδν 

μεγίφην ἐἢ αὶ πσο9 τῆς κολάσεως. Αρσενες γ 3, φησιν, ἐν οὐῤσισι τέων αἰοριμοσιιίιυ 
κρυτεργαζομϑροι, ὶ τίου ὀυτιμιαϑῖθμ, ζω ἔδει τῆς πλόμης αὐτῶν, ον ἑαύθις ἀἰπολόμ- 

(λύοντες᾽ δὐδιμιαϑίλν τὴς αἰμϑοτίας αὐτῶν, τίω ἀσέλγειδυ ἃ τίωὐ ποραξιν καλώ, . 
Ἑἰρίωη (χὶ (Ὁ Ἰσραήλ. Εἰς δὐγῥω (Ὁ λόχον κατέκλεισε, τοιαύται γὺ αἱ 2 "᾿ 

τῶν αἰ γίων" ψυχαι᾿ ᾿Ω τὺς “ὐ Ῥαινέσεως͵ κὶ τῆς συμιξυλῆς, τίω ἐυγίω παρϑτίϑέασι, Ἀν 

μεγίζην συμμαχίαν Ε ἰσαϑυσαι τοῖς ἀκούσσιν. Εἰἰρζωζω ἢ οὐ ζύθου, ζύτίω μὸ- 
νὸν τίω αἰαϑητίωυ, »λὰ Ἂ τίω ζωύτης ὑψηλοτέραν, ᾧ ὅθεν αὐτη τίκΊοται, λέγει" ὶ ἔυο 

χέται, ὡςτ μεὶ τασιαΐζειν τίου ψυχίω αὑτίω «σοὲς ἑαυτίωὶ, ὟᾺὌ παθῶν (ὃ) πέλεμωον 

ἐπειστίχϑυσαν. ζαυτίωυ δὴ καὶ ἡμεῖς τέων Εἰρωυζωυ ζυτῶνϑρ, ἥα αὶ ὝὙὨ ἐπηγελμδιον 49 
αἰγαϑῶν διυυηϑίϑμ τυχεῖν, γαιρατί ἢ φιλον,ϑεϑπίᾳ τῷ Κυρίν ἡγϑμ]ησῶ Χοιοο, ᾧ΄ 
κ᾿ δύξα αὶ τὸ κροίτος Εἰς (ἦν: αἰωγας “ἿΜ' αἰώνων. Αμάυ. 

“ 
Μ. 



Εἰς (δ) ρκει ζάμ. γϑὸ 

Ἰκω μέ. ΤῈΝ ΤῺ ΕἘΠΙΣΤΡΕΨΑΙ ΚΥΡΙΟΝ ΤΗ͂Ν ΑΙΧ- 

πω μαλωσίαν Σιὼν, ἐδνϑηρδν ὦ ὡσει ὶ αὐὔϑαχεκλμϑροι. Ετερρ ἐ ἐρ- ἥ 
ΝΝ μξιυθυτής Φησιν,. ὅτὰν Ἐχιςρέψῃ Κύριος τίω αἰχιφλωσίδν, ἐσδι. ῃ 

4: μάθω πο δακεκλύρθῥοι. 

ΒΟ τῆς αἰχμαλωσίας ὄνομα, ἀπλοιῶ μδ ὅ61 χ . πίω φέρφο- 

; δὐἰν,ἔχει ἢ πολλαὶς ζρ αὶ ὠὐνοίάς. ἐς! ΣΡ ν᾿ Ὁ μλὶ αἰχμαλωσία, 

ὡς ὑτὸμ λέγῃ Παῦλος, Αὐχιμἀγωδιζοντες πὸρ νόημα Εἰς Χαει- βιΚορ ..., 

σὺν ̓ἔςις κακὴ, ὡς στὸ λέγῃ, Αἰχμιἀγωτεύοντες γειυαικρίφια, β.Τημκγ.ς. 

σεσωρθυμδύα αἰιδρτίαι᾽ ἐςιν ἡ γονὴ, τὐϊὸ ἐ ἧς φησι, Κηρύξαι αἱ αὐγ.-- Ἠς ξαια, 
μἀγωζοις ὁ ἀφεσι ̓  ἔφ! ἡ αἰαϑητὴ ω ἘΞ Ὰ τῶν πολεμίων" χαα 

Αὐπωτέροι: δ ἡ προτέρᾳ. ΘΑ μκ ἡ ν γομώ πολέμν τίνας λαύιντες ὲ φείδονται ́πυλ- 

Λόίκις τῶν Εἰλυημμένων, καν Ἐχιταάξωσιν ὑδροφορᾷ, ξυλοχοπεῖν, κἀν αὐποφόρας ποῖ- 

15 ἦσωσιν, συϑἷὲν Εἰς τίω ἡψυχέω πϑέθλαψαν᾽ ὁ 5 «ἰπσὸ Τῆς αμδρτίαρ ληφλεὶς αἰχμα:- 

λωῦς, ἀφειδὴ οὐ βαρξαρον δέασοιναν κ]ώται Εἰ ᾳᾳ ἀτιμότατα, αὐτὸν “ἦν ἐ ἐργῶν και- 

(φόρεσε. υ ἰγὸ οἶδε φείδεοϑαι συ τὲ ἐλεᾷ αὕτη ἡ τυρρινίς. ἄκουσον γϑεὦ πῶς ᾧῷ 

ἀλιον ὐ τουλϑίπωφον Ιύδϑν λφΟούσαει αἰχμμοίλωτν οὔκ ἐφείσει"» , δλλ ἐποίησεν 

ἱερόσυλον, παροδοτίοωυ ̓  Εἶτα μτ' ζ τὰ αἱ μδδοτίδν λρέσαι, Εἰς λιαΐξον αὐτὸν ἥγατὰ 

ἐο δΨ Ἰδαίων, χ "ὠπεκοίλυψε τὸ πλημμέλημα ᾽ αν" Ι ὅδὲ ὅτως ἀφῆκε καρπωσαοϑοι 

ὃ ἐκ τῆς μετθμοίας κέρδορ,αὐλλα αὐξλαπηγαγε τῦς μετϑμοίας ἔχι βοϑχον ἀγαγϑύ- 

στυ. τύραννος νὰ» δοῚ λεπήπενοξ ὑχιτώῆεσα Ὠπταγματὰ Φ καταιοφμωνσοι (δι ὥς 

,ἰχοαχουονίᾷς. δ[9 χαλώ φϑϑγωμϑν κα πολλῆς απουδὴς τίου δεασοτοίδν αν», 

ἡ πολεκκῴμϑυ αὐτῇ ὑ " μηδέποτε χαταλλαηω θα καὶ ἐλθυϑερωϑέντες υϑιίωμδν δχὶ τῆς 

37 ἐλῥϑεείας. Εἰ ΝῚ ὅτοιβωρίαρων ἀπαλλαίλύτες ἐϑμογο υ οὐ δακεκληρϑμοι, πολλῷ 

μάλλοι ἡμᾶς αἰ εδοτίας ἐλθυϑερωλοζαε χρόρειν δὲϊ κι ») σκιρτὰν Ἂ αἰείγάτον ζατην δια.- 

τρφΎ χ ̓᾿ηδονίω, ὄλλῳ μὴ ̓ λυμαίνεοῖ, μηδὲ ϑολοιῶ αὖ τίωυ πάλιν τοῖς ἀΐδις Ὄληχει- 
ἐϑιυζς κοιχϑις. ἐλνήθημϑν ὦ ὠὡσει ἱ τ Ῥακεκλήμθμοι, τοῦ Ὁ υϑὲ λοι ἐρμιδυνξυταὶ, 
ὡς οὐυπγιαζὀμῦμοι, ΕἾπον᾽ ὁ5 ὁρᾳϊος, γωαλεμίμι. Φ δεῦθι, ποβακεκλήνθμοι; ὀϑα.- 

30 παύσιως ἐσιλνοϑηνϑι, Φησιν, δἰ φοφζίωνς, ἡδονῆς. 
: ΤἸὸπ ἐπλήοϑη χαφϑς ὃ φύμα ἡμλμικὶ ἡ γλαίοσα ἡδέα ἀγαλλιάσεως. 

3 Τῦτ ἐρρόσινο ὧν τοῖς ἔθνεσιν, 4 Ἐμεγάλιως Κύριος τοῦ ποιήσαι μετ᾽ 

αὐ, ἐ ἐμεγαίλεως Κύρμος τῇ ποιῆσαι Αϑ' ἡμῖν. 

Οὺ μίχρᾳ ̓(ωτελᾷ “σεῆς βελπίονα μεταιξολίω ῶ χαύρειν ἔχὶ τὴ τῇ ἀπαλλαγῇ τὴς 
44 αἰχμαλωσίας. κ) φε χεῖρα, φησίν, ἴχι τούτῳ! ; Ἃ πατέρες ὧὡ σότων, ὅτε " ὠπηλ- 

λάγησοι τὴς Αἰγύτῆν, κ αὶ ὧκ τῆς δυυλείας κείνης πσοὸὲς ἐλάυϑερλθν μιετέησειν, ὑπὸ 

ἐλάτης δ γνωμοσεωύης [ ἀδοῖς ἐγγζοι τοῖς αἰγαϑοῖς, ἐδυσχέραινον, ἐχαλέπταμνοι, ἀ- 

Αύογτες διοτέλφιου. Σλ' ὕχ ἡμεῖδ) φησιν, δλλαὶ χαίοϑνϑμ χὰ! σκιρτωμᾶν. λέχϑυσι ὃ ὃ 
ᾧ τίω αἰτίαν τῆς χαξϑ. "Ἴ μόνον, Φησὶ, ς δοὸ τίω ἀπαλλαγάω Ὁ» δεναν χαήοραϑι, ΩΥ 

40 γιὰ  ὀγτεύθον πότερ Εἴσονται τῷ Θεοῦ τίου σαεύνοιαν τίω κὐξιὴ ἡμᾶς. τότε 2, Φη- 

σιν ἐρρῦσιν ων τοῖς ἐϑνεσιν" ἐμεγαίλεως Κύριος τῷ ποίησαι μετ᾽ αὖ ̓ ἐμεγάλεωε. Κύ- 

" ριος ηῷ ποιῆσω Δϑ' ἡρδμ, χα ἀπλώς ὁ ὁδιπλασιασμόρ, παϑόχειται, αἰλλ᾿ ἔγεκοι τῷ ἐμ- 

φιωῦαι τοι πολλ ἰωὺ αν »ῃἣμ ὦ ἔρον χαροίν. ὃ ὦ γὸ ΤΨ ἐθνῶν ὅ81 δὴ μα,ὃ ὃ αὐτή πά- 
λη. 
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λιν. ἢ ὄρφι" Οὐκ Εἶπον, ἔσωσεν ἡμᾶς, συσὲ ἀπήλλαξον ἡμᾶς, ἀλλ᾿ ἐμγαίλωως, ὃ παὶ 
εαδοξον,} ζὴ ϑαύμιατος γέμον ὀχ τῆς, ᾿πσεϑσνγϑείας τὰ μεγάλαι παρ δατῆσαι βελί. 
ὑϑιοι. ὁρᾷ διὸ ὁπτερ Ἔξλό,ϑν, ὁζν τῷ ἐαγοὺς τοῦτα ἡ οἰκϑυμδέη ἐπευδυύετο, καὶ Κ᾽ ἀπαρρμέ- ζω 

γῶν αὐ Μὰ ἐπόμαχϑρδων. ἡ αἴοδὸς, αἰτὶ χή χήρυχος ἐγίνειο. ὦ Ὁ» αὐτὴ ἡ φή με 

αἰϑ ήει πορμταχοὺ, πᾶσιχαᾳταδνιλον πποιούσο, τῷ Θ)εὉ τζωὼ φιλαν,ϑενπί αν, ὅτι μεγοὶ λᾳ αὶ 

ὁ αὐδάδυξα ὦ ὡς ἀληϑαῖς ἦσαν τοὶ αὐθὶ αὐεᾶν' »ολμοημϑῥα ϑαύματα. αὐτὸς »» αὐζξὰ 
ὁ κατέχων Κύρος αἰφηκον, συ οίδνος πὐβακαλέσαιντος, Φ σέγος δελέγτορ, αἰλλαὶ πὸ Θιεῦ 

τίω ἐκείν δχρνοιδν μαιλφίξουτος᾽ χα Οέκ ἀφῆκεν ἀπλώς, ἀλλά μ(' δώρων καὶ ᾿ ξοίς 

ων. ἐδνηγεμὸν θὐφραινουϑμοῖ 4 Ἐπίφρενον, Κυρμο, τίω αὔχιᾳλωσίδμ ἡ ἢ- 

δι; ὡς χοιμαίῤῥους ΦΨ τωὐτὸ νοτῶ. ἴθ 

Πώς Ῥρχόμϑμος τοῦ ψαλμοδ, ον τῷ ΓΩπφρέγαι Κύριον τέων αἰχμαλωσίαν Σι- 

ὧν, Θἶπιν᾽ οὐ υϑει ὃ , Ὀχίφρεψον, Κύριε, λέχει, ὡς αἰδὶ μέλλοντος Δἰσλελόμδμορ; 

μάλιςα, Ὁ» Εἰς νῦν ἡμᾶς πόσαι ὁ ἕτερος ἑρμέμνῷ τὴ τὴς, οὐκ ἐν τῳ" ̓Ῥπρρίγαι 

Εἰπὼ, αλλ στὸν Ἰληιςρέψῃ" ὁ ὁΤί ξρχίω τ οξᾶγμα ἐλάμῦδνε, καὶ Οένκ ὥγασρν- 

οἰμίοις ὃ πᾶν χατωρϑώϑδη, αἰ)λαὶ πολλαὶ γκοῤνασιν αὐ ὀϑαίξαστις. ἡ γὸ ὁ ρϑτη τῇ 
») δευτέρᾳ, χα τεΐτη γέγϑνε. τοῦ» Ὀίνιω δ6ὴν Εἰπεῖν, ἢ ἢ ὅτί δὕχεται ὀλόκλνθον δνώοϑαι 

τίω ἀπαλλαγάύ. » ὺ γὺ πολλοὶ ΤΜ Ἰνδαίων ογαπο μεῖναι ἐξούλονη» τῇ χθρᾳ ἢ ἤβαρ- χ (μὲ 

(αρῳ. δ χαὶ μετ ̓ἘῬπτάσεως τῶν δνίοϑαι πογών, Ἰλίφρεψον. τίω αἰχμαλωσίαν . Μ᾿ - 
μδίν, Φησιν, ὡς χειμοίβῥοις ων τωδς νότῳ" τυτερί, μῇ "πολλῆς τῆς ῥύμης, μῷ' πολλὺς 

τῆς σφροδροτηήος ἃ ὠϑώνκ υ χατεπει γῶν. δ ἀξ ἔτερος ἑρμιδιυβυτὴς ὦ αὐτὸ τῶτο δηλώ,, 19 
ὡς καιτοιβῥοίας. Θἶπο ᾿άλλος, ὡς ὀχετοι ̓άλλορ, ὡς ἀφέσεις. 

ό Οἱ ασείροντες ων ϑαίχρυσιν, οὐ ἀγαλλιάσει, λαεμοῦσι, 
Τοῦτο Εἴρηται αὶ αἰ ὃν Ισδαίων, πολλαχοῦ δ᾽ ἂν ἔχοι γθονν χαὶ ἀλλαχοῦ λές 

γέοϑαμ. ζιοῦτον γδ ὴ ρετὴ, ν᾽ πόιων Ἀαιμαγοᾷς ἐχειζς, αἱ μοιξαῖς᾿ ᾧ διίημας 

Ὡρότερον πρύμιψειν καὶ ζαλαιπωροϑαι, χαὶ τε ζητεῖν αἤεσιν. ζὺπ χὸ πὸν- 19 
(ρὺ καὶ ὧν τοῖς βιωτιχϑὶς (ὐμθάμον ἰδὲ! ἧς δῤ. ΚΟ δὲ ζὗτο καὶ αὑτὸς Ἐὶ 

ζωτα ᾧ λόγρν ἡγαὴν, Ἐχι ἀσῦρον λέγω χαὶ ἀἰμητον.. ὥασερ γλδυῤὸ ἀπείρων πες 

ν΄ δέτε καὶ ζαλαιπωείας Ἂ ἱδρώτων καὶ ᾿ χειμδίνος, ὅτω καὶ ὁ τίω ) ϑἰρετέω ματι. 

. σγοὶὲν οἱ ουτω “δὲς δὐεσιν ἄχονσον, ὡς ὀῤϑένπος. ὧν» δὲ τοῦτο σιν καὶ 

τιρλιμμδίμω κάλεσε τίω χσδός Ὡρετίω Φέρεσαν ὁδὸν ο Θεός" μάλλον) ἣν [τι Ω .ῃ 

ϑρετῆς μόνον, λα κ ̓ ᾳᾷ βιωτικα πράγματα Ἐχίπονα, κουτεσχθύασε, αὐτὰ ὶ πολλῷ 

πλέον. δ, τε αστίμων, ὅντε οἰκοδὸ μϑὲ}} ὁ ὀδοιπύρρο,υὁ δρυοτόμος, ὁ χοιογτέχρηο, πᾶς 
οϑενπορ,Ε μέλλοι τί καρπούοϑαι λβιίσιμον,πονε δώται Ὄ ὁ ζαλαιπωρίας. . ὁ καϑά- 

περ φᾷ ἀσερίίατα, ὑεῖῦμ) δεῖται, ὅτως ἡμεῖς δαχρύων' ἡ ὁ χαϑούπερ ἡ ἡ γὴ Ὁ ὅ τέμνε, φεί- 

αἱ ἔχω ὼ ̓αϑαυρῥηγνυοϑαι, ὅτω ὃν ἐ ψυχῇ αὐτὶ δικέλλης δεῖται πειρᾳισμαῖ αὐ ὁ ϑλί ὧν, Ἶ 

ἴα μὴ φέρη βοτόμας πονηξϑὶο, ἴα δ σκληφθν αὐτῆς μαλθτ]ηται αι μὴ σκιρτᾷ, ὸ 

ἢ γ “ἢ ̓ ἐργαζομϑύν κῷ' πολλὴς τῆς ἀκφιξείας, δὲν ὑγιές Φέρει, ὃ τοίγων Φησὶν 6 πῦ- 

φήτης, τούτο ἔςιν᾽ ὅτι καὶ μόνον ἴχι τῇ ἡ ἀῤόδῳ δᾷ [χαίρειν διαὶ καὶ ̓Ὅπτί τῇ αἰχμαλωσίᾳ, 

ὅλύωῦ  ἀμιφοτέρων χει τῷ Θεῷ ὁμολογεῖν, ὀκῴοΐζ ΜΚ Ἄν) ἀπύρρ, τς ἢ  ἀἰμητόρ, τς 

ὥασερ. δῶ ὡ ασείρυντές, Φησι, πονοιουτες Ὡσολαύυσι }} πυοϑσύδων μῷ ̓Οὐτα, ὅτω 49 "μη; 

ὺυ ὑμεῖς, ἡνίχᾳ ἃ ἄπρειτε, τοὺς ασείρονζῷς ἐμιμεῖοῶς ταλθιπωρφύμϑμοι," ϑλιζομε- “ 

γι, ῷ χειεδέία,ς ᾧ πόλεμο φέροντι, τίω ((ἱωνέφειαν, τ Χρυμῶν, ϑαίχρυα ὀκχένι, 
ὅπερ γδνῥ ὅ61 τοῖς ασέρ μασιν ὑετὸς Ὑϑηο τοῖς ϑλιξορϑροις ζῷ δοίκρυα, ΔΝ ἰδού, ψ" 

.--- 



Εἰς (ὃ μα΄. Ῥάγα. 8οι 
Μιαύνων ὠκείνων ἐἰπελάόίδοτε τίου αἰμοιζίω, στὸρ ὅδ λέγῃ; 

7 Βαλλόντς (δ ασέρματοα αὐταίν, 8 Ἐρχόνϑροι 5 ἡξυσιν εἰν ἀγαλλιάσει 
οἤοοντες ὰ δράγματα αὐτῶν, 

Οὐ δὶ σίτν ὀζελέγε), ἀλλα αἰδὶ ραγμα πων, πτωδόῦων (ὃ αἰχροατίω μὴ 

, 5 ὥλύεν ἐν ταὶς ϑλίψυσι. ὥασερ Ὁ» ὁ ασείῤων ἔχ λυ, κα πολλὰ τὰ Φορτίκα ῇ, 

ἀφοραῖν δ ’)ς ταὶ λήϊα τοὶ κορδτα ᾿ ὅτως σύ οὲ (ὃ ϑλιξέμνϑμον δυσεραίνεν χοῦ, καν 
πολλὰ τὰ λυπήφοι ἡ, (δ) αἰμητὸν ἀνα νϑῴοντοι, τίωὐ κτοόσοδον τίω ᾿ξἰπὸ τῆς 9λ Ἄψεως 
γιομϑῥίευ εὐγνοομῶτα. ζαῦτ᾽ δῶ ᾧ ἡμεῖς Εἰδύτες καὶ τρ ϑλίλψοως καὶ Δ Ὁ ανέστως 
διλσῥιτῶμϑῳ τωϊδεασότη. Εἰ γὃ ὁ Αἱ φἴφορα ταὶ γινόνϑμα, αἰλλαὶ πποϑς ἕν ἔκαφον αἷ- 

20 πϑρ τέλος ὁρᾷ γώασερ ὁ ασὐρος ἢ ὁ αἰ μκητὸς ἂν φέρω ϑν ζβ ϑλίηψης ναίως ὐ δ)γα.-: 

οἶκως, ἢ Φιὠξὠέσεις μετὸ δοξολογίας, ὧςε καὶ Μ᾽ μελλόντων Ὀχιτυχεῖν αἰγαϑών,χαΐξμτι 
. χα φιλάν, ον πία τῷ Κυρίν ἡμδυ! Ιησο Χοιςού, ᾧῷ ἡ δύξα, χαὶ ῶ χρφτος Εἰςτους αἰ- 
οὗγας ΔΜ αἰώνων. Αμώυ. 

ἀφ άμ. κα. 61. ἘΑΝ ΜΗ ΚΥΡΙΟΣ ΟἸΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΟἹ- 
κον, Εἰς μα τίω ὠκοπίασαν (ὦ) οἰκοδὸ μοιῶτες. »γ, Ἐδὼ μὴ 

Κύρμος φυλάξη πόλν, Εἰς μάτίω ἡγρύπφγησεν ὁ φυλόίοσων. Εἰς 
μάτίω ὑμῖν ἔξ! Ὁ ὀρεϑ ρίξαν. 
3 Ἐγείρεοϑε κΩ ὃ καϑηοϑαι. 

20 

ΟΝ Ὑτορὸ ψαλμὸς Εἷς τίω κατάςασι ποραγμαάτων ἢ μετὰ Ὁ 

Ἷς ἐπϑμοδὸν ἐἴρηται. Τὴ, 2.5} τὴς αἰχμαλωσίας ὠπαλλαΐωτες 
αὶ ὁκ τῆς βωρξαρυ χώφϑις ἐπθιμελ΄οντες, ἐρείπιον χατῶ λαίοντες 

. ͵ Ν ΄ δ᾿ ͵ 2» -ς ..» 
τίω πολιν, ὁ ᾧ τείλη Τ᾿ πύργων ἐῤιμμνα χα μοή, ἐπελείς. 

θ9έων ἐγείρειν, πολλοι! ἢ πολλαχό)εν θχιτίϑα ϑιοι διεκώλυον ὦ ἐρ-- 

Ἂ Ὁ Ρ ΚΝΑ 219), Φϑονοιοῦτες τῇ ἢ Ισδαίων θύημεοία, τὺ δεδοικύτες αὐτῶν ἰὼ 

Διατραγίν, Εἴἶτω τύτων γινομϑίων ὁ χρόνος ἐπείξεν, ὁ ἕρσϑτος ἐτοίοετο φόνος, ὡς 
αἱ ἴῷ πεοσαροίκοντα ἔτη αγαλω ϑίεναι εν τῇ τὸ ναοί οἰκοδὸσί ὅπερ δῖχυ να Ἰσδαιοι 

“μ.« ἂ.,"΄- Ι ᾿ εἶν ν ᾽ ͵ ει κπὸς ») νι" 
δυλοιουτες ἐλέλϑν, 'Τεοσουροικοντὰ Ὁ εξ ότεσιν ῳκοδὸ μη, ϑὴ οναῦς (τ΄ ,5 «ἰδ ὸ τῆς κῶθϑ9- 

30 τέρας λέλϑντες οἰκοδὸ μιῆς "τῆς ᾧ Σολομδυτος, λα αἰδὶ ζώτης Ὁ ὕζερον ὧ μα τῶν 
““,.) . τ ΔΤ δ δο ιν ἢ ! 1 ! : » Περσῶν αἰπαλλα γῆς )έπεὶ δξζυ πολὺυς ἐτοίξετο γθοιος, Ὁ ναοῦ ᾧ ὃ πόλεως καὶ ἢ τειχῶν 

οἰκοδὸμσυμδύων, γτουδούζων αὐτοιὶ ἐδ ( Θεὸν καταφεύγεν ὁ πσδοφήτης, ζῦτα δι- 

ἐξέρχεται, δεικψυς ὅτί πόϑτω Εἰκῇ ὺ μώτίω Ἀλ ἐαν μῆ ̓  ΟΝ πῷ Θεοῦ βοπὴν ἐ- 

“πιασώσωντοι. αἱ »ὸ δὲ μόνον Ὁ αἰχμίᾳλωσίας ἀπαλλαγώσαι, δαὶ Ὁ αναφῆσαι τεῖ- 

33 χος ἀπαλλαϑυζως ἰδεύύατον ἀνϑυ τὴς τῷ Θεοῦ βοπῆς. κα τί λέγω τειχῶν ἀγώςωσιν 
ὡς ΟΙΧΚὸ }) , [) αὖ χαὶ  ἘΤΙ ἴσαν υλάξζω ας ὁν-- πόλεως οἰκοδομιδω, δλλ᾽ σϑοὲ ϑυουθῥίω αὐτίω χαὶ ἀχδτιοϑν ζαι ἰις δὺ 

2 ΄Δι,, 2 “" -“" .ἡ.3 ᾿ 
γα Ὁ ἂν, ἐκείνης ἠρημωμϑῥος τῆς συμμαλίας. ζωτα ὃ θλεγέ, αἱ αὶ πότων αὐτοῖς 

[ ᾿ , ε [ “ Ι! « 

πάλιν ἐπὶ τίου ἰντν πείθων καταφεύγειν ῥοττζω, ὧςε μὴ τὴ ἀνέσει γίνεοϑα! βαϑυ-- 
! ΩΝ Μ ᾽ Ν , 7» ᾽ »,.3.}» 

,. Μοτερφίς, “.σ' Ὁ» τῷτο σὲ αἱ ϑρϑον ἔδωκεν οἰδοϊς τὰ αἰὐγαϑώ, αλὰ ἠρέμα 
ι Ὶ « “ 

ἡ 49 χα κατὰ ἐμίκρφν, ινὰ μῆ “σοὸς τίω πὐρϑτέραν παλινδρομιήσωσι πονηρίων τὴ 
ἢ ῳ 3 “ ᾽ ᾽ »,.“7»ν͵κἨμχι"» ᾽ ᾿ λ 

λχίζῃ Μη κακδὼ αἀπαλλαγη ᾿ ἀλλα χαὶ ον αὐτῇ τῇ δόσει ὙὝΝ, ἀγαϑων ἢ αὐςὧν: 
« ͵ “" ] ,, -“ 2 7 ᾿ ι ἐς 

“πϑέμίμφησκε, τῇ ὉΜ πολεμίων ἐφόδῳ διπνέκως ἀἰφυπγίζων αὖ τίω βᾳ)υ-- 

μίδν, Εἴρηται (ὃ δῶ καϑολικῶς ὁ λόχος, τίωυ Ὡὐρχζωὺ ἢ πὸ τὴς αἰ πσοϑέσεως ζωυ-- 
᾿ τῆς 

ἴων. βικ, 
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τῆς αἴλυφε. δὲὶ Ἢ" αὑτὸν ἐφ᾽ ὡπασιν αὐβμόζεν, δχ ἵα ἀδῷὶ ῥᾳϑυμδιῶρ, ὑδ' ὕα ὑγροὶ 

κείῶθα, δολ α "ὦ ἑαυ δμΜ ̓Εἰσφέροντες, Ὁ “πὸν πὲ ᾧῷ Θεὸν ῥίκυ]ωρδν, δέλπι. 

δὸς τὴς ὠκείνε αἰ σπϑυτὸς ῳ πασιν ὠκκρεμιανϑιοι. ὥασερ Ὁ οὐκ ἔνι, τῷ Θεο μὴ 
βονϑοιώτος, Εἷς τέλος ᾳ πράγματα ἀγαγεῖν, ὅτω καὶ ὁ Θεὸς βονϑή, πρηιώζς, 

ἀὐζις ἡ αὐαπετῆωκοζᾳς Οὐκ ἐν τί τίλοις ἔχιτυγεν. Εἰς μαυτέων ὑμῖν ὅ21 ὦ ὀρϑιί- 5 
ζεν. ἐγείρεανε μ᾽ "ὃ καϑλοϑορ. ὅτερρο, βελδιυύσσι καϑηοϑαι " ἀλλος, ογίζωσι τῷ τὸ 

κα ϑϑοϑαι. ὃ δ λέγ Οιούτον ὅ61᾽ καν αἰγφυπνῆτε, κῷν «ἰῦὸ πίω) ἕω διεείρηνϑε, κα 

βραδυητε ΦῸ» Ω λύάπειύεοϑαι, ῷ πόώτα, χαιρϑν Εἰς πῦνον ὑζαλαιπωρίανδε- 

πϑυώντες, ἐν μὴ τῆς ὀκφ)ον ̓ἀἰπολαύσιτε ῥοπῆς, ζῷ δ, δοόπνα, πείγτω οἰχήσεται, χαὶ 

τὴς Ὡυουδὰς ζωυτης συ οδὲν ἔςαι σιλλέον. 1ο 

Οἱ ἐαϑίοντες αὐῤτον ὀδυώϑης. Τούτο λέγει, δεικψες ὅτ Ὠλίπονον ἐξζωνβίν, ὁ ὁ- 

πλίται ἡὸ ὁ οἰκοδόμοι λνόμϑροι. καὶ Ὁ ,ὸ τῇ τῇ μιᾷ χϑεὶ κόφινον ἐδώταζονὴ ἢ λίθον, ἂ πῇ ἐπρα. 
ΑΜ ἄχαιξαν, Εἰς τὸ οἰκοδὺ μέν κ' ς πολέμεῖν ἑαυτοις δἰ α!εϑιώτερ" ὲ μῷ ̓ἄασίδων (ὧς 

᾿χάλικας (ἰωεφόρϑιω. ἨΝ δ. "ἀτειχος Ω ἡ πῦλις τὸ γεγυμνωμδῥηνζας αἰϑούοις ἐ 
Α ἐλπῖδα ὴὝὋϑἢ᾽Ἔ πολεμίων ἐφόδοις καϑ' ἐχίσην αὐ πυοτήθυοντες ὦ, ὥραν, ὡπλισμένοι ("5 “πρ, 
τί "αὐἰθκέξαλλον, καὶ ξίφη ὸ αἰασιδὲς καὶ μοίχαιφαι αἰδέκεντο, αὶ πῦῤρωλεν σχϑποὶ τ ἧνων,. 

ἀδηδλον αὐδὴν αὐπαιίελν. οντες ἐφοδὸν, κα » σαλπίζοντες, Εὐποτεηαϑοντο αὐκῶν τὸ ποβ- 

ὧν Ἐχιόνζις λα καν ζωτω ποίδτέ, φησι, ὸ αὐῤτον ἐδυώης ἐοϑίητο, παγτα Εἰ 

ἡ μαΐτίω ἐςαι, ἂῤ μή "πίω αἰωϑεν ἐλιασασνεϑε συμμαχίδν. Εἰδ ̓  ὀκάνοι, πολιν ἴα 

ἀυαφήσωσι ἡ τείχη, Ὅσαυτης ἐδέοντο τῆς ἀνώϑεν (υμμαάχίας, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς ἢ 29 

Ἰλιᾷδν ἀρανον Φέρρυσαν ἐδαύοντες οδὸν. 
4 Οτὸρ δῷ τοῖς ξ ἀγαηΐοῖς εν ἀὐτύϑύπνεν, ἰδοὺ ἡ κληρφνομία Κυείν οί. 
Ποία αὕτη ἀκολουθία; πϑλλὴ ΝᾺ χ᾽ ὁ ((μνημμένν, τοῖς απολτίρρι. ο δγὸ λέγει, τοῦτο 

ἐσιν ἐλὺ μὴ (ἀ ἀυτϑ Θεὸς φὐἰϑίσχινπαγτα Εἰκῃ᾿ ὁτὸμ ὃ ἢ σὰ Ὁ ἑαυτού [ αἴϑάσχι, 

τῦτε καὶ ὑπρος δὺς, τε καὶ ἀγεσιε,ὴ ζωὴ κινδυυύων αἰπηνλαγῳδίνκαὶ ὼ ἀσφαλ εἴας γέμουσου. 33. 

ὅτὸμ δίχυ δῷ ἀὐριςυ, ὑπτον, τὺ λὐαπαιώσῃ αὐτῶν, “τὸμ Ὀὐποκρούσηται ὧν ἔχιζε, 

τὲ μογογοἰκδὸ μυήσεσι, τῦτε τέων πόλιν, ὲ μό ον φυ λσξυσιν, ὡλλὰ τα σοὶ πολλῳ ᾧ μείζονα 

λύήφονται. πατέρες ὁ ἐσῦνται παίδων πολλῶν, καὶ τὸ “ὃς θυτεκψίας ἀζος ἴλαιδωσει 

Οἴμεϑὺς τὸ σ᾽ καρποῦ ΤῊ Τὴς γαςρος. Ἑτερϑ9ς, Μιοϑορὸ ο ὀχαρπὸς τὴς γαφρίρ: τί 

ὅπ: τῦτο; μμιοϑ, Φησι, λήψοπται τίου δυστοαδὺαν. εἰ "ὃ και τῆς Φύσιως ἔργϑν τὸ γενό- 29 

μὰν ον, δὰ τῳ ὁ Θεὸς τὰ (δ ἑαυ νϑασχη, ἢ ἃ αὐτὴ πλέον δραμεϊτα( γὸκὶ κῦ, αὐτὴ 

τὴς ἀγωλων δείτοι ῥοπῆῃ) χα Ὀμάσει τ πλυθει τὰ ἐΤεροσύλυμα. οἕκ ἡ τὐτοις ὃ , {- 

σα! τὰ πὰς δυημεοίας μέγον,᾿ ' οἷον ον τῇ " οἰκοδομίᾳ, οἱ ῳ τῇ Φυλαχῇ, ἣν Τη ἡ δυτικψίᾳ, “- ἢ 

λα ὸ ἕτερ, πότοις ασξοσέςαι᾽ ἡ δεν ποῖα, ει, ἐ ἐπάγει λέγων" "Ν 

4. Ωσεὶ βέλη ον χειεὶ ι διυυατού, ὅ ὅτως (ὦ) υἱοὶ Ψ, ὶ ὀχτετναγιμένων. 33 
ἕπερος, Τῶν πεδιῦῖν. Φ Ὁ) λέγει, Οιοὗτόν ἔβην" Οὐκ ἔσονται οὖν ἀσφαλείᾳ τειχῶν 

μόνον͵ σεσὲ ον πόλει ὀχυρῷ, συ εἰν ϑυϑίωυίᾳ, ΥΜ παίδων, δυλὰ καὶ ὺ φοζεροὶ τῖς τολί- 
(μος, Ὁ ὅτω Φοξερφὶ, ὡς ᾷ βέλη (ον ω τῇ χειεὰ ἱ ὟὮ διωκΜ. αὐτὰ ἐὺ καθ᾽ ἑαυπι ν 
φοζερᾳ τα βέλη, ᾿δταν ὑπὸ ᾿δυναΐ, κατέχν.) θαίγατον ἀπάλωντα τοῖς Ἰχιούσιν. ὅτως . 

δζεω ἐσον.) Φοξεροὶ ἕτοι. ὅτοι, ποῖοι; (ὦ) οὶ τ᾽ ὠκτετιναγμμέγων᾽ τατέςι ἢ, ποτε ἡαϑινη. 49 
κότων, 1} πεπεδνρϑῥων. ἀνα μεμψήσκει "δ αὐδις (ἀμεχωρὶὶ τὴς «πϑοτίρμο δυσημε- 

εἰας εἰν ταί; καιρῷ τῆς δυημερλας, ἵνα, πάντοθεν αὐτὴ ὀρθωσῃ Ὁ τ ὁ δζρίνοιδν, ἡ ἐξ ὧν ἔπα- 

ὅν, Χὺ αφ᾽ ων ̓ἀπηλλάγησαιν, ὗ "δ ὦ ὧν δ ιπρλαυσύσι, 

χυήγψρς 

6 Μακάρι 



ὦ, 

Εἰς (ὃ μκζ. Ψ 803 

6 Μακαειος αὐ ,ϑράνπος, ὃ ὃς πληρώσει ΝᾺ αϑυμμ ἀὐτς αὐ. ν κφται- 
έυυ ϑήσονται, στὸν λαλαζσι τοῖς ἐχιϑεϑὶς αὐτϑ εν" πύλαις. 

Ἐτερος, Οἷς πληρώσει Ὁ Φαρέτγὰν ἀὐτοῖδξ αὐτῶν. Τυτές!, ὑτοῦν ἀϊοίραροσ. 

ἐξαι, δυώαμις σω ματος, Φόζος ὀἀῤύποιςος, ϑύπειδία͵ ἀσφαίλεια, πύλεως, κοίλλος ̓ νί. 

5 χὴ ὁ ὥφπαια ἐν πολέμοις. 89 ὃ μαχαοίζει ἀὐξις μέλλονζᾳς Ὡὐπολαύοιν ζτης τὴς 

δημεοίας. ἔσονται γ Φησι, καϑωσλισμένοι᾽ δλ᾽ Οὐκ οὖν τϑτοις μόγον ἱφῶν ὃ μα- 
καξισίζον, δρνν ΣΆ στί Οὐκ αἰααιιυ,ϑησεγται. ὃ κατα ευ ϑήσονται δ», φησιν, ὑτόυ λαλαῖ- 
σὶ τὸς ἐϑροῖς αὑτῶν ῳ πύλη. ποτε τούτο ἐ ε61: ζ9) μέγιφον ζϑπαιον, ἡ ω μιεγίση λαμναγό- 

τῆ, ἡ ᾿ φαιδρότης, ἡ ̓μαχᾳειότηφ. ὁυ μάλλμσι ἢ ὀνειδίζεοϑαι ὡς οὔκ υὐτολαύσαιντες τὴς 

τοῦ Θεῶ «ρονοίας,᾿ ὡς ἀαϑενη Θεὸν ἐ ἐλονετερ ἢ ὡς δυνατὸν (ὦ ὥ οὐκ ὃ Ὁ οἰκείων αἰϑρτημά- 

τῶν τίω σπθόνοιὰν τίω αὐταὶ Ταζαχρουσείμϑμοι" δνλὰ δὰ πϑύτων κορδίτες, ΧΙ πό- 

λεώς, δα τῶν τειχῶν, δὶ τῆς φυλακῆς, δ τῶν παίδων, ἀἰ τῶ τῶν ὅπλων, δζρα τῆς δυ.- 

γώμεως, οἵ ἐγχαᾳλυφ, ϑήσογται ὧν πολεμίας ὁραΐγτες, αἰλλα' μ᾽ “πολλῆς ἀπϑωτήσοι- 

τοὶ τῆς φαιδρότητος, νὰ ὠπιζόνϑνοι, μογαφρφϑνοιώτες, κοσμούμϑμοι ὧν πϑώτων τὰ 

το τῶν, σῷ Θεοῦ τίω χ' χὸ Ὁ αὑτῶν αἰπίλεψιν οὐδεικρυμδύα. Φ αν χεφαίλαιον τῶν αγα- 

ϑών,ᾧ τὴ τὴς μαιαιο τες ἡ κορώνὶφ,τὸ  δυυύα οἷ, λοιπὸν ἔχ τῇ πὺ Θέου (ὐμμαλίᾳ κο.: 

σμειοῦς. 89 δὴ ὁ ὧν ζαῦλα ᾧῷ λόγον κατέλυσε, παιδούων ἀπόνᾷς “ὧς9 Μά ἄλ.- 

λῶν ΚΝ ὀκᾷον τ' κόσμον Ὀχιζητεῖν, κα ΩΝ ἔχὶ τύτῳ φαιδριωώεοϊ. τότ τοίνιωυ ὦ 
ἡμεῖς ἱξ ζνλώσωμϑι, ἵ ἵγα, ὁ Μ αἰωνίων ἔχιτυ τυ ει} ἡ ἀξιωλῶμον ἐγαϑωδ, ν, χαίειτι Ὁ Φιλθν- 

1. ϑροπία τῷ Κυρίν ἡμδ Ἰησῷ Χ ολφού, ᾧ ἡ δῦξα ᾧ ὃ κρώτος Εἰς (ὅν αἰώγας ΔΜ) αὶ αἰω.- 
γῶν. Αμάυ. 

Τό. ρκζ. ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟἹ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ 

Φ Κύριον. 
2 

τς Ὲ Ρὰ αὑτὸν αντίϑεν Ξὴρχόρδινον, ἔα κατέληξεν. ὥασερ » ὁ ὁκᾷ 

τ δ᾽ τῶν αὐτὸς ἐμὰ καασιν, δ1| Ὁ ἐἰ καταισγουύον") τὠ! τ Δ Θεὸν ἔ"- 

᾽ χει βοηϑὸν κα χ) κ᾽ ἑαυ, ὅτω ἡ ογζυῦθα ἐντθῦ9εν “σξϑοιμια:- 

ζεται λ ἐγών, μαχάθμοι πόρτες Φ Φοθέρδνοι ἢ Ἐ Κύριον, καὶ πάλιν 
ἕ χαϑολικο ποιεῖται ῷ Ὕθλθν, ἀπ᾿ ὀκείνων λάξων τίου λϑρχίω 

: ΟΕ κι ̓καλώς Εἶπε, πόρτες, δυλον, ὃ ὅτι κάν δούλὸς Ἴις ἡ ΄ κα δὲ- 

αὐύτης, κἀν πένης, κἀν ζ σώμιαι λϑαπηρος, κα ὁφισοεεῦ, οὐνὶ τύτων κωλύει Τ μας 

᾿αρισμὸν τούτον ἔ' ἔχειν, ὃν αὑτὸς φησι, Μ ὦ ἄλλον, τὸν ψωνΝ ἡ πεπλασμένον, καὶ ὃ 

“πολλοί ἱ ζυλούσι, πολλω ̓((μελϑόνται μόλις: ποιεῖ" κα μη ἡ πόρτα (δράμῃ, ούκ δ 

39 δλθοιτὸ ὡς ἱμαχρίφλος αἶα δν,ϑούποις. οἷον τί λέγω" ἐαν , ὡς ἡ πλούσιος, » Οὐκ ϑιοχεῖ 

τῦτο αὐτῷ τσϑϑς κιθικριφασμὸν,διλλαὶ δεῖ Χὺ ὑσείον “σε σεῖαι. καν γηγὺ πλϑσιος ἅ ἡ, ὃ 

σὼμα ἢ πεπηρωμδμος, χωλῦνα χὰ τῆς μιφιχϑιξιότητος αὐτώ, ϑ ἘΠῚ πενουϑέων ρ᾿νά α,- 

ϑλιώτερος. “τολλοὶ ,ϑιὼ πλυτοιωώτες νόσῳ παλαίοντες τοῖς 3. ] φενωπτῶν χω- 

οιώζᾳς πόνζας μφκαείζυσι, κα Ὀς αἰϑλίους ἑαυτους ὶ ἐϊγνομέζασι μ'' ̓ νξίων ζλο- 

ἀὺ τῶν. πάλιν ὃ ὑγια μη Φ σῶμα ν πλύσιος ἢ, δόξης ὃ Ω) μὴ Ὡὐπολαυῃ, ἕτερον» κώλυ- 

μα παᾶλι. καὶ γῈ Εἰσί ἤμες χρήματα ἅ Χ᾽ κεδημδῥοι πολλαὶ ὁ δ σώμα αἰσγὲς ἔχοντ, 
νη, (15 ὀῤήχεςξα πα ορντες ἰσῶο ΝΜ διιωυαχείαν «ἰξεξεδληνϑμων, κα ὁ Εἰς φρατείδν. ̓κρ 

τασύρϑντων, φ μηδεμιας μετόχειν φμμὴς, ὃ ἀϑλιωτέρσε, πότων ἑαυτοιὶ ἐ "0: 
ΠΑ σιν, 



λυκζι μ᾽ 

84. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΒΙ͂Α 
μίζωσι, αἰ σοκύτγοντες ὧν πολλάκις δούλοις ἔγυσιν δὐπερωτέρϑις. καλὴη δὲ δὺξα ὥ 
Υ,, ὦ πλούτος, καὶ ὑγέια, σώματος ἀσφάλεια, ὃ μὴ φῆρῇ, Ὀλχηθυλθυόντων μυρίων, φθ)..: 
γοιώτων, βασκαινόντων, μἰσοιώτων, κουτηηϑοϑευύτων, συκοφϑμτοιώτων, πλύτων ἀϑλιῴ. 

τερρς ἔσαι λαγωού βίον ζων ὁ ζοιούηος, ὸ ζῳὶ σκιαῖς κἰ ποτῆθύων,  πόμζῳς πρίμωνᾷ " 
ον ὡπῇ αὶ χίωμὴ δεδοικώς. ὁ 5 ὁ τύτων μϑρ" ἀπήλλακαι, Φιλη.) κ᾿ ρα πλύτων, Ὁ κῸ β 

πόῥτα φέρη), οἷον, δῦξα, πλλούτος, αἰσφώλειω  Φιμυὴ (ὅπερ αἰμή 'χόμον (μωϑραμεῖ, 

Δλλ᾽ ὅμως κείαϑω τῳ λόγῳ ) καὶ ἀπτῆυτοι τούιω ζιῦτα 'Ῥλχηῤῥέη, ἡ μιηδὸν ἢ ὃ δ|Κ- 
κότον, δλλαὶ ᾧ ξμυοια δήμι, ἡ δόξης μέγεθος, ἡ ̓χρημκαίτων απ σία, κὶ σώματος ὡς. 
γεία ὶ ἀσφάλεια πᾶσα καὶ ὃ ἀχείρωτον αὐτωΐ (ἀωτρέχη, μορϑηρφὶν ππολλάχις (ωοι- 
χίσας ἑαυτῳ γωω κα αὶ διεφρα μένω, αἰϑλιώτερος πλώτων ΔΜ σὐεῖδν ὠκείνων ἐχόν τὸ 
“τῶν οὕ. ἐα 5 ὦ αὐτὴ χονφὴ ὡς ἡ  ΚῸ νοι αὐτῷ αὶ γνωμέων συμᾷαννη, ται δία ΚἸησεί. 

μϑᾶμον φαύλᾳ, ἀϑλιώτερον φῇ πόύτων λῥαϊκη “Σ ζοιούτον᾽ ἢ μυγδ᾽ ὅλως κἸησείμϑμον, 
θρηνὸὶν καὶ ὀδυρεοϑαι. ὶ ὑπιύπερ αν ἴδ Ὧῇ δύ, δ οϑ»πίνων ις,πολλεὶς ὁ 4) τις κρημρύ ὶ 
“ἰδεῖ τάλλα λέγφννπολλαχις οἰκέτης μορϑηοϑς πτλύτο αὐότροψε καὶ (ἰμέχεορὰ ἐδὰ ὅτω 
σφαλερϑν ὡς Ὁ ἐν ὀμθρώποις κομᾶν ἰδ δχ ὁ Δ Θεὸν Φοδείμενος τοιϑτορ᾽ ὀνλα ἢ χυμξξ κι 
τῦτων ἀπηλλαγμόος ἐν γαλέων χαϑηται ὶ λινδβι, 1 ὄντως δρεπονϑμος μιουκαολύτητω. 
49, ϑαιτῶτοπόύτο χῆνα τῦδαδρακιϑὺ ὁ πσδοφήτης, τῦτον μακαοίζει μόνον. ὀκᾷ- 

«λΛ ιε ει (ἡ ΘὃᾷἃὉ Ι Ι , .,,23]} , »"» Δ 
γος ὦ γδθὸ μαχᾳθάσμος,ν μη πόρτω (μωδρα μων ἐκ ἐν ποτε φαίη μάλλον ὃ καὶ στὸν 
(ἀωδραμῃ, Ὅτε σαλεύεται “πὸ αὐνὖΕὖὦ᾽ ἐκείνων τῶν τικ]ώγτων αὐζών. ᾧ Ν᾽ ᾧ πλούτρ 
ἀπώλεσε, ᾧ γωνὴ πολλαχις ἔυμορφος κατέλυσε, οἰκεταίν ἧμος προϑέδωκε,υ παῖδες το 
ολνόνϑροι πατραλοῖαι κατέφησειν, ἡ ὁτῆρ ἐφιϑίω ξ ἰπτων, πολλαὶ πϑυταιχοθαν ἐχιίᾳ 

"σφόηεροι" ὀγζιϑα ἢ, κἀν πϑϑτω συῤῥέη τανανίία, υἱ μόνον δε εν οὐ οκολάπιι ἃ Ἀπ 
μϑικαολσμὸν τῶτον, διλλαὶ αὶ ἰογυοϑτερον εὠτὸν καϑίφησι ὶ ὀύδρειότερον. κἀν Ν᾽ πηΐα, ΄ 
καὶ ἀτιμία, καν πήρωσις σώματος ἡ, κἀν γωναικὸς μοϑηξία, καν παΐδες μαρϑηρϑὶ, 

καὶ ὁτίοιον Εἴπης, ὕχ αἰ ασυσκελίζει τῶτον ᾧῷ μακϑιρλσμον, Οὐ ος οἰ δασαλεύει. ἐγὸ 4 

ἐξ ὀκείνων ἔχει πίω Ἄμεπυ,να φ πα ὀκείνων σείη.) μὲ αὐ δασυρομόῥων, δλλ᾽ αἰωλεν Ν 
Ἱ ρίζϑυ κέκ]ηται, δ) 9 ἢ αἰχείρωτος ψϑμει. ἡ, Εἰ βόλεοϑε, ἐπ αὐτῷ πρραγμῶν μέτα χιμὰ 

ή τ᾽ ». 4 ! , 2,» ν ͵ , πῶ 
χειοίζωμϑν «τον πἰχί δοῦλος ζω ο Ἰωσήφ; ὅχε ξένος; ἐχί ἄπολις; ὀχιβαρξαρων οἰκέτης, 

“ὐϑϑτερϑν δὴ Σαρακηνών ὕξερον δ" Αἰγυτηϊωνμὐχὶ μοιηὸς νομίξεο»; ν χατη 4 "Ὁ " ἐγε 

ἐσυκφοιῦ ζη:ν δεσμωτήριον ῴχε, ἐγ ὥλυσιν φὐθιἐκειηορὶ δἰ τύτων αὖτ ἐολαψο; δα γο ̓  
ὀχ ταύτα Κα δῶ μάλιςα μακοίρλος ἑω. Ὁ ΝΣ δὴ θα μαςὸν ὕπο, τόρ ὑφιϑίωυ εἰπων εἶ 
εἰ μόνον συ νὲν ρα  λοίτήσται ὁ μιακριρασμὸς εἰντε θεν τε, δλλὰ ὁ λαμασοντερροὺ 
φωδρότερος γίνεται. Εἰ δ μηδὲν τότων ἔπαϑεν, σον αὐ ὥτω μαχάολος ἰω. βέλα ἢ 

ἐδν' σφοδρότερον ον χαχία αἰ στειψανζς Εἴπω , Εἶτα αϑρόον μετα λομδέοις “αὶ ̓ 

πᾶσαν οἰκοίνυ τίωὐ κακίλυ δἰποδυσα δος » τὶ τῷ λῃφοδγέρονεν ἀθλιώτερον ; δλ᾿ 9) 
αὐ,ϑρϑον ἀϑικαιρλώτερος πϑρτων ἐφαϑη ̓ χαίτοι μιυοάας Εἰργαίσα;» φώς. ὸ "ὃ φα- 

ρῷ κατεδικαξον, ᾧ τίωὶ ἐχὴ ϑανατον ἤγετο. πόρτες αἰτοῦ κουτηλϑραν, ὁ γόνος πα 

ζιθαϊλωρ καὶ ὁ βίος διδϑωιπόμην ο πονηρία," δλ᾿ ἐπεὶ βρᾳ Γ γόνῳ ) Θεὸν, ὡς μήν 
χοὶ Φοξη ϑέωσαι, ἐφοξήϑη, μακϑίθλος γέσρνεν. ὅτω ὦ ἡ πόρνη, χα) τὸ τίω ὥραν ἐμιπο. : 

ρβνομϑμη κ᾿) πᾶσῃ Εἰς ὕξοιν ασρϑκεινϑμη, δ ᾿αῦτο πόμτων ὅσα ϑλιωτίραν μᾶ- 49 

καρία κατίςη ᾧῷ Θεὸν ὡς δὲὶ Φοξηϑοισα. Οὐδὲν ) ὅ41 χακὸν, ὃ μὴ σξένυσν ὁ τῷ χὐωνι 

"ἢ Θεούφοζος. καϑούπερ δίχω ὦ πῦρ οἷον αὖ λαΐζη σίδηρϑν διεςραμμένον,ἢ ἰού πολλοῦ γ- 

μέντα, ὶ λώμησθ}ν ποδείκψυσι ὁ φαρρὸν," πἰπυσμῆχον, ἢ τελείως τίω Αἰθῆοθν 

ἀν! 
᾿ 



Εἰς ᾧ ρκξ. ῬΆμε, Β΄ ς 

αἰορδοῖ" ὅτω καὶ ἐπῷ Θεοῦ φόξος καὶ ὧν βεᾳ Τ γούνῳ παᾶντὰ ἐργάϑεται, ὦ τὸς ὠσπτ' αὖ-- 
πὖ βαφένζις “νεϊνὶ Ι ἀὖν, ϑοφ πίνων αἰφίησιν «ὑπσοσκελίζεαϑει. οέρ, αἰοϑενὴς ἰώ ὁ. 
Τιμόθεος; ὅχί διζωυεκῶς οὐ νόσοις ν ζωμρλαιπωρλαις ; τί δξίυ ὠκείνν μαχαθλὼ πρεν γ,{- 

ϑνε "18 ο Ἰωῦ, Εἰπό μοι; Οὐκ οὗν ποία ΚϑυτΈφΗ Ὁ ΟἿ οὖ αἰ πευδία;; ὅκ ἐν πληγὴ ἔρ- 

ς μιατοςχαλεπωτάτη; Οὔκ ὧν ὀνείδεσιν; Οὔκ ον ὑξρεσιν ; Οὐ εἰν λοιδερίως ; Οὐκ οὐ λι- 
μῶν Οὐκ ἐν ἅπασι τοῖς δύ, ϑοοτεῖνοις κοικϑῖφ ; ὄν ὀκίφς ἀπθϑτων αὶ πὸ μαχαολώτι- 

ὁ" γέλριεν. νὶ μόνον γὸ ὑδὲν τύότων ἰσυ ἐσκέλισεν; δλλὰ ὶ φερεώτερον Εἰργάσα"ο᾽ 
γωυΝ Ὁ «(Τ᾿ παντων κείνων ἐπέχει» αὐτῳ ὀνειδίζασαι, καὶ ὅμως [9 παντων ἔλαμιψι. 
ζωῦτ᾽ δίωυ ὡπὸμτα οὐννοων ὁ πσδοφήτης, μαχκάρμοι πάντες (ὦ) φοξύκϑμοι () Κύφιόν 

μέν, 10 Φησιν,ο  Οἰπορθυόυϑμοι εἰν τὰς ὁδοῖς αὐτῷ. μα γὼ μὴ νομίξῃης Ῥρχεῖν σοί ὃ 
φύξον, ὐϑοσέϑηχε Ὁ, οι πορϑυόμϑμοι οὖν ἢ ὁδοῖς αἰντῦδολοδν αἰμφότερᾳ, ὅτί οἱ φοξείμδμοι 
ὼ πορϑυόμϑμοι. πολλοὶ Ν᾽ πίςιν ἔγντες ἀχριξῃ, βίον διεφϑειρμϑβον, αἰϑλιώτερϑι παν» 

τῶν γελϑνασιν, ἵν δαυ μή ϑύξζη οντεύθεν ὁ λόγος ἐλέϊχε, ἐπήγανν ὦ πορθυονϑμοι -ῳ 

πῶς ὁδοῖς αὐτο, Ἴννες ἢ αἱ τῷ Θεού ὁδοὶ, δι ἤ ἡ κατ᾿ δρετίω πολιτεία 1] οἱ ζω της 
15 }»»» 51» Εἰς (ὃ ϑρανὸν ανιέναι, ' τῆς πόλεως ὠκείνης ἐχιλαξέοϑαι, καὶ αὐτὸν ἰδεῖν (ὃ 

Θεὸν, ὡς αν,ϑοϑίσῳ διιυατὸν χατιδεῖν. ὁδοὶ ἢ ἀντι λέχονται, Φ δὶ αὐννδἂθ ὅδιν ἐλθῷν 

πο Θεὺ. φύν Εἶπεν ὁδὸς, δλλ᾽ ὁδοὶ, δεικψυς τί πολλαὶ αὗται ἡ δέφορι. καὶ 

δζρ τϑτο πολλάς αὐ ἔτεμε, τῇ αἰφϑονίᾳ ἍΜ ὁδῶν ϑύκολον ́ πποιούν ἡμίν τίωω εἶσ. 

οδὸν. (Ὁ ἃ 25 “ΝΜ δύ ,ϑούπων ἐν αϑϑωία ἰαλθμπουσιν, (Ὁ 5 ὦ γώμω “9.- 
1ο φρέπουσιν,ἀ λλοι χερεία, χοσμοιτα ἢ (Ὁ ( ἴα πάντα ἀπεδύσαν»», (5 τὰ ἡμμ ση" 

αὶ οἱ (Ζ δὲ οροϑ βίου, ἃ διρὸ μετθμοίας ὀχ τῦτὸ σοι ποδλας ἔτεμϑν ὁδυὲς ἵνα θὐκέλως 
ἑδσύῃς. οὐκ ἰχώσας (ΤΡ ὦ λουΐζον χαϑαρϑν φυλοξαι ὃ σῶμωα; δυυύασαι δζρ μετα-- 
γοίας αὐν τὸ ποιῆσοιι κοιϑοιαθν, διυύασαι δζρᾳ χρημάτων, δὲ ἐλεημοσεωώύης. ἜΣ λ᾿ οὐὰ ἐς 
χες χρήματα» δ ἐπισκύδήεοϑαι δυώασαι “ὃ αἰῤῥωφοιῶτα, οἰπιένωι πτϑῆς  δὲδῳ- ἢ 

1: ΑΥΡΑΝ οὐ ποτήφμον διδὸγαι ᾧ ὁμωρϑφιον ποιὰν" ξένον, δυο πϑδέχεν ὀξολοις ὡς γ'- 1. 

δα, ὃ πάω ἘΔὶ τοῖς ὀδυυνωμϑμοις. αὶ ))Ὲ»" ᾧ το ἐλοιμοσιώη, Δλλ᾽ ἔρημος Εἰ ᾧ 
πίνης καιϑύλου, χαὶ ἱαϑενῆς Ὁ σῶμα ὡς μηδὲ βα δίσοι διεύαοϑαι ; Φέρε πούτω β λαφί-: 

φως ζῳῦτα ἡ μέγαν καρπτώσῃ “ μιοϑόν᾽ ἐπεὶ ἢ Λαξαρν τῷ ζω ὃ κατόρθωμα. σϑείᾷ 
οὐ δπὸ ̓χρημαίτων ὠκᾷνος ἐπεκουρησέ ἦμι, ποὺς γὸ, ὁ μηδὲ τῆς ὀῤαγχαίας βὐ πορών 

30 ξοφῆς; οὐκ Εἰς δισμωτήφιον Εἰσῆλθε. πώς γὸ, ὁ μηδὲ ὀρθούοϑαι διωναΐψϑμος Ὁ ὡς 
ἀῤῥωξφον ἐπεσκέψατο. σταῖς ))5Ρ, ὁ πυφλκοΐυϑμος τάςς Ὑλώοστωις “δι κιυυων; δλλ᾽ ὅκως 
ὦ τύτων χωεὶς ὦ βραζεῖον ἡρπάσε τω πάντα βμνάψως ἐνεγκεῖν, τω τον μδὲ ὦμον χαὶ αἰ. 

παν ρόπον θὺ ϑυκιμοιῶτα ὸ εὐτουφώδντα ὁρῶν, ἑαυτὸν ἢ ὧν Ὁ σύτοις καικϑις, καὶ μηδὲν 
οἰπεικὸς ῥέα ἢ ϑεγξακῆ. αἰ 9)8δὲ τῶ» τους κόλποις ἀπελοίμιδθνε τοῦ Αζρᾳαμα ὃ 

! ΤᾺΣ ῇ "᾽ν τ, (6 τ᾿.» 
3 μικροί Ο οδὲν αἰ ἐμείνον αἰ ϑνείνϑρος, Δ Φρ,99 ον ῷ πυλώνι Ὁ πλύυσιστοτε ἐρριμιμένος, 

ἣ (( τὸ Ὀσαῶτα. κατωρϑωκότος πατοκάρχου ἐςεφόμούτο καὶ ὀμηλϑρϑύετο χαὶ ἢ κύλο - 

πῶὼν ἀἐπήλαυε “ἦν ἐκείνε, σύκ ἐλεημοσιώας ποιήσας, Οὔκ ἀδικουμδῥῳ χεῖρ ὀρέξας, ἡ 

τὶ ξῴοις χἰπγυδυξρϑιος, οὐκ ἀλλο σϑοὶν χιδείξα οἵ, διωνθεὶρ, δι ον πᾶσι μόνον θ}.. 
πὰ ἡϑειφισαε,ὺ (ὺ τῆς κἰασομονῆς λαμιασδϑν αἰπενεγκῶν φέφόμον. ᾿ μέγα ὙΣ β.5964- ἮΝ 

᾿ς "40 πα ὡ Φιλοσοςᾳ ία ω ον Ὄσυτοις κακοῖς γυμφψαζομϑδῥη, ὲ πάντων μεῖζον κατορθῶυ μία τό- 

τὸ. ὅ)εν ᾧ ὁ]ως ἐτεφανούτο. ὁ δρέξολος ὄλογε, Δέρμ "ἰῷ δέρματος, ᾧ παγτω "6, 
ὅσοι ὑσάρχει τῶ δυ,ϑούπῳ, δώσει “σὺ τῆς ψυχὸς αὐτο" ᾿δᾺ Ὁ πύζειλθν τίω χέ!" 

ολσυ καὶ ἔψαι τῆς ((ριὼς ἀὐτύ, νὶ )γ5 μικρὴν ὀδγιμωμδῥίω χαλιναῖσαι υ δι προἧς 

Τβεγίοια ἔοπι. ΥΥγ "8 



ἴωθ,β4. 

Αὐρι, βιλώ, 

δ8ιόύόύ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
ὃ μμηϑὲν ααϑότεῖν. τῷ» εδότυοίν ἴσον, τῦτο ὁ κολοφων Ὰ αἰγαϑών. ἢ σὺ τοίνω, εἰ. 

σαπητι, πολλάχις αἰ πσϑνοσν κατεχόμϑνος, ̓  πυρεῦν, ̓ ἡ αἰλγηδόνων, γῆς ὀδγυθης σε ἀ. 

ναιαζύσης Εἰπεῖν τι βλοαίσφημωον, ἐδ κατάσιχῃς σοὐυτὸν κὶ θ)γαραφήσς, ᾿ (ὺ αὐτὴρ ; 
λήψῃ μιοϑύν. δῖνος ΣΡ ἕνεκεν βλαστφημεῖς, Εἰ πὸ μοι; μυὴ χϑυφότερϑε σοι ον ὃ υΐλ- ὄδη 
ο»ς: μάλιξα (ἄγ) Εἰ κουφότερον ἐγίνεν», 6δ᾽ ὅτως ἔδει τολιμιάν, συ οὴ ψυχῆξσωςς 
τηρίλν δὀἰπυδόοϑαι, σώματί πὐραμυϑιαν Ἐχινοοιμωται γε ἢ Ὁ μόνον αὶ κουφίξε ἢ) ὃ ἀλ. 
96, διλλα αὶ χαλεπώτερον γ΄. ὁγὸ ὀχρόξολος ὁρῶν ὅτι ἰδωσε ὠρὸ Εἰς βλασφυημίυ 

σε ἐξήγαλμ, Ὀχιτείνοι τίω κα μινον, ὀῥαίτῆει τίω ὀδυυύζωυ, ὧςε αὐτῷ. πληρώσαι ΕἸ 

ϑυμίδν. μάλιςα Κ᾿ δ (ὅπερ ἐφίω ) Εἰ ὠκαφίξετο, οὐχ ἔδει τῦτο ποιᾷν᾿ ὑτὸρ κα 
μηδὲ κερδαζιης Ἧι, τίνος ἕνεκεν σοἰυτὸν χα ταυστφαὐῆεις; δ, Οὐχ αὐένχῃ συγ ᾶν᾽ ὑκοιῶ Δ).- το 
ἡϑθίςει 5 Θεῷ, ἐκϑεῶ δοξολόγή 1' δοκεμμαίζοντοι ἢ οὐ τῆχαμίῳ, αὐτὶ τὴς βλασφη-. ᾿ς 
μίας, δοξολογίδν Εἰπὲ, ὧδε ἢ μέγας μιοϑὸς, τὸ κρυφότερϑν Ἀλή ὦ ἕλκος. ὅτωλ ἐ- ὑ ᾿ 

καῖτος ὁ μαχοίθλος φϑεγίόρμϑμος ἐλελμ᾽ Ο Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύολος αἰφείλετο. ὶ πάλι, 
Εἰ ἀγαϑα ἐδυξα θα τὐϑαὶ Κυρίν, ζάκαχα ἐχ αἰ σσοίσομϑμ; ᾿δν ἐμοί, φησιν Οὐκ 
ἔδωχε πλούτου. Οὐκοιωῶ ἔλφῆον τὸ ἐλχὸς. ὃ 2,5. ὅθην ἴσον Σπολαιύσοωντο ΝΜ Φστὸ τῷ τς 

πλϑτυ γυμγωϑίώῶαι τῦτυ, ὦ μηδὲ πεῖραν λα(ύντα οὖν πενία ζῇν. Εἰ ον» τώ 
ἄλλων ὁρώντες" χαχῷ ἀ τοῖς ῥαυδμ αἰτεπεξαορντες λυπηρϑίφ,χαλεπώτερρι τῇ συγ. 'ηρὰ 

κρίσεὶ τὰ ἑαυ μ᾽ γοκίζωσι πολλοὶ ἢ; πενονϑῥων᾽ ἕτὸν μῆ ἑτέρωϑεν ΩῚ ἐξ" αὐτῷ ποιών. ὑωδ 

τῶι τίωἡ σύγκρισιν, οὐννόησον πτῶς χαλεπώτερο. ζῳ τὴς ἀθυμίας, ὅσῳ ᾧ καὶ πεῖρα πλεί- 

ογα οὐ Ῥασκθυαζει τὴς αἰΦαιρέσεως τίοιὶ αἰϑϑησιν. ζω τη ᾧ ἡ ἀὐπαι δία κουφοτέρᾳη δὲ το 
ΦΡ χες τῆς ̓ ( θὐπαυδιὸν. Ὁ ὅθιν ἴσον μυὴ λᾳρῶν, ἃ ΚΓ τὸ λαθῶν ἀφαιρεϑίωώαι. 
φέρε τοίω τὸ συμιπίπδοντα “βμναίως. τῷη» 2.5) σοὶ μδοτυΐολόν 591. καὶ γὸ “' κελόυώ. 
βϑρον ϑῦσαι, τὸ μι θῦσαι, '᾿διλα χαταξανϑέωναι μάλλον ἡ τῶτο ποιῆσαι, ποιὲ οδοτύοι- 
οΥ μόνον αἰλλαὶ χαὶ τὸ, τῆς ὀδευδης Εἰς βλασφημίθυ δξαγϑύσης, ἐλέαϑαι ἐγκαρτε- 
εἶσαι ᾧ πόνῳ, καὶ μηδὲν ἰπηχὲς Εἰπεῖν, μδότυρᾳ ἐργοίξεται. ἐπεὶ ὁΙωδ οῴα δε 
χελέυόμϑμος θῦσαι Οὐκ ἔθυσε, δι τῦτο ἐξιφδνώϑη, δλλ᾽ 22,4. Τῷ ὀδυυύας ἥνιαίως 
ζωώεγκα. καὶ ΠΠαύλος ἢ ἐγτόῦϑεν ὀμεκηρύῆετο, ἰπὸ δ᾽ ματίγων, ὑπὸ δ Θλίνμον, 
Ὅσο τῶν ὠλλὼν ὧν αἰ πυέμεινε μετ᾽ θ)γσράείας. 

» Τὺς πονς χαρπῶν συ Φαγεσαι" μακοίρλος ΕἾ, χαλώς σοι ἔςαι. 

Τύος ἔνοκαν δισλασιαζει δ μακαθασμον; ὯΦ οἶδεν αὐτοὶ ὃ μέγεϑος, οὐ χυφώ τ 9 
φαντασίᾳ, τῷ ποραύματος. ὁ ἃ ὃ χαλώς, Εἰπέ; "Ρὴ 

3 Η γκωή συ ὡς ἀμίπελος βυ ϑιωυϑσα, ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σῳ. 

Αἴλλος͵, Ἐν τοῖς ἐσωτοίτοις᾽ Αἴἶλλος, Ἐν τοῖς μυγροῖς. 
4 Οἱ υἱοί συ ὡς νεόφυτα ἐλᾳιων κύκλῳ τὴς τραπέζης σν. 

ᾳ 1δου, τως δ) λογηϑήσεται δ, ϑόφπος ὁ φοξύμϑμος (δ Κύσλον. 35 
Τίλέγηον ετῦτο ὁ μακαοισμός , τούτο τὸ κέρδος, οἰκίας 6 ϑίωία,ὺ τὸ “δ οἰκείων ὁ ὑπ) 

Ὁ πολαύσαι πόνων, καὶ παίδων πλῆθος τὸ γωυναγκός ; αὶ τῷ», δλλαὶ τῦτο ὧκ αἰϑιναία. 
Ζητεῖτε γὸ τίω βασιλείλν “Μὲ ϑρανών, ζῶτα πόρτα πορϑφεϑήσεται ὑμῖν. γ᾽ δὼ 

οὐτελεφέροις ἔτι διελέγετο, ὥασερ ποδία μικρὶ δἰ πὸ “Μ᾽ αἰαϑη τῶν εγαΐγή. αὶ μὴ λωω- 

μάσῃς . Εἰγὰ» Παύλος τοῦτο πο . τῳ χαιρῷ γῆς Ὀσαύτης φιλοσοφίας, ποϑοῶν 49 

ἔτι χαρμ5) βλέπονζς Οἰπὸτύτων δζελεούμϑμος, πολλῷ μᾶλλον παροφήτης ἡ πυΐ Ἂν 

οΚοζαδλέ, τὸ ὁ ΓΙαῦλος ποιᾷ ; κ) “ϑλαχοῦ ( ὦ »», ὑτὸμ αἰεὶ “ορϑυνίας διαλέγηται, Οὐρὶ νοὶ 

μελλόντων ἀΐζις λέγφ δολαὶ τίω ἀπαλλαγέωυ πὸ πῇ γάμου πχϑϑσγνομδέων λ 
πρῶν 
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πηροὖν μόνον ίϑησι) ὁ στὸν ἢ ὐϑὲ τῆς Εἰς γονέας τιμῆς, τω ἀυτῷ κέχρηται ξόπῳ ὕ- 
τῷ λέγων ἡις ἢ οὐτολὴ τορῴτη οὖ ἐπαγίελίαις. Ἴἰς δὲ ἔβην ἡὶ ἐντολὴ; Τίμα τὸν πα-- 

τέρφι συ ᾧ τίω μητέρ ἡ ἐσν μιακρογφόγιος (τὶ τῆς γῆς. δυλλαὶ χαὶ ὁτὸμ αἰθὲ τὴς Εἰς 
ὥν ἐϑροις φιλοσοφίας γράφῃ, παλν αἰαϑητον Φίϑησιν ἔπαϑλον λέγων' Τούυ ΝΣ πϑ|- 

4 ὧν, ἀύ,ϑραχας πυρϑς σωρθύσεις δχὴ τίω κεφαλζω ἀυτϑ ὁ 5 Χοιτος χ οὕτως ( συϑὲ 
αὐτὸς αἰοϑενέσι οἱ φλέγεται ) δ ἘΧῚ ὥ ὦ πρϑοία, τίω βασιλείδν τίϑησιν᾽ ἐ- 

πὶ ὃ τω ὃν ἐγϑροιᾷ αγαττάν, τὸ μμέοϑτα ὁμοίας Θεῷ, ὡς δύ, ϑοϑπους ὀνζῳς ὁμοίοις 
“δμέοϑαι ἐνι᾿ ὥσπερ ὅζω ἢ ἐν τῇ παλαιά ἐγθοὺ ο8 τῶν αἰαϑητῶν ἤχϑνηο, (ὅν; φιλοσοφάν 
Εἰδύζως -ἰπὸ τῶν μειζόνων ὀψοκῖθα εἐγαχουϑῥες. ἡ τοῦτο δηλ ὁ ΤΙαῦλος ἔλετε, Κα- 

10 χεὶ πίςιν αἰπέϑαινον ὅτοι μυὴ κομεισείμϑμοι ζιὰ ἐπαηελίας, δλλαὶ πόῤῥωῚθων ἰδὸντες αὐζῷᾳ 
κ᾽) αἰασασαίνϑροι.  ζοίνμωυ ὁ μιοϑὸς (ΠΥ ἢ φοθυμϑμων 1’ Θεὸν μόνος, ὁ οἰκείων Οἰπύλαυ-- 

σιὼ γωονή ᾧ παῖδες καὶ θυ, ϑιίωυία οἰκίας, αἰλλαὶ ζωῶτα ἐκ αἰδεσσίας ἢ οὖν ζείξει πσο5σ- 
θήκης, (ῳ ὃ κεφαίλαια, μεγαίλα" σοφῷ τον Α δῶ αὐτὸ τὸ φοξ οἵ, ᾧ Θεὸν ἐν ἑαυῷ 

«ἰοὺ αἰμοιξζω ἔχον ̓ ἔπειτο ὃ τὰ απθρβητοὺ ὠκῴφνα, ὦ ὀφϑωλμὸς σῴκ Εἶδε καὶ ὃς οὐκ ἤ- 

15 χουσ χα δπὶ χαρδῖδν αν, ϑοσ που Οἕχ αγέξη. 

6 Δλογήται σι Κύριος ὠκ Σιὼν, χα! ἰδοις τὰ ἀἰγαϑεὶ Ἱερυσαιλήμ. 
εἰπὲ Ετερ9ς, Και ὅρφι ον ἀγαϑοῖς τέων Ἱερασαλήμε." Αγαϑεὶ, τίω πόλιν λέγή, ἢ πλὅς- 

Δ αν, τίω δι ρέπειον, Κι νίκας, ζμὰὶ φιμιαὶς, τίωὐ δ. ϑεωίδυ, Κὶ ἐνετηοίθμ, τίω σφα- 

λείαν, τέων Ε- ἰρζωύτω. Πασας (Ὡς ἡμέρας τῆς ζωῆς συ. 
4.0 Καλαύίς καὶ τῇ πσοϑαϑήκη τῶν ἡμεροῖν κέγρηται. αὶ ὙΔῸ ὶ τῦτο μαίλιςα σημεῖον ἑῷ 

τοῦ θα τοῦ Θεού ζωῦτα δίδοο, καὶ τῆς παρϑνοίας αὐτῷ δείδια, τὸ μὴ παδγειν ΤΙ αὐ: 
«ϑούπινόν, μηδὲ μεταωπίτδηειν καὶ μέταξολίω «ἰασονϑῥειν, πλζωὺ Εἴποτε ὀργιοϑεὶς αὖ. 

“πὶ διέκοψε, 7 Καὶ ἴδοις ους τῶν υἱαΐν συ. Καὶ ζ πολλοί, φησι, φοθού.. 

αϑμοιᾷ) Θεὸ ἐν αἰπαι δία διετέλεσοιν. χαὶ ὧι τοῦτο; ὁυ γὴὰ Θὲ τοῖς θροῦσιν ἀπεδὺ.- 

25 σείμἰθαν ὐλλαὶ ἀσδϑηηϑυνϑρως ὦ Ὠχὶ τῳ ϑρέσκεν τῳ Θεῷ, ἔπειτα ὃ ᾧ Τχὶ τῶς μελ-- 
λούσαις ἐλπίσι. χαὶ τότε ζ, ζωῶτα ὦ ζῷ ἔπαϑλα᾽ νωῦ 3, ὀυρᾳνος καὶ τὸ εἰν τοῖς ὀυξᾳ.-- 

γοῖς ἀγαϑού. Εἰ δὲ μυ)] ἔσγες παΐῖδοις Φοζουμϑμος τ᾿ Θεὸν, πόθεν οἵοϑοι εἰ μὴ ὃ ἐνωραγίας 

ζωτης ἕτερα μείζονα ἔδωχεν δ᾿ ἐνὶ ὅϑπῳ πόρζ ἐυερτυτεῖ, ἀἰλλαὶ δζεφόρως,πλϑ- 
σιος ὧν. πόσοι παίδους ἐδγηκότες, (ὃν φξχ ἔγρνᾷς ἐμακάφασαν; πόσοι σλούτον κτή τοί-- 

90 υϑμοι, ΜΠ πενήτων ἀϑλιῴτερον κατέλυσαν ; πόσοι δόξης Ὡπολαύσειντες, (αι ϑαῦπτερ μα- 

χαίρᾳ, ζωτη αἰδιεπάρησαν, ὁ (οἱ ὀϑήκεςα, πεπόνθασι ; μὴ δὴ τὰ πηραλματα ζήτει, 

μηδὲ ἀπαίτει (4) Θεὸν ϑὐϑιωας, λα πόρτα φέρε ϑινναίως καὶ «(τ᾽ θίχαρασιας. μάλλον 
ὃ. μηδιὶ δΜ χϑείντων ασρϑσήλωσο. δ) Ὁ» τῦτο τοιαύτίου ὠκελύυαϑης θυ γερο, θυ- 

χίω, ον ἡ μόνον ἐν αἴτη μια αἰάϑητον αἰτεῖς, καὶ πλέον συνῆν. διλλαὶ ὦ τῶν, ᾧ μέτρῳ πάλιν 
39 δι πγϑυματίκὸν. ᾳ Ζ Ν ὠλλα πόμτω, δὶ ἐρανών ὶὶ τῆς οκέ βασιλείας, αἷδὲ 

αχριξοις πολιτείας, ἢὶ τὴς ὶ ἀμϑοτημώτων ἀπαλλαγὴς ἡμῖν λέτε ὑῷρ ὃ αἰοϑη δ, 
μίὰρ λέξιν κελθυόμεθου λέγεν. “ποίλν Ἀ ζιτίων ̓  ᾧ το ἡμδ ῷ Ἐχιθσιον δὸς ἡ- 

νῶν μἷν σή μερϑι ̓  ἔγφ δ δὸς ἑτέραν λοιπὸν ᾿ καλθκθα πατοίδα, ἡ «δὸς μείζονα 

᾿ς μετήαζα θα ζωϊω, καὶ ζὰ αἰτήσεις καἸλυγήλοις ὀκείνῃ δὲ ποιείοϑαι  ζιῶτα ὃ, καν 
45 ἔχιηρρέῃ, (Τ᾽ πολλῆς τὴς ἀἰκριξείας 1 ακρϑεοϑαι. 

Εἰρώυη ἔκ ζ) Ἰσρᾳήλ. Αδλλος, Εὐρίωϊω Ἐχὶ τὸ Ἰσραήλ. ἸΚατὰ κονοῦ καὶ 
βυχν. ατο "ὃ μάλιςαι ποϑούσιν, τε μακρῷ τεταραχόυνϑμοι πολέμῳ. “ἱ ΝῚ 6Φ6- 

δος ἀύζις ΤΜ ἄλλων, Θἰρίωης Οὔ ὅσης ̓ ὃ τίνι χεφαίλαιον Μ αἰγαιϑαΐν χ}} ᾧπι, ὄ 

Οβιεγίοίιζοπι, 1. ΥΥΥ Ἁ τἰιΡ 

Ε5.-, θ. 

Ῥσ,β.κ5, 

Ματ3..9,,8, 

Ἑζρωα, ἐγ. 
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τίω αἰσφαίλειαν αὐτῶν ἐπαγίέλλεται, τέων Εἰρίωζω, κὺ Φυτίωυ διζωυεκῇ ᾿ ὅν μα.- 

λιξα τὴς τῷ Θεού πρϑνοίας ἔρφν, ὡς δοιαὶ αὶ μὴ ὠφῴναι ὄζρπεσιιν. Ὁ δ) αὺ-. 

πὴ [αὐ ϑεοπίνων ἡ φύσις ῥϑυζή τίς 661 ᾧ αὶ δχχρκής,, δεικψεᾷ ὁτι ἐχ ἰπλώς ἀς ὃ, 
πεισι ζωτα, δλλ᾽ ἀπὸ τὴς ἀγωθαν βοπτῆς τὰ γθύοντος τῷ Θεού, παίσας ζι( ἡμέρας Εἶπε, 
ὶ Εἰρίωδιυ ἐπηγειλα α| αρχῆ. ἡ γέγονε τῦτο, τὸ γ᾽ δξζυ εἰς τὸν Θεὸν ἧκον. εἰ ἢ δι. 

ἐκόγτη παλιν, Οἰπὸ τὴς ὠκείνων πονηοίας ((υυέξῃ ὶ τῶτο. ὥασερ ΝῚ ὕτὸμ αἰπειλῆ κοι. 
λαίσεις Τισὶ, τοῖς ἢ. δζο! μετδμοίας ἰποχρϑομϑιοις τίω ἐργ ζω ἵξαται (αἱ τῆς Δμωρίαρ" 

ὅτω χαὶ ὧν ἀγαϑοὶ ἐπαγίοιληται, αὐάΐξιοι ἢ φαγοΐσιν (ὦ τῆς ἐπαήελίας μέλλοντες πε. 

λαύειν, ὀϑαχα ζεται ζᾷ τῆς αἰσποαέσεως. Ὁ μϑὺ δξζυ εἰς αὑτὸν ἦχον, πάσαις (αὶ ἡμί. 

δας αὖθις ἐπηεἰ λα!" τὴἢ ἑαυτῶν πονηρία διέκοψαν τίωὶ δωρεαν. ζῶτα δὴ λέ-το 
γω, ἥα μήτε αὐπειλοιῶτος αὐτο Ὀπτογινωσκω μϑμ, δλλ αὐ τῇ μετθμοίᾳ, τίω ὀργά ;πο- 
χρουω μεθα μήτε “χονςα ἐπαηελομϑμου ἀγαπίπηωρϑν, διλλαὶ τῇ ἀυουδιὴ νὸ τῇ τὸν 

βίον ἔχιμδιεία πυδλκαλώμϑρ εἰς ἐργϑν ἐς «ἰσοδέσεις. ἀὺ Ν᾿ μὴ τῶτο ποιώμϑμ,έκ 

χε ἡ ἐπαγίελία σῶσαι μϑϊιη ̓ ἐπεὶ ἢ τῶ ἴδια ἐπητεἴλα"» Ὁ χα ϑιεῖστῃ ̓ αὶτῶ 

«ϑρόνου ΠΧ ἐγδεκᾳ μαϑη τῆν, καὶ σὔκ ἐκαϑισεν. ἡ ὃ αἰτία καὶ -τῬὰ τὸν “ἰσθοῤμε- 1 
γ0}, δλλα ρα τὸν ἀγα ξιον τὴς ἰασο «έσεως φόμεντα. ἢ ἡμεῖς ζρίνωωυ ἔχοντες βασιλεί. 

ας ἐπαγίελίδλν, μα ραϑυκφιϑμ, λα ῳ ΕΣ ἑαυτῶν εἰσφέρωμϑυ, ἵνα δυωυνϑώμδν ἢ 

αἰωνίων αἰγαϑῶν ἐλττυχῷ, γϑιτι ᾧ φιλανϑο»πία ὃ Κυείν ἡμδἸησούΧοιοού, φὴ 
δόξα ἃ τὸ κραΐτος, γε ᾧ αἰεὶ, ὶ Εἰς «δὰ αἰῶνας “δὴν αἰωνων. Αμέω 

Ψάμα, ρκη 1 ΠΛΕΟΝΑΚΙ͂Σ ἘΠΟΛΈΜΗΣΑΝ ΜΕῈΚ ΝΕ 
ἐτητὸς μϑ, Εἰπαάτω δὰ Ἰσραύλ᾽ ὕ Πλερναΐκις ἐπολέμη- 

᾿ σοίν με ὦκ, νεότητος μὰ. ὦ ὙῈΡ Οὐκ ἡδιωυήϑησαν μοι. Ἑτερϑς φησιν 
ἐμέιυϑθυτίς, Αλλ᾿ Οὐκ ἡδυυνή θησαν μω!. 

»᾿ Αἱ ὧτ' τῷ αν αὐτνὶ ἔνεται ὁ ψαλμός. ἴηῆ γᾺβ διεκότον 15 
τ ( τῆς οἰκοδὸ μῆς, αὶ πτοθς τέλος Ὁ ἔρχϑν Οὐκ ἤει, γων αὐῶν' ἐς 

ΝΗ χουςαῖς ἐλπίδας, ἵν με οἰπογνωσκωσιν, ἐκ “Ψ αὐρελθώντον 
ἡ τς Ὰ μϑινόντων ϑωρρῷν αὐςᾶν: πο ασκβυαίξει, παιδόῦαει αὐ-- 

Ἂ: ἡ. ἃς ὃς ὧν λύγεν Οὐτα ρήματα." ποῖα δή ; ὅτι πολλαΐκις Ἐχιϑένδνοι χιήδο: 

ὦ ΑΥ α οὐ ελ νέος οὐν ἴλυσαν, οὐσὲ ὡλοογερὴ νέων ρϑινηο. καὶ μέω ἔλα 30 Ὁ 
(ον αὐχμαλώτες, Φησὶ, ἢ το ϑς τίωυ δλλοτοίδν μετέφησοιν, τὸ “πολλους πολέμιος οὐ 

κῆσαν. μάλιςα, (καὶ ὅτε οὐνι ἐκ τῆς οἰκείας ἰογθος, δὶ ὧν τῆς ῇῬὝΊυδαίων μδ- 

τας ἴξεελμον». ἀΐδλως ), συσὲ μάγοι τέλους ἐμεινὸν ὡς αἰδετεχονότες. Ουσδ δ... 

᾿ Ἄνω πϑμτελεΐς ἀφλυίσαι ὡ ρου ἢ τίω πόλιν ἀξογφ αι, σϑϊϊὲ Εἰς τέλος τὐπολέσομ " 

ἔϑυος, δλλώ ασϑϑς ὀλίχϑν οὐγνδιδόντος τῷ Θεού αὐδεγνόνϑμοι, παΐλιν ἡηωώπο. πὼς 33 

Ι. γηών»; ἣΨ Ινδαίων Ἐχὶ τίω ποδοτέραν ϑυπυραγίάν ἐπϑμιόγτων᾽ ὃ ἣν διλών ἔπερϑς 

ῖ ἑρμζιυθυτὴς, ἐν, ἐχ ἱ αῇίουσαν μα, Εἶπεν. 
4 Ἐπὶ (νώτον μιν ἐτέκ]αμνον (ὦ αἱ ζίοτωλοὶ ἐμακριωὸρ τίμο αἰνομίδυ αὐ». 

Τί δι τϑ; ἀχ ὡς ἔτυχεν ἐπεσόλϑυόν, Φησιν, δαὶ ποννα ἐμηχόμοῖν» ̓  ἐσ - 
ποραγμματεύονι», ϑόλοις βαϊήοντες, λοί,ϑρα ̓ ἐχετιϑένϑμοι. Ὁ δ δχὶ ((ὺ κοῖτον μὲ 49 
Ω ε “ΟΣ -“ ! 
ἡ ὦ δολέρϑν ἢ ὕπουλον δειλοί, ἢ ὦ ΚΟ χρατος ὦ μ᾽ πολλῆς σφοδρότητος τΥΤΟΙΝ, 
«ὑτίων τίου δγωύα μιν μυ (ἀυϑλάσαι ἐπεχείρφιω. ἕτερος ὃ ωὐτὶ τῷ ἐτέκαμνον, ἡρ- 

τείασαν Εἶπεν, ἵνω ϑυιλώση ὅτι ἔργϑν ἐποιοιοῦη» τέων χτὶ τῷ δικαία Ὠμπουλίω. ἐμά- 

κριυὴν 
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--“-- -προ τιν 

μόνον, Δα ὼ κ᾿ πολλῆς τῆς ασοϑσεδρίας, πολιωὼ δωπόμαντες ὯΝ αὶ ἔρον “ποιϑ.- 
[ ! [,η0 πλέον, ὁ οὐ δὼ 
ι Ι 
ί 

ὀπίσω πόρτες (ὦ) μισοιῶτες Σιων. 
Αἴνλος, Ανατραπτήτωσαν Εἷς ζὰ ὀπίσω. 

4 Γενηϑήτωσοιν ὡσεὶ Δρτος δωμξ ὃς πσο} τῷ ὀκασαοϑίώαι ὄξη οοἰν δ 

6 Οὗ ςἰκ ἐπλήρωσε πίω χεῖρον αἰὐτῦ ὁ θερίζων “ Ἑτερος, Διροίχα᾽ 

1. Καὶ (κόλπον ἀὐτῦο τὰ δράγματα συλλέγων. 
7 Καὶ οὐκ Εἶπθυ (Ὁ οὐδ οντες, θὐλογία, Κυρίν ἐφ᾽ ὑμιῶς, θὐλογήκα θυ ὑμᾶς 

ὧν ὁόματι Κυοίν. | ᾿ 

Εἰς ϑὐ γζωκατακλείοι τίω κου δαίνεσιν, οἰπό “πε τὴς διηγήσεως ΜἍ “πϑρελϑώτοων, ἀπὸ 

τε τῆς θύγης ϑπιῤρὰν ορ"δᾳσκθυαζων Τ' ἀκροατίω, ᾧ δεικγυ τῇ πολέμμιν τίου οἔποῦϑε- 
25 σιν ἄδικον. πὸ »»» φϑόνν ὼὺ μίσους τὰ τὰς μοίχεφ ἤρετο, 43 λέγ, αἰαμω ϑήπωσαιν 

αὶ ἀσυςραφήτωσαν Εἰς ζῷ ὀπίσω πόρτες (ὦ μισοιώῦτες Σιων. μὴ μόνον, φησὶν," ἤνθε (3 

»σοῖν, Δλλα αὶ αὐομρούς αὶ κοαιτωγελοίφως. Εἶτα Εἰπων, “μηϑήτωσαν ὠσυὶ χόρτος δω-- 
᾿ μάτων, εἰνδχρατοίζει τῇ Εἰκόνι, ἐχ ὠπλαἷς χόρτῳ πο ρκΟαίλλων αὐίδν;, σλαὶ ῷ ἐχὲ 
ΤΨμ δωμάτοαν. χαητοινε ἢ ὁ εἰν πεδίῳ λιπαρῷ (αχίως ἐχαρρεῖ" δολ᾽ ὅμως πλείονα, δεὶο 

30 χρις δῇ ὀγὰντίων τίω βὐτέλειδυ, ῷ Ἰλὶ δωμάτων αὐςδο ἀῬαζαλλω, ὧςε ὀχᾳτέρω.: 
ϑὼ δεῖξαι αὐ μ᾽ ὃ θὐκατείπῆωτον, ᾧ οἰπὸ τῆς φύφες τῷ χόρτο, ἡ ἀἰσὸ τὴς φύσιως τῷ 
Ὅπν. ζιαῦτω Ψ Ἕἰνλνήίων, φησίν, αἱ ἔφοδοι, σύκ ἔχουσαι ῥίζαν οὐὲ αἰαυύςασιν, Ἣν 

αὶ σοὺς ὀλίρϑν ἅ δυκούσιν ὀλὐ θεῖν, ὑξερον 3 ἐλέγχονται ἡ ϑαυτοῖς ἀὐθιπίπσσι. Οιαύτη 

αὶ ὙΝ ον ἀδικία δωγτων ἡ ϑὐημεοία, ἍΜ βιωτικδῷ ἡ φαιδρότης. ὁμοῦ τε ΣᾺ φαίνετ 
, ὸ ὀπόλλυ.), ὅτε αἰ πυύςασίν ᾧγα, ὅτε δυυαμὶν ἔχουσω. διόπερ ν᾽ δὲῖ “-Ὅτοις ἡσοσί: 

χινν, δνλαὶ ὦ βυκατάλυτον αὐ εὐνοουζα ὟΜαἀθανάτων ἐφίεοξ καὶ αἰκχυήτωνσραῖα 
ἑιώτων Ἂ Οἴκ. ἐχόντων ματαξολίω ᾿ ὧν μοι πϑὐρᾷεημας Ἐγχχετυχεῖν, ρατί χαὶ Φι-: 

λον, ϑεφπίᾳ τῷ Κυρίν ἡμδῇν Ιησῦ Κελτοῦ, ὅ9᾽ ὃ τῳ παταὶ καὶ δῦξα ὦμα τῷ «γίῳ 
πγθύματι, Εἰς (ἄν αἰωίγας τῶν αἰώνων, Αμέωυ. “ὌΝ 

40 " 

ὅδ, κθ. ἘΚ ΒΑΘΕΩΝ ἘΚΈΚΡΑΞΑ ΣΟΙ, ΚΥΡΙΒΣ 
Κύριε, Ε ἰσαΐκασον τὴς φωνῆς μα. ᾿ 

χ 
ν 1 

Φμιγίοῇ, [ΟΓπν ας ΥΥΥ ̓  



διΦ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

ὅς ὧκ βαθέων: ; ἐχ απλούς, φασιν, Ὃσπϑ ὀθμκαιτο, σὴ ἀπλὼ ς 

Ὡσπὸ γλωοσης, τῆς δχρνοίας πλόνωρδϑης ζοὶ βήματα ὀχλεῖ 'ταὶ, 

δλ Ὡισπὸ ὑὐτο χαρδίας βαϑυτάτης, μῷ ἠολλῆς "τῆς ατουδὴς κὶ αὶ τὴς 

πορϑϑυμίας, δξ αὐντῶν τῆς. Δἰανοίας ἢ ́ βαιϑεον. ,ζιαῦπη 

αἱ ΤΜ ϑλιίζο αϑῥων ψυχα)" αὐτίω συγκινοΐσιν ὁ ὀλόκληρον τίως 

καρϑίδν, μῷ' “πολλῆς τὴς εχατομύξεωρ. ΦΘεὼ κριλοιώτες, δ 

Ν ὲ ἐμόν αἰ γὸὴ ζυιαῦται ϑύχωι πολλζω ἔγρυσι δυύα μιν, νυ ᾿ αἴξεσξεποόμδιαι οὶ 

σα λέυόμδναμκᾧ, μα πολλῆς ῥύμης ὁ  ὀξίδολος ἐπέλθῃ. καϑαίπερ γ δένδρον ἰσώρϑι, 

κτ' πολλοῦ δ᾽ Ὁ βάθους τῆς γῆς τραπέμπον Ὁ τ ΝΣ Ὁ δὲ κόλστῃς αὐτὴς αἰξισφίήο, 
πυδὺς ἅπασαιν πνϑυματων ῥυμῶν λῤλίςα), ὃ «δὶ τ Ὠπφανειαν κείωδμο, μικρᾶς 1ο 

“ποεϑασεσουσης ; αὖρα φ,δζρσουλεύξ'), κὴ πόνον ὠκτιλὲν Ἐχὶ τὴς γῆς χεῖτα)᾽ ὅτω δὴ 
ὶ αἱ ἐυχαὶ α) ἅ κατωλεν αϑιούσαι ἡ σοϑς Ὁ βαῖ)ος ἐρριζωμϑῥαικαν μινείοι πρησίλ- 

)ωσι λογισμοὶ, καὶ ἅπασα ἡ τὸ ϑαθθλυ οἴ ϑαταζξις, ὀκἸενες μϑύασι χαὶ 1 λυύνδοτι 

μὴ ̓αὐρατρεπόμδναι᾽ αἱ Ὁ οἰπὸ τοῦ φύ ματος ὦ ΤΜ λρίλέων προϊοῦσα κα ἔω λεχό- ΕΝ 

μδναι χατωϑεν, νοὶ πσοϑὲς Θεὸν ὀμαξίωαι δυυύανται χὰ τίωυ βαϑυμίδ Ὁ, Ὁ ππελσιότες; : 

τὸν ΚΑ Οιούτον, κῷν ΚἸύπος ἧς 2.) «ὐξεότρεψι, καὶ ιρυθός,αἰπήγατεν Ῥὶ ἱκετηξίας. 

ο ὸ ὦ ἅ μ  ὐκαὴ χεὶ, ἡ ἢ καρδία κεγῇ Ὁ ἢ ̓ δζρυνοια ἐ ἔρημος. ἀλλ᾿ ὅχ. ᾧὰὲ αγεοι" ὅτως ἤυχοντο ͵ 

ἀλλὰ κζ' Ὄσαυτης τῆς Ὑλιτάσεως, ὡς ὦ ὁλογ σώμα. χαταχαιμτήειν. ὁ ὃ γϑεῶ μακας 

ομμό, δλος Ηλίας βἠλξιδμορ,σεότω ἃ ΝᾺ ̓ἐριχείδρ ἐζήτησιν᾽ ἴτω τίω κεφαλώωυ μιαταιξυ 

φρνάτων ϑεὶς, καὶ Ὁ κί πολλῆς ἑαυτὸν ἡἀμάχφνων ταρϑορμμότητο,, ὃ ὅτω ζώ ϑ)χας ἡφίαι. εἰ :ο 

βέλει ἡ ὀρθὸν ἐ ἐσώτα ἰδεῖν ων δὐχῦ," δόθι πυλῃ αὑτὸν ὀκτεταμϑμον σεῖς 4). ὠἀρρνοιςχαι 

ὅτως Οὐτοτοιμδμον, ὡς καὶ ἡ πὺρ αὐω αν χατενογκεῖν, ὅτω κα ὅτε τὴς χύξοις Ὁ πα διον ὀμα: 

ξησοα ἐξείλετο, ὁ. ϑλον ἑαυτὸν (ἰωτιΐας τίω ἀνώςασιν ὠκείνζεν Εἰργάζει, ὁ υ αἰ θαλώ. 

ϑιος συτῆὲ χασμώμδυος τοιϑοιπερὴ ἡμεῖς, ἀλλὰ Αἰ σϑπρμσινόμϑρος τῇ τῇ τολυμία σὴς 

ΌΧΙ ν᾿ ἀ λέγω τ ; Ηλίδυκ χ) ὥν ἃ ἀγίῳς ἐκείνας: γαευαϊχας. εἰδὸν πολλάκις, δ ὑσιδ- 15 γάνχι, 

μὸν ὀῤδρα χαὶ που δῖον Κῶ ῥωτοιε, ὅτως ἐκ βαϑέρν 8.» ᾿χριϑιμας, ἡ τοσοιύζς πηγάς ὡς 
φιείσας δακρύων,ὡς αὶ ὦ αὐτὰ αὖ τίλοις  Ἐχιτυ χαντὴς ϑύγις. Εἰ καῇ παιδὲε σι Ιλύς 
δὸς αποδήμιν ὕτω ϑερμσήνονται. γέυναηκες ον ἐυχαὴς, ποίαν ὄξει συγγωμίω ὁ δλμηρ τῖρ 
ψυχὶς νενέκρωυϑδιης εϑιλακιξόρϑμος ; αἱ ϑ' τοι πούγο πολλάκις ἐυχόϑμοι κερὶ τά- 

λιν αναγωρόμδν. ἄχϑυσον τῆς Αμως, “πῶς. ἤυχετο οκ βαλέων, οἵας ἠφίει πηγαῖς 19 

δακρύων, » πῆς μετάρσιος γέγϑνεν ὡσ' τὴς θὐχι. ὁ "» ὅτως βύχόνϑμορ, χα! «Ρὶ 

ἡλαρῷ ὦ ὥπερ αἰτεῖ, μεγαίλα οἰ τῆς ἐυχὴς κριρπούται κοιλοὶ, τα παιϑη καταφίλ- 

λῶν ἐπόμτα, θυμόν μοιλβίοσών, φϑύνον ὀκθάλλων, χιϑυμίδν τήκων, μὲ βιωτιδν 

τὸν ἔρωτα. κατα μαφρφίνων, ὧν πολλῇ γαλίων: τίω ψυχέω καϑιςας, Εἰς αὑτὸν λοιπὸ ὦ 
φανὸν ῥώνων. κριλούπτε νὴ εἰ εἰς σκληρὰν γἀῦ ὑετὸς καταιφόρσμϑιμορ, ἢ ̓σίδηων πὺρ μα 13 

λοίοσει, ὅτω ζὴ λῆρον, ̓  διανοίας δ Ὄπϑ τ ὅ παλών: αὶ ζϑιαύτη ἐυχ αὶ πυίϑε σφοδούτε: 

ων ὲ ὑετοῦ μάλλον αἡίησι ὠ κατα μαλθουει, ἐς! ἅ ἈΟ α'παλὴ ὺ ἐὐπλαφὸς ἢ ἐφ 

ἀλλ ὑπτρ τὸ Ἴφρου πολλαΐχις παίει ὑδὼρ τῳ κρυμῷ ὦ πεξγύνϑμον, θὴρ γί. χα ἢ ἐψυχὶ ᾿ 

ἡμετέροιο σὺ τῆς αἰμδρτίας κα Χὶ τὴς πολλῆς ῥαϑυμίας σχληριιυορθι ῶ Τλίθεργουάπε.ς 

δὲῖ τοίνιου πιῶ φέρης Πολλῆφ, ὧξε χαταμαλοίξαι τὸσκληρϑν. τϑν ὃ μίλια ὧγι ἐρ- 4 

γα ζεται ὑτὸμ Οίμω μεταχειρίζη τ΄ ἐυχέω, ̓μηταῦτο ζύπεις ἱμόνον ὅπως λφίθιρι σή 

αἰτεῖς, αλλ ὺ ὅπως ον αὐτὴ τῇ ἐυχῇ ἡ βελΊω ποιήσῃς τίω᾽ ἡυχίω, ὼ χὰ ̓ τίτο 
ἔρον ἐυχης. ὁ τως ἀηῤιθνον λὐωτιρην τ τῷ τῶν βιωτυδ,  αδεονύται τῇ ἴϑιθννῃ 

᾽ ᾿ χρό ἰὼ 
ἵ ἢ 



Εἰς ᾧ ρκθ. Ῥμμ. 81: 

χούφον ποιφ ἴ: λογισμὸν, ξυοενὶ τῶν παϑωΐν αἰλίσκεται.ἐκ βαϑέων ἐκέκρξα' σοι, Κύριε. 
δύο ἰνζιῦϑα ἄϑησι, ἡ Ὁ ὡκ βαϑέων, ὁ Ὁ κρᾳξαι ᾿ κραυγδώ, Ὁ ζγον λέγων τῆς 
φωνῆς, διλλαὶ πίω οἱ ὁἴγασιν τῆς γνώμης. Κύρλε, Εἰσοίχουσον τῆς Φωνὴς μου. ἐντεῦθεν 

ϑυὺ μόνθανομϑρ, ὅτ! αστλως οὐκ ἔς! Μ Ὡὐϑὰ τὸ Θεο τυχεῖν, ἐδὼ μή ζῷ αϑϑἡμδμ; 

4. αρξη᾿ δ αὶ πσοότερον ἐκ (αϑέων, φησίν, ὠκέκρ κξα, ἡ τότε, Ε ἰσοίκουσον. ἔπει-- 

χὰ 7| (ὑχ" ἐκτεταρϑῥὴη αὶ δακρύων κατὸμύξεως γέμουσα, πολλίοὺ ἔχει δυώαμι ασοϑς 

ὃ πεῖσαι (ὃ) Θεὸν ξχενεύσαι τοῖς λεχϑρϑμοις. καὶ Ν᾽ ὥασερ μέγα τί κοαιτωρθωκῶς ἢ (οὶ 
“ἢ. ἀὐτυϊσιληρώστιε, ὅσως ἐπήγαγε, ΚΚύολε,Ε ἐσοίκϑυσον τὴς φωνῆς (δ, 

᾿Ψ Τρηθϑήτω ζῷ τῴ συ ασρϑσέχοντα Εἷς τίωὐ φωνίω τῆς δυϊσεως μιν 
34 ι- (τα, τίωυ αἰκουςραὴν δυυύα μιν τὺ φωνίω,, ὶ Τ- ζῶγον Ὁ πγθύ ματος οὐ εἶδ Πὲ κραυγὴν 

αἰρρῆόνϑρμος, δνλὰ ᾿ (ζτωτεταρμϑέζω ὄζωϑεσιν. 

2 ἘΒδύ λύομίας χρ οοφυτηρήση Κύδλε, Κύρλε Τις οἰ αυοφήσεται; 
εν Ϊνὰ μὴ λέγῃ τις, ὅτι αἰμδοτωλθς ὧν καὶ μυρίων γέμων καικϑίν αὶ ϑυυύα μαι ταν’ σιέναι 
αὶ ὄὕχειϑαι ὁ Φ) Θεὼ χαλῷ, αἰξκαιρών ζῳυτίω πίω σκψν, ἐδὼ ὀομίας κήδατη- 

] ρήσῃ, φησὶ, Κύρμε, Κύρλε τἰς αἰ χυοςήσεται ; Ὁ ) ὡς ἐγνζωϑα, οὐδείς ὅὰν. κα ̓ ν 

ἔδιν, οὔκ ἔςιν σϑδγα, μ᾿ ἀκριθείας πϑρέχοντα Τὴ ποραγμμαΐτων ζᾳς θύθεώας, τυχεῖν 
ἐλέως ἃ φιλαν ϑον πίων ποτ. καὶ τα λέγομδυ, οὖν Εἰ ῥαϑυμίλν ρἐνυχὸς ἦμ- 
ζάλλοντες, δνλα τ δαμυϑούμϑροι ὧν εἰς Ὡὐπθγγώσι “πἰπίογζῷς. Τίς γὸ καυχήσεται 

αἱγνίω ἔχεινκαρδίϑυ; ἢ Ἴἰς αϑβρησιαίσεται κα ιϑωρὸς 61) Ἔἰστ αἱ μδιοτιαΐν; καὶ τί λέγω εἶν 
20 ἄλλες; Εἰ γὸ Παῦλον Εἰς μέσον αἰγάγω αὶ βελυϑείζω αἰποιτῆσοι αὑτὸν αἰκριξ ΟΜ 

“εγρύρϑύων ὄξέτασιν, εἰ δυυυήσεται κ( παοφῆναι. “()Ὲ} αὶ ἐρᾷν δυωμήσεται ; ασόοφήζᾳς 

αὐέγνω κτ' αἰχρίξειαν τῷ πατεῴουνομε ζηλωτὴς κἰπτρχων, σημεῖα ΕἾδεν Ὠπτελύ- 
αϑνα,ὸ ὁκϑς ἔμϑμε διώκων ὁ θὲ πσδότερον μετέφη ξως “δ ϑυιυ μιαφῆς ὀκείνης ἀπέλαυσεν 

᾿ς δῴιως, "Ὁ φοικίης ἤχουσε φωνῆς. αὐ09 ὃ τότα ἔμϑμε πόμτα φυρων καὶ συϊγέων. δὶ, 

ἐδ ομφς πλύτο ὠκᾷνα αὐραδρα μοὶ ὁ (Θεὸς, ὠκαάλεσε κα λϑῥιτος ἠξίωαι πολλῆς. 25 Ὁ 
κορυφαῖον ὀκῴνον (ὃ ΙΠέζον, ὁ μα᾿ μυοία ϑουματα ὸ σημεῖα, τοσπιύ τίου κρ δ αίνεσιν αὶ 
συμξυλίω ἤλεγξε τήύμα ἐκῴο ὃ χαλεπὸν πεσόντα; ἐν, ὁμως καἰχεῖνο γϑρέδρα με, 
ωρῶζον ἢ ̓ ξ ποςύλων κατέσησε. 89 ἔλεγε Σίμων, Σίμων δὶ ἐϊφήπησεν ὁ Σατανᾶς σινιαί.- 

στα! σε ὡς Τ' σίτον,κα γὼ ἐδεηϑίωυ αὐδὲ σῷ, ἵνα μὴ ὀκλίπη ἡ πίς!ς σν. ὦ μ᾿ τω ἢ ἐ 
30 μὴ ἐλέῳ ὁ φιλανθρωπία. ἔλϑοι κρίναι ,δννν αἰκριθῃ ποιήσοι οἷν Έ δξέτασιν, τυ ζᾷς ὑπά.-- 

ϑύνες θὑρήσει πλύτως. ὁ καὶ Παῦλος ἐλελν, Οὐδὲν ἐμφιυ τῳ (μωώοιδου,δλλ᾽ ἐκ ον τύτῳω 
διδιχαίωμα!. ἐδὼ ὀμομίας χροα τηρήσῃ Κύομε, Κύριε. ὁ διπλασιασμὸς εχ, ἀπλώς, 
ἀλλα ϑιιυμαίξζοντος αὶ ὠκηλἤομϑμα τὸν πολιώ τῆς φιλαν,ϑο5 πίας δὴν σγκον καὶ τίωὼ 

μεγαλωσιωΐω εἰντι" πίω αἰπέραιντον, ᾧ ὃ ἐχὸνὲς πέλφυ»ς. Ὅς αἰ πυυφήσιται » ἐκ 
89 Εἴπε,τίς οι αιφδύξεται ,αὐλλαὶ Ὡς κ« πνοςήσεται; δηλούν τι Φδ᾽εδ ςῆγαι δυυνήσεται.. 

4 Οτι τ" ρὲ σοὶ ὁ ἱλφσμός ὅξιν. Οὐκ οὐ τοῖς ἡμετέρϑις κατορθώ μασὶν, 
ΟΝ ὦν τῇ ἀὐγαϑυτητί, φησι, τῇ σὴ ὕ91 ὃ οἱ αφυγεῖν τω κόλασιν. Ὁ Ὁ» Δἰ αϑράναι 

τίω θίκζιν, εἰν τῇ σῇ κεῖται φιλαν,ϑο»πία. καὶ μεὴ ζωύτης ᾿ἰπελαύσωρϑρ, αὶ ἡμέτε- 
, ἐκ Οὐκ ϑιρχεῖ τῆς μδηρίσως ἡμῶς ὀἴξανρπαίσαι ὀργῆς. ττϑο αὶ χρὺ τῷ ἀσφοφήτε δ..- 
40 λῶν ἐλογον, Εγὼ εἰμ ὁ δξθροιφων ᾷς αὐγομίας σϑ, τατές!, : τϑτονμον ὅθι, τῆς ἐμῆς 

εἰγαϑύτηζος, τῆς ἐμὸς φιλαν, ϑο»πίας. ὡς ᾳ γε σαὶ οὐκ Φρχεῖ ποτε ατοϑς ἐλθυϑε- 

εἰαν τιμωείας, δῤ μὴ ζ τῆς ἐμῆς ἀσφεϑη φιλανϑενπίαρ: ἢ πώλη, ἐγὼ λὐέχο.. 
μην μδμ: ΝΣ β 

ς Βνεέχϑη 

Παροίμ.κ.8. 

«Κορ, δ, δι, 

Ἦσιμγ. κδ. 



Η σον. 3, 

ΦΝ 98. 

[ε΄ἐχλε, χβ, 

812 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂Τ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
Ἑνεκέν τῷ ὀνόματις σῳ αἰποἐμενα σε, Κύεμο᾽ ᾿ 4 Ὑπέμενο ἡ ῶ μα Εἰ 

λόχϑν σϑνπλπτισεν ἡ ἡψυχ μα ὅχὶ ὦ Κύριον. 
ἄλλος, Ἐγεκὲν ᾧ γόμε σν" Ετερος, Βνέχεν ὅ ξ, γνωοϑέώπη Ὁ λθηϑν συν. , Ὁ ὃ λέγ, τιδτὸ 

ὯΠ' ΔῈ φιλονϑερπίδυ συ, δζῳ ὩΧῚ ὅομα ι σύγδχρ! ̓  νόμοι σύ ππξρεδύκησαι σωτηξίδρ" 

ἐπεὶ Εἰςᾳ ἐμαυτοῦ Εἰ ἀπεῖδιν,ποῖλαι δ αὐἰπέγνων, παῖλφι δ ἀἰπήλπισι" νι ἢ Φ. : 

νόμῳ ασελσέχων ὲ τωὐ λό λόγῳ συ, ,χθῖρας ἔχω ἐλπίδας. ποίῳ λόγῳ" τῷ τῇ τὴς Φιλρν-. 

ϑερπίας. «ὑτὸς »» ὄφιν ὁ λέγων, Καϑως ἀπέχει ὁ ἐρανὸς στο τῆς γῆς, ὅτως ἀπέ- 
χουσιν αἱ βευλαί Γ Ὡσὸ τὴς βυλῆς ὑμδὰ δα (ὁδοί μὰ Ὥστ ἦο ὁδῶν ὑμδϑ!. καὶ παὶ:. 

λι, Κατα ὃ ὑψος τὸ ῦ ἐρανοῦ στὸ τι τῆς γῆς, ἐχρᾳταίωσε Κύριος ὦ ἔλεος αὐτῇ Ὡὴ ὧν 

φεζυμδιμε αὑτὸν. ὦ πάλιν, χαθ᾿ ὅσον ἀπέρυσι λἀὐαπολαὶ υὐπυδυσμών, Ἢ ἐμαχριωει [6 
φ᾽ ἡδύ ζμ' λνομίας δ " γϑτες!ν, ἃ ΚρυΤῸρ γωσανζακὐ ἐσώσοι μόνον, δλλαὶ ὸ ὠμὰ. 

τόνοι ἐφεισαιμίέω, καὶ Ὁ μδ) ἰξὺ ΟΜ πλημμεληματων νοῶν τίω ὀῤτίληψυ τίω 

ἐμσντν ἡ τίω κηδεμονίαν ἐπεδειξαμάι. ἄλλος, ὅπως ὕλίφοζος ἐσῃμασοσεδέκηστι 

Τ Κύριον. ἔχίφοξος φυι; Οἷς ἐ ἐθροῖο, τοῖς Ἐχιβύλοις, τοῖς ἐ ἐηθραινεσί μοι. ᾳ [ Εγθχαν 

τῇ ὀνόμκφυτῦς δ: ᾽ εἰ Ἂ ̓ “ὦ  αἰμδρτωλρ κα [ μυρίων πίμων χαϑ, Φησιν, ῬῊΝΝ ὄμφς ἤδεν : 

ὁτί, να, μὴ Ὁ ὀγομαὶ σὰ βεξηλωϑη; Οὔκ ὁν ̓αξεφδεοὴ ἡμᾶς ἰπολλυμδύσς. ὃ ᾧ αὐτὸς ὧν 

τῳ Ἰεζομήλ λέγ᾽ οὐ δὶ ὑμᾶς ἐγὼ " ποιώ, ἀλλὰ δ ΩΣ ὀνομιαὶ μιϑ, ἵνα, μὴ ! βεθηλωθῇ 

οὖν τοῖς ἔϑνεσι" ποτέ, ἡμεῖς οἕκ ἡωῶν ἀξιοι σωϑέεζαι,σνοῖ Ε. ἔχουϑρ τινα, δἰπὸ Ψ“ πι- 

“πραγμμένων ἡμῖν παρϑσδοχίον χρλτῖν ̓φζμ: ὃ ΧΥ δγομιοῦ σὰ πσδόσδοχώμϑμ σώζειϑα!, 

χα! αὕτη ἡμῖν ἵν χιαπολέλειπαι σωτηξίας ἐλπίς. Αλλος , Ἐνεχὲν Φόβε «ὑσέμονα Κύυ- ὦ ' 

δμον. Αλλος, Ἐνεκὲν νόμν ἰπνέμεινα Κύφιο. ὑπέμεινεν ἢ ὑψυγ μ- Εἰς τὸν λόγϑν ας 

ἄλλος, Προσεδύκησεν ἐψωχν μα το δι ρῆματι ἀυτύ Αἴλλος, Ὑπέμενεν ἡ ἡ ψυχῃ μ.. χαὶ 

δρ ρῆμα ἐυτε ὠκαρᾳδόκησει" τυτέον, ὐπὸ δ ἐπαγίελιοῖν ᾧ μ (μελῶν απυναί- 

στῶν μὴ αὐξὲ Φιλαν,ϑε» πίας κὶ ὺ χρησότητος, ἀγκυραν Εἶχον ἱερφὶν, ὺ οὐκ ἀπηγήμιον 
ζῳ κατ᾽ ἐκφυτὸν. ό Απὸο φυλακῆς “οοϑΐας μέχθα γυκῖος) Ὑπὸ φυλακῆς “4 

περίας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ Ὠπ Κύριον. 

Πλύτα ᾧῷ βίον Φησί" τοτέσ], γυκΊα ᾧ ἡμέρφιν πᾶσαν. οὐονν Ω τοὶ σωτηρίαν 

ἴσον τῷ ὅζα πϑρτὸς ὁρᾶν δ) τῆς ἐλπίδος ς ὐκκρέμαϑαι κείνης, καν μνεία, «λαστηῖῃ 

Ω Εἰς ̓ ὐπύγνωσιν “ὀκχθαλλοντο. τΌ» τεῖχος ἐἰῤῥαγίρ, τὸν ἀσφάλεια ἀχερωτο, {μέ 

τῦτο πύρρ»ς ὦμαρϑς. καὺ (αὶ πρργμάτα τοίνων ϑαίνατον αἰπειλῇ κὶ κίνδυωον κα ῃ πόνω- 49 
λειϑρίθν, μὸν) Ὡποφῆς ἐλπίζων Εἰς Θεὸν κα Ὁ «ε»σδοκδν τίω κῈ αὐτὶ σωτηξίαι. ἐᾷ, 

δα γραπτῷ πόὐτα ὦ ὄδχολᾳ, αὶ δ ὐπύρων πόρϑν θῥρῷ διωυήσεται. μ τοίνυν 

ῥοιὼ ὑφερομδύων ἣν πρλγμάτων (ελσδῦκα ̓Ὡπολσύσεοϑαι συμμαχίας μέιονδολα 

καὶ τὸτο μάλιρα, στε χλυδώμιον Ἢ" λέιμϑὴ ὦ ὁσῦθὲ ἢ ἐλαίτων ἸὈπηκρέμαται χίγδγυνος. 

τότε γὸ μάλιςα πλῴον ὁ ὁ Θεὸς τέων ἑαυ, δευύαμο οὐδείκρυ!). τῶ δὼ ἐθινὸ λέγ᾽, 
δ πόντος δὲ τ Κύρφμον ἐλπίφεν, τ πόρτα Ἔ βίον, πασειν πίω ζωζω, ν 

7 Ου ἰῷ  Κυείῳ τὸ ἐλεού,ἡὶ πολλὴ πϑϑ αὑτῷ λύτρωσις. 8 Καϊ αὐ 
τ λυτφῶσι,) ᾧ Ἰσραήλ ἐκ πασῶν ἿΜ ὀμομιων αὐτῦ, τίν, ὅτι οἷ "ᾳ 

Κυείῳ ὦ ὄλεος: πηγηί ὰ ϑησειυρός ὁκὰ φιλανϑερπίωι, φνεὶ, πηγάξων δεμωυιχῶρ, 

πε 3 ἔλεος, ὐ λύτρωσις" ἡ ὐχ «πλώς λύτρωσις, δλλα χα πολλὴ φιλαν,ϑορπίας 49 

ὠπτιρο πέλρη56. κἀν τόνων ἐσὺ ἄρὴ αἰμδρ τω ὦμϑιυ" παρόσδεδορϑμοι, ὀῥαπίτόϊων με] 
νυ χϑ σοὶ ἐπαγϑράύευ. ὅπυ γδρέλεος καὶ Φιλαν,ϑεθπία, " ἰγίνον.) Ω πεπλημμέ" 
ληρϑδῥων σαριβῶς βύϑιωυαι, τό ᾧ δικοίζογτος ΟῚ τ' πολιω ἔλεον ὦ Ὁ ῶ “σόξς φιυϑος 

--ν ὸμ 



Εἰς ᾷδ ρλ. Ῥάμ. 813 

“πίδῳ Ἰῤρεπὲς ζι πολλὰ ̓ ἴθατρὲ ἔχοντος. ζιούτον ΝΣ ἢ Θεό. ασϑϑς ὦ ἐλεῷ διζωυεκὼς 

ὺ ὺ συγγω μευ διδόναι ὕληῤῥεπὴς καὶ ὁ πϑόχειθος. νὸ αὑτὸς λυτφώσε) ἢ ΤΊσοᾳήλ ὧκ 
πασῶν ων Ὁ ὀμομιαῖν ἀυτν,. αἰ τοίγιωυ ζοιούτός ὅ41, ᾿ κέχυ") πὸμτοι οὐ τῇ τῆς Φιλθννϑεῳ- 

πίας αἰντϑ Ὁ μέγεϑος, ἔυδνλον ὅτι ᾧ “ὁ λαὸν αὐτῷ σώσει, ἀπαλλαξᾳ ὅχί χ» λόσεως μος 
τὸν, δυνλαὶ χαὶ αἱ αδοτηματων. ζυτ δὰ δὰωυ Εἰδῦτες, αδμωκϑῳ τὐ δακαλοιῶῦτες, δεό- 

μϑμοι, ἀ μιηδύποτε Ὡὐποσώκϑυ, κἂν λαΐξωμϑμ, κῴν (μὴ λάξωρδν. ς ἰγ τῷ δοιεῦαι 

χύφιος, ἃ τῷ πῦτε δοιώναι κύρλός δι, ἡ Τ' χα!θ9ν ν αἰριξωῖς οἶδεν αὐτὸς. αϑίωμὸν τοίγιυν 
ἱκετεύοντες, αἰδακαλοιτερϑα ῤῥουῦτος αὐτὰ ῷ ἐ ἐλέει ᾧ τῇ φιλαν,ϑοφ πία, κ᾽) μηδὲ- 

ποτε τίωυ ἑαυΐ Ἢ Ὡἰπογενώσκωλϑῳ σωτηοίλυ, δρλα ᾳ Α» ἑαυ Εἰσφέρω δι, αὶ πὸρμ- 

1ο τῶς ὑψῷ τὰ ̓ πὸ ὀκείνα᾽ ΩΝ ἀ ἀφατον τ αὐτῶ δ ἔλεος ἡ ἀπειρος ἡ Φιλαν,θ6 9. 

“πία᾽ ἧς ἄμοιτο πομᾷᾳς ἡμᾶς Ἐπηιτυχέῖν, χάσιτι χαὶ φιλανϑεφπίᾳ πῷ Κυρὶν ἡμδ! 

Ἰησῦ Χοιφού, ᾧ ἡ 1 δῦξα, χαὶ [ὃ κρᾷτος Εἰς τοις αἰωγας ὟὙΨὙ' αἰώνων. Αμέω. 

Ῥάμ. Δ. ΚΥΡΙΕ, ΟΥ̓ΧΎΨΩΘΗ ἢ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ, 
ι5 ΟΣ δὲ ἐμετεωρίαϑησαν (ὦ ὀφθαλμοί μι. ἄλλος, Οὐδὲ ὑγω- 

ϑησαν. 2 Οὐδὲ ἐπορθυϑέων ἐν μεγάλοις Οὐεἰὲ εἰν θαυ μασίοις 

ὐφρ έμε. Αὐλος, Ἐν μεγαλειότησιν. Αὐλος, Εν μεγα- 
ἡ, λωσιωύαις σδ᾽οὲ εἰ χυρΟαλλέσιν Ὦ, 

20 Ὁ] τρηο}6 Παῦλος χα) ̓λύαίκης ὕσης, ὃ ὁ ἑαυτὸν ἐϊκωμιαζωι ἀφο- 

: σμύζωυ Φησί" δ,9 ὁ ἐπήγαγε λέγων, Γώρνα ἀφρων καυχῶ, μέ-- 
γος ὑμεῖς με δια κοίσατε. πώς δίζω “τϑηο ἠγνόησεν ὁ ἀσοϑφή-- 
τής, τὸ καυχώται γὼ οὐκ Ἐχὶ δυο τριων ὶ δέκα, δλλ᾽ Ἐχὶ ὃ 

οἰκυυδῥης ἀπαΐσης ; χαὶ καυχᾶται λέγων, ζα πεινὸς Εὐμι ὸ μέ-: 

τόρος, ἡὶ ζα πεινὸς καθ᾽ χ' πρρξολὴν ὶ ἀστλοῦς. τϑτο γῈΡ ὅ61 τὸ, 
ὡς Ὄὐπογενα ἈρικἸισγένον ὅχὶ τέωὐ μωγτέρρι αἰτῶ, ἥίνος δξζυ ἐγεκεν τ ὅτο ποιεῖ; ὅτι αὶ πὸρ-- 
ταχοῦ τὸ πηεβγμἀκεχώλυ,), δλλ᾽ ἐξν ὙΠ καὶ Χὴ αὐαίϊκαηζν 661 ̓μαλλοι δὲ ὅφην ὁπτν [51] 

ν ἰχαυχώρϑυοι, ὁηα (μὴ ἰχαυχώμϑιοι ἀφρφνες γυνόμθα. δι δ ̓ Παύλος λέγά, ὁ καυγώς- 

Δϑμος, ο ὦ Κυρίῳ καυχάοϑυ. Ὁ! ἘΝ ὁ δχὶ ῷ φαυρῷ μή ἰκαυχώρϑμος, πόμτων ὅθ 

Ἴ0 ἀφρ»νέφατορ᾽ ὁ Χ] τῇ τῇ “πίςει μή καυχώμδνος, 1 πόμτων αἰϑλιωτεροφ᾽ ὁ ἐχὶ τύτοις μὴ 

καυχύμϑνος καὶ Ὁ πν ῥησιαζόμϑρο, ̓ ὐπολεῖται παγτως. ὅζω 15} ΩΝ ὧν ὸ ο ιγόςολθς ἐ- 

ΣΝ ἐμωὶ ἣ μὴ ᾿ Ἄλύοιτο καυλχᾶοϑαι, Εἰμὴ οὐ ῷ φαυρῷ ᾧ τοῦ Κυρίν μι" ἰησού Χρι- 

συ. ἡ πάλιν, μὴ καυγάΐαϑω ὁ πλύσιος «. ῷ πλούτῳ εἰὐτν, μηδὲν ὁ σοφὸρ ἐν τῇ σο- 

ὦ Φφίᾳ ἄὐτι, ΔΛ ἡ οὐ τϑύτῳ καυχαοϑῶ, ὠς δ" (μυγόναι ὟΣ γοώσκειν τὸν Κύρλον. πῶς 3 

33 χακὸν τὸ ῥκαυχά οἱ, ; ἐαλ ὡς ὁ Φαεισαῖος. αὐτὸ ποιώμϑι. Ὧ ἐδ, Φησιν, ὁ Παύλος 

Εἶπε, γέγϑνα ἄφρων καυχώρϑρος᾽ ὑμεῖς με ξιυάγκοίσατε: ; 97| ζοὶ κατορθώματα ἐὐυτο 

διηγίτοζα ἐχὶ τρί αὶ ἡ Ὁ πολιτείας, περ οὔκ ἔδει ΤΑΝ φέρειν αὐα ίκος μὴ ὅσης. λας 

χοῦ δὲ Φησιν, ἐδἕ ὁ δε λήσω καυχησαι ον, υκ ἔσομαι ἀφρων" ἀλήλκιδν γὸ ἐραΐ. ὦ ὠξφε ὁ 

ὠληϑὴ λέγων χαιρ χαλθντος, Ὁ Κ ἔςιν ἀφρων. ὃ κ ἀρᾳ δὲς ̓προφύ, ΓΦ ἄφρων καυχώς- 

ΜᾺ 40 μένος" αὶ γὺ ἀληϑὴ ἐλον. "λα Φρἡ αἰτία, δὲ εἰς τῷτο "ἤγαγε ἢ λόγϑν ; ὦξε παι- 

δυῦσοι ὧν ἀκροαΐζᾳς μη ; μ᾽ τίω ἀπαλλαγάω ῇΜ' κακϑίν Εἰς δἰπονοιαν ἐπϑθμελϑεῖν » 

μηδὲ ἐλθιερωϑώία. τῷ “δεσμοῦ Ὡἰποσκιρτῆσοι παλιὰ Εἰς ὀμαγκην ὀμεπεσεῖν ἑτέρα 

αἰχμαλωσίας. ζω δὴ τῶν» ὧν τῷ Ὁ οἰχεῖα διηγεῖαϑαι δίϑρ)οι Γ( ἀκροατίω, αὶ ε ν" 
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.ἡ «τί ὑψωϑίω νϑὺ, χατέρον ἢ τὸ Ὁ παλοις, δλλὼ τἱ; χ ὑψῶν ἡ ἢ καρδία μϑ᾿ πυτέρῃη 

ἈΝ "ψαΐ μὲ Ἂς ἡ πογηθα. οἷον γᾺ τίς λιμέιω “κύάντο ἰὦ ἡ ἡ δζάνοια, αὶ Ὁ δὲ9- 

μϑύη ω κύματα υ νοσημίουτος, ο πλύτων ιν τ χ κακϑ,ὲ ῥίζα τὐἰ δανομίας ἐ ἐδάτης. ἢ 

ὄξινο λέ; 4, Κύριε, ὐχ ὑψωϑὴ ἡ Ἰαρδία μα, ον ἐμοτεωρίαϑησαιν Υ ὀφϑαλμοι ἱ με; ἐκ 

ὀἀυέασασαι, φυσι, ζι ὀφρύ,οὐοὶ ὀνέτεινα, Τ᾽ αὐχώνα. Ὅπὸ )γὺ Φ ἔγδυϑεν πηγῆς παῆχις 3 

αὐβολύζο Ὁ γὸ γοσημμσιρῷ ὃ σώμα ολιματίξει ποὺς Ὁ ἔνδυϑεν Φλ θγμμονίε. Οὐδὲ ἐπο. 

ρθυϑίω ο ω» μεγαίλοις δὲ ον “αι μαισίοις καρ ἐμέ. τί ὅδην εἰν μεγαλοιφ;τοῖς ιἰαϑόγχοις 
αἰδρασι, φησί, τοῖς πλουτοῦσι "Τοῖς ἀλᾳ σι, τοῖς αὐξεφόνοις. εἶδες ακρίξεινν ἅσπει- 

γοῷ 9 σιώης 8 μόνον αὐτὸς ὦ ὀκτὸς .} νοσήμματο, αὐλά Φ «ὧν ὃ ὕ τὼ Φλεγμαμονζᾳ. 

φθυγε, ὼ Ἡ τοιότων ὠπεπήδα, συλλόγων δῷ ᾧ πολὺ τοῖς Ὁ Ῥ ἀλαζονείδ μὶ μίισος. Ὠϑιὸ ιο 

γ»ϑά ἀπεηθὼ ὡς ϑώς εἶχε ζωτῃ, εἰ μόνον αὑτῆς απεπήδευ, σσεἰξ ἀἴξατον αὐτῇ ἡ χρείο δ ϑζᾳ- 

γοίας ἐποίει μόνον, ἀλλα αὶ «ὅν' μετιογζᾳς αὐτίω ὧκ πολλοί τὰ ἢ δἰ ατήματες ἐφόνμ, 

ὡςε μηδὲ ὀκᾷλυ Φινώ δέξαιϑαι λύμζω. κὶ μικρὸν Ἀ᾿ ττρ κατόρθωμα, Ὁ φθύτιν (ὗν ὑο 
περόγκοις, τὸ μισεῖν ἡ οὗν ἀλαζόνας, τὸ Ὡἰποςρέφεοϑαι κα ἡ ὁδελυοσεοϑαι᾽ μεγίφες Φρε- 

τῆς ἀσφαλεια, μεγίςης ζῳ πειοφρ σεως Φυλᾳχη. "4 

3. Εἰ μὴ ἐτουπτεινοφφϑνοιωυ, αἰλλαὶ ὑψῶσαι Ὁ Υ καρδιὰν (5, 4 ὥς τὸ ὅιπο. 

γεγαλοκζισμένον Κη τίωῦ μγτέρᾳ ἀντι, ὡς ὀύτα ποδωώσεις Ὀχὶ τίω ψυχέω μῳ 
Αλλος, Ουτως λυ ταποδὺείη τὴ ψυχῇ μιά. Καθ᾿ αὐβρατὸ ὅφ: τὸ Εἰρηρμδύον. οἷ- 

ον, εἰ μή ἐταπεινοφ ρ νοι ὡς τὸ  πἰπογεγαλακ ισμένοι ὯΠῈ Ὑ μητέρι αἰστιῖ αἰλλ 
σα τίω καρδιδῳ μα, ὅτως αἰντουποδὸ)είη τῇ ψυχῇ μῷ. δ λέγ, τοιοῦτον ὅφηγ᾽ ἐμδοΐ 19 
καχίας χαθαιρϑο ἡμέωυ, τῆς ἀλαζονείας λέγω, σϑοδ μόνον ἐχόντων αὑτίω α ἀλλότοι- 

ος, ἀλλα ὸ τί ογαντίαν αὐτή ἢ Σρετίωῦ ΜΖ πολλῆς ἐδεξα μιόωυ τὴ τὴς αὐεφθολην, τω 
ζα πεινοφρρσειύξευ, τὸ ὁ μετριάζει, Ό (ἰωτετείφγαι. τῦτο ὀχῴοὺ ὃ ΤοῖΦ ̓ μαϑηταβε ῦ 

Χοιφὺς ὠκέλφυσε λέγων᾽ ἐών μή φςραφῆτε ᾧ ὁ χρηαϑε ὡς ᾳ παυδία, εἰ μὴ Εἰσέλνιτε 

Εἰς τίω βασιλείαν“ ὀνρᾳνγῶδ. ζιαὐτίωυ, φησὶν, ὀκτησείμιεν ζᾳπεινοφρϑσιωΐω,ὡς : 

τὸ ᾿ καπομαζιον παιδίον. ὡασερ γὺ ὀκῴοῖ ἔχεται τῆς "ς μεηξὲς, (ἀωτίταται, ἀλσζοκίαρ 

ἀπαάσης ὅ4] χαϑαρϑν, ἀφελείᾳ συζῇ ᾧ «πλότητι, ἕτω χαὶ ἐγὼ δὶς τὸν Θεὸν ἡμέω, 

ἔχοκδιυος αὐτὶ ̓ ὀχ πϑμτὸὶς. ὀυχ «πλώςἢ τῇ Ὡἰποτιγαλακίισμένου ἐμνήσϑη, αλ- χει 

λα τίω ϑλίψων θέλων ἴα ῆσαι, τίω φενογωδίδν, τίω ὀδιυυΐωυ, Ὁ μέτεϑος Ἥ κασι 

κῶν. κοιϑεύπερ δέω ἢ παιδίον οὐῤτι το μαοϑού Ὥασαι θεν ὀυδ᾽ ἕυτως ἰφίφαται τῆς 39 
μη, αλλ ̓ὀδιωνώμδιον, οϑρίενοιου, δυηραίνον, ἄλυον, κλαυϑμινραζόρϑμον, ὃ ομ(θ 9 

ἔλεται τῆς τεκούσης χα ὀυκ ἀν Ὄιποςα ίῃ, ουτω καίγω, φησι, καὶ ὡὺ ϑλίῃ ᾧς ὧν φνοχώ- 

εἰα κ᾿ οὖν πολλαὶς ὧν συμφοραῖς, Εἰρμάυ τοῦ Θεού. Εἰ Ἁ μὴ δυτῶς ἡμέμυ αντεν- 

ποδοϑείη, Φησιν, Ἐχι τίου ψυχίω χίω μι τατες!,δίχην δοίζου τίω ἐλατίω. ἐλπισεύτω σι 

ὀαπλ ἔχιτ ω Κύριον ξἰτὸ τ νων ᾧ ἕως τῷ αἰωζγος. ὁ ὁράς ὁπτρ ἐφώυ δξ ,ρλλονδτι ὡ ἅ 3 

τοῖς τὶ πίζεως ᾧ δογμάτων, Ὁ ὸ αἰήίας οἔκ ὅσης, διωυεκῶς δὲῖ καυχάοϑα!, ὼ ὁ μή 

χαὺ υχὸ αϑνος Ὡπόλωλο᾽ οὖν ὃ τοῖς κατορθώμασι τὸ ὑβίν, καηρϑδ χαλϑιοῦτος συθεποτ 

ΟΝ α πείθοι, δὲ! Ὁ Ο χαυχάαϑαι. “ποῖος ορ ὃ ΠΗ, } πολλοὶ ὶζ ἀφίφορρι ὦν ἐ εἰς ὅθι καὶ ὃ 

πουδυῦ σει ῷ αἰχροανίω. δ δὴ ὁ ὧτ' Εἰδως, Ὁ δεικψεᾷ τί δχρ τίϊτο λέγει τὰ β 

χατορϑώ ματα ἢ ἵγα (ὃ ἀκροατέων ΩΝ τες Φ. αὐτὸ λον, ὁ ἐπήγαγε λέγων 49 

ς Ἑλπισώτω ἰσρχήλ. Ἐπ ᾧῷ Κύριον στὸ τένι  ᾧ ἕως τῷ Ὁ αἰαῖνορ. 

Καγσυμφοραί, Φησι, κὰν αλυμίαι, καν πολέμωι, κα αἰχιμαλωρῖαι, καν ὑπίοιωυ 

ἀἰδυκήτων αἰξιςαίη" δέινον, σὺ "τὴ ἐλπίϑυεξ ἐχὸὺ τὴς Εἰς Θεὸν ὠ τῆς πρρυσδυκίας ἐ- 

κείνη Ἷ 

χιΜῆ 



" 
γὴν 

Εἰς ἢ λα. Φάμα, ϑις 

χεήηφ᾽ ὁ πόϑτως Ἐλιτεύξη γηφοῦ τῷ τέλους, τοῦ Θεοῦ τῇ λύσει ΜΓ δυιναῖν ἀὐμειξουδύν 
σε τὺς καλῆς ζωτης ἐλπίδος, ὦ ΣΧΧοις’ᾧ Ἰησῦ ᾧῷ Κυρίῳ νδὰ, ᾧ ἡ δῦξα εἰς ἄδ 

αἰωνας. Αἰμέωυ. 

“ ψλμιρλα κα ΜΝΗΣΘΗΤΙ, ΚΥΡΙΕ, ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΙ 
πᾶσης τὴς ωραύτητὸς ἀἰτϑ, 

Ἄδα λλαηρύ δὴ Ὁ σὸ τὴς μνήμης ζ} πσδϑοόνων " μόνον αἰξιούσι σώζε- 

Σ, ὁ 9 αι θα 5 καὶ ἃ κατορθώματα λέγϑυσι, ὁ Ὁ πυγτωι αἴ- 
ἡ τιον δὴ" αἰγαϑών, ἐχτείκειδν, ζα πεινοφ οφσιωύίωυ, ωραύτητα" ὧν 

) ᾧ μάλιςα ἐθαυμαξεν ἢ Μωύσῃς. Ην γὰ} Ὡραότατός, φησι, 
ΝΟΣ παντῶν αὐ, ϑοόπων δῆ Τὶ τῆς γῆς. δλλαΐ τινες ΤΡ αἱρετικδῷ 

 Ἐχιλαμθόλνονϑμοι τῆς πολιτείας ἀὐτε ᾧ τῷ Εἰρηνθῥου, φασὶ, (ἰ 

“λέπεις ; χωραύτουτος ὠκᾷνος ὁ λαξ ὠνεϑεὶς τω Αἰγυω]ίῳ ἡ ὀϑελὼν αὐτὸν; ὁ (ὦν. Ινδαίυς 

15 ἐμφυλίων ἐμισλήσος αἱ μιοίτων ἡ πολέμων ; ὁ συ γίενικϑες κελθύσοις ἐργαϊσεια, φόγυς; 
ὁ τίωὐ γώῦ ϑὐχὴ διελὼν, ὃ κερφιιωοις ὀθωϑεν ἐνεγχων, ὃ «ὦν' (ξ χαταποντίσοις, (ὅν ἢ 
χαταφλέξας: δ αἱ Ὡράοφ, ἧς ὀργίλος ὁ σκληρϑς» παῦσαι, μὴ αἰδιῆα φϑεήου. 

ὁτί ωρᾷος ἰωὦ ὸ ποίντων αὐ, ϑοϑπων πραότατος, ἡ λέγω,ω λέγων Οζα “δστοςήσο (αι. ἡ 
Εἰβύλεῶςε, ἐχ ἑτέρωθεν, δλλ᾽ απ’ αὐνὖΤετύτων δ᾽ Θίρηνϑϑων δεῖξαι πειροίσομσὴ 

30 αὐτοί τίω ὠραύτητα. χαίτοιγε ἐνῆν λές εν ζᾳ αὐξὲ τῆς ἀδελφὴς Ε ἐρηνϑῥα αὑτῷ ασοὲς 
ῷ Θεὸν, τέων ἱκετηράθν ζω τἷρ τῷ ἔογυς λύξϑηκε,πυύτα ζα βήμαιτου ὄὦχῴα ζ ὕπο 

σολικαὶ ἡ Μ ὑρανών ὠξια, τίω ἐχιοίκειαν αἴθ ἧς τῳ δέμῳ διελέτετο. ογμῶ ἢ ζώτα 
λέγειν, ὼ ἕτερα τϑτων στὰ είονα. ἀἰπαριϑιμεῖν ᾿ ἀλλ᾽, Εἰ βυ, λέοϑε, ζώῶτα ζῶντες, Φέρε, 

ἐπ᾽ αὐἷώ τύτων δὲῥ ἐμασοϑοϑεν Εἰρημδύων οὐαὶ ΟΜ ἐηϑρων δείξωμϑυ ὅτι οραότατος 
ἃς ὦ, ἀφ᾽ ὧν βωριωὼ ᾧ σκληρϑν ὃ ὀργίλον αὐτὸν ἐὴ) νομί ασί τίνες, “πῶς δξζυ δείξομϑμ 

Εἰ πυοότερον Δ] σχρίναιυδυ ὀρασαίθα,, Δἰ ποτε 561 τυραύτης τί τραχύτης. Οὐτὲ 
δ ὦ αλήηειν, χξαχύτητος πλώς, σὐσὲ Ὁ φείδιοθαι, ραύτητος᾽ ἀλλα Ὡράος ὁκᾷ- 

νὸς ὅθι, ὁ Εἰς ἑαυτὸν πλημμελήματα φέρειν δευναίνϑμος, ὁ τοῖς αἰδικυνϑυύοις αἰμυύ.: 
; ΤΣ δὴ) σφοδρὸς ἔκδικος ἐπηρεαζομϑῥων γινόνϑρος. ὡς δ)4 μή τοιούτος, γωϑὴς χαὶ ὑπγη. 

40 λῤς αὶ νεκροῦ σὐσὲν ἀἰμεινον δζχκείωϑμος, ὁ ωραος οὐδὲ Ὠπεικής. ὦ φϑδοραν αἰδικουμμέ-. 

γνες ὦ (ἢ ἀλγεῖν ᾿ ἿὮἋ αἰδικϑυνϑμων, μηδὲ ϑυμούοϑω ζ;ς ἐπηρεαίξασιν,οέκ Ὄρε- 

τῆς, ἀἰλλαὶ κακίας. σέκ ἀρρι ωραστηῦς, αἰλλαὶ γωϑείας, ὧφε αὑτὸ δὴ τ» δείκγυσιν 
εὐτν τίου ὡραότητου, ἢ οτί ἅτως ζω γερμός, ὡς ἢ ασοϑπηδιᾶν οὖ οἷς ἑτέρφες ἀἰδικαμέ-- 

᾿ς Μρ ἑωρᾳ, κατέχειν 9 δυυναίμϑρμος τίω φρ τῷ δικαίου ὠγαναίκΊησιν. ζωυΐκα )ϑιῶ αὖν-: 

35 ες χακῶς ὅπαϑμν, ὅτε ἠμιυύα», εὖτε ἐπεξήει, ἀλλ᾽ ἔμϑμε φιλοσοφαὖν ϑιζονεκῶς. Εἰ 8 
παχὺς ζι καὶ ὀργίλος, Οὐκ ἐΐ (σα ἑτέρων ὁ ὅτω ζέων χαὶ ὀζαϑερμαινόνϑμος, ἁαρνμ 
ἀἰυτϑ δ χατεδέξα ἡσυχάσει, ἀλλα πολυ μῶλλον τότε αὖ ὄξηγρλωϑη. ἴτε γὉ» ὅτί 
μάλλον ἔλῚ τοῖς οἰκείοις ἢ τοῖς δνλλοτοίοις αἰ λχϑόμϑυ. ὠκῴνος ὶ δὲν ἕξ ἄδλων παυῤν- 

τῶν καιχῶς, αὐ οὐκ ἔλοιῆον [Μ᾽ παοόντων ἡμειούεν᾽ (5 Εἷς αὐτὶν γινόμϑμα πλημ- 
40 μδιήματα, μ᾽ πολλῆς πϑρέτρεχε τὴς καυρτεείας, εἰν ἐκουτόροις ἀκρος ὧν, τω ὦ, ὃ 

Μισοτεόνηρον, τῳ ἢ, ὃ μαακρόϑυμον Ἐχιδεικψύμϑμος. Δλλαὶ τἰ ποιεῖν ἐγοζῶ, Εἰπέ μοι: 
πἰξιοραν " πω αἰδικίαν γύουϑμέω, ἡ Εἰς ὦ πλῆθος ὠκίαννον Ω κακὸν ; ἀλλ Οὐκ ὦ 

Ἰδτοδημαγωγϑό, ν᾽ μοκρολύμιν τινὸς ὸ ὀῤεξικούνν, ἀλλα γω, ϑρ090 ὁ αὐάπτετ]ωχότο. 
Ι' βν 

Δειμ.18.γ. 
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ὃ ἰατρῷ δῃ οὔν ἐγκαλᾷ συπεδόναι βαδιξασων οὶ πϑρμτὸς τῷ σώμᾳτος “σδελναὶ 
τῦλοτ τῇ τομῆ, ὠκάνον ὃ ὃ παχύτατον () οὰ Θν γοσὸν “ΠΌλλὼ ᾧ σηπεδῦνος λαλεπωτέ- 

αν Χῷ πϑυτὸς βέσσαν τῷ δὴμν βυληϑώτα ὀὐαχαμτίσαι πληγὴ πραχυτέρᾳι ; δρλὰ 

ζῶτα αἰγνώμονος δικαςού. ῷ γὰ σσε’εατίων δηιμεὰ ζούτε καὶ 9 ἔϑγος ὕτω σχληρὴν 

᾿άλϑντα καὶ υ παχὺ Ἢ  δυσόμον, ο ωῳ περοιμίοις λὐαφέλλειν ἐχείω καὶ ὦ ὧκ πὐδϑϑύρων δνα- φ 
κόγηειν, ὦ ὠτε μὴ ποῤῥωτέρω " ὐσϑλθζωναι τὸ τὸ κακόν, ὥλλα χατέδυσέ, φησι, Δαλαὺ χαὶ Α. φρίωη 

Αθερῶν. Ἕ λέγειρ: ;χϑι ἔδει αἰ δὲν ἱερωσεεύζων παταρϑῥώυ, Χὸ ἡ Θεού γό γος αϑάπρε- δὰ 

πορϑύος, χαὶ τὸ (μέ γ"ὰὼ Δἰϑλυόμδμον, λέγω Ντῆςὶ ἱερωσιωυης Ό ἀξίωμα, χαὶ χάτον 

πᾶσι βαταὰ ποιῆσαι ζᾳ ἀϑδυτα, καὶ ἢ ὐπὸ τῆς ἰδὲ τύτες ῥαλυμίας πόλλιαι τοῖς θυ- 

λουϑβοις ὥν ἱ ἱερφες ἰαταπατε ἐν αἰξεθολοις , ΧΩ ̓ πόρτα δύω αἱ χατω οὐνεαϑαι } ὥλλα ι9 

ζώτω μάλιςα Ὡραότητος Οὐκ ζῶ, ἀλλα ἐπὸμ, ϑοοπίας καὶ ἡ ὠμότητος, καθ δεῖν τοσῦ.. 

τον κακὸν αὐξόμϑιον, ᾧ φειδῦυϑιον δχρακοσίων, ὡπολέσοι μνολάδας τοσαιύζς. Εἰῥὴ 
Ὁ» μοι᾽ ὅτε ὀκέλθυσε σφάξαι «ὧν πσξϑσικνζᾳς, φ ποίησαι! ἐχοίὼ ; ὀργιζοιδῥο τῇ τῷ 
Θεού, τῆς ἀσεβείας αὐξομδῥης, συ υϊεγὸς οντος τῷ Κ δωωναμϑῥου τῆς ὀργῆς αὐςᾶν: ὄξαρτά- 

σε αἰ φῴαι τίω ἐκ ἐρανον πληγάω Ἐχὶ σὲ φυλάς αἰπασας οὐεηθέωαι ἡ ." πόμὼ- Ἢ 

λειϑρίᾳ παρ βαδούγαι τὸ δύο, ἡ ὀλζ τὴς κολάστως αἰδεδεν ἢ τίωλα μϑρτίον αίατο 

γφορδίωυ, ἢ ἢ τιμωρίᾳ κὴ Φόῳ σωμοίτων ὀλίγων ὅ,τι αὐδότημα ὀυδὰν, τίω τι ὀργά 

ὀμαχαιτίσαι, τὸν τε Θεὸν ἵλεων κρίτοι φῆσαι τοῖς ἃ ζιαῦτα πεπλημμεληκόσι; δὼ ὅτως 

ὀξεταζης ζῳ τῷ αὶ διχαίου, μάλιςα οὐτεόλεν αὑτὸν πρᾳότατον. ἀλλὰ ζὠπις ἐὰ ἦι 
Εἰρηρδύων Οἰς Φιλϑμιαϑέσιγα φέντες αὐάγέγενν, ἢ ἵα μὴ τὸ Το .»" μεῖζον τῷ κα χί- Ἢ 

δκς ποιήσωρϑμ, δι τ ὁ ππξεκείμϑρον ἴωμϑιυ. τἰ ἢ ἑω τὸ τασδοκείνϑμον » μνήοϑητι, Κυομ, 

τῷ Δαίὶδι, ἀ πασης τὴς φρᾳότητος αὐτὶ, 

γ» (ἧς ὦμοσε το Κυρίῳ, ἡυξαο ῷ Θεῷ ἰαχώδ. 
Ἵ Προϑεὶς Εἰπεῦ αἰβὲ αρᾳύτητορ ἀφεὶς διηγήσει αν ζῷ κτ ω Σαούλ δου ὧν "ἡ 

δἰδελφοις, (απὸ Ἰωναθθειν, τίω  μαχροδυμιίαν. τίω Ἐχὶ τοῦ φρατιώτε πὸ μυρίοις αὐ" 1 

"πλιώοντος ὀνείδεσιν, ἕτερ φι πλείοια τϑτων ἐφ᾽ ἕτερον χε λαιο ἀεὶ δ Ἄθορν,ῦ ζιλν λ Φίνι 

μάλιφα ἐμ πολλοῦ. τίνος ὃ ἕνεκεν τοῦτο ποιᾷ; δυῷ ἐ ἐνέχᾳ᾿ ἑνὸς ἅ ̓ Ὡἶ" τύτῳ μάλικα ΩΝ 
τέρπεται Θεός. Ἐπι "ρα Ῥαιολόψω, κω πνλὶ ῷ Ὡρῴον ὺ ἡσύλεον Ὁ ὃ πέμονπ μμυ 
ὧν λύηϑις; ἑτέρου Ἀν ὃ χατεπείλϑν τῦτο μάλικα ζω. ἡ. φρὴ αγάφα σις ᾧ γκοῦ 

ὁ ἢ οἰκοδομὴ τὴ τὴς πολεὼς ὑ ἡ τὴς παλαιᾶς πολιτείας ᾿ὐπίδοσις, πεῖς τῦτ μάλιςα 29 
ἐπείγᾳ το τὸν Ἅδ᾽9ν. Γ ΟΥ νη ως δόλον ᾧ ὠμολογηνῦμον χε ίησι (ὦ δὰ πᾶσι καταφανές, ὃ 
τὴς ὩΡβαο’ ῥτητορ) ὃ ̓ δ ἢ μαΐλισει ἐδεῖτο Εἰςῷ “περχείκϑμον, τοῦτο Εἰς μέσον Φεέρω. ̓  

γὰ ἐπεϑύμοιωυ ἰδὲὶν , τὸν ναόν ὀμαςάγτα, ὑ᾽ ὁ τίωυ παλαιθὼ αἰγιατῖὰμ ̓ ἀτοδολκίσαι. ἐπιὶ 

δ ἐν τύτῳ μαλικτι ἔλαμψω ὁ ὃ Δαξίὶδι, ὦ ὥασερ ἀμοιξίω τῇ τὴς ὀκείνν ἀπουδὰς ἀπαι- 

τε τ᾿ Θεὸν τῷ ναοῦ τίωω οἰκοδομιζωυ, κα φησι, μψήοϑητι Κι ύοκε ἢ Δαίὶδι καὶ πάσης ΠΝ 

Ὡραισιντος ἐὐτο, ὡς ὦμοι τωΐκυείῳ, Ἰυξατο τω Θεῷ]ακωξ" 
3 ΕἰΕ- ἰσελθύσομαι εἰς σκηνωμα οἴκου μυ,εὶ λὐαθίσομοι Ἐχί κλίνης φρωμυῆς 

μέυ᾽ 4 Εἰ δώσω ὑπνον γος ὀφβϑαρλμοῖς ΑΥ, αὶ "οἷς βλεφαΐρϑις μὰ ΩΝ 
ς Καὶ αὐαπαυσιν ""ἷρ κροτάφοις μυ, ἕως ὃ θρω πον Κυείῳ, σκήνωμα τῷ ᾿ 

Θέῳ [αχωδ. Και τἰ τϑο παρὸ σέ; ὁπ ὀκείου, φησιν, ἐλιϑυὸς Εἰμὶ. ῥ ἐπεὶ ἐ- 48 

χεῖνον Ὄιστοδοζαιμδμος τῆς ασουδὴς ἔφησε φήσειν ὠκτῶ δυορὺ Ἃ τίω βασιλείαν δέ δ. ᾿ξ 
»ζζα απτιτϑνϑῳ ζ (ΟΣ (μωϑυχα, γιοῦ, ὸ Οὐκ Εἰπεν,έως 5 ἢ οἰκοδομώσω (τ 
αὐταῖνκ ἐφ) δλλ ἕως εὶ ὕρω ζπον ῷ Κυρίῳ ᾧ σκήνωμα ἶτω ὃ ὦ, ἄνω ψκ Ὁ 



γλάσμο 

| 

Εἰς ᾷδρλα. Ῥόμι; 817 

τ Ῥαπέχει, (δ) 8 ἐπαγειλοαίνϑνον Εἰς μέσον (ϑησιν, ἵα μάθης πόσον 64) γρώ μων ὁρα 
9η α΄ γαϑὸν, ὶ πῶς αἰεὶ τῇ ποδϑαιρέσει“" μιοϑὸν ὁ Θεὸς ὀράζειν Εἴωϑα. δὶ δέ-τϑ»» ἀυτῷ 
μέμφηται μάλλον, δὴ, αὐτὸς μᾶλλόν ὅϑην ὁ φκοδὸ μηκῶς, ἢ ὁ παῖς. ὁ (ὦ ὙᾺ ἐπηγο 
τειλοῦρ, ὁ ἐπετάγη. ᾧ δοφι ἀστῷ τίου πσοϑϑυμίοι οὐ μονὸν εἰς οἰκίλν φησὶν ξέν Εἶσ- 

5 ελϑσεαΐ,, σὐοδ Εἰς κλίνω αὐα ἡσεοϊ,, δλλ᾽ φοτδ, ὁ Ὄὀἰσὸ τῆς φυσικῆς ὀμαίγκης ζω, 
οὐδ τύτη ἰπόλοαύσεο ῖ, κμ' ἀδείας, ἕως δ ἐυρη Ὅπονχαὶ σκήνωμα “Υ Θεῷ [«κώζ᾿ ὧν 

ζῳ ἐνόν ὠδοὶ ἐἰνεχᾳ λοιοῦηο -Ὡδα τῷ Θεού λέγοντος ᾿ Ὑμεῖς ΡᾺ οἰκεῖτε ς οἴϊοις 

κριλοςαϑμοις, ὁ ἢ οἶκός μοί 661ν ἔρημος. ἕως κὶ θύρω ἵζπον ῷ Κυρίῳ, σκήνωμᾳ τῷ Θεῷ 
αχωῦ. ὅορι πάλιν ὴ οὐντεῦϑεν τίου απουδέω "ἡ τίω μεισαμψημδῥίω ψυγώω. ὁβασι- 

10 λϑυς λέγᾳ, ἕως ὶ θύρω τόπον ᾧ Κυρίῳ, ὁ πϑῥτων κρα. αὶ γὸ αἱπλαύς οἰκοδὸ μῆσαι 
ἐσυύλετο, δλλ᾽ ἐν ἐλητηδειοτώτῳ χωρίῳ σφόδρα ᾧῷ ναῷ φρέποντι ὁ δητήσεως ἐδεῖ- 
γ᾽ ὕτος ζω ἀγουπνος τῇ ψυχῇ. 6 7δουὺ, ἡκούσειμϑρ αὐτίω ον Ἐφραϑώ, ἐυρ9-- 
“ϑι αὐ! οὐν τοῖς πεδίοις ἃ δρυμῶ. Τα παλφια διηγεῖται νι, δεικνυῤ ὅτι ἢ ἔμιτσο9.-: 
εν πολιω πὐθκηει γθῦνον ἠχιξωτος, πον ἐκ τόπου ἀμείζεσα. Αἱ σ' τούτο φησιν, ἰδοὺ, 

"5 ἠχούσοι ϑρ αὐτίω ἐν Εφραθα" τοτές!, ζω τα δεν γήσοιντο ἡμῶν (ὦ πατέρες ἡμϑυ(ζ,.- 
το ἀξ ἀἰχοὺς κατέθυϑυ, τι ὁ ὅτε αἰδαοίσα πϑμτοιηού, οὖν πεδίοις καὶ αἰγρϑῖς ὑδρα ϑὴ 
μ᾿ ζώτα. τούτο δὴ ϑμέοϑω ἡνιῶ. Ἐφραϑώ εἐγζώϑα, τίω δα, λέγφ φυλίω, Εἰς 
ζὼ μα τίω πολλίω «ὐθίοδὸν Εἰσννέηϑη. 

7 "Εἰσιλῶσύ θα εἰς ᾳ σκηνώ ματω αὐτῦ,, Εἶδες πόση παιχύτητι κέγφηταὶ 

19 λέξεως ΑἹ οἱ τίω πολλζω ν᾽ αἰκουόντων αὐαιεϑησίαν, σκηνώματα λέγων Θεοί καὶ πό- 
δας ᾧ Ὅπον ἔνθα ἔζησαν (ὦ) πόδες. ζῳῶτα ὃ πύτα (ὃ Ὅπον λέγη τὴς κιξωτοῦ, τ 
ὀκχέϊϑῳν αἱ Φολκ)αὶ φωναὶ ἐφέροντο αὐδὲ Μν τοῖς Ισδούοις πυραγ μάτων λύσσαι 

ἀσαφὺ, ἃ αἰἴδὲ “ΙΨΜ' μολλόντων ποδϑλέχϑυσο. 8 Ανάκηϑι, Κύριε, Εἰς τίω αἰ. 

ναΐπισιωσίν σω, σὺ καὶ καὶ χιζωτὸς τῷ ἀἰγιαίσματές σῳ. 
5. Έπέρος, Τῆς ἰσχύος συ. Αἴλλος, Το κράτος σ᾿ ἀμφότεροι ἢ ἀληϑγη. Καὶ ἡ» ρὴ 

ἀἰὐγιωσιωη ὠκεῖθην ἐδίδοτο, καὶ αγιωσιωώης ζω ποιητιχα ζῷ γράμματα “οἰ ἐχικείνϑμω ὼ 

ἰοώος, καλαῖς δέζυ ὅτως Εἶπε. πολλίω Ν᾿ ὁ Θεὸς οὐνεδείξατο δὲ αὐτὰρ δευυα,μὶν χαῇ 
ὡπαξ ἀ δὲς ἡ πολλαΐχις᾽ οἷον, ὅτε ἐλήφ,ϑη ὩΡῬὰ }} αἀξωτίων, ὅτε ζᾳ Εἴδωλᾳ χαᾳ- 

τἰωεἴκεν, στο ἐπληξε ἂν Εἰληφίζ, ὅτε ἔφησε τὰ πληγδὼ ὐποδυϑείσης αὐτῆς. ὦ 

39 χ᾽ ὠλλων5 [917 ὧν αὐτόϑι Εἰργάζε;», τίων ἰχοω ἐπεδείκψυτο τίω ἑαυζ. (ι δὲ 

ὅθ, ὀμαφηϑι Εἰς πίω ὀμαίππαυσίν σῳ ; φῆσον ἡμᾶς ἀλωρϑβους, φησι, ὦ τίω κιζωτὸν 
πὐδιφορουϑμίου,καὶ ὀψὲ γριώ “ποτε αὐαΐπταυσον αὑτίω. 9 Οἱίερεῖς σῷ οὐδύσον-. 

ταὶ διχαιοσιούζωυ. Ετερϑς, Αἰμφιεαϑήτωσαν. Αἰλλος, Ἐνδυσοίαϑωσαν, διεῇ» 

, μαάλιςα ὅ61 σαφέςερϑν. Ευχορϑυ Ν ἔξ, ὀχὶ κασδοφητεύοντος, τὴ αἰτοιώτος τίου Ὁ 

39 γρετὴς ΚΊηῆσιν. διχᾳιοσιωύζω ὃ ἐγζϑθα, τίωὐ ἀἰγιατίαν λέγη, τίω ἱερωσιιύζω, Ἷ λα- 

πείλυν, ζῳιἐ ϑυσίας, ζϑἐ πορεσφοροὶς,ὶ Κ᾿ πότων τίω ἀκριζὰ πολιτείαν, ἐπ, μάλι-. 
φὰ χαὶ χρ δαὶ ἱερέων ζωυτίω ἀἰπταιτ4αϑοι γοή. Καὶ Ὁ Ὁσιοί συ ἀγαλλιάσονται, 
τϑτων ϑμονδϑύω. ὀ Ορκᾳ αὐτὸν κὶ πόλεως ζητοιῦτα οἰκοδομιζυυ οὐκ αἰφϑονίων ὡν 

, ων αὶ τέω ἀἄδγνζωυ βαρ αγίδρν, δλλαὶ τίωυ βἠωρέπειαν τῷ ναοῦ, τίω τῆς κιδωιοῦκα- 
40 ὐῴπαυσι, Ὁ δ ἱερέων πλήρωμα, τέων ἀγιώείδλω, τέων λφτεείαν, τίω ἱερωσιεωζω. Εἷ- 
τῷ τὴ ζωῦτα ἥτηστων, ἀὐΐοὶ ἢ ὑπτάγϑιωοι αἱ μδοτήμασιν ἦσαν πολλοῖς, (γὴ ῬῬωοθ)ο- 

γον κατα φεὺ γᾳ πείλιν λέγων" 10. Ενέκεν Διαξὶ δ τῷ δούλυ συ, μὴ δ'ποςρέψηφ 
Ὁ πσούσωπον ὅ χελφοῦσν. Τί ιν νοκαν Δια( δι τῷ δούλι συ; μοὶ ὄρ Ὁ Ὡἶρε- 

ΟΦ εγίοια, ἔοπι, 1. 211 τίωω 

Δγγα. δ ̓. 
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τίω ὀκείνα μένον, φησὶ, μιηδὲ δ[τι ζοσοωυτέου απουδέω ἐποιήσατο ασοὺς ὃ “' γαὸ ἀ. 
ναφῆσαι, δλλ ὅτι ὦ ((μυϑήχᾳς ἔλου ασοϑς αὐτόν. ἔγέκεγ Δια(ὶδα ἘΞ δούλν σν μὴ ὥσος 

φρέψῃς ὃ πσοόσωπον τῷ χελφοῦ σν. νος φησί; τῷ “γοιαϑέντος χαὶ δυμφι γον ρεῦτος χαὶ 
σοοϑεςῶτος Ὁ λαού, 11 Ὡμοσε Κύολος τω Δαζὶδ ἀ ληϑειλν ὺ νὶ μιὴ" ἀἰὃςτή.. 
σῃ αὐτίω᾽ ἐκ καρποῦ τῆς χϑιλίας σν ϑήσομαι δχὶ Ἔ ϑρὸνν συ. ς 

Ἐπειδὴ ἐμνήοϑη τῷ Δαζὶδ' χαὶ τῆς ἰρετὴς ὃ ὀμδρὸς ὸ τῆς απουδὴς τῆς προὺς ἃ 
ναόν, χαὶ ζοὶ παλαιαὶ διηγήματα Εἶπε, χαὶ ἡξίωσιν ᾿χὶ πὺς πγοϑτέρρις ἀντν Φανίωαι 
πολιτείας, ὅπερ μέγιφον ἔχοι κεφαΐλαιον, τῶ» ασοϑ(αίλλεται, (μωϑήχᾳς ὀμαγηώ.. 

σκων ὅ Θεοῦ. ποῖαι ὃ αὗται Εἶσιν ; ὠκ καρποῦ πῆς κοιλίας συ ϑήσομῳ ὅλ 8, ϑρόνα σν. 
ὅλ υχ ἀπλαῖς αἱ (πω ϑῆχῳ ἐγήμον,», δλλὰ μ᾽ δοοισμοί τινος. Φἰς ὃ ζω ὁ δἰφοισμὲς, χο 
ἀΐνϑυε. ἐπα γά "»» ̓ 1: Ἑαῤ φυλάξωντω (ὦ οί συ τίω “5 ϑηκίω μὰ 

εδοτύρλά μι ζωτα ὼ διδώξω αὐ ἂν, 13 Καὶ (οἱ αὐἹὉδῶω). ἕως ὃ αἰωγος χαϑι.- 

οἰῶτω ὕχί τῷ ϑοϑγοσν. 

Ταύζεζε (ἰωϑήκᾳς ϑέμδνος Θεὸς ἀὐζις οὐεχείφισε δ χειρϑηφαφον ᾿καάκείνοι 
πάλιν ἔλεχϑν, πθλύτο ὅσου Εἶπεν ὁ Κύριος, ποιήσονϑμ χαὶ αἀκουσύβίθω. εἴτα ᾽ς 

ἑώρα Ὁ ἐν μέρος οἱ Ραξεζηκὸς ζικ (ἰωϑήχας, Ὀγχὶ “᾿ τόπον ἀγά 1 λόγϑν, πθρταχόθον 

ΕΝ 

χιών λρηϑὲς τ ακλητιχϑις χα] λέγων ̓ 14 Οτι ἐξελέξαηο Κύριος Ὁ Σιων, 

ἡρεέτίσοιτο αὐτίω Εἰς κωτοικίὰν ἑανῷ. 15 Αὐὑτηὴῦ κοταττευσίς μὰ Εἰς αἰὠ. 

να αἰωΐγος ᾿ ὧδεκατοικήσω, οτί ἡρετι σεέμωυ αὑτέω. Τυτίςιν, ςύκ ὡν,ϑοφπος ἢ 

πον ἐξελέξα"», δλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτὸν ἐψηφίσει"» συϊκαταξαίνων αὐὴδῥ τῇ αἰδϑενεία. ὃ ἐφ 
δζω λέγη, ζοιούτον δξιν᾽ ὃν Εἴλου, ὃν δξελέξω, ὃν ἐψηφίσω, ὃν ἐδοκίμασας Ἐχιτήδειον 
ὁἢ), μὴ) φὴς ΟΥ̓ ̓ φῤρυΐισαι μωδὲ ὀἰῆολέωϑαι. ωτα γὸ ἐλεγές, ὅτι χατοικήσω ἐγζῳυ- 
9ᾳ. Φρλαὶ ζωτα ἐλέγον» μ' ΠῚ] (ιωϑυκϑίν ὠκείνων. ποίων δὴ τύτων; ἐδ φυλᾷξο 

ὠντα (ὦ) οί σῳ τίω “Ἵ σϑνκίω μῦν. 16 Ταύϑησαν αὐτὴς θ.)λογγῶν δυυλογήσῶ. 
Ετερος, Τὸν δ χισιτισμόν. Θήραν λέγ, δ͵Ψ" ὠνίων τίω αἰφϑονίαν, τίω δύετηφίον 23 

δὔχεται] ὦξε πλῤτα ἀδοῖς ὡς εἰ πὸ πηγῶν Ὀλχῤῥῴν. καὶ γὸ ζυιαύτίωι εἶχον πολιτείαν (ὦ 
ἴνδαγοι Ὁ παλαιὸν, οἴκ αἰοαϑανοιϑυίω φυσικδίυ αϑα[κδὺν, εἴποτε ᾧ Θεὸ ἵλφων εἶχον. 

ὅτι 9 σιτοδεία τὶς ζῶ “Ὁ αὐθῖς, αὶ λιμὸς, Ὗ καὶ θανατος ἄωρος, οὖκ ἀλλοῦ τοῦτον εἰμ, 

Οοῖν, οἷα, συμκξαψνειν τοῖς ἀν, ϑοϑποις Εἴωϑω, δλλα σύμτα ἀύοις ὥασερ ἐκ πηγῶν ἐ- 

πέῤῥει, τὴς τῷ Θεοῦ" χειοὺς “δι ων, 569. πίνων πραγμώταν τίω ἀἰοϑίνειὸν δίορθουμέ- 70 χά 
νης. πϑη» δϊζυ φησιν εγζῶϑα, ὅτι εὐφ΄έοου τίου ϑήρριν αὑτῆς θυ λογήσειν, τυτίςιγτίω 
ΥΜ' λύαγκαίων ἀἰφϑονίλν. αϑρέξειν μ᾽ πολλὴς τῆς ἀσφόλείας. 

Τοις τῆωχοις αὐτὴς " χορτάσω αὐῤτων᾽ 17 Τοις ἱερεῖς αὐτῆς ογδύσω σωτη- γὴν 
οἰδυ, ὁ (ὦ ὅσιοι αὐτῆς ἀγαλλιαίσει αἰγαλλιαΐσονται. 
“18 Ἑχεϊἰξλνατελώ κέρας τῳ Δαζὶδι, ὑοίμασα λύχνον τω ΠΟ ΕῚ μιν. 2 

19 Τοις ἐγϑροιῴ ἐυτυ ὠνδύσω αἰσυύίω, ὨΧῚ ἢ αὑτὸν ἐξλυ,ϑήστι τὸ αγίασμα μῦ. 
Ορφι" πὸμζϑεν δἰημεείον συγκεκροτημδῥζωυ, οἰπο τὸ μωδὲν μ᾽ αὐαγκαίὼν οὐσ 

δεῖν, πὸ τῷ τὰς ἱερεῖς εὖ ἐσφόλείᾳ τὸ, ὐπὸ τὸ (ὃ λαὸν ἐὺ θἰφροσιωώῃ, ὑπὸ τῦῦ 
βασιλέα ὧν ἰοΐ. λύχνον γδὺ ογφωθα, ἡ 4 βασιλέα φησὶν, ἢ δὠτίλυψυ, ἢ σωτς 
οἰαν, ἢ φως" κ᾽ ἡ τύτων, Ὁ μέγισον τῆς θθημεοίας Εἶδος. ποῖον δὴ τϑ»; πὸ τὰς ἐ- 49 

δϑροις ἐγκαλύτήηεοϑαι, ὦ μηδένα, ἐὴ ᾧ λυμκφινόνϑρμον Οἱε καλοῖς τις: ὶ ἐκώ- 

στεν ἀπώλειαν ἀπλώς, ἀλλ᾽ αἰαγουύζευ, [βελάνϑιος] ὡςε ζώνζς ἐγκαλυύσηεοϑαι με) 

χατῳδύροϑαι,ὃ εὗοτυρεῖν, δὶ ὧν παΐορυσι, τίο ἰακουὺ αὶ τίω βημερίαν τῳ έϑνε τ 

ΧΟΟΝῊΝ 



ψκοι! 

Εἰς ὦ ρλβύψάμι: τ βιῤ 
(Δι 3 ἐντὸ! δ νυ ϑήσει τὸ αἰγίασμαί μ᾽" τατέςιν, Ὧι τὸ λαύν. δὰ 3 ἐν ἄγίασμα, 

ἔτν,ος τὸ «ἐν ας σέ πεν ἄλλος, ἀφόρισμα ἀντι" ἄλλος, τὸ αἰφωφασμένον ἀὐδού. 4 

πῇ δχυ. Ἢ ιὸ Φίρηυϑμον; ἐμοὶ δοκεῖ τέων βυ πο ἀγίαν λέγειν ἐνζουῦϑα, τίου ἀσφάλεις 

ἂν, πίω" ἰαωεω), τίω βασιλείδυ. ὡ αὖ δξ Ἔλρχος αἰφωδισὼ αὐτῷ, ζωῦζᾳ οϑμεῖ δυγοιῶ. 
4 ἴα, φηλιβρύοντα,  μαρανόμϑμα, συν χαταπίγηοντα. αλλά ζχώτα πόμτο ἔςαι, τῷ 

δἰϑελσμοῦ τὸ ἐματθϑ οϑεν Εἰἶρηνϑιου αϑμογῶς. ποίου δὴ τάτο; ΓΝ φυλάξωνται ὧ ὑοΐ 

συ τίω Δ(φΞϑηκὴν μ΄. Ψ "Ὁ μόναι ωἱ αὐποοόγέσεις τὸ Θεοῦ δ ἔχουσιν ἡμῶν αγα- 

θ, α᾽ ΜῊ ὦ ἡμεῖς ᾳ "ἐξ ἑαυ ποιώ μϑυ “ δυο γοὴ "ταζοις “αϑϑσένονζᾳς αὐάπε- 

κὐ]ωκέναι ὶ ὑγῆ ες ἐβ. πολλαὶ Δ} καὶ ἦΜ' ἀγαθῶν, ὧν ἐπηείλανο ὁ Θεὸς, ὶ ποιεῖ, Ὑ' 
10 ζω ἐπαγίελίας δύξανϑῥων ὀμαϊξίων θὑσασχονϑμων' ὥασερ  ζὰ κακὰ, ἁ ἠπείλησιν, Εἰς 

ἔργον ὑκ ἄγει, ΝΜ πϑροξωυναντων αὑτὸν ὕφερον μιετειξ ἀῃγομϑμων ὑ τίω ὀργά Φιτοκρουο. 

μδβων. ζῶτ' δὼ Εἰδύτες, μεήτε ὄχ ἴᾷς κι σσοδέσεις ραϑυμόνϑμ, ἵνα μὴ καταπτέ- 
σωμϑμ, μἦτε δγοὶ ζὰ ἀπειλαῖς δἰ'πηγινωσκωμδυ,αλλαὶ μιεταρϑηλώμθα. ὅτω γὃ δωιυηὰ 

συιῖθα καὶ ΜΔ υϑιηόντῶν Ἐχιτυχεῖν αἰγαϑών, χάελτι ᾧ φιλαν,ϑεϑπία ᾧ Κυρίν ἡρδί" ἴη- 

ἐς σῇ Χοιτού, ἡ δύξα Εἰς «ὄν' αἰώνας ῥ᾽ αἰώνων. Αἰμιόω. 

ψαμιρλβι ἸΔΟΥ͂ ΔῊ ΤΙ ΚΑΛΟΝ, Η ΤΊ ΤΕΡΠΝΟΝ. 
Αὐλος, 1δὸὺ δη τί ἐγαϑον αὶ τί καλὸν, αὐδλν ἢ πὸ κατοικεῖν αἰδελφοιᾷ 

Ὠχὶ τὸ αὐτὸ; 

ἐ9 
φῶ Ρ. ι. ἔα) ἃ 4 «αι .ῳῃ.,. φ 

ΜΞ Ολλα ὮΨ᾽ κοράγλαπον δ9] μα κα λα, τὸ ὃ τερπνὸν δ θχει, ὠ.- 

4 ασερ ἕτεροι ἡδονζωὶ (ζ ἔχει,τϑ καλῷ δ' ἀπεφέρν"). αμφότερφι 
ἢ (ἀμελϑεῖν εἰ σφόδρα δὕποροι. ἀλλ᾿ Ὧπ τῦτο τῷ Εἰρημδῥου 

δ ἢ κα » " ἀμφότερα ζῶτα (μυδιδρα μηκερὼ ἡδονὴ τὸ καλλιφον. τϑηϑ 

4: 4 Ὁ ἜΝ. ))) μοίλιςα ἡ γαίῃ κέηται μ᾽ τῆς ὠφελείας, χαὶ τὸ  Ἰ  ΕΥ͂ΖΕ 
Ἷξ ῥᾷσον ἔχει καὶ ἡδύ, ζοωὠτίω γϑεῶ καὶ ον ζουῦϑα ὀῤυμψεῖ, ἐγ 

ἀπλαῖ τίω οἴλησιν Εἶπεν, φυσὲ τῷ ἐν ((ἰωέχεοϑαι οἰκίσκῳ, δλλ᾽ Ἐχὶ Ὀαυτὸ κατο- 

χεῖν, ττισ!, «(ὦ συμφωνίας κὶ ἀγάπης. τῦτο δ» ποιεῖ ψυχίω δὴ μίαν. Εἶτα εἰ- 
“πῶν και λὸν αὶ τερπνόν, σοιφ ἐφερϑν ποιοῖν (ὃ λόχον, Εἰς πο βοιδειγμα ὠκφέρει ὃ οὖς 

40 ρηνῦμον, ὁ (ῷ ματικας Εἰκύνας τίϑησι διναϑμας ἀχριζεφέραν τῳ αἰχροώτη πρρριφῆ- 
σαι τέων ὑψιν. ἄνες δὲ Ἑ ἰσιν αἱ Εἰκόγεφ » δία: 

5» Ὡς μύρον Ὠχὶ κεφδλὴς Ὁ καταῦαννον Ὠχὶ πώγωνα, (ἢ) πώγωνα (ὃ δἰαρων. 
᾿Οὐυτρ)» Ὡρχεερδ)ς ὧν, ἐλ εῦ τῳ μύρῳ τύτῳ ἡ κατεςαίζοιο πϑύτοϑεν, καὶ σζῥ δ 

δρα Ὠχήηαρις ζώ τοῖς ὁρώσι ὦ ἡδὺς ὼ ἐπέρᾳςος Ὡσὸ τῆς χρίσεως ζωτης. ὥατερ δω 

32 ὀχζνός, φησιν, ὁἠλειμμένος τῳ μύρῳ τύτῳ, ἐμιωρέπει τω! ογήματι, φαιδρὸς [81 τῷ 
πυδόσώτπτῳ, πολλὴς θϑωδίας ἐμιπέπλοςαι, ἡδρν "Ὁ έχει ὁραΐσιν ὀφθαλμοῖς, ἅτω καὶ 
τῶτο ἔςιχα λόν. ᾧἢ ὥασερ ἐκένο Ὁ ϑέα κα αὶ μόνον ὡρκίον Ἐδ1η ἰδεῖν, ἀλλα ὶ τέρπει 
ὀψές, ὅτω ἡ τῶν τῇ ψυχῇ τίων ἡδονζωὺ ἐντίθησι. 

3 Ως δρόσος Αἐριϑν κὶ χαταξαῥεσα Ἐχὴ τὰ δρη Σιων: ; 
40 Καὶ ἑτέραν Εἰκόγα, αϑρήγανγεν πολλίω τέω ἡδογίω ἔχουδθν ζ ϑιατῇ τίω τέρψὼ 

.Ὁ» ἐχορϑμζω. ζῦτω ἢ ἐχ ἀπλώς τέθεικεν, δνλ, ο,Γ“᾽ “9 τὴς αἰχριφιλωσίας αἱ δέο 

(ὦ φυλαὶ ὠ αἱ δύο διεαστέρυϑμαι ἦσαν, ν᾿) τούτο πολλῆς τὐ ρανομίας αὔτιον γἐλονέρὸ εἰς 

ψαστςᾧ φιλονεικίας χὶ πολέμοις ἀύφυς ὠεέξαλεν, ἵγα μὴ ζῴώτα Ἄϑηται; αὐ βανᾷ κδὶ 

Οκγίοί, ἴοπη, ᾿ς 22} » συμ: 



9.24.8, 

Σι διια, 

Προιμοιη 8, 

Μαγϑ,νκ. 

8:0 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 
συμθυλεύει μηκέτι ϑιεαυιέοαϑω (ὃ δῆμον, ΔΛ ὁμοῦ κατοικεῖν κ ὁ (μμυηφϑαι, ναὶ [πὲ 
ἐνὶ ̓ζμῆροϑαι δυμαγωγῷ τσὶ βασιλῴ, Ὁ ὺ τίω ἀγώπον Νῇ) μέ βέουσοιν αἰπ᾿ Ὥχος μέχρα 

πίλους, ὥασερ δζω καὶ τίω δρόσον ἀζν τόρτων ἐζρθαίασαν. ἡ ἡ τ δαθαλλει τίω 4γάπην 
δρύσφ . μύρῳ, δὲ ὠκείνν »ϑὲ τίω ἐνωδίθμ, ὀχ τύτυ: 4 ̓ τίω ὀμαπταυσιν ἡ τὸ τρηγὸν 

τῆς έως ὐϑατῆσαι βαλοιϑιος. 4 στ ὀκᾷο οὐνγετείλθιτο Κύριος τίω ἐυλο.. 9 

γίαν. Ποὺ ἐκᾷ; οὖν τῇ (οιαύτη χριτοικήσει, ὧν τῇ ζιαύτῃ συμιφωνίᾳ, ς οὖ τῇ Οικύ. 
τῇ ὁμοφωνίᾳ, ω τὴ ζιαύτη ὁ ' ὁμοσκημίᾳ,. κἡ , χὰ ἐυλογία. τῦτο σιν, ὥασερ δχυ ὃ ὥνδιν- 

τίου εἶρᾳ. δ|9 ΧΆ ΤΣ ἐπαμφ στὸ λέγων᾽ Φιλία ἀδελφῶν ἡ ὁ ὁμόνοια, (με “πλησίον, ἡ ὀυὴρ 

αὶ γιωὴ ̓ δλλήλοις συμαθξεφερϑιϑροι. ὼ ὅτερος αἰννῆόμδμος δὶ ἰαωρὸν ἰυτὰ λέγει, Ἑαὶ 

χϑιμκηϑῶσιν (ἢ δύο, ὸ ϑερμη ὐδθις. καὶ τὸ  ασαιρτίον τὸ τὸ ἐντδίτον 9 Ὁχὺ Ἡποῤραγήσε!. ῖο 

αὶ γὸ Ὧ τίωυ ἡδογζωὼ ονζρυῦλα καὶ ὁ τίω ἰ ἰαωὺ οὐνδείκψυται, καὶ ἐμιφαινε! 91| κα ἡσυχαιζουσι 

πολλὴ ἔξαι ἡδονὴ, καὶ Ὁ οὐερχϑυσι πολλὴ ἐξαι ἡ ἱούς. χαὶ πείλιν, Αϑελφὸς ἰσοὸ ἀδελφὸν 
βοηλουμᾶνος, ὡς πόλις ὀχυξϑί. χα) ὁ  Χεισὸς δὲ φησιν, Οὗ ἐλὺ ὦτι δυο ἢ τρῷς (ἱινηγμένι 

Εἰς τόμον ὀιομιαι, ὀκξζείμις οὐ μέσῳ αὐδἕμ,. Κα ̓ αὐτὴ ἢ ὃ ἡ Φύσις τῶτο ἀπαιτέ. δἰϑ 

ἐΐξ ΕΖ ο Θεός. Τ λυ ϑοφπον πλαῆων ἐλεν, υ ἰκαλὸνἐῃ ᾧῷ δν,ϑφ 9 πον μόνον καὶ κι 

ποιωΐν τὸ ζω τοῦ, τίω γεινάϊκαι λέγω, τῇ τὴς λφίαι ὀϑαγκη ((μυέδησε ἃ δ αἰδρὶ, 

δα μνοίων πων ἡμάς ασοὸς δλλήλους σιονάσω 

Καὶ ̓ζωίωξ ἐὼως τῦ Ὁ αἰοδνος. Καλώς τῶν ̓πευσέϑνων ἔγϑιι δὴ ἡ ἀγάπῃ , 

πολλὴ ἡ ̓ ἀσφάλεια, πολλὴν ̓ ὩὉὰ τϑ Θεούρ βοπή. αὐτὴ μήτηρ ἫΜα ̓γαθῶν, ἃ ἀντι Ν- 

ξα ὶ Χ, πηγή, αὐτὴ πολέμων αὐαιρεσις, φιλονεικίας ἀφϑμισμός. δϑ χΆ) ᾿ τούτο δυλωνὲ ἐπή- 210 

γαπ τὸρὸ ζωιω ἃ ἑως τὰ α αὐαδνος. ὦ ὡασερ γδ 5 ἢ φασις χϑι) ἡ ' φιλονεικία 9ανατας ἐργάζέπε, 

μὰ [2εοναύτυς ἄώρρις, ὅτωφὴ ἀγάπη ὃ ὀμοφωνία Εὐρίωίω, ὁμόνοιὰν. ὅπου ὃ ΘΟ ρίωυν 
ἑμόνοια, ζᾳ πῆς ζωῆς μᾧ τ ἀδείας ὄφρ] ἀσφαλείας αἰπάσης. χαὶ Δ δεῖ λέγειν τὰ πα- 

οϑνταῖ (ὃ Α ὐφανὼ ἡμῶν αὐτὴ λβείξεται καὶ ἿΩ Ὡὐπόβῥητα αἰγαϑεῦ, ὦ βασιλίς 8] 
δ] ρα. ζωὺτ' δὰ Εἰδυτες μ᾽ ἀχριξείας αὖτ Τ διώκωμδρ δαὶ ἿΜ αἴδοτων σΙθο 15 

λαύσωμϑρ α" γαϑοδνὺ ἡ μδιρντων ὧν ἐν ροιτο. πόρῳ ἡμιαιρ Ὀχιτυχεῖν ἀϑόντι "ἡ Φιλ4)» 

«ϑοφπία τῷ ᾧ Κυρίν ἡμδΜΊησν Χ ολςού͵ μεθ᾿ Ἢ ῷ πατοὶ ἡ δόξα ἃ ἁμαὰ ζὰ ἀἰγίῳ πνϑύμα- 

τ, Εἰς ἂν αἰωύγας “Μ᾽ αἰώνων. Αἰ μιζω. 

άμι. ρλγ. τ ἸΔΟΥ ΔΗ ΕΥ̓ΛΟΓΕΙΤῈ ΤῸΝ ΚΥΡΙΟΝΡῸ 
“πόρτες (Ὁ δούλοι Κυρίν, ὔἤῳ Οἱ ἐκῶτες ὧν οἴκῳ Κυράν. 

4.9 ΚΜ Όῦλα χατέλυσε ὧν «πὶ ΡΜ λὐαξαϑ δέ ψαλμοις, Εἰ χα- 
8) Ὁ λὸν τέλος κατοικλείσοις λέγ, ἐνφημίαν τε ὃ ἐυλογίδρ. δῦ. 

γε λους δ] ᾿ Κυρίν βέλεται ἐ ἐ) ὐκν ἃ δόγματα μόνον, διλλά καὶ υ φ ῃ 
9 ΟΝ τίω τῆς πολιτείας αἰχρίρειαν. Ἢ ὲ ππξλσεϑηκεν" Θ ἐσώτερον 

δὴ οἴκῳ Κυοίν, ἐν αὐλαῖς οἴωου Θεοδή δ, (δ γδ γῇ 
Ἂν ΦὌΦὌΥ ἊΣ ὧὰ ὃ βέζηλον συνε Ἐχιςίωαι Μ' ἱερων μ Χ Ο χες ὧσε οὐν μὴ 
", ὄφιν αν αὶ ἐνλογεῖν ὠξξιος ὅθι, ὁ γον οἷχος ἃ Θεοῦ ὙΠ ϑἰφφινῷ ἔρικε. ὦ 
περ ὀχφμ ἀῤτικειμδύων δυνάμεων συϑεμίδν Ὡηπξ μαι λές, ὅὕτως σὐοὶ Ἕἶ ἢ ρ 
τὸ ἡ Θεού. εὐννόησον ἡλύοης »ἰπολδύεις τὴς ἀξίας, ἀθϑοφπε, ἃ ὁπουτε ᾧ αὑτὸς ἐγυα γαδέ, 

ὅσην δίχαιος δὼ Εἰ παρέχειν καθουρϑτητα. πῶς δ᾽ δ. " αἴθοίλοις τίω καϑαιρότησαιδί 

ψυτα λογισμὸν ποιηρον ὠκξώλοις, Εἰ οἱ αθολικαῖς οὐνερτείαις ἀἴφατον ποιήσεις ὃ χ» 
“ 
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δἰον τὴς δ᾽ ἀνοίας, Εἰκαϑεί. αὖ οἱ οὖν αἰϑύτοις αἱ αγίοις αϑβεις καλλωπίξων: τἰω Αἰ δνοιον 

τίου σεἰυτού, Εἰ Ὁ» Ἐχὶ τοῦ νωοτ τοῦ ἰνϑοροῦ υ πὰς ἧς ὕπος ὥπαῦιν ζιὺ ὁ βατὸο, δλὰ 

πολλοὶ Ὄ  θίφοροι δϑοισμοὶ, καὶ Ὁ ὁ Ὥ τοῖς παοσηλύτοι, ὁ 3 τοῖς ἰρ ἀξ τῖρος ἰδίοις, ὁ 92) 

παῖς ἱερεόσιν, ὁ ὁ 5 ῷ δ ϑολιερᾷ μόνῳ, ὃ οὐδ" πῷτο ἀεὶ, δυνν ὦπα τὸ οὐιαυ᾽" πῦστς 

4 ἐννόησον αἰγιωσιμύης σοι! δὲ! [ῷ πολλῳ ᾧ μείζονα σύμιξολᾳ δεϊξαμϑύῳ, ὧν ἐδέξατο τὰ για ἵ 

αἰγίων ττε. Ὁ ἐγ χεορυδὶιξ ἔχεις, δλλ᾽ αὑτὸν ἢ ΜΝ χερδθίμ δεαυόδτίω ς᾽ «ὐνοικοιούτοι᾽ 
Οδ εἰ ςαίμανον κ μιαώόναι ὁ πλάχας λίδινας καὶ ὼ τίω ἐαζλίη τίω Ααρων, δαὶ σῷ σώμα ἡ αἴ- 
μα δεασυτιχόν, ἡ πνεῦ μαι δυτὶ )θάμματος, ἡ χάον αὐεξθαμεσαν λυγίσμκον δὐϑού- 
πιῖνον, ὦ δωρεὸμ ἀὐθιδιηγητον. ὅσῳ μεζογῶν ἡξιώϑης συμζόλων καὶ ω Φοικ Μ᾽ μωφηρίων, 

10 ὥσυτῳ μείζ, γος οἰ συ ευϑιοος Εἷ τὴς αγιωσιεύης,ὶ “πλείονος χολβίσεως, Εὶ ἰαἴθκίαι- 

ης ἴᾳ ἐχιτεταγμένα. 4. Ἐν ταὶς νυξὶν ἐπυίρατε ζᾳιὶ χαίροις ὑμδμ εἰς τὰ ἅγια. 
Ἑτερος, Αἰ γίως, ἄλλος, Ἡγιασμένγως. Καὶ ἐυλογεῖτε 1 Κύθμον. 

Διατί φησιν, ον υξί; “το δύων ἡμὰς, μὴ τίω πᾶσαν αὐτίω εἰς ὕπνον δαιπὸμάν, ὼ 
των δεροις ὧπι καιϑουρωτέρϑις ἐὴ ΟΝ  δὐχαιῤ ὅτε, ζ κουφότερ ὁγοῖς ὦ πλέων ἡ 40λ᾽. Εἰ 

1; ἢ. ον υυκ!!  αὐδαγίνεοϑαι Εἰς « για, δεῖ, Οὐνόησον ποίας τόύξεται συγγω γώ μῆς ο μηδὲ 

οἴκοι κι Ὁ (2 (αιδϑν ὀκῴιον ὀὐχας Ἐχιυτελών. ὁ ἃ δΐω πο» φήτης αὐϊςφησί σε Φστὸ “τὴς 

αλίμης, ο “εν. Τ' γαὸν ἀγή, χελθύων ἐγζωθα ἀχονυκθερεύειν᾿" σὺ ὃ Οὐδὲ οἴκοι καϑη- 

λϑμος τῷ» ποιεῖς. χαλος ὅ Εἶπεν, γίως, δυλαν ὁ στί χωεὶ οψϑλογισμον “πονηρῶν εἰ ευ- 

χϑω δὲ, χώεις ῥιψησικαικίαφηγωεὶς πλεονεξίας, γωεὶς ἄλλης ἡμὸς ζιαύτης αἰ μδοτίας 

20 λυμαινομδνης τίου ἀζϑνοιὸν. Καὶ ἐυλογεῖτε. Ὁ Κύριον. 
Το μίλια δθινὲ ἐυλϑγία, ἠκριξωμδμη, ὅ ὅτόμ μ( ΜΡ ῥιμαίτων ἡ ὁ βίος σύμι- 

φωνα. φϑέγίηται, ἡ δα Ἢ ἔργων δυξαΐζῃς Τ᾿ ποιήσουνζε σε Θεόν ὃ ἐυαηΐ λιον ὦ λέ. 
25) ̓ Λαμε άτω τὸ φώς ὑμδν ἔμισερεϑεν ἣν! αὐ ιϑεύπων,ὑπὼρ ἴδωσι ταὶ χριλφ' ὑμδι' Ματϑ δὴ 

ἐρχα, καὶ δοξασωσι (δ πατέρα ὑμδι τὸν οὐ τοῖς ὠφοινοῖς. 

:Ξς 4 ᾿Ενλογήσαι σι Κύρμος ὧκ Σιων, ο 1 ποιήσοις Τ' ϑοφινὸν τὼ τίω 5 γυ 

Ὑντεσιν, ὸν ὥωτα πειῆς, φ, τεύξῃ χα! τῆς δα τὺ ἡΘοδὲ ἐν "ας, α᾽  διμνυζερεύῃο, 
δὺ ἔυχη αγέως,αῇ ὠξιος: ἧς ὅ' ἐφάναι -» ᾧ οἱ οἴκῳ Κυρίν, δι σαυτὸν ναὸ Ἐχιτήδειον αὐδά- 

σχῇς. “ὐραινέσας τοίνων ὡς ἐγχϑῖῃ λοιπὸν Εἰς δϊγέω χατακλείει ᾧ λόηϑν. το Ν᾿ 

ἀἰρίφου διδοισκαίλου, καὶ τῇ ἡσυμουλῆ δἰθρλοιῶ Ὁ τ' αἰχροατέω, κὶ ὺ ταῖς δὐχαὶς νξυρριω. ᾷ 

40 βύλεται διλοιώ ΡΥ τῷ Εἰπεῖν, ἐκ Σιων; πολεινὸν ἀδιις ὀγο μαι » ὦ ὥκᾷ τῆς αἰ- 

γαρίας αἰ πυίσης ἡ ἰαυῦθεσις ἐπλῷν. δῷ δ τῦτο ἐπάν χα) ἀὐφις οὐἰπολαεῖν τίω 

ποτέραν κολιτείδμ,ὶ - ὀκείνῃ λρέεϑαι τὴ τῇ ἀγιαξια,ὴ ζαυτης Ὑπυλάνειν τὴς θυλθο 

γίας. Ετω εἰς ὑψηλότερα. αὐςῦν: (ὧν: λύαγων δύλματα, καὶ »ὺ “πτρδαίύων ὅτι πϑρταχοῦό ὁΘεόὲ 

ἴφι,7 ὃ ναὸν δζρὸ τίω ᾧ ὀκείνων αἰαλίνειαν ἐνομολότησεν οἰκοδὸ μων ϑέεζαιὴ δὲ! ͵ πδιυταυχό- 
45 εν αὐτὸν καλῷ, ἐπήγαλδν" ὁ ὁ ποιήσοις Τ' ϑρανὸν καὶ τίω γἀῦ. ἘΝ ὀκῴοι ἃ Α' τότε αὑτὸ 

ὀκαλριωυ ὀκᾷ, ἡ ἡμεῖς ὃ ον πὸρτὶ ὥπῳ, ὧν πϑωτὶ χωείῳ ͵  ὸ οὖν οἰκία, ᾧ ὧν αἰρορᾷ, καὶ 
ὦ ἐρημία, καὶ οὖν πλοίῳ, χα! οὐ πϑυδυχείῳ, κα Ὗ ὑπουπερ δυῶν. συ οὲν γὼ δαὶ τὰ 

που ̓κωλύε!) ζῷ τὴς ἄὐχιο, μόνον ἐδ ὁ δότις ἡ ἢ τῇ ἐυχῇ ἡσυμξαδων. πὔτ πίνω τοις 

τορλώσοιντες, πϑυταιχοῦ τὸ στὸν Θεὸν καλοίμϑμ, ὍΙ ᾿ αἴδατήσιται, χα ̓Ομεφαψεταρ αι 

49 πόύτα ἡ ἡμῖν ἴᾳ δύσχθλαι ξυκολῶ χαὶ ̓ ῥαίδια ἐ ἐργάσεται Ὁ Μ μελλόντων ἡμᾶς αξιωσει' 
ὧν ὁ δέοιτο πόῤζᾳᾳ ἡμάς Ἐλητυχεῖν, χέει Ν φιλαν,ϑερτῖα υ ϑΚυείν Ἡμδθησν Χο," 

σού, ᾧ ἡ δῦξα καὶ ὃ χροίτος, νιῶ αὶ αἰεὶ, ὁ Εἰς «ὄν' αἰώγας ἥν α αἰώνων. Αμάν, 

μτὴ 

γὐοίλι 

Οβεγίο, τοπν 1. Ζ12 3 Ψάγα; 



ὃδ' ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΎ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

θάμα. ρλδ. τ ΑἸΝΕΙ͂ΤΕ ΤῸ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ, ΑἸΝΕΙ.- 
τπιὶ δούλοι ΚΚυρλον ᾿ 5 Οἰἐςῶτες οὖν οἴκῳ Κυρίν, οὖν αὐλᾳῖς 

οἴ. Θεοδυμδμ! 3. Αἰνεῖτε (Ὁ) Κύρμον, ὅτι αἰγαϑὸς Κύριος. 
4. 

Αλιντλὶ τίω ϑυσίδν ζαὐτίων αὐςδν: πἰακαλεῖ τίω δὰ τώ, 
ἀἴγων. καὶ Ν᾿ ϑυσία, τῶτο ῷ Θεῷ ὶ ὑπσεοσφορά. δ|9 καὶ ̓ ὄλλα- 

“ χοὗ Φησιν ̓Αὐνέσῳ τῶ Θεῷ Μ μετ ̓φδδς, μεγαλιυα αἰ αὐτὸ ον 

αἰνέσει Ἂ Ὁ ρέσει ἃ δ Θεῷ αἰαββ μέ μορρν νέον μέρφεηχε οὐκ φέροντο 
ἡ ὁπλάς. (μμεγῶρ 5 ἣ μέμνηται τῷ οἴκου Ὁ ἡ τῶν αὐλών, ωϑ9ο.- 1ο 

"λῶν αὐςὧν τῶ ὕπο, ὶ Ὁ οὔ ἐών Ὡὐποστηδιάν᾽ ΩΝ τῆνὰ 

πίω πἰργίω (αι τῦτο αὐτὸν «ὐγομιοϑέτησεν αϑεγείρειν, ὡς: πασης ἀἰσεζείας τοὺ Εἰδω.- 

λολφτδίας ὀμαίρεσιν ἐς διμέαϑει" ὦ ποὺς ἔνα πον πλϑζῳι (ἰωαγερ, λα μή χπὸ 
ἀπειυθειδιαζομϑίοις ἐ ἐλβυλεριαζοζα πϑυταρού πλλνάοϑαι, κ ὐ ἄλση Ὁ ὃ πηγαῖ, κα 

βοιωυοις καὶ Θρή, αἰ αυύϑεσιν λαρ. φάμεν Εἰς ἀσεβείας ἀφορμέμ, ϑύονζῳς ὁκὸ ὃ αὐένδον- τς ᾿ 

άϊτιζα, ὅς Ἐχὶ ὑψηλῶν. δος δὴ Ῥ ὦ Φὼῳ κρίνει ΤΣ ἔξῳ πὸ ϑύοντα Ἔ ναού, λέγων" Ως 
αὖ ᾿ μὴ οὐέϊκη Εἰς τίων σκηνίυ θύσῃ, αἷμα αὐτο ογίαϑησεται. χτῦτυ χάων σπόρμτα- 

λθλν αὐτῶν Εἰςτοὸν πον" ἐκεῖ Γ(ωαγά ἵγα αἰκουοντες σωφ ρϑνῶσι, ἡ τῆς πεπλάν- χὴν 

βϑρης αἱ ἀπέχωνται Αἰ ϑνοίας. ἀδειν: Ὧν ὁ ψαλλεν τ ακελεύεται χα αἰνᾷν, ο΄ οπ (ὦ ἀζνι 

( εἰς τὸ Θεὸν ενόμϑμοι, δ, ὸ ἀσεβείας ἥσζαν αὐπρολέσεις αἰΐοῖς, ζ παλαιὰ ἔχντες, δ.-. 10 

ηγημιαΐοι, τὸ οὖν Αἰγυπῆῳ, ΤᾺ οὖ τῇ ἐρήμῳ, ἴῳ ὦ οὖ τῇ γὙη Τῆς ἐπαγξελίας, ᾳ αὶ ῴ ἔν 
με οὖ πῷ! Σινὰ ὁ, ΦΡΕΙ, ταῦὖν πολέμων᾽ αὶ ὦ αὐτὸ  ομιῦ τε Εἰς τὸν Θεὸν ἐυφημία ἐγί- 

"το, ὁμοῦ τε τοῖς ἧς ἀϑουσι διδασκαλίας αἰσούλεσις, ᾧ τὸν βίον ῥυθμίξυσαι, αὶ Ὁ τες δγ- 

μα τῶν ἰχρίξιιαν χειεαγωγϑέσαι. αἰνεῖτε τον Κύρμον, ὅτι ἀγαϑὸς Κύρμος. ὅπερ μέ- 
λιςα, τοῖς αχφύσσι ποθεινὸν, τῦτο (ἀωεχὼς ἄϑησι, τέων ᾿ φιλαν,ϑορπίαν, τὸν ἔλεον, πίω ἐς 

χρισύτη. 
ψάλατε ὀόματι , δΤ| χα λόν. 
Τούτὸ Φησι δεικψος ὅτι ἔχει ἧγα αὶ καθ᾿ ἑαυτὸ ἡδονὴν ὃ τρΑγμ γμα κ᾽ τὰς ὠφελεῖ. 

«ς. Ὁ ζ γ κέρδος ΜΙ Ω Ο πσοϑνχϑύμϑρον, ὃ εἰς ῷ Θεὸν ὕμνοις λέγῳν, ὃ τίω ψυ- 
χίω ὠκκοιϑαίρειν, ὦ μετείρσιον ποιῷ (ὃ λογισμὸν, Ω παιδοζεοϑαι δόγματα αἰχριδῆ, ὃ .. 
φιλοσοφῷ τὐβὶ Μ᾽ χόδοντων ἃ μ μελλόντων. ἔχει ἢ ῷ τὔτων μι φ τῆς μελῳδίας ν 

υδονζωὺ πολλίω ὦ ὺ οἴδαμωλίαν τίνα αὔέσιν, κὺ σεμνὸν ποιᾷ ζν ἀδὸόντα. αὶ ὅτι τοιτος 
ἐργαίζεπε, δόλον ον τ Ὁ Δ ΜΝ ἐρμιόυυθντῶν Εἰπεῖν,δτι βὐαρεπέρ᾽ Δ δ,ὅτι ἡδύ. ἀμ- 

φύτεροι ὃ (αὶ ἀληϑὺ λέγθυσι, καν χ᾽ μωθλακχις ἀἰσελγής δ ὁ ψαλλων ἡ) ἡ, αἰδουμϑιος τὸ 
“αλμὸ, λατακοιμίζει τῇ τῆς ἀσελγείας τίω) τυρριννίδω᾽ καὺ μιυφζοιᾷ ἡ κακοῖς ἰς βεθαρῃν ῃ 
μδέου ὁ αἰσῦῦ  ἀλυμίας χουτεχόμϑρος, κοιτακηλούμδμος αἰ “σὺ τῆς ἡδονῆς κουφίζοι 29. 

γισμὸν, αὔἸοροῖ τίω δζρίνοιαν, ὶ μοτάίρσιον ἐρ᾽ γάζοται τίω ψυχώ. 
4 ὅτι Ιακώς ὀξελέξατο ἑαυτὸ 0 Κύειος, ἴσοκὴλ Εἰς «ἰξωσιασμὼν ἑαυῷ. 

ον λέγ ἐλ τινας ὀνεργεσίαρ, ὡς μῷ δ ἄλλων ἔχουσιν δλλα τίωυ ἰδίδν ὦ χα. 

μέτον αὐνΨ. ἃς ὃ αὐτή αὑτὴ ἑωῦ ; Ὁ τὸν λαὸν ἐκλέξαεϑαι ἡ ἑαυΐῷ ὀϑαϑαίναι, νὴ)  ἰλωζοσανιρ 

ὥμα «δὰ ζῇν, ἀὐλλοις Εἰς ἀὐζις ασολγοιὸν Ἰηπδείξαο,. ὑπθυταρρῦ δὶ ὦτο ποιούσιν (ὦ 

πσόόφηται; Ὁ ΔΜ Εἰς ἑαυδν ἐυεργεσιοὖν ὰ πολλα ῖ Ἔ λόγων ὑφαίνοντες. χ δὲ ἐπινὶρ 

«ἰξωυσιασμὸ ἑαυτῳ) Εἰς πλούτο, εἰς «ϑαίω. Εἰ Ι ἃ ὀλίρον ὃ ἐἰογον, λὰ 
τϑῷ 



ΗΝ 
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) 
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αὗτο ὡς πλούτον ἑαυτῷ ἐξελέξατο, αὶ τῇ ὀλιούτητι, ἀλλα τῇ φρετὴ πϑοσέχων, ωρὸς 
δὰ ὠὐζηυᾷ καὶ χοιρουγωγήσαι βάλθνϑμος οκ λέγεται, ὡς ΔΜ ώλλων δ, ϑοϑπων νὶ ζοσῶτον 
ὠτωϊποιοιιύτων πλούτον, ὅσον (δνν ὁ δῆμος,ὃς τῶν καὶ γέχϑνεν ὸἰπὸ τε τὴς δυγοίας τῷ ἐλο- 
υϑδύει, αἰστῦ τε τὴς στο δουγωγίας αὐ. οἶδε "ὃ πλούτο ὁ Παῦλος καὶ τίω σωτηρλὸν “Μ' 

4 αὐ, ϑοϑπτων καλᾷ,, ὡς στὸν λέγη Ὃ δ αὐῶς Κύριος πλουῦμ). Εἰς πϑρᾷς ἡ δχὶ 

πὸνᾷς (ἶν ἔχικαλουμδμος αὐζόν. ὁρὰς πῶς τίω ἀγάπην ἐνεδείξατο τῷ Θεοῦ τίω 
αἰδὲ ἀὐφιᾷ, τίω πσοϑνοιαν, τέων κηδεμονίαν, τίων ϑζρίϑαεσιν, ὅπου αἰδιασιασμὸν ἀΐεις ἐ-: 
χρίλεσε; δὲ αἰμφοτέρων τοίνειυ “ττων δειΐξψυσιν αὐτοί τω ὀϊξαίρετον καἰϑὸ αὑτοὺς ασοό- 

γοιαν, ὅτι τε ὀξελέξωτο,ὸ ὅτι Εἰς αἰϑιυσιασμὸν ἑαυτῳΐ Εἶδες “τῶς πρέσησεν ἀυτν ἃ 
20 φιλὸν,ϑοφπίαν ; δζρὸ τῦτο Φρρβιϑρμος ἐλευ, αἰνᾷτε αὐζῶν, ὅτι αἰγαϑὸς Κύΐομος. 

8 ὅτι ἐγὼ ἔγγωχᾳ, δ Τί μέγας ὁ Κύρμος. [δου ὼ ἀλλώυ αἰήϊδν ἡ, ϑησι τοῦ 

ὑμνῷ. Εἰπὲ δ μοι, σὺ ἔγνωχᾳς, (Ὁ ὃ ἄλλοι οὐκ ἴσασιν; ἴσασι ψδὲ, θχ δυτώ ὃ ὡς ἐγώ. 
}] ). μάλιςα αἰγίων ἡ ἀγαφεξηκότων δε], Ὁ ἀχριξέφερον Εἰδένω αὐτὰ δὶ μεγαλωσῳ- 

γζωυ, αὶ πᾶσαιν" ἡ ἀἰς 561, ζούτο γὸ αἰδυώατον, δλα ΡΜ ἀδλων σωφέςερον. 
1:2 Καὶ ὁ Κύριος ἠδ ρα πόνζῳ (ἄν κές. δου, φησιν, ὁ Εἰπὼν τι μέ.- 

γαὶς Κύριος, Ἂ ὁΤΙ σύ ἔγνωχαᾳς, πσϑϑίων ἐλαοις τὸν Ἅῤηϑν, ὼ συϊκρύεις αὐτὸν τοῖς ὧλ.-- 

λοις, ἡὶ κτ' σύϊκρισιν αὐτῷ δίδως πίω χἱπύβοχζω;, ἐδωρμῶς. δρλαὶ πχϑϑς τίωω αἰοϑέ.. 

γιὸ δὟὌ αἰκουόγτων τότε διελέγετο, κ' μικρϑν ἰδθυς αἰαξιξαίΐξων Ἐχὶ τούτο. ἐὺ σφύ- 

ὅρα γὸ κυ βᾳαιςατικὸν Οὐπζδ μεγάλου, Ὁ μείζονα (Θεὸν λέγκεϑαι,ὺ χΖ ὀκείνος δὴ 

10 μέγαν Δλλ᾽ «οἷ» ἐφ ϑίω ἐνπν, συμιμετφᾷ τὸν λόγϑν [ὦ] τῇ θὐτελεία, τῶν ἀκροατῶν, 
κι μιυκρϑν ἀδους αἀναίγων. ἡ γ7)5} αἰγαπητὸν ἰώ ἀδους τέως τῷτο αἰκοῦσαι ἢ πτειοϑῆ-: 
ναι ̓ ἐπεὶ ὅτι πϑϑτων αὐσυϊκρίτως αἰπρρέχει, δζρα τῶν ἑξῆς δηλοῖ, τεκ μήθλον αἰυτοῦ τὴς 

διωαίμεως Τιϑεὶς μέγιφον,ἡ δολΐν ὅτι ἡ (ῷ ἀσόϑτεροι Δ οἱ τίω ἀἰοϑίνειὸν τῶν ἀκρϑα- 

τῶν Εἴρηται. δ Όιι τοῦτο, «τὸν μδὲ Οἰπυφαίνῆται, μικροὶ λέγει" στον ἢ κουτοισκθυα!.- 

δ ζη αὶ δὀιποδεικφυη ἢ πρέχη τὴς μεγαλωσιώης αὐξού τίω διπύδειξιν, ζοὶ μεγάλαι {{- 
ϑησι. 41 τοίνεωυ (ι, ϑήσι μῷ; ζώτω, ἀξιον ἀδύ, Χ ὁ Θεοῦ μόνον ὅν, ὀρφὶ, ἐπείτε Ὁ», ᾿ 

6 Πλύτα, ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύσλος, ἐποίησεν ἐν τ ἀφοιμῷ καὶ ὧν τῇ γῆ, οὖν ταῖς 35- 

λοίοσαις καὶ ἐν πάσαις τὰς αδύοσ. ὁ6ὃδοὲ 
Εἶδες" πλυωρκῆ δυώαμο» Εἶδες πηγδώ ζωῖς, Εἶδες ἰαωὼ ἀΐκαχον » Εἶδες ἀ: 

ΠῚ σύγκριτον αὑσσερφχίω; Εἶδες ὄξασίθν θδεωμοΐ κωλυομϑμίω; Εἶδες πόρτα αὐτῷ ῥά- 

δια ἡ δῦχολοι " πλϑτα ὅσοι ἤϑελησεν ἐποίησεν.. Εἰπέ, ὃ πού, εἰν τω ἐρανῷ ὁ ἐν τῇ 
η΄ τατέςιν, Οὐ ον ζω θα, μόνον, διλλὰὶ καὶ ἐν τῳ ἀξανῷ, Οὐκ οὖν ᾧ ὑρᾳνῷ μόνον, διαὶ 
ἢ ὡὦ τῇ γῆ, Οὐκ οὖν τῇ γῇ, λα ᾧ οὖν πῶς ϑωιλάοσαις ἡ οὖν παίσαις τας αἰἴδύοσοις. δχοὶ 

γδ»" τῆς αἰξύοσου, (ὶ αἰ ασυκοίτω λέγη τῆς γῆς, ὥασερ δγρὶ τῷ Εἰπεῖν οὐ ᾧ᾽ ἐἰρανῷ, (εὶ 
85 χα βάνω νι ὀρᾳναν ὑφ᾽ ὧν ὼ ζσύτων ὄντων ἐδωμ Ὁ ϑέλυμᾳ ἀδού ἐμιποδίζε"), δλλαὶ 

πλώτα ἔπεισι ἡ τὸ ν ϑαυ μαφὸν,οτί ποιήσειε, ὁ πόνῳ, μόχϑῳ,δκ ἔχιπίγματι, ὀγγαὶ 3. 

λήμασι ἐποίησε. μόνον γὸ ἐθυλήϊϑη,ὺ Ὁ ἔργον θὐϑυς ἠκολείϑησεν.ΕἾδες πῶς καὶ ἢ δ χο- 
Ἁίᾳν αϑρέφησε ᾧ Ἔ αἰφϑονίων  δυμωσργημῶν, ᾧ Ἐ ἀξασίον Κὶ ἀκώλυτον. Εἷζῳ ἀφεὶς 
εἰπεῖν Τα σανὸν καὶ “Τὶ ϑρίλαοσθμ, ἴὰ οὖν ἀδοῖς (ιϑησι καὶ σε (αὶ ἐν ἀδζῖς πόρτα, δλὼ 

4ρ οϑκδρα κίον ( ἐν ᾧ ὀρρινῷ, καήτοι θυ μιαφύτερφι ἔγτω, λέγ ζοὶ οὐδὲ 1: ἐρανόν. ἰ δή- 
ν᾽... ἄστε ὅτι τὰ ὦ Εἰ μαεγάλᾳ ζῶ δλλ᾽ ἀδηλοι ζῶ τοῖς πολλοῖς ᾿ ζι δζῳ ὃ, εἰ καὶ ἐλο ῆονα, 

κ ἐρϑο ἀμζε Φαμόμενα καὶ πόρᾷς ἔγοντα ϑεωρϑιφ ἐπεὶ δίχυ ποὺς αὐ, ϑοθπους ζω ὁ λόγϑο αὐτ, 

τοῦτον πίφι πουδεένοιϑῥοις " ΝΜ ἀφανῶν ἔχοι ἐἰνοιὰν, ὅσον δἰ πὸ ΜΔ φαμομϑμων χει- 

Θ.93 

Ρφ. ..4β. 
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ρα γωγχϑυμδύοις, ἐντεύθεν ὁ ὑφαίνει ῷ λθγϑν, καὶ ἡ τὴς  διδαισκήγίας ἀρχέται, ὁ τοῖς ἄλλος 

ϑδννεσε πονεῖν, τὔτο ᾧ αὐτὸς ος ποιωῖγ. “ποῖον δὰ τῷτο; Ὁ αἰγῶν () Θεὸν ὐπὸ Ια ἔργων 
αὐτὶ Χ θυὐφημίδο λθαφέροιν αὐτῶ, ἔχαοῦν ἫἹῬ Ἄνουϑῥων χαταμιαψθαγοντα καὶ Χ ΔΡ ἐ 4« 

χκαίφσου δυξολοχϑεώτα, Ὁ) (2:1 ἦγ.» αἰξὲ ὶ σῷ (ὃ Θεὸν αἰνῷ πὐϑαναν ( υμμεγῶς Εἶπε, 

αἰνῷ τε Ὁ ὄνομα Κύρου, αἰνεῖτε δυύλοι Κύεμον, δείκυσι ᾧ πῶς δὲῖ ἀἰνεῖν, δηχπόντα Ὁ σῷ. ς 

μϑ' τὴς ΚΊίσεως, ὁ ὠκπληημϑμον τίω σοφίδν, τίω πυϑόνοιϑν, τίω διώαμυ, πω 

χηδεμονίδν. ἐντεύγυ" μλνϑανομῶῳ δι ὃ μία τίς ὅ41 ϑεύλαιοσοι, αὐτὴ κα ᾿ χαθ᾽ κ᾿ ἡμᾶρ, χὰ 

: λα πολλαὶ ὼ Αἰφίφοροι, ᾧ πελθίγη ἀπειρᾳ. ἐφη ἿΣ οὐ ταῖς ϑριλόίοσαις ἢ οὐ παῖ. 
, σας ταῖς ἀξύοσοις. ἢ τε "ὃ Καασία, ἡ τε ἱνδικὴ, ἡ τε ἐρυθρὰ διηρηνϑμαι Δάδὸν ζώτης 
| Εἰσί, ἔξωναν αὐἰξεκείωϑμος ὁ ἢ ὠχεανέρ. ιο 

7 Ανάγων γεφέλοις ἐΐξ, ἐδαίτων τὴς γῆς. ἄλλος, Αἰαθιξάζων. Ἑτερος, 
' Ιωβικειη, Αναασά απ ἀχρων. ἄλλος, Εκ τελέσματος. Ἰού ἃ οντῶ Ἰὼὸ Εἴρηται, Δεσ- 

1ας (μ,λοήι, κεενων ὑδωρο οννεφέλαις αὐτεῖ, καὶ ὁ Σολη μιν, Σ ουέγων ὑδωρ οὐ ἱματίῳ. ὥπ ἢ τὶ ΤΌ, 

ἀλλ᾽ ἔ ἕτερον δον μαφόν. ποῖον δὴ 120 ὁ παχύτερος ὧν ὁ αὐρ τίω ὀΐω φέρεται Φο- 
᾿ ἐς θ{σθαφαζεται, ἡ ὀρεισι Ω βαρὺ, τίω ογαντίαν ἐρηιδιον ὁδὸν. δι μαφον ας 

' ὅυ θ᾽ ζο φέγειϑαι" ζ ὑδὼρ οἡ αὐτῶ" πολυ: ἢ ϑαυ μια φύτερϑι τ φέρεοϑαι εγθμδυον Ἐχὶ 

τῷ κούφου" νὴ το ἔτι αἰδαδξότερνν, ὃ ὅτι ὦ φερριυϑμον ἑαυ ἐκείνου τῷ ἀέρος, ἐπειδϑὰ 

ὄκρυῇ τϑνέφυ, Οἵκ ἐτί κατέχεται τω μετ᾽ αὑτὸν «ἔρια έγεται, διλλαὶ ἀαῤμῖ πὸμ- 

ταχολον καὶ Χ) πὰ πίω γάω φέρεται. Ὡ μά Εἰἶκτ κτ' φύσιν ἐφέγι)» τ", ἐδὲι ᾧ ὧν τοί α(- 

Ἷ σέγεοϑει,. ὥασορ "» αἀἰσχὸν Ε-ἰ τι Εἴασε Εἰς ἀέρᾳ πεπληρωμθροι ὕδεωτοῦ, Εἴτα 

ἐφέρεν ἰασὸτϑ «ἐρρε, ἐύφϑη α᾽ αὶ τὸ ἐνδὸν φελϑρδμο, ὕδωρ αὐ σῥῥνὸν ὧκ τῷ ἀσκοῦ, 

ὅτως ἀκόλοθον ζώ  ονζθα γίνεεϑεῳ. δᾺ᾽ ἴα πόρτα “αύματος γέμει Κ᾽ ὁ οἶδα- 

δυξαΐζᾳ γνομϑμα, Νὰ ἀχολυλλρ, αὐτο λθηϑν ὡπόμτα ζῴῶτα γίνεται. κα 2» - 

φεγϑίϑμον οὖν τῳ ἀέοι τῇ τῆς μφέλη, 9 ἰ σέτιται ον τευ «ἐδα πῷ τ ζωώτα. Εἶδις ὦ 

ποΐραδοξον, καὶ “πῶς ὃ ) δοχεῖ Μ᾽ ἄλλων ἐρ καιταδεέφερον, τῶν λὶν ἐδειξενὰ ΟΥ γα μαφίν) : 
Εἶτα ὁ ἄλλο δείκψυσι ϑαν μαφον, ΓΙ ΔῚ ἐλατων λέγω ν τῆς γῆ, ἢ απ ἀχρων τῆς γ7. ὃ 

ὍΝ δὲ μόγον λρίασιν, δλλαὶ ὑβαδ' ὄγσιν᾽ ὅδὲ ἔνε αν ἡ φόμώσιν, ἐ κεῖ αὶ ᾷυ ὑετὸν ἀφιά- 

σιν, διλλαὶ πολλαὶ πολλαΐχις "αὐδαϑραμόντα χρεία, δλαχοῦ ᾧ ὑετὸν ἐργοίξονται ̓ ὺ ἐαὴ 

πῦλεις καὶ ἔθνη πδελϑούσαι. ν τοίνεευ τὸ λυ μα σὸν μόνον ὅΤί λὐάγονται, αἰλλ᾽ ὅτι αἱ " 

βαδίζει, χαϑουτῶν οἱ ον αὑσέρφοις, ΟὙΧΘν Φέρασαι τοσάτων ὑδεωύτων. Αςράπας 19 

εἰς ὑετον ἐποίησεν. ὅεᾳ αὔραδεξο τερον παΐλιν, ὲ οὐνλρτίας φύσεις (ἐμέ. 

ὅτε ΣΡ ἀφραπὴς τί πυρωδέφερον, ἀτεύδατων ψυγεύτερον" αλλ οκίϑς ἀὐαμεέγφιωται 

αὗται, ὑ 5 συγ ἴον τα σὲ χερφίννμευται,αἰλλαν ὧν᾽ οἰκείως ἐκαίση δχαιτηρὰ δροῖς. δίῳ 

τὰ τὸ πῦρ ον ὕδατι ὦ τὸ ὕδωρ ς᾽ Ο ᾧ πυρὶ, ὅτε τῶν ὠκεῖνο λῥεξήροινον ᾽ ὅτι ὀκέν 

τον κατέσξεσι, χαίτοι ἡ ἀφραπὴ τὰ δ ἡλιακοῦ πυρθς ὀξύτερον, φλιυότερον, τοκιφ τερ9ν. μ 

᾿ ὁ μδρτυρούδσιν αι ̓θψής αὐνν ακΊσι δ ιὠυνεκῶφ, ̓αξησθαλλάσαι, ὠκείνης 5 Ὁ Ὺ φοροὶν σὴ Ἀγνβ 

: πρὸς βεαχὺ. δια υδμαι ς οὐγείκεῖν. ᾧ ὁ ζ᾽ ἥλιος ὀχρὶ πάσης ἡμέραις ἀζατεέχει Τ ϑὐρρνὼ, 
Γ αὕτη ἢ ω μια, χαιρῦ ῥοπῇ Ὁ οἰκουμϑῥίω πασοιν,καιϑαϊαῇ καὶ »0 ὁ Χριςφὸὺς εὗτυρεῖ λέγων. 

Μαιϑικϑ κῦ, ὦ ἑασερ ἡ ἀφραπὴ πορόνεται ὅξ αἰατολον,κὶ Φαρεται ἕως δυσμῶν. ὃ ο ἀξάγων 
ὀυύέμοιυς ἐκ ϑησαυροῖν αὐτοὶ Αἴυτη πάλιν ὀτέροι Φύσις χρίου ̓  μέκραν ἡμῶν αἰίοο 

χσει,δυναὶ Ὁστωτίωυ, ὡςε ἐὶς ὃ πολὺ Σ ζωῆς ἡμῶν (μεν, κὶ ἢ χεκ μιηκότα αἰακίἀορ 
ζᾳ σωμκαταυ,ὴ κα]αψύχειν, ἡ Ὁ εχ ἀέρα χϑυφότερον ποιεῖν. ΟΝ “δὲ ΕΡ25) ἀνέμων, λὐαῤῥιπίζων 

Ἑ ἀέρα, ,ὥξε μὴ αἰκίνητον οντου φϑειρεοϊο,πτοπαίνοιν (ἦν' καρποιφγτρέφειν. ζάΦμοτα. φὰ 
πῇ 



Εἰς ζ) ρλδι. Ψάβ; βὲς 
Ὡς ἄποι ζὰ εὐναυπιλίᾳ χρείας αὑτῶν, (ἂν χαιοϑιξ καθ᾽ ἐς τεζαγμώνως ἐφίςανἢ χα] 
᾿ποϑαχωοϑύσιν αἰλλήλοις, “θρόϑοντες τ ᾧ πελθέει ἡ (ἦν πλωτῆρρις φχμξιζαζοντες ; ὁ 
ΡΆΚ “πἰρόπερμοψεν, ὁ 5 διεδέξαο᾽ καὶ ἐγαγτίας ἐδούσσιν ἐδοις ᾧ δὠμκρνοιῶται, καὶ ἡ μαί- 

'" αὐδῇ βίῳ πάλιν γίνοται χρήσιμος" ὁ μνεία ἕτερα αὖ τίς ποι “ἦν αὐέμων ἐργα. 
5 αλλ ὅμως ζω πόᾳ κὐδαιδρα (δὴ ὁδοφύτης, ἢ καζαλιπων ᾧ ἀχροατὴ αἰδηξ-- 

ιὴ γέοϑιι!, αὐτὸς μόνον τίω ϑὐκολίλν τὴς δημώργίας “πϑρέφησε, "ῷ γὃ εἰστεῖν, κὸν ϑησῶυ-- 

μῶν ἀδῥύ, αὶ τῶτο δυλοιώτὸς δον, ὅτι ϑησίαυρϑί τίνες εἰσὶν αὐέμων, αἰλλαὶ ὦ φύκολον Ἔ 
Ἐχιςατοιεῦτος, Ὦ ἑτοιμον τὴς ΚἸΙσεως, τὸ γὐ)εεσκθυασμένον. ὥασερ γῈ ὁ ἐν ϑηυσαυρῷ 
ἔχων “᾿ ἀδείας ὅξαϊγει πάγτα, ὴ ὅτε βόλετωι,, ὅτω ἡ ὁ Ὁ πόρτος δυημιδρηϑς παΐτοι ἐυ--: 

10 χόλως ἐποίησε, χα! τῇ φύσει πὐρέδωκεν. εἶδὲς πόση καὶ εὖ αἀέδα Δἰαφορα, καθούτξ» Ἢ 

ὦ ὑδωη ἃ εὖ πυροὶ πολλαὶ οὐδιλαγα ὦ Ν᾽ ἥ; ὑϑατος τὸ ψϑρ 641 πη γοῆον, τὸ ὃ δα λθτ-- 

ὅμον, 95 αἰέσμον, ζῷ 3 ὧν νεφέλαις, Ὅ5 ϑφφγιοΥ, [6 ΕῚ ἰχρλύω δ ὀεριναΐν, (ὃ Ἀ αἰσοῦ- 

γειον. κα ἐν ᾧ πυοὶ, Ὁ μϑύ δδιν ἐν ἡλίῳ, Ὁ κὶ ἐν τῇ σιλέων, Ὁ δ θην ἐν ἀςροις, Ὁ 8 ὦ 
σαὶς ἐςραπαῖς, Ο ἢ ἐν αἰέρα, ἵ6 ὃ απὸ ξύλων Ὁ ἰδὲ ἡμᾶς,ὺ Ὁ λυχριαχον ̓  Ὁ ὃ στὸ γῆς 

15 (ὁ ὙΣΥ 61 πολλαηού τοιούτον εἰπὸ γῆς ὀμα διδύνϑινον,ὠξσσερ αἱ πηγγοιὶ ἦν ὑδωτων)ζ 5 ἐν 
λίθοις ποδατειίομϑροις, Ὁ 5 ἐν κόμαις δνδρων ᾧ αὐ κοὐ δοιτοιζομδύων , ὦ ἢ. ἐν κε-- 

φαμυοῖς, ὕὅτω διιὺ ἐν ἀέρα, ὁ μϑῥτοι 58) παλχύτερος ὁ αἰβένμάς, 65 λεπίστερος, ὁ ὃ 
αὐώτερος παλινπυρωδέφερος. ᾧ Δ λέμων ὃ πολλαι! αἱ Δ αιφοραί, ὁ Αγ λευῦό- 

τερϑς, ὁ ὃ παχύτερφφ᾽ ὁ νϑμ ψυχρότερος, ὁ ὃ ξηρότερος ὁ μϑρμ ὑγρότερος, ὁ ὃ ϑερμό-: 
30 τερρς. αἠρ ὃ α νέφος, ὦ μϑὺ ρρλαιότερον, Φ5 ζαχυτερον χωρεῖ, καϑούπερ ἐφ᾿ ἵσπσων. 

ὅτω δὲ καὶ Ἐχ νεφελών χαὶ αὐεμων᾽ αἱ ( ἐοίκασιν ὑδροφόρεις σκθύεσι, ποτὲ υϑὲ ὑδώ- 
τῶν ἐμπεπλησμέναι, ποτῷ ὃ κεναὶ Φερόμδναι, αἱ δὲ ριπίδι. σὺ δὲ ζφωῦτοι ὁρών καὶ τίωὶ 
δ(μαφοραν καὶ τίω! ποικιλίδλν αυτών, σκύμαζε ᾧ δημιουροϑν. 

Οἷς ἐπάταξε ᾧ τορίοοχα Αἰγύτῆν. Εἰπων ζῷ καϑύλου, ἡ) δείξας τοῦ Θεοῦ 
25 ἴω πσοϑνοιὸν τω “(οι τίν ὀπμϑμζω ὡπα( ἂν ΓΝ ἕ' ἰπραπτῶν, δίῳ τῶν λύέκων, 

διω τωναέρων, ὄζῳ ἰγεφελαῖν, δζου τῶν ὑετών, ἐλέγξας τὸ τίω ληρῳδίαν πων Μέλθα 
σελζωης τίω κοδλνοιαν λεγῖντων ἐξ, Ἐλὶ τὸ μερακόὸν ἔρχεται τὸ αὖδε ἴσϑα)ες μέρος. 

οἷ, μδὰὼ ) γη ἡ ϑρανὸς καὶ ζὶ ὁρωμϑνα πϑύζᾳ τῆς ὠδφ φιλων͵ ϑοοπία, Οὀι΄πτολαύει, ἔδει-: 

ξς αἰφ τῶν Εἰρημδῥων" ἵνα 5 ϑύγγωμονεςέρφες Ἰουδαίυς ἐργάσηται, καὶ Τῷ μορινφ δὲη- 
19 γάτα, δεικνύς οἷ, ὁ καϑολῃ Θεὸς ἡ τοῖν αὐπλϑτων χσδϑνοῶ, ἰδιχοὶς ἀΐδις μας ϑύερττ-- 

αίας ἐ ἰ(ᾷ το. καὶ τοιξ αὶ Εἰς ἐκείνας γνόμϑμα, καϑολικα πάλιν ζω. τὸτε γὸ ὧκ 

τῶν ἄλλων ἀὐδθυς ὀϊειλέηθαι, το αζυνλϑοιῦ ἐκείνους ἐποίει. ὅτ ἡ ὁ ΓΙαῦλος δεκιφύς, 
λέγή᾽ Τῷ αὐνἋ πὐδονυ]ωμαΐι ἡ σωτηρία, τοῖς ἔθνεσιν, Εἰς τὸ ἰνδαζηλαίσαι αυ-- Ὀνοιά αὶ 

ἱμὴρ πῦς. ἢ» ὡασερ πατήρ Ἐχὶ "παίδων ἀφιςξαρϑμων ἀὐρύ, λοίδων ὃν ἀξ αὐ δὴ ἐχὶ ω 
ἡβδρ 25 ορνώτων " καϑίζει, δὶ δὲ ἐκεῖνο τούτο ποιξ!, Ῥλλαὶ πολλῷ μάλλον αἰ ὁ τὰ ὥλλα, ὡςε 

δχϑύγτα αὐταὶ τῇ ἡιμὴ αὐϑλσδραμεῖν πσοὸς τὸν πατέροι τῆς αὑτῆς ᾿Σαολαύσανζῳ 3.- 
Δοπείας, τω ἡ ὁ Θεὸς Ὠχὶ Ἔ ἴνδοίων ἐποίισα. λαίων » Ὁ} ὠΐζυς, οὔ ὨΩ ΔΜ 2». 
νώτων, δον Πχὶ δὼ βᾳχιόνων (κοιϑοίε ὁ πυοφήτης φησὶ, καὶ ὑχὶ “Μ᾽ μετα Φρένων φργὰμα, δι: 
ανέλαξεν ἀΐου 9). σράξετω ζῷα ἐκείνοις ποϑειναὶ, ναν, ϑυσίας, ὦ μάλιςα ἐφήτοιω μ(δ' 

49 πλφίονος τῆς αἰκριξείας, πυδόςασίως ζμ ἐν πολέμοις, νίκας, ζόπταια, τίω σὺ τὴς γὴς 

δ. ϑηνίαν, τίω τὴς φύσεως θὐετηοίθμ, τούτοις τε τούτους καιλλωπίζων, ὁ ὧν" ἄλλοις 

Εἰρζηλον ἀγων. Ν᾽ ἔνδον φαῦλοι γίνεαϑαι δ πτλυτὸς κολακευόμϑδμοι, δζρὸ 
ΤΡ ἡμωριών ἀδους ρυθμίξει. πολλοὶ γὸ ἡ τού Θεοῦ (φία, καὶ ἐξ αἰμηχόμων ἐνείσκει 

, πορύ. 
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πύροις. ἐ ὁδοὶ το) φήτε σιωδεσιν᾽ Φτὸ ΤἢΜ καϑολν Εἰς (τω τὸν λό)ϑν δῥαγαγαν 

ἵνα μὴ ἧις ἦν λύούτων μερακὸν νομίσῃ πν Θεὸν ἫΝ ὅτε ἐχὶ (ὰ χαϑολὺ ἦλϑς, τότ τύχων 
ἁ αὔεπω Ἢ λόγων, χα! φησιν" ὡς ἐπάταξε τὰ τορϑτότοχᾳ Αἰγύπῆσ. ἄρα δοκεῖ μᾶλ.- 
λονυ (ὴν ὄχ ἕν Ἰσδοίος γελυη δῖ, ζαῦται;; ἀντοίνεωυ δείξω ὅτι ᾧὼ) δὲ ἑτέρους ζ τα ἐ. 

υεο, ἃ ἐροῦσιν (Ὁ μὴ καϑολε τῷ Θεῦ τέων ασδόγοιαν λέγοντες, “πῶς δέω 691 δέξαι 9 
μάλιςα μδρ ὙᾺ 9 Φρκφή τῷ Θεῦ ̓ διπύφασις σαιφαίς αὐτὸ δοιλῦσοι καὶ λέγρυσα᾽ Οπως 
οὐδείξω μαι ον σοὶ τίω δυωμαμίν μῦ, ἡ ὅπως «αἰ αγελῇ Ὁ δνομαί μυ πυΐσῃ τῇ γῆ. 

Εἴδες δὐαγίέλιον τὸν ϑαίγατον γιόνϑμον, ἡ κήρυγμα, τίου ϑεήλαιτον πληγάν ὀκείευ, 

πόυταχοῦ αἰϑαισσαν καὶ ὀἀψακηρθῆασαν τῷ Θεῦ τίω δυώα μιν , παδϑνοεῖ τοίνιω τὴς οἷ. 

κυύμϑρης αἰ πάσης, καὶ ἡνίκα. τα Ἰουδοίων δ ϑικεῖ. χαῖτο!γά ἐγγώδασε τίω διυύα μων ἀυιν αὶ τὸ 

πάλαι, δ, Ἐχὶ τῷ Ἰωσήφ, (χὶ τῷ Αφραώμ᾽ δολ᾽ ὅμως γι σαφέςερον. πῶς; τότε 

( δ᾽ δ)εργεσίας, ὕφξερον δὲ αὶ ὁ πληγῆς, καὶ αὶ οἰ αλιμιπόμει, ὃ ἡ πολλάκι; ἐφϑίω 
Εἰπω;, σμιυεχῶς ὶ χα ϑ᾽ ἐκοίφην Ἄμεαν ὀμαδεικψὺς ἑαυτὸν ϑζᾳ Ὕὲὦ πραγ γμαΐτων καὶ γρω- 

οὐξων᾿ ὁυχ ὁμοίως δὲ ἀεἰ τῷτο ποιοῖ, δλλαὶ ποικίλως κα αἰοφόρως, ὥπι ΠΣ ΟῚ 
για κὸς τῷ Αραμ πηρώσεις ζᾳς ὠδνγας τὴς Φύσεως, ὕξερον ὃ δζρα λιμᾷ καὶ δὲ θλετηο κα 
οἰας, (5. τα δζ ὟῬἜἧ πληγῶν δι ἐπαλλήλων. ἐγ 4, " γ)ῈΡ ἀοϑέιειαν τῇ Θεῦ γὩν 
κατεψηφίζοντο κἡὶ αγεῖλον ἀὐθὶ (ἡ πος »τίτοχᾳ ἢ (Ὁ ποταμὸν ἐφοίνιξον," δείκψυσι μδὲ χϑῳ 
ὐζῖς ᾧ δ» αὑτὸν (ζ) καιοον δὲ αἱ μωυδροτέρων αἰντιῖ τίω ἰχουύ. αἱ γδ μαῖαι Μ᾽ Αἰ. 

γυπιων κατα φρονήσοισαι Τ ἐχιταγμμαάτων Μὴν ὠκκϑ ἐκείνων, ὁ πρλοφλογι( μϑρναι 

χ αἰπηνὲς τῷ βασιλέως δόμα, πολλῆς αἰπέλαυσαοιν τὴς βϑύστηο ας. ζῶτα δὲ αἀἰμφό- 26 

τερρς τὴς τοῦ Θεοῦ αγρηνοία ς ζω, τότε [»»}] γανώ κας ὀμδρειοτέροις ᾿δἰποφῆνω Μ( 

α᾽ ϑϑήματα φοξφιώτων, τὸ,τε αἰ μοιξαὶς ζζωύταις ἰποδιδὸγα!,ὁ Εἰς πλῆθος αὐτο ἐκ- 
πίναι πολύ. τὸ "ὃ , ἐποίησαν ἑαυταῖς ὀικίας, πὅτὸ ἐςίν, δξεζο᾽ δὴ αὐτὴ ἡ συγίήνεια. ἴα 

δύ ὧν Ν᾽) ϑυνργέτοιωυ ὧν ἴνδαίος, ὅρῳ τύτων ἐλαμθανον -δα τὸ Θεῦ ζμὶ ἀμοιίδας. πὰ; 

ΚΝ, τοίνω οὐκ αἰὐνίφφιω ζᾷ τέκνα, καὶ αὑτῶςς πολυπευδίας ὁ Θεὸς ἐχσοέσατο. Ὧν. 
ὃ ἐπέμϑμον ὀμαιαϑήτως αἱ ακείυϑροι, ὀξυτέραν ἐπήγαγε τίω πληγάό: καὶ ἐμλῥθανε 
ἡὶ ὀικουμθρη, ἐμναῦϑϑμον δὲ ἡ ζῶ Αἰγύτηιοι. δλλ᾽ ὀκεέῖνοι ΑἿΣ εἰκοῆς, ὅτοι δὲ ἐν τοῦ 

ὀικείοις παϑεσι, καὶ ψ4 ᾧ πείρᾳ, τῷ Θεϑ τίω δυυλαμιν ἑώρων. τ! ᾧ δ᾿ τῦτο ᾧ πσθλ. 
λέγετο ὠΐδις, ἵνα, μι) σιουτυχίας ἥινὸς 4) γομκιαϑείηἡὶ πληγή ἡὶ ἀδοματυ ϑόμάτυ. δ. 

πὸρ δξωυ δλλαχού ἐἰρηται πὐδί τῷ σωτῆρϑς, τῦτο ᾧ ἐγζιϑά ἔν Εἰπέ. ποῖον δὴ η8 

τϑτο; Κα κατακροίίυε ἐν μέσῳ ΔΨ ἐβρὼν σῳ. δὶ γὸν Εἰς ἔρημον αὐΐζους δξαγαγων, 
οὐσὶ δυλαηρύστυ, δλλ᾽ οὖν αὐτῇ τῇ πόλει πίω σιληγάωὼ ἐπήγαγε. καὶ δροιχαὶ οὺν τῇ 
“πλυγὴ τίω Φιλαν,ϑοφπίαν. πὸ Μ᾽ κῶν ἡρξαΐο πγδότερον, ὁ τότε δ) ὥς δύ. 

«ϑοπος ἐχώρησε Ἀ ὡς δυ ςέκ ἀν αἰ γάσαϊίζο τίω δια μῳ, ἡ πώς ὡχόνζμ ὦ μιὰ "νηὶ 

χαιο9 βοπῇ χα τίουείκε, Σὲ φειδὼ, τίω (ὁφίαν τίωὼ ὈΟΩΩΟΙ ; οὔτε Ν᾽ πορϑτίω ζω. 4 

τίω ἐπήγαγε πληγέω, δὲ ἑτέρων ὠδρὺς δἰοροῶσοι βυυλόμδμος᾽ ὅτε, ΩΝ, ἐπήγα γενῶ» 
εἰς κυδοβρήσεως ἐπήγατε. “δι δήποτε ; ἵνα Οις ῥήμασιν ἀδυς σωφ ῥονίσηι ἡ μη] ἔλθω 

σιν Εἷς πεῖραν δ᾽ πραγμάτων. ὅτε παλιν, Τὴ) κυ διωρθεύδησειν, ἐφῆκεν ἀμφί 

(λοι ϑνέως τίω πληγώνα »ὺ μμΐ τίς «υζομαΐζον αὐῇ νομίσῃ," νόσον ἢ λοιμὸν ά ' 

᾿ἐχιᾶσαι, ὅρᾳ πόσα οἷ ̓έϑτον, ὅτι εἰν μιᾷ γυκῆϊ πόμτες. δυαύτερον, ὅτι τὰ τϑΡ- 
τότοκα πόρτα. Εἰ 2). λοιμὸς ζῶ, οὖν ἀν ν χορφτοτόκων τιλρτων μόνον ἡψατο,ὰ ἥ 
δυίτέρωι ἐφεισωΐο, διλλ᾽ ἀδχακρίτως ἀν ἔχὶ πόμζος ἦλθε. τούτον, οτι Εἰ λοιμὸς ἕω, 

οὐκ ἀντ Ἰνδοαίων ἀπέοετο καϑόλου» τοὶ δῬΨ' Αἰγυτῆιων ἡψατο μόνον, δλλ' ὀκέια 
“πολλά 



μὰ 

Ἑὶς ᾧ ρλϑ'. Τὰ. 82.) 

“πολλῷ πλόον ἀν καιτειργαίσαιτο τὰ ̓ὥματα, τὰ πόνῳ ὁ ταλαιπωρία ᾿ τοσύτοις γ, 1 
τεργαισμένα καχοῖς, τα ῳ πενία καὶ λιμῷ (δι τοσϑτον περιχθυϑεντει, ὁ ὀχ! γα ἰβασιλι 

συσὶ σα ον ἀξιώμασι, πὶ πολλὴ Ὡὐπολαύοντου αἰδείας καὶ ο πολλὴς μετέχοντα τῆς ὅε,λ- 

πείαε. Εἰ λϑημὸς ζω, οἵκ ἀν α ϑ6θον ἐπήλϑα, λα πότοι τὰ «ασοϑοίμια, ἔχιδεικ-. 
4 νύμδμος τῆς ἐλθύσεως πυϑότερϑν. γιῶ ὃ ὁμμϑ ζμῦτα “ἢ ον, ἵ ἵνα ἐλέξντωι ἣν Αἰγυηηίων 

ἡ  ἰγνωμιοσεούν, " Ν: μ᾿ τίω πληγάω (αυτίω κα ἡ ὃ σιφώς μαϑεῖν ὅτι θεήλατος ζῶ 

ἡ πληγὴ, ἀπελλόν (ας κα]εδιωχον οὖν Ἰσδαίκο, ὁπερ τὴς ἐλάτης ὦ αὐνὖὃὦἝ ἃ οὐγνώ μκο-- 

σμύης σημεῖον, ὦ ὑαῷ τῷ Θεΐ [ μεγίφν Ὡἰπολογία. ἌΝ, γὰρε ἔνθηε ποιύφοϑαι τα σν:- 
μεῖα, οὖν τοιούτῳ αὐζῷ σημείῳ ἔπαυσεν, ὡ ᾧ ̓ καὶ αὐξὶ δι ἐμιιατοϑαϑον οἰπελογύήσοιτο 

10 τοῖς ἰφβιλορϑύοις ὠτ᾽σέχεν. ἵα "δ μὴ τίς λέγ δύποτε πόρτες κολρίζονται, τοῦ 

βασιλέως κατέχοντος (ὅν ̓ἴνδαισε καὶ Ὄ δἰ εὕντθμοντος: Ἢ δζῳ “ἢ ἐκαύτα λύει τίω Ὅσο - 

εἰδν ζωπτίω. πὼς ΠΝ τϑἐράτα; ; δι ἡνίκα ζα τφφτότοχα αὐ δ ἐπλήγη, ᾧ ὠκον- 

ὡς τ΄ ᾧ βασιλέως ὥν Ισδοας ἀξέραλον. ὧξε εἰ χα) ὧκ σπεροιμίων ἐθύλοντο, ̓  ἰχύσαν 

ἀν «ὐξελρέεϑαι ὀκείνν. Οὔκ ἀρᾳ ρα δ Ω) μή δουύαοϑει, λα τὰ ὃ μὴ βε:- 

᾿ς λέαϑα! οἔκ ὀκράτοιω τῷ βασιλέως. ὃ ἡ "δίωξις ὃ ἢ ἡ κῷ ̓ὥωπα, κρίνγϑελας ἔχιτα- 

σις. τϑτοδὰ καὶ χὶ Ὁ Σαϑλ (ὠμῶν. ὅτε (ζ γὸ ἔδει (δ ον ἀξελέεϑαι, πὸμτε κοὶ- 
γῇ κολθικθύοντες ῷ βασιλέα, ι ὁ αὐ δανομιήσειντα δξείλογτο᾽ ὃ οτε δὲ Ἑ ἱερέας "ἐξῴλετο 

σφαΐξαι τοσῴτοις, ουδὲ Φωνζωὼ ἐρρηξὸμ, σϑοὲ πσερένισαν. Εἰ δὲ τότε τίου Φύσιν Εἶ- 

2" συμιαυρα σον, δλλα ᾧ ονζιυ)αι τϑ διχα!ν τί φύσι. ἱερὸς γὴ ἡσαιν ἡ ἡ σῴα- 
20 γὴ πρδάνομος, ϑυμκδ ἤκρίσεως ὁριϑὴς οὖσαι. ΝΥ αὐ ζω ἡ ῥαθυμία, ὰ δ μὴ σφό- 

δρα ἀλήναρ ἦΜὶ ἱερέων. δι γϑεῶ δία αὐτὸς μῷ ̓ζῦτω κα λαμθάμε καχά. δι 

ΝΥ ὀλιγωρίας ἐκείνης αὶ τίω τυχρέσοιν ἔζισαν δίκζιν. στὸν δχυ Ἧι ὐθάνομον ἥνητω,, 

μηδεὶς ἔξω γώνδης, δλλα πυρός λαρμότερρ, ὧν αἰδικυμϑρων μη ̓ ἐλαῆον ἀλ[είτω,ῷ 

ὀυτὼ ζὰὶ πλείονα φήσεταωι “ἣν κακϑν. ὐπὸ αὐ, ϑοοόπο ἕως κως. τί [ δ πε ἡ (ἀκ η- 

λ4γη; ἼΩΝ δὲ ἀν, ϑοῦστος ζχῦτα ἐγωυᾷο, δ αὐϑοϑσον ἢ σλάζε αὐζᾳ, ὡςε αὐξῆσαι τ τ 

φόξον, ὦ ὧτε ϑχηεναι τίω σύμιφοραν, ὧφε δεῖξαι ϑεηλαίον οὖσαν τίωὐ πληγζωὺ, ὶ ὧν 

Μ' ὀυρρινῶν (δὴ πόλεμον ὑκονζα. 
9 Ἐξαπεςειλε σημεῖα ̓  τέρατα ωῳ μέσῳ συ, Αἰγυπῆξ. 

τί δ᾽ ες μέσῳ συ: Ἵ ὃ τ τόπον φησὶν, ἡ Ὁ φανεραύς. ῶ ΝᾺ β οὐν μέσῳ, ππλρτοι- 
40 γοδς ὃ φϑρεραῖς δηλοῖ "ὡς στὴμ λέγη, Εἰργάσατος δωτηρλὰν ὦ μέσῳ τῆς γὴς ΡΝ 

μέσον ὥπασι χατάδηλον. δξαπέςειλε σημεῖα ν τέρρτοι οὖ μέσῳ σύ, Αἰγυηῖε" Εἰ- 

κότωφ. απ» Ὁ» δίθρδωσιν ζα γυόνϑμα ἐ ἐγώετο, ἢ πϑῦς Ἐχίδειξιν Ὦ ὀφειλόντων χερ-- 
δαΐνειν. ϑ »δ απλώς (μυέξαμεν, διλαὶ κ᾽ πολλῆς τὴς αὐ δαδυξοποίίας" ὥςεχαὶ 

δ 'πλήηειν, καὶ χ) ΩΝ πὐδαδύξως, δισλζω ἐποίει τίω ὠφέλᾳαν. 

4. Ἐν Φαραῷ καὶ ἐν πάσι τοῖς δούλοις ἐὐτύ, Εἶδες τω διυλαμινῇ Ἔ ἄφατον, πῶς 
ὁμοῦ πότων ὀντῶν τϑτοις εἰ ἐπεγίνωσκει ἡ ἀμωρία, ᾧ ἐ ἔπαρον ὥ ὠκείνοί, ὀκέρδαινον 3 
ὅτερϑι; ; παῖς δέ Φησιν οὐ πασι τοῖς ἴς δου λθις τύ  χαίτοιγε ἱ πϑύτες Εἶχον περ τίτο- 

ἴα ἀλλὰ αὐἰθὶ ὃ“ αἰ ἀλλῶι σημείων λέγ. ν ὠΐξς ̓ Αἰγύηϊῳ πληῆουϑύων τύτων, ἐ- 

χέρϑρηγον [κδοῦοι, ν ὃ τῇ ἐρήμῳ δὐεργετυμϑῥων ἰσϑαίων, ὠφελϑιοῦη ἔτερϑι. ὼ ἢ 

4ο. πληγεὶς τοῖς πολεμίοις ἐπήγαγε ὃ ὃ ἐυερτεσίας τὕτοις, δὲ ἑκατέρων πόμζας ὠφελών. 

Ζ αἰγος ἔγεχεν Οὐκ ἐυεργετᾷ “ τότυς; ὁτί Εἰωθασιν Φ πλείοις ἣΜ Κ᾿ κοφστων,πλή]- 

τύκϑροι μάλλον, ἐυεργοτιμδμοι Τ Θεὸν Ὀπειγοωσκὲν. ἐ ἐπεὶ ὅτ αὐκῶν' οὐκ ἐθόλετο χ9- 

λάξψ, ὅρᾳ αὐτὸν (ἐωυεχῶς αὐέχοντα ζῷα πληγαῖς, καὶ δὲ ἐκουτέρων δεικψιούζου ἀτο ὃ τίω 
διώαμω 

α Ἔασ,,Φ μεν 

αΒασκβι, 

ἕάμ εγι7. 



Λαωδμαβ 9. 

8:8 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΈΙΑ 
διωαμὴ ἡ τίω φιλανϑε»»πίαν. καίτοιγε ἤρχει κῷ μίδῳ ὺ δευτέραν καὶ ᾿ τεὐτίω ὦ, 
“λιίατα νοσοιευζαις Ὡπολέσαι πϑρτη, ΩῚ οὐκ ἐξϑλοτοαλλαὶ χη "Ὁ, ζῳ μέλλοντα, (709. 

εἰδεὺρ, κα ἡ ὅτι συ περιαῆῃ σὲ ἐκὶη συτδὲ δεκατη δλυνσον) βελήήοις,. πὸ ὶ αὐτῷ ποιοί 
“παρεπα. ὅ9εν μαίλιςαι κὸ) τίω διωύα μιν αὐτι κα Ὀ τίω κηδεμωνΐλν, χαὶ ̓  σοφίδν, ὼ ὁ τὰ 

εἰγαλοτητά ὅ41 φαυμιασαι᾽ τίω διωύαμυ, ὃ 67] ἐπληξε' τίω κηδεμονίαν, ὦ ὑτί ὀμέ ἢ 

σθίων ὅτι Εἰδὼς πὰ μέλλοντοι τὸ ἀὐτν, ποιᾷ. ἃ ὃ  μαίλιςα χαὶ αὐτὸ φιλαν,ϑερπί Α 

Ὡσὸ δ μιοιροτέρων ἄρχέοϑαι, το χα αἰλογωτέρων᾽ πολίων ὃ ὼ τῷ βασιλέως 

ΣωδΝ μαίλιραι Οκκηρυκεγεῦαι ἐ ἐποίει τὰ συμβαίνοντα. τὰ ἃ κ᾽ ἡ ἰδ ἰδιωνῦμ 
γνόνϑνα Εἰκὸς κ᾿ λαλεῖν" ὁτὸν ἢ ο  δεγαϑμος τίω πληγάώ «δ, φουὶοῇ ἡ, τὸ κωλύοι 

Οὐδὲν πϑυτα οὐ τὰ ποάγμάτα ἀξηχεϑέαι, Εἰπων τοίνω τίω αἰτίϑῳ δὲ ἰὼ ἐπα. το 
ταξε, λέγάκ Ὁ τ πληγεὶς, ὃ οὐδ ζωζω καταλέγει πολλάκις, σε οὶ κατ ̓ Εἶδς, 99 

οὶ ῥήματι πασεις αὐῷῷε αμνίξα μϑνος πἰβέδραμιε τῷ Εἰπεῖν᾿ ἐξαπίπιλε σημεῖα, κα 

χέρατα, ο» μέσῳ συ, Αἴγυπῆε. εἰ: το πάλν δξ Αἰγύτβε ῷ λφὸν ὄξατει Εἰς τίω ἐρῆ- 

μον,πιϑωταχοῦ δεικγες ὅτι δ᾽ “εξικῶς ὁ Θεὸς σεὴ Εἰς μίὸν χύραν χρονν ἀλλα πὸμ. ὑμῶν) 

ζιχούτυς οἠὐαγιδόης δθὲ ἐπήγαγε λέγων Η 
:ὸ Οεὲ ὀπεταζεον ῥϑνη πολλαὶ, σι αἰπεύκζεινε βασιλᾷ; κρᾳταοις᾽ 

Δια᾿ πάσης τὴς οδὺ( ἐγέ ἐνέχυρφ “ποικίλως τὶς δυυυαίμεως αἰτε' δΔιδοις, κα .Ν ὦ ῷ διδαισχῳ 

αὐςὖν αἱ .}} “πραγμάτων φρατηγών. ὦ γὸν ὅζὲ “δν πολέκφν ἡ τὰ τυεϑτιρᾳ ἐ- 

δίδαισκεν, ὅτι οὔκ ἀέρος φύσις, υ σοι χείων δυυύα μι, οὐκ ἀλλο ΔΜ Ουότων συν, ἀλλ᾽ 

ἡ ἱφρωτηγϑόσει. αὐ ἐ ἐπολέμει χείρ. Χϑα 'δὲ ἑκατέρων ἐχάτερᾳ ἐδείκγυτο, δὲ ὙΜ ὦν Αἰ- 19 

γύπῆῳ τὰ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὼ ὁ δον ἐ ἐν τῇ ἐρήμω τὰ ον Αἰγυπίῳ. ὁπ γ δ ἀϊϊχωείο. 
“λων ῥ᾿ αἰδατάξεω κὶ Χ) μοῖχις ἔδαλοι ἄν πολεμίοις, δηλοι ἀζις ἐποίφ,οτί ὁ ἐν Αἰ- 

γύτῆῳ κα σοιχεὶ ἴων δεόμϑμος ζῶτοα ἐκίγησι κατ᾽ αὐτῶν, ἀλλαὶ ποικίλωρ αὶ οἰ αφόρως 

τς : αὐὴνν δεωυα μιν ἐνδειξα οἷ, ϑέλων ζοις ϑσιν Εἰς ζωῦτα ὀκέροιτο 

11 Τὸ Σηων βασιλέα τὴ Αμμοβῥαίων,χαὶ ῷ Ὡς βασιλέα τῆς Βασαν, 2 

Οὐκ ἔπεισι ζῷα πόλεις, ἴω Ὁ μικρὸν λέγει τίω πἰϑαταξι, αλλά πάλι μέγα». 

λοψύχως τἴθατόχει μνθίας νιφά δας λαιυμαιτων. δωυάμδυος γὸ Ὁ εὐνδωτοί ψαι, ὺὑΣ 

πραγῳδιαν ἐκείνίω δξογκῶσαι, πῷτο Ὁ ἰποιᾷ αἰλλαὶ δὲ ἐν πληῦ ὼν ὧν ἀ «ἴξασία τὸ τ 

ἐργῶν τῷ 5 Θεού, ἐκ οἰ δαδρομῆς, ὡπόμτω ἔπεισι. καίτοιγε ὦ ἅ ΚΑ ὡπλισμένοι ἦσαι,. 
᾿ τειχήρεις πύλεις οἰκϑιεῦτες, ̓  τὰ (ακιικα μεμελετηκότες, ΩΣ ὃ φυγάδες αὶ πολέμων 19 

ἐπειρρι, δουλείας μακρῷς αἰπηλλαγμμένοι “ τυρφονίδος χεροίαρ,λιμῷ. . ὀὐαλωθόγτιςὶ 

τίκφοία, πᾶσι πὐδοκείνϑμοι πρὸς ὦ κριχῶς πα 'χὲν λα πλῤτωγὴ ἦσοιν διευυατώτα 

ἰ σαν αὐδῇ γε εἶ (ὃ δίκαιον ὁ πόλεμον. ὶ γδ  αὐδὶ 69. Δ. φ' τίου φρατη)9 σον αὖ χεῖξᾳ. χε χα μορ. ἐγ 
ἐπεσειν, δλλ᾽ ὀκείνων ἡ αἰτίας “ρε; ἐχόντων, ἀστοτειας ὅγτῶν ὐδοῖς τίωὐ ὁδὸν᾿ ὁπερ ἐσ-- 

λάτης ἀπὸρ ϑοφπίαι ζω. τοις τε] δουμᾳίοις οὔκ ἀφῆκεν Εἰς πόλεμον Εἰσελλεν ὕω 
γκὰ μὴ τῇ σιγὴ " λαιῤῥοιώτερ μ(ῦ τ ζωτα πάλιν ὑλχίωσιν, δυνν Εἰδώσι τίσι κζ πολεμεῖ, 

ἄνων: ἢ φείδια, γοή, ωῳ τῇ ἐρήμῳ τῦτο ποιῴ, δ ζ.}} πραγμάτων νόμον ἀδοῖς θεὶς, 

“πῶς δὲῖ κεχθύοϑαι Ὅς αἀπομτώσι. Καὶ πάσας ξ βασιλείας Χαναδ. 

Εἶδες τέων οἰκυμϑμέω ὧπασοων ἐγτθῦϑαν παιδαουδμέεν. ᾿ιϑούπερ ̓  πῦρ αἶκϑῤ- 

70, ὅτως ἐπέσαν ὧπασι,ὼ συυδὶς αὐκᾶν' φέρειν ἐδυωώατο. ἀδουε λϑίωυ Ὁ “ φυσι ὁ Βώ- 46 

λαάμ, Οὐκ Ὥσὸ χω πρφην, οὔκ ϑιπὸ Μωυσέως μαϑῶν, “ἀν πὸ ὩποΜ ΦΟΥῪ" 
μαΐτων . ἸΤοέϑνος τῶτο ἐς! Ὁ ἐκλεῖγον πᾶσαν τίω γἕω. εἶδες ἢ ᾿ μεταφοραὶ κυρίως 

Εἰρηνδνίω; οὐκ Εἶπι ὃ πολεμίου, τὸ χαταθάλχον, ἀνλα πὸ ὠκλεῖχον, τὸ ὐσπινοηὶ 
τς 



Εἰς (Ὁ ῥλϑιι φάμα. 819 
τῆς νἱκὴς ἀρ δα φῆσοι θυ λόμϑρος,κ) ( ἀῥαιμω τὶ γοόρϑμα ζσπεοιά ὸ Ὁ ἐξ Ὠπδρομῆς 
χρώτησιν. ΟΥοὶ χροφιταάξεως δέονται, φησι, καὶ συμίδολῆς, δλλ᾽ ύρχεῖ μόνον ἐπελθεῖν; 
χαὶ ἀπὸμζᾳ δξίςαται χαὶ οἷ δαλωρέῖ. τ 2 δὲ μόνον νόμῳ πολέμν χὰ ποδαταξεως 
χρῳτεν ἀυςδν' ἐποίει, ἵνα, μη τίς αὑτὸς λογέξητα ζὰ γυόνϑμα, λα ζα φοιχεῖα τῆς οἷο 

ἰὼ! 35. κυλϑρης Ἐκατ᾿ αὐνὖΛ κύει, δ[δ καὶ ασοοχατέξονλεν αὐὖὦΖὍ ὁ φχλνοίας, χαὶ χάλαζὰ 
καιτενε,ϑεῖσα πολλουῤ αἰπώλεσε, ἥλιος ἔσῃ ᾧ τῳ πολέμῳ μῆκος ἔδωχε ᾿ χαὶ πολλαὶ 

για! κόρ άδυξα τοιαῦζα ἐγίνενο, καὶ ἡχὴ "σείλπιγίος πυρὸς στβοδρότερον τοῖς ηὔργϑις πσϑΆσ- 

ζαλλουσα ᾳᾷ τεΐχν κατίωεγκε. ἀϑη0 8 ἐχατέρφις ὠφέλα. ὀκχεϊοί τι .Ὰ ἐμόμ- 

θανον ὡς Ὁ «δὰ αἰ, ϑοϑήτων δὰ ὁπύλεμος ̓  ὅτὸϊ ἐγταϊιδυϊον;» παρὶς ῷ Θεὼ βλέ- 

10 πεῖν, ἢ μιηδίποτε ἘΧῚ τοῖς κατορθώμασι μεγαλοφρονεῖν, διά καὶ κόνλωπίξεαϑαι χαὶ 

μετοιάξεν. τῷ γᾺ} κρῳτήσίι Ὁ ὅτω κρωτῆσαι μάλλον αὑτὰς ἐκόσμει" ὅπερ χαὶ σιμνο 
γοιαὶ ἐποίει, χαὶ μεέτοιάζεν ἐδίϑασκε᾽ σεμφοις υϑῥ, ὁτι τοιούτου Εἶχον φρατῆγν ᾿με- 

τοιαζων Ὁ, ὁτί Οὐκ οἰκείοις ἐφυσῶγη» κατορθώμασι. 

12. Κα ἔδωκε τίω γώ αὐ κληρϑιομίλυ, κλοιοονομίδὸν Ἰσοκὴλ διόλῳ ἀδηδ, 
15. Κα τῶτο μέγισινϑαύμα, Ὁ μη μένον ὠκίξαλλειν, δλλα ὶ δυυυηϑίεσαι κριταο εῖν 

τίω γά ὰ πόλεις νείμαοϑαι, ᾧ πολλίω πϑλεῖχεν ἀὕδις τίοὐ ἡδονζώ, πολιω “Ὁ κόσ- 
μόν, πολλ ζω τίω φαιδρότητα. νὰ τον τῆς τῷ Θεού διυναίμεως. τὶ ν μικρὸν χαᾳτα- 
δαῖν πολεμίων χῶσαιν, διλλαὶ πολλῆς χαὶ ον ζαῦϑαι χρεία ῥοπῆς. 

14. Κύσιε, ὃ δομαίσυ Εἰς αἰώΐνα, ὁ Ὁ μνημόσιωόν συ Εἰς δ μεν αὶ ἡνεόν. 
1... Αἴλλος, Η αναμνησίφσν. Ἐνταόθα τῇ δυξολογία Ὁ (ἀωεχὲς δχρκότηει τῷ λόχου, 

ὕπερ τοῖς αἰ)ίοις ποιῷ ἔγος αἰεί, ἐπειδδὺ γὸ τοηοξα μϑρμοΐ τι λέγεν ΟΜ τῷ Θεούϑαν. 
! » , ! Δ, 2 3 ω) ὯΔ .ῳ ! ͵ 

μιεύτων πυρωθά σιν, ὁ πϑόϑτερον όχι Ὁ τέλος ἔρχον λέως ἀν ΡΜ Εἰρηνϑῥων δυξά.- 
σώσῃ “" Θεὸν, ᾧ δ ὐφημήσωσι, χαὶ τίω ξχιϑυμίδν ἐμιπλλήσωσι τω ἑαυ Μ᾽ δ καὶ ὁ 

᾿ Παῦλος πὐρταλοῦ ϑὲ ποιῷ, εἰν ποοϑοιμίοις δὲ μάλιςα ὟὝὟΨ  χιςολών" ὡς στὸν λέγῃ 

25 ταῖς ἐκκλησίαις τὴς Γλγάγίας᾿ Χαΐρας ὑμῖν ὶ Εἰρδώη Στὸ Θεοί παΐξ)ς ἡμδῇ καὶ Κυ- τα. γὶ 
Εἰρυ Ἰησῦ Χοαφού, τῷ δόντος ἑαυτὸν αἰπὺ ὟΨ αἰ μδοτιωῖν ὑ δὰ! κῦ ὃ ϑέλημα τῷ Θεοῦ μὲ 
ὁ παίξος ἡμδ ᾧ καὶ δόξα Εἰς «ἦν' αἰώνας, αμιδυσ᾽ καὶ ἐν τῇ ανοϑς Ῥωμα,ους, Ὧνη εο3ῳ- Ρο.}, ππ; 
σία ἡ κὶ δόξα καὶ κἡὶ λαττεία ἡ ἐπαηελία, ὧν (ὦ πατέρες, αὶ ἐξ ὧν ὁ ΧΧολσὸς τὸ χτὶ σαΐρ- ὃ 
χα, ὁ ὧν Κχὶ πϑώτων Θεὸς θὐλογητὸς Εἰς ὧν αἰωγας, αἰμιζι" ὁ παλιν διλαλοῦ, Τῷ «Τιμακ, τ 

30 καὶ βασιλεῖ ἿΨ αἰώνων αἰφϑείρτῳ, «ὐδφίτῳ, σοφῷ Θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα Εἰςδυ ἀἰώγας, ἫΝ 
ἀμάζο. ὅτω δὴ καὶ ὁ πσοοφήτης εὐτοαύθα οὠνοήσας τίω' ποϑνοιὸν τίω καϑολυ,τίω ον ᾿ 

Αἰγυπῆῳ πληγῶν, ζώ Ἐχὶ τὴς ἐρήμιν ἕδνομδμας ϑὐεργεσίας ΟΣ “ποικίλαις ὼ αἰαφῴνς, Ϊ : 

β 
| 

(ἐ Εἰς Ἰαδαίνς, ΤΣ ίπῷ ἐκείνων Εἰς εἶν πολεμίοις, καὶ πυρωϑεὶς τὴς ἀφάτῳ 
φιλαν,ϑοσπίας, δυξολογίον αὐξώεγκε λέγων Κύρμε, τὸ ὁγομα συ Εἰς δ αἰωνα,, ἢ τὸ 

39 μγημόσεωυθν σὰ εἰς δρεοβ ρεαν" τοτίςιν, ἡ δόξα συ διζωυεκής. Φυεὶν Ν᾽) αὐτίω λυ. 

Αϑύνεται, Ονλεϊδν αὐντζωὺ ϑῴακόωλει, δλλ᾽ ἔςιν «εἰ καὶ νϑῥει ὠτρεπῆος, αμετώξλητος, δῤ. 
ϑυύσα, ἀκμείδασει, Ὧι δέ ὅ81, τὸ μγημόσιωυόν σῳ εἰς ἡμεάν ἡ λμεαΐ, ἡὶ μψήμιη, Φησὶν, 
ἡ αἰδὶ σῇ, ἀτελδύτητος καὶ πέρφις Οὐκ ἔχουσα. “Ν 

14 ὅπ κρινεῖ Κύϑιος Τ λαὸν αὐτί, αὶ Ὑχὶ τοῖς δόλοις αὐτοὶ αὐ δακληδήσεται., | 

40. Ἡ αμιφόπρᾳ ταύτα αὐδὲ τῷ λαοδεδιν ἐπεῖν, ὅτι δίνω αἰπτωρτήσει, ' μζ' ζαύτα Η! 

“παύσεται χὶ ανακϊήσεται αὐτόφ᾽ ἡ διελόνζω, Ὁ μδὺ πὐἰδανλυιϑήσεται κὐδὶ τῷ λαοῦ, ᾿ 
ὃ κριῷ εἰδὴ δὴ πολεμίων" τυτίέςι, τὸς ἀνακ)ήσεταιτῷ»» ΣΡ 091 τὸ τῷ ΒΞ Ν 

Ὑὴσει) κρπεῖϑ τοι πολεμένε,τυτέρι,δίκω ἀπαιτήσει ὑπυβ αὐ. Εἶτα (27 οἷν Ὶ 
Οἰπεγίο; τοῦλ.".᾿ Λιελᾶ εἰχω 
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Θοἴχω τὸ βίν κατοργώ ματα αὐνὴὅ ἐἰπτεῖν, τοῖς δϑικαιώμιασι τότοις κέχρηται, τω ὁ. 
ματί τῷ λφοῦ ὁ ᾧ ὀγόματί ΤῊ ϑούλων. Εἰπὼν δ, ὐρακλυϑήσεται, δείκψυσι τὴς τοῦ 

Θεῦ φιλανθρωπίας τέω κα] λα γέμ, ὁ ὁ ὠκείνων ἀξίας. ὅπὸ γὸ αὐοάκρονις συήώ. 
μῆς χρεία ̓ ὁπυὴ συϊγώμιης χρεία, οὐκ ἀξία, χαιτορϑώ μοίτων, ὄλα Φιλαν,ϑορπίας 

καιορς. ὅ. τοί Εἶπεν ἀνωτέρω,  μνημόσιουόν σῳ Εὖς ἕμεαν ἡ Ἄμεαν, μένοι" ἢ ς 
ὥλλων ἐθγων ἀνδρὶ Θεὸν ἐπεγραίφον"» τότε, τοιοδ ον τί αἰνίἥεται ὅζᾳ τύτυ,χαὶ λέγω' 

ὅτι ἡ σῳτηρλαιἡ Ἐπ] ᾧ λαὸν, τίω δοξοὸμ τίω αὐϑδὰ τοῖς πολλοῖς χθὶ σὰ σαν δείωυ.. 
διν. αὶ ὑϑρ γ5 Φύσει πσοϑσοῦσα αὐτω δόξα, καὶ μηδεὶς ὁ ϑεροιπτάων ἡ, νϑῥει ἀμείω. 
Ός, ἀκαταλυῦς, ἀνολοίωζος᾽ ἡ δὲ ποῦϑαὶ πολλοῖς βὐφημία, αὶ ἰσὺ τὴς ἡμετέραις σω- 
τήρίας δειηϑήσεται, Ὡπολϑόντων ἡ δύ τίω πόλιν ἢ Ὁ ἱερϑν ᾧῷ γαιὸν ὁ Ἐχὴ τὴς αγο9- το 

τέρας “δνομδίων πολιτείας παλιν. 

᾿ς Τὰ Εἰδωλᾳμ) ἐθνών, ηογύθλον χαὶ “χρυσίον, ἔργα χειρῶν δ, ϑούπτο. 

Ἐπειδὴ ξὐργνϑμος ἔλεον, ὁ5 Κύριος ἡμϑί πόδα πϑρᾷᾳς «ὃν ϑιοις,  ἔδυξε γα, 
κι σύγκρισιν χβοχζω ΕἰἸσαίγειν ΟΥ̓ΚῚ τίου αἰοϑέγειλν Ἢ αἰκουόντων, ὀρφι το πὺς ἐ- 

πιτείνοι ᾧ λόγω. ρξαίμδγος γὸ οἰπὸ τὴς τῷ Θεοῦ δυωαίμεως, ἡὶ Εἰπὼν ὦν ταῖς 
εἰρανῷ, ἕῳ ἐν Τῇ ὙΥ, ζᾷ οὖν ταὶς ἐζύοσοις, τὰ Εἰς Ἰνδαίοις, τὰ ̓δχὶ τῆς οἰκείως, (ἡ Ὠλὶ 

τῆς δλοτείας, ζᾳ ἔχὶ ἐθνών, Εἶτα αἰαμγήσας «πίων “,ουσύτηται, τίω φιλαν,3.64- 

πίδυ, τω κηδεμονίλν, τίω σοφίλν," δυυύαμυ, αὶ δείξας καϑύλῃ Θεὸν ὄντα, Τὸ τὴς οἰκύ- 

μϑῥης παϑιοούντα, κωμῳδεὶ λοιπὸν ἢ ἘΕ ἰδωλικδυ ϑεοίν ΓΚ αἰσϑένειαν᾽ ὸ θύϑεως υἱπὶ 
τὴς φύσεως αὑτῆς καιταφορλκῶς χέγ65.) τῳ λόγφυ, μάλλον. ὃ ὸ τὸ ὕγομᾳ αὐ δα ἰς το 
χατηγϑολὸμ Υ̓Ραγή. τὸ γον Εἰδωδον, συσὲν ἔτερόν 661, ἢ αἰϑρομὲς ἦι ἢ ϑυτελὲς καὶ 
α᾽οϑενείας ὄνομα ἐλττεταμϑύης. δίθπερ οὐ τεῦϑεν ἀρχε) λέγων, τὰ Εἴδωλᾳ τωνέϑ- 

ναΐν, ογύδιον ἡ “ουσίον' τσόῶτον ὁ7| εἴδωλον δυύτερον ὁ1|. ὠνυχος ὑλη ἢ κωφη᾽ 

τρίτον ὅτι αυτω τω εἰδωλᾳ τὴ » δ΄ μῶνον ΤΡ ἑαυταὖν ἔχουσι τὸ μικρὸν  αἰαϑενὲς ᾧ ὅὅτι- 
λές, λα ᾧ οδα ἢ αἱ, ϑοσίπων. δ͵9 ὁ ἐπήγαλμ,έργα χειροῖν δύ, ϑοϑπων᾿ ὁπ με- 15 
έτη χατηλϑόλα τῶν γερόντων «τᾶν, ὅτι 'ὸ αὐτο τῷ ἐὴ αὐτὰ ἀϑὶ ὀγτες ὠτίοι, ον 

εἰὐδις τὴς σωτηρίας ζῳὶ ἐλπίδως ἔρυσι , 
τό Στῦύμα ἔγυσι ὦ ὁ λαλήσωσιν, ὀφθωλμοις ἔχουσι ἡ Οὐκ 0} 
17 ὥτω ἔχουσι χαὶ σέκ εὐνγωτιαϑήσοντα σὲ δ ὅ91 πνύῦ μα ὧν ῷ φύματί 

«ὑτῶν. 18 Ομοιοι ἀὐζις ὅἌϑοιντο ὧὡ ποιοιουπες αὐτοὶ ὦ πόϑτες Φ πεποιθύ- 19 

τες ἐπ’ ὠζις. Σ τόμα, φησίν, ἔγουσι ἡ αὶ λαλήσωσιν. εἶδες πες ἐχιτείμι τίω 
κωμῳδίαν ᾧ διελέγχει τέωὐ ὠπάτίω. ΤΩΝ γὰ πολλάκις δαίμονες αὐταὶ κινοῦσιν, “- 
παριφιένυσι τίω εἰ πυύκρισιν ὶ τὸ ϑρῶ μα," δεικψυᾷ ὅτι οὐκ ἔς! πνεύμα ον τῶ τύμαπ 
αἰτῶν. καὶ Ἴἴνος ἕνεκεν ὁ πονηρϑς δαίμων αὶ χωρὶς κείνων ϑρᾷ, συυὲ φϑέπετα Φ πορ- 

ἐς ἰας καιχίας αἱ φῆλαι Ὦ εἰδώλων εἰσὶ τύποι τ ύτων, ποι δέύων (ἦν ἀ-1ς γείας, μοιγαίας, μθλας καιχίας αἱ φηλοι τ ὧν εἰσί τοῦτο » ΤΩ "ἀν 

πατώρϑροις δχρὶ τὴς δψεως Ἔ ξολῥων μειμεῖοῖ, τὸ προ γμαΐζρὶ ὧν ορί ματα [91 τὰ α- 
δωλᾳ, πσοϑσεδρθύει χαὶ πο δοικαίϑητωι κινοΐν τε αὖ τοὶ χαὶ ἀπατῶν. εἶτον πάλιν ἑππον 
κωμῳδίας εἶδος κινᾷ λέγων᾽ δμίσίοι ὐδζις ὅλύονντο (ὦ) ποιοιῶτες αἱνταῖ. «ὐγόησον οἷοι Ζιρί 

ὧν ἡὶ ὁμοίωσις εἰν τάξει κεῖται ρφις. λ αὶ τα αν Ἡρδ ιαύτα: ἔσατρηὸ Ὅρετις. 
δρος, ἢ «σοὺς αὐτίω ἢ κορυφίω ἀναξίωαι “δὲν αἰγαδῶν ποιοιώ, τὸ απόϑς (Ὁ Θεὼ "49 

μοιωϑίωαι χτὶ τὸ ἐγχωρφϑιῶ ἡμῶν᾽ πα 8. ὠκέίοις, ἡ λριτρεία, φησὶ, (Νωὶ πούς 

τοι, ὡς τίωιὐ πσοϑς αὐςἄν" ὁμοίωσιν οὖν τάξει ἐηά ρας τῆς ἐαάτης. ὡςε ᾧ δὲ ὧν - 

“- Εἰσιν ὕλη, καὶ δὲ ὧν προ οὶ Μ᾽ ϑεροιστιδυόγτων γίγονται, κα δὲ ὧν ΕἸδωλσ ἀορημήσυ- 
νη 

"ἱᾺ 
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γ εἰσὶ, ᾧ δ ὧν λδαίαϑηται χεῖται, ὦ δι. ὧν ἐν πίξᾷ αἶδϑὶς σαρ᾽σέϑηκε τίω ποὸϑς αὐςδν 

ὁμοίς "σιν, ἀρ, πϑμτων γὸ δεύωυται τῆς πλαγης ἡ ' αὐεβθολή, εἶπων νζίμω αἱ αὐτῶν τάω 
αἰοϑένειθν, Ὁ αἀπατίωυ, τίω δαιμόνων πονηράδμ, τίου “ἢμ᾽ ποιοιωώτων αὐταὶ ἀύοιθν;, χαὶ 
ζχέως, αὐ αἰπαλλατήῖς, ὑπαὶ τ  δοξολογίδν χατακλείᾳ ῷ λόλγϑν, Οὔκ ἔτι διυγούμε- 

στοὰ αἰὸὶ τῷ Θεοί, ὁ λ ὡς ἀποδείξας σαφεῖς, χὶ ὠμολογηρδῴοις πᾶσι τ ̓δφημί- 
ΕΝ ἀπο τὰ Ἵ πῆς δύερτεσίας δἰπολθυόντων εἰστοῖ, δ9 ὁ καλεῖ ̓ πϑυζῳς Εἰ Εἰςδὸ- 

ξολογίαν ὅτω λέγων᾽ 19 Οἶκος ἰσρρῆλ, Δ) λογήσουτε Κυρρον᾿ οἶκος Ααρωὶ, 

β᾽λογήσουτε ̓  Κύειον᾽ οἶκος Λϑὺὶ,θ. λογήσουτε τ’ Κύριον. 20 Οἱ Φοζουχϑμοι τ' 1 

Κύριον, β)λογήσατε: τ "Κύριον. χ)ι Εὐλογητὸς ΚΚύρμλος ἐκ Σιων, ὁ κατοικϑῇυ 1ε- 
το ροσαλήμ, Τί δήποτε πόζα καλή ὁμοῦ, δλλ᾽ Εἰς ἴάγματα Οὐοφιρον εἶναι 

μαιϑηφι τί πολλή ἡ ἡ αΦορ οὶ τῆς δὐλογίας. ἄλλως 5 ὸ ὃ ρει, ἄλλως ὁ λενΐτης, 

ἄλλως ὁ λαϊκὸς, ἄλλως ὁ πυλὺς λαὸς θύλογει. 25 ἡ Εἰπεῖν, Δὐλογήσοτε, δεικμεώτος ὅ4) 

δι ᾿κακαρίδμ ̓  αἰκήξοιτον φύσιν ὠκείνζωυ. δυλογήσουτε Ὁ, Φησί, τί ἦν οὐναντίων ω- 

πνλλαγητε, ὁτί ζοιούτον κατηξιώϑητε ασολσιωυᾷ, Θεὸ, ὅτι Ἢ ἀλήθειορ ἐ ἐπέγνωτε. ἐς 

τ ἃ Ἂ ΩΣ ἡ αὖ αὐτὸς δὐλογητὸρ, ω τῇ φύσει ἔχων τίωω δὐλογίαν, ν᾽ δεόνϑμος Ὁ πὸ ὁτέρων ἐ βυ.- 

φημίας᾽ πλίω χ) ὑμεῖς θὐλογεῖπι, ὖχ ὡς ὀκείῳ ᾳι παρυειλώτες, ΕΝ ὡς ἰΐρὶ μέγα 

καιρπούμϑμοι. Εἰ ἰγϑὶ ἡ φύσει ὕφὴν ἐυλογητος, ὥσπερ, ζῶ ἔφην, λα βέλεϊ Ἐὶ Ὁ “ὦ 
ἡμδές ἐυλογείοϑαι. Χ) παλιν ἢ τῆς Σιων μέ μμέμφηται αι τὴς Ἰερασειλημβε., ΡΤ Ὁ ὁκΆ 

πὰ τῆς πολιτείας ἀΐοις συγκεχρότητο, ἀ ἃ τῇ ΤῊς “λαπείας αἰ αυύϑεσιν εἶχεν ζω τίω, ὃ 

29 ὀχᾷ ὃν ἐποιιδαίνοντο κα .] ὀῤῥυθμείζοντο, βέλεται ποιῆσαι (ὧν Ὅπεις σεμνους. τῇ ἐπωνυμίᾳ, 

τῷ Θεού ἵνω αἰδέσιμωοι ὁντες, μιζλλον ἀὐζις ὡσι «ὐξιασούδοιτοι" «ἴ απούδοισει 5 ἣ ὦγτες, 

μάλλον αὐζῶν: ἐφέλκωνται, ἐφελκόμϑμοιϑ, «έησηλεσι τῇ λατς εἰᾳ᾿ πεξ)σηλοιῶς 

τες ὃ, εἰς μεζοια ὦ ἄγωσιν Φρετίω, δὶ ἰὼ πόρτα ὀγίνετο, δα τότε ἃ ̓Ιορυσαλήμι κα Ὁ 

Σιών, σήμερον ὃ ἣ τρανὸς ἡ τὰ οὖν τοῖς ϑέροινοις. τ ύτῷῳ δὴ ὀνμεϊο,αϑαταλώ,ὦρϑῳ τξ2σ- 

2ς υλώρϑέοι, ἵγα ὦ ὺ τ μελλόντων θπιτύγωμδρ αἰγαγών, χάφατι ἡ Φιλθν,ϑε9πία ὃ ὕΚυ- 

οὐν ἡμδμ Ἰησῷ Χοιφού, ᾧ ἡ δόξα εἰς «ἄν' αἰῶνας ἢ αἰώνων. Αμζωυ, 

Ψάμμιρλε ΟΣ ΓΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕῈ ΤΩ ΚΥΡΙΩ, ΟΤΙ 

εἰναϑὸς, τι Εἰς αἰαΐνα, ὃ ἔλεος ἀντί 

νηυϑῥηφ, ἤδη ΤῊΝ ποσύτήϊος τῷ ἐλέος αἰτεῖ Δἰολέπται, ὀυ 
μετροῦν ζυωὶ ὃ διιυαπὸ) δλα τῷ ἀ ἀπείρῳ ὦ μέγεθος αὐτεῖ 

ὩΣ χορ φῆσοι βελόμϑμος. χα] ̓ὐδαχαλεῖ κσϑός δοξολογίαν ὡ- 
)ὺ πόρε, καλῶν καὶ Χ) λέγων, δξομολογᾷ ὃ τῶ: Κυρίῳ᾽ τατές!ν, 

᾿ὀδιοκδδνο δἰ χαρικεῖτε, δὐφυμεῖτε αὐτὸν. σι οἷς ῷ αἰονα ὦ ἔλεος αὐτν,. 
“ἰδὲ ἼΥ, εἰδαῖς ;οὺ ποτὲ μϑρ, Φησιν, θερίζ]ε, ποτὲ ὃ αἰφίζαται᾽ Οὐοὲ ποτὲ (Ζ 

ὀλεέϊ, ποτὲ 5. ποιύεται (ὑαῷ ὁ ἐπ' ̓αὐ,ιϑεύπων συμᾷανοι (ἢ παϑει κωλυομϑῥων,καὶ δτε- 

' λείᾳ ἀζμοτήομδύων, χα! ̓αεαπείᾳ ἐμιποδιζομλύων, ( ὦ αἰϑίασει ποδαγμάτων ἐυ συ. 
40 χωφρυιϑίων) ΔΛ οΘεὸς ἐν Ὀιούτος, ἀλλὰ διμωνεκῶρ ἐλεῴ, αὶ στε πό]ε πίύεται τῶτο 

“ποιοῦν, καὶ ̓Ὡἰθφόρως κα Ὁ ποικίλως Ἐχῆελῃ. αἰεἰ δε ἐλεεῖ, ῦ ὁ οὐ πε ἰστται ὥν ὀύα 

ϑϑεύπυς ἐνερ, Εἶτα Εἰπὼν, ὅτι ἐλεεῖ ̓ ς πϑρτὸς, δείκνυσι αὶ τὰ δείγμα)α τοῦ 
ἐλέυς, καὶ Ὁ ποῖ. δὲ πϑμτὸς μϑϑειν ἀδού ᾧι ἐλέον, ὧκ Μ ὁρωνϑύων ποιούμϑνος τίω Σέ. 

Ομ γίοιϊ,τομη, 1. Δλδᾶ 5 ᾿ δεξην, 

β 



εν» ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΒΡΜΗΝΈΕΙΑ 

διιξιν. αὶ Τὴ Ν᾽ πσοϑς ἐυσέξειαν αὑτίω ἐχειοφυγώγή, οι τσαἷς πάλη ασοὶς ὧν Ελλή- 
νῶν εὺςς Φιστείγεται, πείλιν τῇ αὑτῇ συϊκαϊα ασάκεγφημϑμος, τί γδγ6 φησιν; 

ὕ» Ἐξομολογῴοος τω Θεῷ τῶν γειά, Καϑ᾽ ἕκαφον ἔππλέγαν, 
Οἷὰ Εἰς τὸν αἰωνα, ὃ ἔλεος αὐτν, 

3. Καὶ τω Κυρίῳ τοῖν κυρίων. Εν Δ᾽ δὼ τω παρϑτέρῳ ψαλμῷ ἐλεῆν,5 

᾿ ὅπ τὰ πόϑζῳ «ὄν ϑεύς ὅδηγ' ενζωθα ἢ ἔτι πλέον, ὁτι ᾧ Κύρλος αὐτῶ, ὦ διαυί. 

τῆς αὐτῶν ζῶν, ἀν τε δι᾽ Εἰδωώλων λέγης, ἀν τε ἢ δαιμόνων. Εἰ Ν᾽ ὦ ἡτίμωμδῥοι 

αυφλσκεχρακότες (Ὁ δαίμονες, δλλαὶ δοῦλοι ὶ «ἰασοκύ τοῖς. δζρα τῦτο δ ὄξομως. 
λογφαϑέ, φησιν, ἦι Θεὸν ἐχέε πόμτων αἰνώτερον, δυ ὁμοῖος ζ οδεὶς, πτλϑτων δεασύτίωυ, 
αύμτων κύρλον. χαὶ τοι Μ᾽ ἐυουρεφοιώτων χαλείτω Θεός, ὡς ὁτὸμ λόγη" ἐγὼ Εἰμι το 

Θεὸς Αξρφιαὶμ, ὶ ὁ Θεὸς Ἰσχακ, ᾧ ὁ Θεὸς Ιακωξ, τγαῖς δῶν οὐγιῦϑα, τῶν δαιμέ. 
νων φησίν ν ἰδ ἑτέρως ὠκεῖνο, κα ἑτέρως τῷ». ἐχᾷ ἅ “ὃ, ἵγα, τίω ὀικείωσιν ὐρα τίσι 

Ἂ τἱωὺ πολλίω πσϑὸς αὐζυς ἀγα πίω ̓ ὠζωϑθα, δὲ, ἵγα, τίου αὐπυροχίω γνωρίσῃ, 

4 Τῷ ποιοιῶτι θαυμάσια μεγαίλᾳ μόνῳ, ὅτι Εἰς (δ αἰωῖνα Ὁ ἔλεος αὐτιὶ 
Ἐπειδὴ ἀπεφήναϊο οἷ. Κυοιός ὅδι ἢ θεῶν ᾧ δεασότης, τῇ δποφα σά “ἰέχᾷ λοι- 14 

πὸν τίωυ ἀπόδειξιν, ᾧ χατασκϑυάζει Ὁ Εἰρηυδίον, Στὸ τὴς δωυυαίμεως αὐτὸν πάλν ἐ. 
νακηρύήων. ὼ οὔκ Εἰπειτω) ποιήσαντι, αἰλλαὶ τῷ! “ποιοιυτί, δεικψὺς αὐτὸν ἐυεργαϊοιώ-, 

τῶ ὸ θαυ μ(ο:τοποιοιύῦτοι διϊευεχῶς ὁ ἰραδοξα ἐργαζόμϑρον. ἡ δυο ζμυζᾳ ὐτ ἡ- 

ϑησιν ὀξαίρετα, οι τε ποιᾷ, χαὶ δι μόνος ποιᾷ ᾿ μιάλνον 5 ᾧ τεία, ᾧ τέοσωφα,  γὸ ὅτι 
ποιῷ, ὦ ὅτι ϑαύματα, ἡὶ μεγάλα θαύματα, ὁ ὅτι μόνος ποιᾷ, ζω τα ὃ ἐυ δὸς ἀϑέτη- Ὁ 
σιν τῷ περδὲς, ἀλλὰ τσδὲς ὀνιϑδιαφολίω Εἴρηται τῶν δαιμόνων. ἐ τίνα φζ Ωι 

ζῳ ϑαώματα ἴδωμδϑμ, ζὰ μεγάλα, ὦ μένος ποιᾷ, χαίτειγε Ὄρρϑρος ἐυ αἰδὶ δυωά.- 

μέεως διελέϑη ἡμιν,διλαὶ «ἰδὲ φιλαν,ϑ69 πίας καὶ αἰγαϑότητος ᾿ ὀξομολογῴεϑε δ τῷ 
Κυείῳ, φησιν, ὁἦι, ἀγαθὸς παύς δῶ Εἷς (ὃ αἰδέδιωάμεως ἐμιπίηῆς λόονν ὦ ζώ- 

θα, λοιπὸν; ὁἷι ἐχὶ δχωωαίμεως μένον, δλλαὶ ᾧ φιλαν,ϑο»πίας ζω ζᾳ ὅξι. τὰ ϑιαύ μάτι, { 

ἧι δὲ ἴ8ι τὰ ϑαυμαΐζᾳ δεικνύς, ἐπα γέ λέγων᾽ 
ς Τῷ ποιήσανδι (ἦὸ ὠρανές ἐν (μέσ 6 "Τῷ φερεωσανῖι τίωὐ γώ} ῷ 

ὑδωώτων. Ἑτερος, Τῷ πιλήσαννι τίω γέ ϑ. ὕδασι, 7 Τῷ ποιήσαμν. χη 
φφώζᾳ μεγαλᾷ μόνῳ, 8 Τόν ἥλιον Εἰς ὅξασίδν τῆς ἡμέρρις, 9 τω 

σιλζωζω κ) ὥν αἰςέρφις Εἰς ὀΐξωσιὸν γῆς νυκ)ός. Ἰαῦτα ω Εἰ χαὶ τίω δωύα. 49 ε" 

μὲν τι αὶ τίων σοφίαν ἐμιφαίνοι, αἰλλ᾽ ὁμως ἡ τίωὐ πολλίω φιλαν,ϑ 69 πίαν δείκρυσι, 
οἵ γὺ ἕυτω μεγαλοι ϑμέαϑτω αὶ κα λοὶ καὶ διουρκῆ, τίω ἰαεωὼ ὀνανηρύῆει αὶ τω 85 

φίμν" ὃ ὁ δὲ ἡμᾶς αὐζ διμέοϑαι χαὶ τίω χρείδν τίω ἡματέροιν,τίω φιλαν,ϑ 69 πίδν 

ἃ τίω ἐἰγαϑύτηζῳ τίωϑ διμωεκῆ. ὁρᾷς παῖς Εἰς τὸν αἰῶνα ὃ ἔλεος αὐτῷ, ἐὺ γὸ πσοῖτς 
δέκα ἡ Εἴκοσιν ἔτη πεποίηκεν αὐτοὶ, Οὐδὲ τὸς ἐχατον κὶ δζρεκύσια καὶ χίλια, ἀλλά δὰ ΚΒ 

πάσαν ᾿ὶ ζωίω ἡμδι) δξέτεινεν αὐτώ, δ ὁ τῦτο δυλων οὖν ἑκοίςτῳ εἴχω ὑλιλέγ, 6 
εἰς (Ὁ αἰῶνα ὃ ἔλεος ἀὐτῳ, ἃ ὃ δὲ ἐχπλγήον, ὅτι ἐποίησε (καὶ ἔδωκεν ἐδ Ὄοχ γι" 
γορϑύν ΤΡΤΩ δ “ϑρέξη ὁδὺ ϑεφπος, ΟΥ̓ οδὲ ὁυτως αὐτὸν ὄξέξαλῳ, αἰλλα αὶ ἀν ἔδωκῃ 

ὄυχ αἱ μὗοτογῆι, τυίτοις ἐφῆκε ἢ κ' Τὶ αἰμδοτίλυ οὐδιωγτάεϑαι, ὁ Οὐκ κώλυσιν αὐ- 
τοὺ τίω χοῆσιν μα ̓  αἰρδοτίον ὠκείνζωυ. καὶ Οὐκ ἐποίησεν ὀυρανὸν γα μέγοναλλα ἰχι 

ὁτερϑν, ὧν πσϑϑοιμίέων δεικψὺς, οἷ, σῴκ ἐναφίησιν ἡμιὰς τῇ γῆ, αν. ὀχᾷ μεζῳ τίσ, ὦ 
μὴ ἔμϑμεν ὀκᾷ αἴβις“ἂν, Τίνος ἕνεκεν καὶ ὀυροινὸς βκήτετο; ἐὺ Ν᾽ αὑταῖ γοήσιμον το 

Ὁ φοιχεῖον Φυὲγὸς γὺ δεῖται) αἰλλαὶ «ἦν υἱπὸ γὴς ὀκᾷ μεϑιφ'άν βυλόνϑνος, αὐ εσκβὰο 
ασὶ 



Εἰς δ ρλε. τῶ. 8} 

«σε τὸ ὀικήμαζᾳ. δ δ ᾧ ὁ χυδοφήτης φύᾳ εἰδὼς, ἐφ᾽ ὁσίῳ εἰς (ὃ αἰῶνα ὃ ἔλεος 
ὯΝ, Ὡπλέγή, ὀκπληῆῤρϑμος αὐτῇ τίω φιλανϑεαπίὰν. “πῶ φεβ εὠσοαγι τίω γώὼ 

Ἰχὶ των ὑδώτων. ὁφᾳ πάλιν κανζυθα Ὁ ω φιλαν,δοοπίάαν. Ωφ : ἐλνοῶα ὃγηο 

"πὶ ἡ οὖ πολλαὶ ς χέθίαις χατέσημϑρ, δ εὲ δυτῶς ἐϊκατέλιπεν, αἰλλαὶ χαὶ ἐγ ζωώϑα κα- 

φ ταλλῆλον ἡμῖν καζουγώγιον δέδωκε τὸ τὸν μεζῳξυν γον, ᾧ ὃ τοσύτων τω γάω δειγμώτων 

γὴς ταὶ φιλφν,ϑε»πίας «ὐέσλησει, ὡς μιηδὲ: λόγῳ οϑροῖσαι διωυαδῇ. ὁ γϑιῶ 

πσοηφύ της ἐ ἐμιπεσῶν εἰς τίου ἀϊξυοσον Μὲ ἐυεργετημιούτων, ; ᾧ ἰδὼ ὃ πέλθιγ»9 ἀχϑυέε, 

ὠπιπήϑησε μέγα βοήσας καὶ θ᾽ Εἰπων" ὡς ἐμεγαλιιύϑν ΟὟ, ἐργὰ συ, Κυρκε πόρτα ὦ 6- 

φίᾳ, ἐποίησε. καὶ (ὃ) ἥλιον ὃ ΕἾ τις κατίδοι αὶ τίω σελζωυζευ καὶ τίω δρίζαξν ὟΜὋἝχα,- 
1ο ρῶν, παλιν ὄψεται ἀὐτωτίω φιλοιν,ϑ6»πίαν ἑπασαν. αὶ "ὃ μικρὸν ἡμῶν εὖν ὀμᾳξίαν᾽ 

ζωῆς, κὶ ὺ Εἰς αὐτίω ἢ ̓ζωιω ζωτα σμωυτελεῖ γα  φοιχήα, τρέφοντω, καρττος πεπαὶ- 
νονπτιγῶν ἦν ἀγέυ ζῆσαι οὐκ ζώ, χφιρϑὲς ἡμῶν δεικμεεῦται, ὧρας χαερχ)ηείζοντω, δρόμοις ἡ- 

μέρας αὶ νυκ)ὸς ὀζριτέλλοντα, ὁδοιπόρφες γῆς κα! ειλαίῆης ὁδυγϑιεύτα, μυρίαν ἑτέραν 

χρίν πἴρεχόιδνα. Εἶδες πῶς Εἰς ᾧ αἰανα Ὁ ἔλεος αὐτν;, καὶ χη πώςκαθ᾽ ξ ἐχαφον ἫΜ 

Ἰ 4 τῆχῶν δικαίως τῷ» λιλέ ἐγήὸ ὀπυξόφητης: } ἕτερϑε ἣ  ἐρμέωυδυτὴρ, Εἰς ἐϊξασιδν τῇ ΤῊΦ ἡ. 

μμέρφις, Ἰτικρατεῖν Εἶπε τὴς ἡμέρᾳ" ἄλλος, Εἰς ὀξυσίαν ον νυκῖ, 
τὸ Τῴπαταάξϑυτι Αἰγυκόϊον ζω τίς “οϑρτοτύκοις αὐτῶν, 
1Ι Καὶ ὀξαγαοῤ Ἰσραὴλ ἐκ μέσω αὐτών, 12 Ἐν »εἰρὰ κρῳταιῷ ᾧ 

ὧ βεχχίον ὑψηλῷ. Σιωυέχῶς «ἰβερέφει ὃ ϑαῦμα τὸ οὖν Αἰγίῳ, κι τί) 

10 πολλέων "αὐ αἰγνωμοσιωίευ, ἢ τὸ ἀἰεἰ τύτων ἀκούονζῷς Ὀθχηλαυϑοίνεοϑαι. καὶ μικρὸν ὃ 
ἡ τὸ ἔλεος σημεῖον, τὸ Ὁ} αὐήλλαξεν αἰχμαλωσίας κείνως, [δουλεία] χαὶ 

τοῖς κῷ ̓ζυτωῦ γέγϑνε ϑεογγωσίας αὐτύλασις. καὶ ἕτερον δέτι ζω αἰννῆεται. 
ποῖον δὲ τῷδ; ὁτί ᾧ κ᾽ ̓τίω πληγάν ὠκείνζωυ, τῆς αὐτι δουυαίμεως γέχϑνε ὃ αἶπαλ- 
λοίξαι αὐςδν τὴς ϑυλείαεραιτα σείσαντος αὐςξο: τῷ φέξῳ καὶ Ὁ καιταυποντίσαντος αὐτὰς 

ες τῇ ϑωλοίηη. ζωῦτα ὃ ̓λεγά, γα, μοή “ις Ψμἢ αὐοητοτέρων νομείσῃι δὰ μαλθύων ἀϑζις χῶ- 

σίον λαῦεῖν ὁ σκθύη Ῥργυρα, δ αἰαϑενοιὸν ὠκέλϑυε. καὶ ὙῈὉ Ὁ ὁ τῶν ὀποίησε τ ποόρταιχὸν 

λανβυλόμϑμος τὴ Φοζερϑς τοῖς πολ ἐμίοις, ἡ δεῖ ζαὶ δῇ, ᾧ διαί μει αἱ κῷ Ὁ αὐθενίας 

πόρτα διωύαται  ἐργάζεοϑαι, ὲ ἀὐπωτὰν αὐτινκὶ “ἢ φἶδακρϑίεοϑαι. ὧπι "ψὴ φλνερεῖς 

ἐποίησεν, νυ ἰδ τῦτο ἐποίησεν ὡς Ὁ ̓ δυυνάίμδμου πατήσει. ὧτε ἀπατήσας, Π ρὲ τῦτ 
..39 ἐτοῖν ὡς ὃ ἰδουναίμϑιος φλυεραΐς λαζεῖν, δλλ Ὁ ἑκατέρῳ τω μέ μέρει τίωυ ἰχωὼὼ τίω 

αὐ δεικψυξ, οἷι )Ὰ» χρὶ τῦτο μέγαν φόζον οὐνέϑηκε τοῖς δλλοφυΐλοις , ὦκχϑυσον τί Φασι 

» ̓ζωῶτα Φ μάύτεις ὼ ἀζωπίων. Οὗτος ὁ Θεὸς ὸ σκληρϑό, δ ἐπάταξε τίω Αἴτ δὼ 
ων γνυπηῆον, οἱ ὅτ ̓ὠνέπαιξω ἀὐθῖς, τὸ τότε οἰζήγαδμ αὐτός. ὁρῶς αὐτὸς αὶ ὀχρὶ τῦτο σρέ- 

᾿ μεγᾷρις αὐτὸν, τι οἱ τέων κλοπὴν, δζῳὶ τέων ἀἰπείτέωυ, ὀχ ὃ υἰπογοήσαοϑαι ἰὐῖς» 
3.39. 13 Τῷ κριτοι διελόντι τίω ἐρυϑρϑ 9ώλασσὸμ Εἰς Δ  φιρέσείρ. 

Ἑτερος, Εἰς τομια. Αὐλορ Εἰς τμήματα. οὐ Εἰ 7 δ αἰώνα ὦ ἔλεος ἀμ, 
Τιές φασιν οἷ αὶ μία γέγϑνον ἡ ὁδὸς, λα καθ᾽ ἑ ἑκών Φυλέω τὸ ὕδωρ ὀράζεν», ὡς 

πολλαὶς δμέοϑαι (ζ: (ασεις. λα παύτω πόρτα Εἰ ὼ πολλίω τίωὶ ἰοὺ θπὲ- 

| δείων, κα φοξερον αἴτον ἀπέφαμε καὶ μέγαν, δλλ᾽ δι κα αὶ πολλζω τίω φιλϑν,ϑεφπί- 

45 ἐν αἰχν, ἐ τοῖς ἀπολαύουσι μόνον, δλλ Εἰ παϑησέχεν ἐύλοντο, καὶ ὃ τοῖς ἴς ογαγτίοις. 
αὶ γὰ ἀπλως χατεπόνδισιν ἀνθ, δλλαὶ κ(ὶ ποσαύτίου ϑαυματυρ)ίαν βυλημδύοιρ 

κατῶτολρήσοι ΝΗ ὑδάτων. ἔδει ἢ αὐτὸς, Εἰ ἡ πλῤτων ἦσαν ὀμαιμιϑητότερϑ!, ὅτι 

φφεύτερᾳ οὐνοίσανζᾳς ἴα τε δόντα χαὶ πο δ) ὀφϑοιλ μδῇ! ὠκπλαγάδαι αὐτῦ τὼ 
Οἰεγίοί τοπι,:, Αδ283 εις ἑρκῳ -- 

4.8.9... 



824 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
ἰχιω καὶ πτρϑσκιιυῆσοι παύσαοϑαιμ τὴς αἰχαίρϑυ φιλονεικίας (5 τω τὭσο ὄπα: 
σαν ἱρώντες πσθϑς τὸ δυκοιωῦ αὐτοῦ μεταφοιχεαμδῥίω ὁ πολεμούσον αὑτοῖς, ἐγ ὅτως 
ἔληξδυ τῆς μιαψίας, Φιλαὶ ἢ τὸ πραδοζον ὠκεῖνο ϑαῦμα βλέποντες, κατετολ μήσαν 
τῆς ξένης χαὶ χαινὴς ὁδοιπορίας. ὃ καὶ ζάῴφος αὐζοϊς τὸ πέλρο»ς γίνεται, Ουνὴ γὼ» 
φύσεως δρλϑν,αὐλλὰ ϑεηλότε πληγῆς τὸ γινόνϑμον. οἱσ δέτε αὶ ὧν βοοεγλΐα κα. Ϊ 

656 ῥοπὴ ζῷ ἐρανίία Εἰργαζοιο᾽ αὶ καθ᾽ ἐν ἐτέμνετο μέρος, ἀλλαὶ κτὶ οἰριϑμὼ ἡ 
φυλώδ, χαθ᾿ ἕκαιφον δ ἿΜ σημείων ἐλέως μρημονϑύει, ὅτι τῶτο μάλιξα Ἢ ᾧ,᾿ Θῷ ́ᾶὶο 

διασούδωτον, Τὴν δ Ψ φοιχείων ἐγίνετο ζοὶ θαύματα, μυὴ φυσικῆς τίνος ἀχμλυθίας 
γνομιοϑϑῇ (α γιόμϑμα, ᾿διλα; τὴς αὐώϑην βοπτὴς κοὐοκδοξοποιύσος πιϑαύμσ ὧν ὸ 

Ἐχὶ τῆς θωλοί νης (μωέδαρε, ἡ δάλον ἐγίνετο Οὐκ ὧν τῷ (υμξίωι ὕστε, Δ κ ΗΝ 

μετ᾽ ὀκᾷνο μηκέτι “δρέοϑαι πάλι. ζῷ ὃ φυσικῶς γιυνονϑμα, (ὡωεγη ἡ πυψα, αὶ 
χαρϑν ἐχιτελῴοϑαι πέφυκε. ' ἘΞ 

14 Καὶ Δα )γαλρντι ᾧ Ἰσρριὴλ αἱ οἰ μέσυ αὑτῆς, ὅτι Εἰς ᾧ αἰὠῳνα -ὃ ἔλου 

ρα, πῶς διχαίως χαθ᾽ ἕκαιφον ἦχον ὑχτλέγή Ὁ, Εἰς (ὃ αἰωνα δ' ἔλεος 
εὐτῷ, ζωῶτα Ν᾿ ἀπϑωτα τίεὐ διϊωυεκὴ κηδεμονίλν ἐδείκψυ. Εἰ ΝΣ ἂζφῳ δἰνόμϑμα τί- ι 

δλος Θἶχον, δλ᾽ αἱ μνῆμαι αὐτὴν τοῖς (Τ᾽ ζωωτὰ πολλίω ϑεογνωσίας μδφχον νἰσαί- 

ϑεσιν. "ὁ γὸ τῇ μνήμῃ Εἰς ἐγίθνους κυϑοοιπτοριπόμδνα, ἐγειρᾳ γᾷ πσοὺς φιλοσοφίαν 
πολλίω, ἀλλως 8, Οὐε ὠκεῖνο ἐκογθ θη μόνον, ὦ ἐπεούσοι" καὶ τῷ Θεοδκηδεμονίά, ἐ. 
δὲ μέλοι Μ᾿ Αἰγυπλιακδὼ ἔφη (αὶ τὴς φιλαν,ϑοφπίας, ᾿δῚ ἕκαφος χα!θ99 ὦ χρῶος ἁ- 
πας ἔχει κοὐδατενονϑμα. τὴς ἀφώτυ αὐτεῖφιλαν,ϑοφ»πίας ζᾳ δείγμιαζᾳ, κἰ ὧν καὶ τὸ 
αὑτὸς ὀκπλυτῆομϑμος (ωεχῶς ἐλιλέγει τὸ Εἰς ( αἰώνα Ὦ ἔλεος. χα λοῖς ἐπήγαπ, 
ῷ ὅζαγαχϑντι () Ἰσρκὴλ αὐ δὶ μέσυ αὑτῆς, ἐπεὶ ἡ τῆτο τῆς τῷ Θεοῦ δυυναί μεως. κα 
δ ἤρκει τὸ τίω ϑιώλαοσὸν αἰ χσονοζῆσαι νὴ) βαδίδν αὐὐδις ποίησαι τέων δίοδὸν, ̓ δᾳ αὖ- 

Ὁ ἃ ζῶ τὔτο μάλιςα ἐν αὑτοιὶ δξέπληξε καὶ ἐφόξησε ἢ αἰπεῖρξετολιμάν, ᾧ αθᾳ- 
δόξῳ πολλίω δειλίδν ἐμιποιοιῶ" ᾿ὁηαὶ τῆς τῷ Θυού διυναίμεως ἔμεν», καὶ (π᾿ τω 
λϑαχώρησιν τὴς ϑυιλοίοσης Θούρσος οἰδοῖς ογΝδεῖναι ὦ πεῖσαι διε ίωναι τέο χφινζω ὀκεί- 
νζου καὶ ξένζωυ ὁδὸν. χα) Ν᾽ οὖν ἑκατέρῳ τμήματι κορυφουμϑῥων “μ᾽ ὑδαΐτων, ὑψηλῆς "ῥά 
τῖνος καὶ γϑμναίας ἔδει ψυχὰς ἀὐζοῖς, ὦτε μὴ δεῖσοι τέωυ φχρέδα σιν, μιηδὲ εἰ πσοτῆεύσαι δὲ 
χκορυφούνϑνα ἐκουτέρωϑεν ζᾷ πελοίγη ἐπελόύσεται ἀὐθις Ἐ χα! κατα ποντίσει ὦ φραῦ. Ρ 

πεδὸν ἀπϑν. 15. Καὶ ὀκτιναξανίι, Φωραὼ καὶ τίω δυυύαμιν «υτι Εἰς ϑα.- 19 
λαοσθμ ἐρυθρὸμ. Ἰαὺ θυχολίδυ βυλόμϑμος δυλαΐσαι τῷ καιτωποντισμοί, τῇ 
λέξει ζαύτη ἐγοήσα"». σὺ δὲ μοι σκόπει πῶς μ(᾽ τῆς διωνώμεως καὶ τὴς αἰγαγάκῆησε: 
ως, χαὶ τίω μακροϑυμίδν ἐπεδείξα;» ᾿  πσοότερον αὐτοῖς αὐελὼν χφίτοι ὅτως α)α). 

«κὐύτως χαὶ φιλοιείκως δῴρκειμδμοις, ἕως ὅτε φέροντες ἀν ἑαυτὰς ἑκόντες χατεχρῆμ 

νισειν, Οὐκ Εἰκἢ} 5 ὺ Ὁ ςρατόπεδον κολϑίζεται ᾿ δλλ δὴ}, ΝΜ α μδοτημάτω ὁκονὼ- 35 
νῆσοιν νὼ τὴς διωξέως μιφτέθᾳν, χοινωνγούσι τῆς κϑλοίστως χα! τῆς τιμωρίας. 

16 Τῷ αἰ αγαγϑνι τ λαὸν αἰτεῖ τ τὴ ἐρήμῳ, ὅτι Εἰς (Ὁ αἰώνω ὃ ὄλεορ ἀμτή, 
ΤἸούτο οὐκ ἔλαῆον τῷ δὰ τὴς θυ λϑίοσης αἰ ἀγαγεῖν. Εἰ ΝΣ ὁ ξηροὲ αὐαγέχεο γὴ 

Ἔ δυωα,ϑϑη φέγειν Ὁ φρατῦπεδὸν, ΔΛ ὄκίος πολλαὶ ἑτερᾳ ζω ζα λυποιῶτα. "αὶ Ὁ} ο ἡνο 

ἰχϑνα' πϑώτο χατλμόλοῦσοω καὶ ϑειναΐτω πο δφιδϑιιῶαι χαλεπωτάτω, ᾧ λιμός; κὶ αὐχι 45 θήν, 
μὲς, ᾧ δίψος, κὶ αἀκ)ὶς ϑορμυοτέρα, τῷ δέοντος χικεινϑρη, τὸ ϑηδίων σρλ θη, ἢ ἡ [π- 

τηδείων αἰττλώτων ἐρημία. οἵαϑα, Ὁ ὅσων ὁ, ϑοφπος δεῖται. Δ ὅμως απάρτών ὀκεὶ- 
ων γυμφωϑεντες, αὶ ὁ φξεγῶν ἔχοντες, αὶ ξοφαςς, οὐκ ὠδύματα τὐρχοιζαγθχ πο: 

ΠΡΘΟΝΝ ἐρ μρλ προς Σματα, 



᾿ Εἰς ὦ βλά. Ἔα 835 

δήματα, ξύχ. ἀδλο ἿΜ τοιούτων οί, ὦ ὡς ὦ» μιάσαρς γχορθοντερ πόλοσιν, ὦ ὅἕτω ἀζρ τῆς ἐ- 

μα πασης κείνης ἐξαφιζον. σὺ δὲ μωι σχόστει πῦσοι πἰρέδραμε λαύμάτα ὦ τῇ ἐρή- 

μῳ γνόρϑυα, » πῆσων ἐμ δημαγωγίδν᾽ ᾧ δυο τινών μμέμψηται λαιωμιαίτων Ἥβχὶ ἿΝ " 
βασιλέων ὠκοίνων εεβιυρϑῥων. ἡ γ» ̓ς πρεὶς Εἰπεῖν τίω κσνέ πάπεζον ὀκεί.- 1: 

ΐ μὲν" φ νμευφηξω αὐγάω τίω ὐϑχϑοξοι, τί λαμπάδεοι τὼ" μηδέπω Φάνήσαιν, “ἦν ἱμκα- ᾿! 

ων ζ ὀξερκές; πῶ “τῶν αἰσυυδομιοτων τὸ ὀψένδοτον, ζωιὶ οἰπτὸ ἢ; πετρῶν πηγαὶ, ζῳ να πὸ 
χαιναὶ χαὶ ̓αἴραδοξα, δὺ ὧν ῥώδιαν ἐπὸίᾳ τίω ὁδοιποοιὸν ἀὐζὶς δύο μόνον μέμψν), πῶς. Ι 

ἅς βασιλέα τῶν ὧν βωρφάρων αὐφλε, χα πὼς τὸ ̓ ὅὕπαιω ἔ ἔφησε, χρῇ τω νίκζιυ ἀρῆς ἱ 

{γσοίσατο, τὰ τὰ λοιπὰ ̓ πὐθαχωρῶνα ᾧ αἱ ἀχροατὴ κ( μ' ἀκριξείας ὀμαλέγφν. δ φησι, 
ια΄ 17 Τῷ πατάξωντι [βασιλεῖς μιεγαῖλϑθ, 18 Καὶ Σιποκ)είδντί βασιλεῖς 
χρ ἀτοιοις᾽ 19 Το Σηων βασιλέα ἦν Αμοῤῥαίων, ..20 Καὶ τ τ Ὥγβα- 

σιλέα τῆς Βασαν. Καὶ ἐφ᾽ ἐχοίφ᾽ῳ Ὑὕτων ὕὈπαλέγη, ὃ οΤί οἷς Τ' αἰώνω τὸ ἔλεος αὐν-- 

“4ὖ, δεικνες οἱ εἰ χαὶ Ὡπτὸ πολεμίων πολέμιοι ἐδέχοντο, αλλ᾽ σγϊὶς αὐςῶν ἐχειρφότο. 

ζεῖ δέ; ὅτι ϑιμυεχώς, αὐτο τη τὴς φιλαν,ϑοφπίας ἀπέλαυον" πῷτο "Ὁ αἰνίηε") λέγων 

15 (ωεχῶς, δ᾽ ὅτι εἰς (δ) αἱ αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτῷ, 

Χ1 Καὶ ϑυνῖι τίω γἀῦ αὐ κλοηρϑνομιίδυ,, ᾿ς Ζ}ΨὮ , Κλυρρνομίον Ἰσραὴλ δούς 

λῳ αὐτν, Διπλὰ τὰ τὴς ἐυεργεσίας, καὶ τὸ κρατῆσαι ἿΜ πολεμίων, χαὶ τὸ γ- 

ἐδ, κυρίοις Τὰ ὁ ὀκείμων. "Ὁ ὁ γὺ ᾧ τϑτο διωυάμεως πολλὺς ζώ, νῷ ὀκξαλῷ ὥν ὡ»- 

οἰκφειύζ, Φλλα αὶ ὁ Σ δ χυυηϑέοαι λατασαῖι 1 ̓ αἰδολνέωϑαι τῇ, τῆς ϑλοταίας, Εἶτα. 

ΓΕ πάλιν σαφέφερϑν τῦτο δεικψυῤνυ ὁΤί Οὐ πὸ αἰξίας τὅτων γέγθιασι κύριοι, αλλ ᾿σϑ 

γῆς αἰγαλότητος τυ μόνης, ἐπήγαγε δ, 23 Οτι ὧν τῇ (ὰπενώσει ἡμδ ἐ ἐμι- 

νήαθη ἡμδιο ὁ Κύριος, Δηλαδγω ὡς Οἵκ οὐ τοῖς κατορθώμασι σεῖο ὦν τῇ θορα- 
γία, αἰλλ᾽ ον τῇ (απεινώσει ἡμδ. ὃ ὃ ὃ ᾿ λέῃ τῦτο ἐφίν᾿ ἤρκεσεν 9 Ἢ συμφοροὶ “Ὡπκαίμ. 
“αι αὐτὸν . ὦ κοικῶς παλάν ἡμᾶς. ἐπεὶ Χ " ἐξ δ ὡς ὅτε αὐςἂν " ἀπήλλαῆεν Αἰγύπ- 

Ὗ ταν οὐκ Θἧπεν, ἰδὼν Εἶδον πίω μεταωξολζω .." Σ Ὠχὶ ὃ βέλτιον, αλλ ἰδὼν ΕἾδὸν 

δἰω καίκωσιν τῷ α λαοῦ μα τῇ ο ο» Αἰγὐαῖῳ. 

᾿ 24. Καὶ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ }} ἰβρον ἡμδ ἵνα μυὴ κτ μὰ λέγῃ 

ὧν πολέμυς, Ως ἐφόδοις, ( ζαῴ νίκας οὶ ζϑπαια, πάλιν ἐνὶ ῥήματι καιτορϑευμαίτων ὁ ορ: 

μαϑὸν πϑαδρακίοὺ, κα "ἡ τὰ μεριχα ἀφεὶς ζῷ ΕἰςἸυδαίους γενορδρα, Ἐχὶ τίω καϑολι- 

40 κίωυ αὐτο πρξόνοιαν ἢ ἐρ χα.) λέγων᾽ 2 Ὁ διδοες Θφω πασῃ ἀρκί. ᾿ 

Αλλος, Εἷς δίδωσιν. Αλλος, Διδοις ἀ ἄρτον. Οὐκά ἀρᾳ γο, συτῖὶ υδεώτων, συ δὲ ἀέρων, 

σγεδὲ αἰκγννος, οὐδὲ ἀλλν ἦμος Εἰσιμ καρπῶν αἱ γϑνα),. αλλ ̓ αὐτε ῶ πϑῦ. ν ὅξᾳ καὶς 

μῶϑα ὶ «ἰοῦ διώαμιν μόνον, ἀλλα ἃ τίὼ φιλαν,ϑε»πίδρ ᾿ δ ἄφατον. ὅπερ γὸ ὁ οΧρι- 

ες Φησί, Ανατέλλει (Ὁ ἥλιον ἀυτῳ Ὠχὶ πο: τρϑθϑ ἡ ἀγαϑούς, ᾧ βρέχει Ἐχὶ δικαίοις χα Ματϑομν 
3 ἰδίκας, τ ὶ ὧτ ̓ νε ἡνίξατο Εἰπων, ὁ διδοὺς ὥφίω παᾶσῃ Φρκί" τυτέοιν, 

ἐχὶ δικαοιο συ τοῖς ἢ κατορθοῦσι μόνον, ὅλα λ) ὺ αἰ εϑρτωλοῖς κα λ) αἰσεδέσι καὶ ν᾿ πασῃ τῇ τ δλύ- ᾿ 

ἐϑόϑτων φύσει, δ ὸ μάλικα, αὐτο τω δεασοτείαν ὀβακηρυῆμι. Εἶδες ὅτι δὲ τῶν μαῖ- ᾿ 

λιζα ὁ ψαλμὸς σύγκεῖ), ὦ ὧςε πρὸς ϑεογγωσίὰν ειεαγωγησαι: "Δ 9 δὴ τῶν ὃ 3 - ἢ 
ἡδαδμος εἰπὸ ἿΜ ̓ λύλυ εἤρξατο, κα ὺ τελῶν, Εἰς ζώτα κατέληξο, ὀῤωτίρω ὡ εἰ. ] 

ἀπὼν ὕλιον ᾧ σιλίωζω Χι. αἰφραπεὶς ἡ ὑεκῶν;, ἅπερ οὔ οὖ μέρει οἱ γ6 τῇ τῆς οἰκυνϑμης, οὖν Ι 

τῳ τίλά εἰς “τζωοὼ κογξωυ αἰπαίντων καταιλήξας ξρφίω. εἶτω ἰπὸ τύτων κατασκθυ-- " 

«ἰσις τίω χαϑύλν πόλιιαν, ἐπήγαγε" 16 Ἐξομολογίοϑε τω Θιῷ τ ν- Ἰ 
φριοῦ, ὅτι Εἰς ᾧὸ αἰῶνα Ὁ ἔλεος αν. Ι 

απὸ ῃ 

μι πὰ πρισιΝ ππδου τππ- 

κυ ν πὰ 

αν. πς  Ν 

-πποξεισοετξ- ---- -- 
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86 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜῊΗΝΕΙ͂Α 
Απὸ ἊΨ τύτων κακᾷνο διέλοι, δ αὶ Ἐ ὀνω ἢὶ Ἔχοτω πάντων αὑτὸς ὅ01 δεαυύτης, ἡ 

πὸμταχοῦ πὸ τῆς ασρϑνοίας ἀντι ἡ τὴς κηδεμονίας ὀκτέταται. εἰαῦ αὑπαγτοων τοΐων 

αὐτοῦ τίωὶ θ γαριτίαν ὀϑαφέρωμδι, “δ κοινῶν, δ ἰδικδῖν, αὐ τὴς ἀγαθότητος, τα 
τὴς φιλον,ϑ 69 πίας, ΧΟΡ τὴς δὲὼν ἀἰμεως, τῆς κηδεμονίας ̓  δ διζωυεκῶς δ» Ἴθι 

ομεὗτές Αἱ φτελαΐμϑυ, καθὼς ᾧ ὁ ψαλμῳδϑὸς τῦτο ποιᾷ λέγων ᾿ Ζξομολογείεδᾧ Κυ. αὶ 
οἴῳ, ὅτι ἀγαϑος, τι Εἰς (ὃ αἰώνα, Ὁ ἔλεος ἀστῦ, αὖ» γα ρβϑυσία, τὗτο σϑλσφορᾳ, 
τῷ» μάλιςα ἡμῶν ἵλεων αὑτὸν καϑίξησι, ὦ τὴς ὀμυοίας σολσύσαι ποιξ τὴς ὁκείμ" 

ἧς ἄροιτο πὐϑζᾳ ἡμᾶς Ἐχιτυχέϊν, χάρατι “ φιλαν, ϑοφπία, ὦ Κυράν ἡ δικῦ Χο.- 

τοῦ, ᾧ κὶ δόξα καὶ ὃ κράτος Εἰς «ἦν αἰαίνας “Ψ“ αἰωνων. Αἰμζωυ, 
Ἢ 39 

ὕάγμ λα. Σ ἘΠῚ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ 
ἐκεῖ ὠκαϑίσα νϑν, καὶ ὠκλαύσωρμδιυ οὖν τῳ μνηοϑίωαι ἡμᾶς 
'" ! 

“τῆς Σιων. 

( Ολιῤὸ πόθος ζοῖς αἰδράσι τὴς πόλεως, πολὲς ὁθρως τῆς ἐπὸρμὸ. τῷ 
δι. ἕως ᾽»» Εἶχον ᾳ α'γαϑαὶ ὧν χερσὶν, αἰκκιζόρϑμοι καὶ 

ὑξράζοντες διετέλοωω δ 3 δξεξζλήϑησοαν αὐνῦἕΜμ, "ὅπ λοιπὸν 

ὦν ὑλιϑυμία κατίφησαν. Αἰ 9). τὗτο αὐδὴν ἃ δέζαλο, 

ὕα αὐτῶν Εἰς πῦϑον οναγάγῃ μείζονα. ὦ ὅτο πολλαχοῦ πει- 
ΒΡ δ γόΘεὸς Εἥωθεν. ὅτὸμ 7.5} οὐτρυφώντες αὐτο (ες αἰ γαϑοῖς 

μή αἰοϑανω ῖβα, ἐν ἐρημίᾳ αὐὐμημὰς χαϑίκησιν,ῶςε τῇ φερήσε! σωφρονιοϑίγζᾳς ζυτῆ- 

σοι πάλιν τίω ἀπόλαυσιν. νος 5 ἑνεκέν γδῳ οὖν ποταμὸς κα ϑέωυτο, ὅτε αἴχ- 
μιάλωτοι ὄντες καὶ τὸ πολεμίας Εἰὐλνμμένοι χύρφις, ἔξω τειχῶν αὶ πόλεων ἡυλίζατιο. 

» Ἐπὶ ταῖς ἰτέαις εν μέσῳ αὑτὴς ὀκρεμασαρμδῳ ζῷ ὑργαγα  μδν. 
ἕτερος, Κϑαρας. Αλλος, Δύρρε. Καὶ τίνος ἕνεκεν ζὰ ὀργόνα ἐπήχϑντο Εἰς αἴχον! 

μαλωσίδῳ αἰπιόντες, χαὶ Ὁ μέλλοντες αὐτοῖς “χθῆθοϑαι ; φχϑγομκητο χαὶ τῦτο ποθεῖ, 

ὧτε αὶ ἐχὶ τὴς δλλοτοίας ἔχειν ὑπομνήματα τὴς πολιτείας τῆς ασοϑτέρας, ὁ μάλ: 
λον αὐζᾶν' δοωύώκνεαϑαι ὁρώνζα (α σύμζολα τῆς εϑρησκείας ὠκείνες. 

4 σπόχᾷ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς (ὦ αἴχμαλώϊδυσαντες ἡμᾶς λύγϑυς φδίῳ, 
4 Καὶ ὦ ὠπαγαυόντις ἡμάς, ὕμνον ἀσατε ἡμῶν ὧκ τοῖν φδῶν Σιώ. 
Οὐ μεκρᾳὶ αὶ ἐὐ)δῦϑεν ὠκέρδαινον, ὦν τῶ «ὥὄν βευρξαΐρϑις Ἰαικείαϑωι ἃ τῶν ἀσ- 

μάτων Ῥχιϑυμμεῖν αἰκούειν Μ᾽ τ» αὖνδἶν. ὅρφι Ὁ κα εῦϑεν πύσζω ἀπὸ τῆς αἴχμαλω» 
σίας ἐδέζουτο Ὁ δίθρθωσι. (Ὁ) ὄξορχεσαίμϑμοι αὶ τὰς ὀικείας οἰποσκιρτήσαντες λῷο 
“τείας καὶ πϑρτὶ ἰξόπτῳ ζὠνόμιμα καταπατήσοντες, τοσαύτῃ αἰκρλθείᾳ κέχρίωται " 

Ἰχὶ τὰς δλλοτοίας, ὡς αὶ δὴ ΨΜ βωρθάρων ζχικεινδύων ὶ ὠπειλϑιωύτων ᾧ πόνταχοῦυ 
αὐἰδιζοιχιξοντων αὐςἦν' καὶ Ὡιϑυμοιώτων αἰκῦσαι, μηδὲ ὥυτω ϑρίσαοϑαι αὐἷὖἶ πη 
Ἰηϑυμίᾳ, δλλαὰ ποδοτιμῆσαι (δ) νόμον ᾧὶ Αἰ 9, τηρῆσαι κ᾿ ἀκριβείας. δ, ὦ «- 
παγαρϑῆες, ὅτερος Εἶπεν, (ὦ καταλοιζονθνόμϑμοι ἡ μϑί, μονονειχὶ τῷτο δολών " Φ 
τσϑὸ ττυ ἐπεμξαίνοντερ  κα]εξανιςαί νϑνοι, ὅντω τῳ  χούγῳ γερρνασι φρᾷοι ἡ ἔτος 
εἰκαῖς ἡ ἥμερϑι, ὡς ἡ ἿΜ δῶν ἔχιϑυμεῖν ἀκϑειν ὴΜ' ἡμετέρων. δλλ᾽ ὅμως Οὐχ οὐέδω»- 4 

χαν ὄυτοι. Εἶδες πος ἰαυρφὺς ἡ ολίψις ἐργάζεται πως κατὸρμενυΐνϑμους ποιξ! πὼς 

σιωτφρίζει δζῥνοιθν: .) Κ᾿ καὶ ἔκλαιον, ᾧὶ τὸννόμων διοτήρφιου ᾿ ἢ ὧν ποφα 

δαικρυόντων πλάντες ὃ κωμῳδοιῶτες ὃ χλθυάξοντες, δυτοινιῶ μλαιϑενὸς “προμὶ. 

μΝΗΘΤ ' 



λλῥς 
“ἡνίη 

Εἰς Φδ ρλς-. δ μ. 8 Ἵ 

ἐμγήσχοντος αὐςῶν πσοϑς  δαίκρυα ὁ ἐτρέποντο » ἐκϑρέεύρεωυ. ἐκ πεύτου "ΧΩ ὸ ὦ πολέμιοι τοὶ 

μεγαλα. ὠκέρδαινον.᾿. ν γϑρὲ ἑώρων αὐςν: ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ πιεζομδμοις, σὲ τίω 

διυυλείθμ εϑρίυοιωζαι, συυὲ τίω ἐν δλλοτθία δζρετεκθίω δύ, ἀλλα ὃ τῆς ὀικείας ὥκπε- 

στίν λατρείας. «ἰῷ τῦτο απεοείϑησιν, οἰ ω» τῳ μνηοϑέωαι ἡ ἡμᾶς τὴς Σιών, κὴ Ὁ» ἐχ 

 «πλῶς εϑρζωυϑσιν, αλλ᾽ ἔρλϑν τοῦτο ποιοιῦται. δζρα τῦτο ἢ Ῥρχόμϑμος ἔλολιυ,ύκα.- 

Ἀισοιμδν ὺ ὀκλαύσειϑι, δηλών ὅτι ιόζμ ἴῷτο σμμωυηδρευύσοικϑυ, ὦ ὡκε κινῆσαι «ϑρζωυοις 

ὀλολυγάς. ᾧγος δὲ ἐγέκεν οὔκ ἐφεῖτο ἀδὲιν Ἐχὶ τῆς ἀλλοτρίας ; ὅτι Οὐκ ἔδει βέξζηλᾳ 

ὦτα ἀκούειν “ἶν διποῤῥήτων ὠκεΐων. 
δ Πώς ἀσονϑυ ῖ' Ἐ ὡδί Κυρίν Ἐχὶ τὴς ἀλλοτρίας: Τυτέον, οὐχ ἐφέ- 

10 ται ἡμίῷ δεν. Εἰ ο»ἐᾷ Τῆς πατοίδος ἐϊξεπέσομδμ, ἀλλα "νό νομῶν μϑμομδμ Αἰ ϑτη- 

οϑιρῦτες ὲ τίω αἰχρίρειαν ἀδοῦ ἀζνφυλαῆοτες, σε καὶ Ὁ ῬΟμάτων χρντῆτε, “Ὁ γγω-- 
μηφ ν αἰθεέσεοος. Εἶδες Φιλϑσοφον ἡυχίω γνουϑρίω στὸ τῆς θλίψεως χαὶ Ὁ ψηλθο: 

τέρω Ὡ δινών; 6 ἘΕἰλὺ ἔχιλαϑωμα συ, [εροσοιλήμα , Ἐλιλποϑείηη δέξια (δ, 
7 Κολληλείν ἢ ̓γλωοσα μιν τῶ λάρυγί ἐμ, ὅκα καϊηευϑεν “πολλίω τίω 

τς μιεταξολίωυ. χ) γ Ἃ7 καθ' ἐκαφ ἕω ἡμέρριν αἰκϑύοίες οὐκ τῆς πίλ ἕως ὠκπεστιώται 

ἡ ὧν φροντίζοῇες, ἐ ἑαυτοῖς ἐπαρῶνται μῶ, Εἰ ἐχιλάθοντωι αὐτῆς. τί δὲ ὅξιν, Ὠχπιλη.--: 

«θείη ἡ ϑύξια! μὰν 1 ἡ ἰοως ς μϑ, φησιν, ἡ  διούαμίρ μὰ Ἐχιλοίθοιτο μία, ἡ ὁ λνοίμιδω ἀ ἀφώνος 
«ὐττῦ τῦ μετέϑεις δβή χαιδ. Εδἂρ μή συ μννοϑῶ. 8 Εαῤ μὴ “περόμα- 

ζιξωμαι τ ᾿Ιρασαιλὴήμι ὡς ῳΨ 7. ἡ Ῥέυφρϑσιώης μΜᾳ. τί ἔβιν, ῥα) μη, ρ- 
20 ανάζαξωμαι τ ̓Ιρρυσαλήμ: ἐχ ἁπλαῖς σύ μψημονέύσω, Φησὶν, οὖν τοῖς ἀλλους ὐλλα ἡ 

οὐ; τοῖς ὕμνοις χα οὖ ταῖς ῳδοῖς. δ ὃ ᾿ πρρδυναζαίξομαι ͵ «πελλνακροὐσυμα σῃ ὅ21" 

σφῶγα “ποθοιιύτων ῥὴ βῆμᾳ φυγή υϑροι, μάλλον ὃ ἐρώντων χα ̓ὀκκαιομδίων σἰδὶ αὐ], 

ἀκούω νϑν πόρτες ζῦτα, καὶ παιδοίνωϊθα. χα χὰ καϑευαῦ ὦ ὄυτοι ὀχπείοντες Ὅτε 

ζυτάσιν αὖτ, δυτώ χφΊ ἐἠδιύπ πολλοὶ τὅτο πείσονται ὧν ὀκείνι τῇ ἡμέρῳ, τὴς ἄγω ἰερα- 

ἃς σα λὴμ ὀκπίπήηοντες. αὐλλ᾽ ὅτοι ἅ κ πεσόντες, ἐλπίδας ἔραν ἐπθυόδου᾽ "μᾶς ἢ ὁκ- 
πιαϑ]ονζος, οέκ ἐγιπαλιν ἐπϑυΐλειν. ὃ Ὁ σκωληξ αὑτῶν υ ὕ τελέυτέσιι, Φησί, Ὁ Ὧ 

πῦρ αὑτῶν κα σξεαϑήσεται, 56. ΧΆ  ἀκριρέσερον δὲ τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς ἀδωυς ποξησέχειν, 

ΧΆ, ̓ ῷ παρόντα βίον ὅτως ὀικϑνομεῖν, ὧςε ΜΗ ̓ δμέοϑαι αἰχμαλώτοις μηδὲ ἀλλοτείας 

μηδὲ ξένος τῆς μηξοπολεως ὠκείνης, 9 Μνήώϑητι, Κύριε, τῶνυ μῶν Εδωμ ἢ ᾿ 

40 ἡμέρα Ἰερεσιλήμ, Ιο Τῶν λεγόντων, ὀκκενούτε, ὠκκεούτε τῶν λεμελίων α- 

τῆς. ἕτερος, Τοῖς υοῖς Εδωμ. Καὶ αὗτο Ὁ μὴ βϑ ὀκχαιορδμων αὐξὲ τίω πόλι. 
ὁδὲ λέγει, ττο ἔςιν ̓ἀπαίτησον δίκζωυ τοὺς αὶ βεληϑᾷς φῆναι μέλον τῆς ἀλώστως, 

μηδὲ τρειϑέζας τῇ γχᾳτασκαφή, δ᾽ ἐφικαρδίοις κ᾿ ὁλέγϑνζβ, κατασχαίβετε ἵ ἕως ἀν 
ἥ ὃ λεμέλιος ω αὐτῇ. ἐπεϑύμοιωυ »»» μηδὲτ τὰ ἐ βαβρα αἱ αὑτὰ μείνω τῆς πύλεως, ἀλ- 

44 λθ ζῶν ϑεμελίας αὖ τὴς ἀλὐα αστιοϑέμδαι. ὄυτοι 3 σοι Αδαζιοι ζμμππι κρϑμοι τοῖς 

ἴνδαιοις τότε ΧᾺ Μ] Βαφυλωνίων᾽ ὧν αὶ (Ἰωεχῶς μέμνηται ὁ απρϑφητηρ, ᾧ σφ. ιδρά 
αὐδὦὭ ἰχατηγϑρέι, ὁΤὶ ὸ ̓ ἢ χαὶθν συ ἐγειὸν ἔχοίϊες “αὐθϑς ἀύοὺυς, τῶν πολεμίων ἐϑῥοντο 

πικρότερϑι. 

τι Θυγοὶ ὑτὴρ Βα(ζυλώνος ἡ ταλαϊπωρος. Ἐτερϑθ, Η πασεννεομβυμδέη . 

40 ἕπερος, Η Ὧι  Θ πειαϑησυμϑύη, Ενζωῦϑα δεικνὺς τῷ Θεοῦ πίω! ἰαεω), οὔκ ὦ τῇ ἡ τῶν 

χακαν ἀπαλλαγῇ, λας ον τῇ ἜΣ πολεμηζαντων Ὁθπουλῇ, πελλέγή τὰ συμ- 

Ουσύμϑνα τὴ ἡΒαξυλῶν κρικοὶ 0 αὐ» Φήτης, [ ἀθλίλυ αὑτίω εἰπὸ ΤΩ χαταληψημέ- 

γῶν χακϑΐυ καλῶ, καν τύτῳ παδούων (ὦν' Ισδαίσς, ᾧ δεικρὺς τὸ ζ Θεῦ τί ἰχοὼ πὸν- 
φορῇ 
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ζῳχϑ τῆς γὴς ὠκ]εζανδμίω. Μακαρλος, ὃς ὀύτυποδώσεισοι ὃ αὐταπόδομαί σῳ 
ὁδυταπέδωχας ἡμῖν. Αἴλλος, Οἱ χσοϑεποίησας ἡμῶν. 15 Μαχῴριος, ὃς 
χραΐήσει καὶ ἐδαφιῶ (ὶ νὐπιώ συ πυϑὲς τίω πέτρον. Ταῦτα Εἰκαὶ πολλῇ γίμωι 
ϑυμιᾷ αὶ σφοϑράς κολοίσεως ἢ τίμιφοίας, ὁμίφς τῷ πάϑους “ἿΨμ' αἰγμιαιλωτιοϑέντων 8] 
ὠὰ βήματα, πολλζωυ αἰπτουτοιώτων τίω τικιφείδν ᾧ ξένωυ “ιγαὶ ᾧ τῦβαϑοξον κόλασι, 5 
“πολλαὶ ΝΣ (Ὁ ϑόφητωι Οὐκ δικοϑεν φϑόήονται, δλλα' ἐτέρων παΐϑη δινηϑυμδνοιᾷὶ Εἰς 

μύσον φέρρίϊες. ἀν γὺ τίω ἀδού γνωμέυν ζητῆς, αἰχϑύσῃ λέγϑντος, Εἰ ὀνταπέδῳ. 

καὶ τοῖς αὐταιποδιδὺδσί μοιχᾳκαὶ, ὁ τίν χρθοἡ τωννόμων δεδομϑῥζω αὐτωϊ (ὑμμετοί- 
ὧν αὐδρθαίνοντος᾽ στὸμ ἢ ταὶ ἑτέρων διηγῆται παϑη, Τ᾿ ϑυμὸν ἰασογραφά, Ὁ ἰδιίω. 

ὉΝ ὼ γι πεποίηχε, ᾿ Ἐχϑυμίαν δ ἴσδαιων Εἰς μέσον ἀΐων, δι ἡ μέλρα τὴς αὠς 1 

630 ἡλικίας ὀργϑὼ ὀξέτεινον. δλλ᾽ οὖ τὰ τὴς καινῆς τοιαῦτα, δυλαὶ ἢ ποτίζειν ὦ σέ. 
φῷ τοὺς ἐγϑροὺς χελθυόβθα, ἢ ὀυγεοϑαι οὐδῷ τῶν ἐπηρεαζόντων ἡμᾶς. αὔτο ὃ ποι- 
ϑμϑν οὐ αὶ τίου ὠοισμένϊωυνομοϑασιὰν. ποίαν ὃ ζω ύτίω : ἐδρ μιὴ πὐξεοσεύσῃ καὶ διχαιο- 
σιωώη ὑμδμ᾽ φησι, πλέον τῶν γεαμματίων ᾧ φατλσείων, ἐυ μυὶ Ε ἰσέλιϑητε Εἰς τίω 
βασιλείλυ των ὀυρριναίν. πολλίω τοίνεω ᾿ξχιδειξω θα τίωὸ «πουδέω ὃ μα «ξαοί. 

ας ὦπασων φυλάξωμϑυ, ὧτε λοιπὸν, ὡς οὖν ὀυρφινῶ, πολήθυόῳϑμοι Ὠλὶ ν μ(' αή. 

λων χορϑύοξίες. ὅντω “δ καὶ τῶν μϑηώτων ἐχήθυξὸ θα εἰγαϑῶν, γαοιι ὁ φιλα;- 
«ϑοφπία τῷ Κυοίν ἡμδμ Ἰησὺ Χοιφού, ᾧ ἡ δυξα καὶ χ χρῴτος Εἰς τοὺς αἰαίγα; Υ αἱ- 

ὠγων. Αμέωυ. 

ψάρρλζι αι ἘΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ͂ ΣΟΙ, ΚΥΡΙΈΕ,ΕΝ 
ὁλὴ καρδίαν. 

Ξ ἐφ Ολλάχις ὑμῖν αἰδὲτέτε διελέγθηρϑιν᾽ δδαδν αὐτὸ πὐϑὺτις 

ΕΑ [6 τχὶ ὃ ἐχόμϑμον ἀδιδ ἡξουϑυ. {15 τῶτο ἔςι. ᾧ ογανῆίο ἀπ." 
ν ἘΦ ἊΞ λων ψαλαΐ(ϑι. διε ἑτερος Εἶπεν ἑρμζωδθλὴς, πϑμισίᾳ κὲ 

» 

: 
ἔχ 2} 

Ὁ Γὼ ἀσωσε "ἄλλος, ἐγανγῆι )εῶι μδιῳδάσῳ θι. ἀὶ (' δὼ τοὺς ὧ 

"9 ΔΑ ἐἰρᾳιοῖς ἀἰγέλοις λέγη,τοιθ τὸν τί ὅξι Φ λογϑμδμον οΤ μῷ ἀγ- 

ὄνον δ᾽“ οέλωγάδεν βιωσομᾳ ὸ Φιλονφκήσω τί ὡμιλλὸν περ 
τοὺς ϑεοΐ καὶ συϊνορξῦσαι ταὺς ἄγω δευναίμεσιν, Εἰ Ὁ τῇ φύσει διέξηκῳ, δλλ᾽ ομφῃ 39 

τὴ πρροϑυμίᾳ οἱ λλήσομα! μετ᾽ ὠκείγων φῆναι. Εἰ Ἀ χν τίω ἑτέρων ἔκδοσιν ὠκλό- 

ζωνϑυ Ὁ Φίρημδβον, δοκεῖ μοι αἰδὲ τῶν ἱερέων τῇ» Εἰπῷ. ἔγος γὰρ τῇ »ραφηῃὰὲ 
ἀπέλον καλεῖν (Ὁ) ἱερέα ὦ ϑεον᾽ νιῶ (ὦ λέχϑυσα, Θεοὺς ὶ κακολογήσεις, ὃ ἄργντα 
λϑούσυ Το ἐρέϊς κακῶς ᾿ γιῶ ὃ, Χείλη ἱερέων φυλοίξεται κρίσιν, ἢ ὧκ φόματος α΄ 
τοί ζιυτήσωσι δικαιοσιωυζωυ, ὅτί ἀνγίελος Κυρίν “πόρμτοχρ βίτορὸς ἤιγ. ἀν τοί τῷ} 

ἐκλαθεῖ ἡ, ὀκεῖο νοᾷν δεῖ" ὅτι μα ΔΜ ἱερέων, παρόντων αὐ ὙΜ, μ(' τὴς πσλσυκούσης 
ἑυτωξίας καϊρχονδμων, ὠκεύων παδϑηονυμϑῥων ἔψομϑι ἡ αἰκολουγήσω ὲ ἄσω ῴι. ̓ 

Οἷι ἤχϑυσας πόρτα ζῷ ρήματα τῷ φὐματὸς μιν. Εἶδες ἐυλσριδῖαν, Οἵδῳ 
“λσοχέω χττετοιμϑμίευ. ὁυ χαϑοίαῦ ἔνιοι ΟΜ) ,συύγων αὶ δζῳ Χελυμϑῥων᾽ φρὸ ἡ Ξ Ε 
λαζεῖν, στφοδγοί ἐυές Εἰσι, κα’ ΠΩ λαξεῖν, μα πτεγηωκότες᾽ Ὡς Ὡρὶν ἡ λαῦειν, 40 

Ἐλχίκειται, ἢ μ᾿ ὃ λᾳξεῖν, ϑϑμει διϊινεκῶὼς δ. »ϑρατῶν. ὐντεύθεν δείκγυται, ὅτι καϑας- 
9 ἢ ρίφην ἐποιεῖτο τζω δὐχίω, ὧκ τῷ αἀκουαϑίωαι τὰ τὸ Θεοῦ. τότ ν μά- 

λιςα ἀκουξοϑαι ποιεῖ, ὅτὰν καὶ γνώμόωυ ἀυτρί ἡ θὐχὶ γίνηται " ὧφε καὶ τῇό ἀκουαθέωαι 
ἡμεᾷ 
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ἡμεῖς χύρλοι. στὸ Ν᾽ ζωώταω αἰτωώμδν, ἃ ῷ Θων ἀξιον δούναι, ἅτὸν μ᾽ σόϑϑυμ ἰας, 

στὸν ἀξίυς ἑαυτὺς τῷ λαρῶν αἰρέχωμδν, αἰκούει χαλούνϑμο, ΣἾ Ὅ αἰτύμδροι σληρϑί. 

» Πεφσκιωνήσω ποῦ ναῦν ἀλέα. Οὐ μικροὶ ᾧ τῷ» τιροτὴ, ζω δυυύα- 
οϑαῳ Ἰππιξαρειν ναοῦ, ὦ Ἰχιθαίνοντα, κ(ῷ καϑαροδ ((ἰωειδῦτος πσζσκιμοᾷ. ὕ ΤΩΣ δὴ 
40 δ κοίμνψαι γαῖα, σϑ᾽ εἶδ τὸ εἰσελθῶν τϑτο ἐς! τὸ ζυτέμϑμο,᾿' ἀγα ῷ μῷ ̓α[σ»ίας 

δερμᾶς ὲ γνώμιης (μτεέζαιϑμην, Ὁ μὴ τω (φ' ματι μόνον, ἀγα χ) τῇ γρώμκῃ ἔγδὸν ἐδ) 
ὡασερ Οδδὲ μικρὸν ἀξίωμα τὸ τὸ ἀσϑσκιίυειν ἡ (Ὁ "λὶ πλύτων Θεὸ, ὡς χ6} ; ποϑσκιουῷ. 
Εὐ Ν᾿ ἘχὶΜ βασιλέων ὧν αἰξιωκατος τϑ»» κεῖται μέρει, πολλῷ μάλ ον ἔχὶ τὸ δῥι 
ὅλων Θεοῦ. καὶ ὁ ὀἰξομολογήσομαι τῷ ὁ ἀόματί συ ὅχὶ ᾧ ἐλέοι συ καὶ τῇ " ἀληλείᾳ σῳ. ὦ 

ιο ιτϑτ; βἰϑοιτῖσω σοί, Φησιν, δῇ πολλῆς απελφυσο, κηδεμονίας. ῃ ἰγὺ πὸ ΣῊ οἱ.. 

καίων κρτο ρϑωμῖὰ μῶν ἔρον Φ Ὁπολαθεῖν τίω παποίδα καὶ ὃ ᾧ ναὸν ἰδείν,αὐλλ Ὡσοτῦ ἐλέ- 

υς ο τῆς Φιλαν.ϑ 65 πίας συ. ἐχὴ πϑτοις σε παϑδοσκιυήσω, Ἰχὶ “τοις ὀξομολογήσομαή 

σϑι, ΤΊ ἄξιο ὀγζα. κολάσεως καὶ Ἰμμιφοίας, διϊινεκῶς ἐν ἀλλοτοίᾳ οἰ στείθοιν δίκαιον ὃγ-- 

ᾧ ζαχίως ἐπϑυηγαγε. 
ις 3. Ο)ὲέ ἐμεγαίλειυας Ἐχὶ πὸ "θὰ ὄνομα Ὁ ὡγιόν σου. Ο λέγ’ τοιοῦτοι ἔπιν" 

ὕ ἰἰ9 Οὐ δ'εργεσίας θ᾿ ϑριφίσω μόνον, ἥλα ω δ αὐτίω τίωΣ δόξὰρ τίω' ἀφατον 
τίω ἡ μιεγόγωσιωυΐωυ ὠπειρον, . ὁ πίω" φύσιν τίω « ἄρρητον. ἐμεγαίλειυας “Ὁ, φησι, Ἐχὶ 

πὸ [οὶ ὅνομια ὃ αἱ ἀὐγιὸν σϑ᾽ τυτεςί, ὁ ἿΜ δὐεργεσιοῦν, δ: ν᾽ σοιγαίων, ἐὰῳ ΟΞ, ἐ- 

ἐνοῖς, δοὺ Το γῆ, δ Ἣ κλλοίσεων, δ᾽ Ἷ Εἰς ὧν πολεμίας, ὅζω ῬΜΕῚὶς ὧν 
10 οἰκείνς. οέκ ἐςὶ ΝῚ ΟΣ εὰν μέρος τῆς κἸίσεως, πὴ τὴς δύω, τὴς καίτω, ὁμὴ Φωνζευ ἀφήνι 

σώλπιίος λαρμιπσετέραν, αϑαυυηρύσσαν τῷ ὀνόμιατός συ πίω μεγαλωσιωυζω. κῷ 

εὐ λύς ζίνω Εἰπῃς, καὶ γϑῆργαηί ἐλ, κὰν δαίμονας, κα γῷῷ Δλὐαάϑητοι σοιχεία, κἀν 

λίϑρες, κῷ απέρμια γα, καν ἥλιον, κᾷν σελζωύζωυ, καν γάῦ, καὺ πελρίγη,» καὶ ὑννκλαυκν 

πετειναὶ, κὰν λίωνας, καν πηγάς ἢ κα ποτοιμοις, 2.4 πλύτων μέγα. ὭΧῚ ὀνομμα συ δυίκ- 

λ4 γυται.. ἕτερθς 2 αὐ τ μεγαίλωυαρ Ἐπ ́“πὸρ τὸ δγο ῥ(ϑ. τὸ ὦγιον συ,εἶπεν, ἐμεγάλεωας 

ὃ ὧδ αὐ. τὰ ὀνόματα σύ, τίου ῥῆσιν συ. ἄλλος, τὸ λόγιόν συ. 

4 Ἑνὴ ἢ δ ἡμέρᾳ Ἐχικαλέσωμα! σε, Ὀχὺὲ ἐπαίκεισον μδ. 

Αλλος ̓ Ἑνὴ ἡ αν ἡμέρα ἐπεκοαλεσαί μέζων σε, ἐπήκυσαις μα. Ὕδτο καὶ ὁ αὑτὸς ἐπηήεί- 

λῴτο λέγων, Ενῇ " αὖ ἡμέρᾳ, Ἐδικαλέσῃρ μόν Εἰσεικύσομαι συ, ὦ ἐρω᾿ δου λαλϑιῶτός 

ὃ σϑ, πῆδειμι, ἃ αὐτὸς ἢ αἰτεῖ. τοιαῦται γὸ ὁ αἱ ἐδευνώϑμαι ψυχαὶ᾽ ζαχίτεν Ῥϑλονται 

τί ὠπϑηαγάὺ Υ δενών ἰδεῖν. Πολυωρήσεις μᾷ ὧν ψυχῇ μα δευυφίμει συ. 

Ἦν. γη.8. 

νδὲρ Μεπέωρμ λέτεται ῷῳ ὑψηλοὶ αὐἰδα τὸ ̓μεταίρεαϑαι᾽ ὦ μετεώρασμμοι ̓9αλοίῆη, 

κύματα φυτὴς ᾧ ῷῳῷ ὑψώματα, δὰ ( ὑψούοϑαι ὼ ἐπαίρεοϑαι. Ὁ ποΐμω πολυω.- 
ῥήδεις θὰ, ἐ ὁπαρεῖς μέ, ὑψώσεις με. τῶτο κ᾿ ὁ δλλαγν τέϑεικε λέγων, Κατα ἴδ ὕψος συ 

35 ὑπολυώρησοις ἕο αὶ ψϑ Χι}} αὐ ϑοϑ'πων: πατήςιν,ἐπηήρρις, ὑψώσας: ὅτω καὶ ἐν Ὁ πολνω- 

ρήσεις Μᾷ Εἶπεν, ἵ ἐγα δηλώσηὁ ὅτί ἐμεσπλλήσεις με Δὐφροσιούη πολλῆς Ἂν μετέωρον ἐρ- 

γάσῃ μῦ τίωῦ ψυχίω κὶ ἡ Ὁ πϑώτων μεῖζον, οὔκ αἰφησεις μὰ ῷ μιστεωρασμιὸν τῦτον χαὶ 

τίω θυφροσειζω σαϑραὺ νέαι, δλαὶ δυυνατίω κὶ ἰχϑέϑι, βεΐαίαν τε ὃ αἰκίνηπον. 

τὗτο γὰρ ὅ6Ὶ Ὁ πολυωρήσεις μεν ἡυχῇ μῦ διωαίμει σου. 95 λέγ τϑθοεες! δυωα.- 
49 βει με τρλυωρίσεις, ἰ ἰοάϊ ἡὐψωσιις βοηϑήσεις μθι. δ[9 ὐ ἔτορος ἑρμιάιυδυτὶὶς Ό αὐῷ 

ἐμφρήνων Εἶπε, (ἰμυέσας τῇ ἢ ψυχῇ μύ. καλώς 5 Εἶπε, τῇ ἡ ψυχὴ μα" δα μαίλιφα, 

Θεοδ δηόν φᾷ ην, εἰν τῶς σλίψεσν αἰακ]αοϑαι ΓΝ ψυχάς, χοιαύπερ κα ὺ. ὨΠΜ ὑποςό- 
λων ((ωέξαμε. (οἰξόρδμοι ἐπόρμήεσαν χράρϑγτις " ὅτως ἐπολυωρεῖπο αὐδἥμη 

ψυχ. 

ψαλμι 48, 
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ψυχί. τῦτο μάλιςα τῆς τῷ Θεοδ δυυναϊμεως ἔρχϑν, τῦτο δείκψυσιν εἰστν τέρμ ἰαρω͵ Ὁ 
οὖν μέσοις τοῖς δωινοῖς μιῦ ἐάν" καταφέρεαϑαι τίω ψυχέω. χιΐίος 

4 Ἐξομολογησοίαϑωσοίν σοι, Κύριε, πόμτες ὡ βασιλεῖς τῆς γῆς, τί ἥκύσοιν “πόρτα 

ζῴβήματα τῦ φὑ μαΐζοε σον. αι δὐγνωμοσιοωύζω " Οἷκ “Οἰρκεῖται τῳ μόος 4... 
,ϑράφῆσαι, δλλὰ καὶ τοις χρφτοιουζοις ὡπϑμίας εἰς κοινωνίαν λαμἝαύει τὴς ϑύλφρλτίας, α 
αντυς τὸς τὰ διαδεμαΐζᾳ ἔγνός. εἰ γὺ ὑιγάλη αὐτῶν ἡ ξνσία ἡὶ διώαμις, δλλά 

σοι πύϑτις ἐφείλυσιν ϑυλσρα φνῖν ἢ ΑΡ τῶν εἰς ἐτέρυς γλρημδμων. 89 ὼ 18 δυλών, 

ἐπήγαγε λέγων δι ἤκουσαν πόῤτοι τὰ ρυματα τῷ φὐμαΐζός συ. εἰ Οίνεν βλσραφοῖεν, 
μεγάλοι οἐντεύθεν καυρρπώσονται ᾧ κερδϑινούσι. ζοιαῦτα Ὁ» σουζ δῶρα, πασινοὺ ᾧ 
μέσῳ " πρόκεινται, φε (ὃν βυλομδμοις μετέχει τε ἀἰπολσύειν αὐ δ, Οὐσὶν δι αὑ.. Ν «ἀν᾽ 
τοῖς καὶ βασιλεία ὀνῆσαι διώαται Τιοδῶν, οἷον τὸ “ὟΜ σῶν αἰκούειν ῥημώτων. τῷ» ἀΐζς ᾿ 

ἀσφάλεια, τοῦ ἰοαὺς, τϑζο κόσμος, τῶ θυ ωρέπειω, ἢ τῶ τῆς Ὥρχας φαιδρότης τε "ἥπιι 
ὦ διώαμιςς. - 

6 Καὶ ἀσεατωσαι ἐὺ τῶῖς ᾧδαὶς Κυοίν. Ἑπερος ὃ, Αδέτωσαν Κι ὁδοὺς Κυ- 

εἶν. Αὐ ἢ δὼ τὸς φδαὶς Κνοίν, τῦτο ἔς! Ὁ Εἰρημϑμον,οὺν τοῖς νόμοις συ λεγέτωσαι, ιῇ 
ον Οἷς πυοςαιγμασίσψ. δ 5 (ὁδοὺς συ, κατορθώματα ζιωτα, Φησι, λεγέτω- 
σαν, ὑμψείτωσαν, ὀμαχηρυ εέτωσοιν᾽ τῷ γὰρ ὅ981 Ὁ, ἀδέτωσαν. Ο΄ μεγάλη 
ἡ δόξα Κυρίν" Ἰντές!, πᾶσι κατάδυλος, πᾶ σι στ φής, πῦσι δήλη, εἶδὶ  «- 

πόντων θἡεργεσίας χϑν ἐσκίυασμόν, πϑϑζᾳς κα ϑυθιώους ἔγρυσα χαφατος, 
7 Οτ ὑψηλὸς Κύριος, ζα ἀπεινα ἐφορά - 

ὙΝηλὸς τίω Φυσιν, φησίν, ὑψηλὸς τίω ὑσίδν. δον οὐζωϑα, τέως συγχκταῦα- 

ἀχωτερον Εἶρη.), πυϑϑς ϑερα πείθω τίω ᾿νδαὶκζω, ἡ “Ξοπικώτερον μάλλον. ὃ 3 
ἑξῆς ὁ τϑηο δορθούται ὁ Εἰς μεγάλίω αἰ ϑένοιαν ὀα γᾷ ὦ Φ Ὁ πειὸ ἀχροατίω. ἱ 

ἢ τϑτοίς!; Κα αυψηλοὶ πὸ μακρόϑαν γινώσκει. 
Ἑνζωῦϑα Ὁ» «δὶ πυδϑγνωσιως ὁ λόγϑς, ὅπερ μάλιςα τῆς 1 Θεοῦ δυωαἱμεώς δ “ 

ἴδιον. δ  ὸ οὖν τοῖς ἀσόφηταις πολλάκις ὀχρλεχϑμδνος,εἰντ ῦ9εν Ὑὐποτείνς.) αοὐςν 
τὸ πλόρῃ ΝΜ Εἰδώλων καιτεηρρδύοις. ἄλλος,  ἐπηρνϑβον μακρόθεν δἰ αγονώσι, 
ὯΝ γὰ Εἶπενύψηλὸς Κύριος, ἡ (αὶ τουπεινα ἐφορᾷ,ἐπήγατι κἡὶ τὰ ὑψολοὶ ὑπὸ μα- 
χρόϑεν γινώσκει, δηλών στι ζᾷ ὑψηλά τχ «πλαῖς γινώσκει, δλλαὶ ἡ ὧν πολλοί τῇ δ» 

αἀφήμφτος, τατίς!, τρὶν ἡ ἐκ(ξίοαι, ωρὶν ἡ εἰς ἔβϑ᾽ ἐλϑεῖν. 49 

8 Ἑαϊπορθυϑώ ἐν μέσῳ ϑλίψεως, ζήσεις με. Οὐκ εἶπεν, ὅτι τίωϑλίψο 
ἀπελάσεις, δλλ᾿ ἐν ἀὐζις μϑμοντα τοῖς δεινοῖς ζήσεις με ᾿ τατές!, οἱ ἀσῶσαι διωυήσῃ ὡς 
αὐςβν ἐμιπεσόντω ἐξν' κινδυωύοις᾽ ὁπερ δὴ ϑωυμιαφὸν αὶ κοὐ οἰδυξον, κὐξεεςώτων τοῦ, 

λυπηρών ἡ τῶν ἐχτονλϑυόντων, ον ἀσφαλείᾳ χαταςῆσοι (ὃ αἰξεφοιχιξόμδμον να ̓ 
αὐτῶν. Ἐπ ὀγίωὼ ἐϑδρών μὲ δξέτεινας χεϊροίς σῳ. Ἐπρϑς, Κατὰ τὴς ἀ- ἡ 
ναιπγοὴς τῶν ἐϑρών μὺ ἐκτωεῖς. Εἶδες ἐφ᾽ ἑκοίτεροι (οὐ μέρη μαγίφην σαν τίω δια. 
μὲν ἐμά τε δ, φησιν οὖν μέσοις ὄντα τοῖς δεινοῖς «ἰασῶσαι διιυήσῃ, ὀκείνους τὸ μϑ|ν- 

ϑρυε λυβωγζε κ᾿) πὺρ πνέογζᾳς ζῳπειωῖσαι ὼ καταςειλαι. Καὶ ἐσωσί μιν 

δεξιαί συ. Αλλλος͵, Καὶ σώσει με δυξιαί συ ᾿ τυ τέςιν,ἡ δεωϑα μίς σι, κἰοως συ. Εὐ- . 

πορϑς γὸ ὁ Θεὸς αὶ δυ μή χόμος ὸ δξ αἰπεγνωσμένων ἰκφμὸς εἰς σωυτηοίαν λϑαγατιν. 4 
9 Κύριος λὑτωποδώσει ἰχὺΡ ἐμοῦ. (Ετερ»ς, Σιωυτελέσει) «υτέςμ, ἀμυς- 

γᾷται «ὦν ἐγϑροιξ, Καὶ οὔκ εἶπεν,αἰμιωφται λα λὐταποδώσει, δηλοῦν ὅτι κανὺ πὸν- 
ϑιωυος ὦ, αὐτὸς καταξαλξ καταιϑησει, φιλο, ϑοΣ πος ὙΔΥ ὅ91. διωατὸ τυτι 

ε9 
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εἰς αὶ δὰ δ᾽ Χολτοδ γοόνϑμα εἰς ἡμᾶς λέτιαϑαι. αὐτὸς Ὁ» αὐταπέδωκεν αἷζ ἡς- 

Κύριε, ἔλεός σῳ εἰς φβῥ ἰών ἔργα τῶν γειρων σι μυὴ παρίδᾳς. 
Δύο ζωῶτα “ιϑησι διχαιω ματα Ὁ τυχεῖν φιλαν,ϑοφπίας᾽ ἕν (ὦ, Ὁ ἐλεήμονα αὐ-: 

τὸν 61) ὶ ἀὐγαϑὸν, καὶ ἐλεύμονα διμυεκῶς, ὡς μηδέποτε αὐτὶ αἰ οκόεοϑαι ὶ λήγῳν 
5 τίω φιλαν,ϑοοπίαν, μηδὲ εὐνδιδύνων᾽ ἔτεοϑν ὃ), τὸ δυμίαροον αὐτὸν ἐπὼ ποιητέον δ, 

ὥασερ οὀἰπὸ τύτων ἀξιούμδν σωζεοϑαι, ὅτω ᾧ ὅ ἐλέοις ἀξιὸν ἅι Ἐχιδειίξω ἄθα. Ἐλεί- 
σω 2,5, φησιν, ὃ δὺ ἐλεώ. »ὺ ἁπλοῖς ὀἕλοος ἐπείσιν, δ᾿ ἔχει φνα ᾧ αὐτὸς δζ(-- 

σι. ψίσιν. Εἰ "Ὁ δὴ αὑπλ αἷς ἐπήει, σοὶ, ὰν Οκολθίεϑη. "8.9 μιὴ μόνον δχρὰ τὸ ἐλεεῖ οἷν 
ἽΝ ἄξια, προ ήωνϑρ, δϑλα καὶ δζοὸ τὸ ὩΡὰ Θεού γεμϑοϑαι. “8 « αὐὸ Ὁ Θεοοδ δημι- 

ἜΣ 19 ψργηϑενζο ἡ ζοιούτον ἐοσνκότα “ποιοτίω χαὶ βασιλέα, ὐξίαν τῆς κηδεμονίας αὐτο χαὶ τὴς 
χω ζιαύτης κσϑόνοίως πολιτείδν Ἐχιδείκγυο ! , “ἡ . ὸν ζωῦτα ποιώμϑυ, τῶν μελλόντων ἐ-- 

“πιτέυξοΐθα αἰγαϑών, χαρτ καὶ φιλαν, ες πία ᾧ Κυρίν ἡ Ἰησοῦ Χοιφού ᾧ ἡ δὺζα. 

χαὶ τὸ κρῴτος Εἰς ὧν αἰώγας Ἷ αἰώνων. Δμῶν . 

ἸΨάχα. ρλη. ΕἸΣ ΤῸ ΤΈΛΟΣ ΤΩ ΝΙΚΟΠΟΙΩ 1 ΚΥ- 
6με, ἐδυκί μασοίς με, χαὶ ἔγνως με. 

ἸΡΙΞΩ͂ΝΡ ΠΟ ΦῸΜΙ λέγ» ὃ δυκιμαίσαι οἶδεν ὁ Θεὸς, ασοὸ ὃ. τῷ δυκιμοῖσαι ἐκ 

ΟΝ. δᾶ δ, οἶδεν; ὅχέ, μὴ ροιτο. πῶς γὸ» ὁζὶ πόρτα Εἰδὼς ὠρὶν “δνέσεως 
"δὴ ΠΩ ; » »“. 1 , (ν “ 

3 αὐΐ', δλλα τὸ, ἐδοκί μιωσοίς με, οἰχριξωῖς Ὠχίξασαι μέ ἔξίν. ὡσ-: 
σερ ὙΡ ὁ Ὡστόφολος οτν λέγη, δι ἐρειωνα ζζ καρδίας, οὔκ 

ἀγνοιαν ἐκφαίνων λέγει, δλλα τέως ἐἰκριζα Εἴδασιν, ὅτω καὶ ὦν 
“ ΓΦ λέγων, ἐδοκίμασοις, κ᾽ γναΐσιν τίωὶ σαφεςαιτίω δηλοῖ, τα τές!ν 

᾿ ἀχριξαΐς ἔχίςα σαί με. Συ ἔγνως τίου χαϑεδρων μὲ αὶ τω ἔγερσίν μν. 
25 Καϑεέδρδυ ὺ ὌΝ σιν, ᾧ βίον ὡπϑρτὰ φυσυ(ον )ὺ τϑτοις ἡμδν ὁ βίο) πραξές, 

(κ «νεργείας, ζᾷς Εἰσύδοις, ζὰς ὀξοδως. Εἰτω ΡΤ ϑγοχόμϑμος ἐλεν, ἐδυκίμια.-- 

στὶς με, ἴα, μή Ὥς “ἣΜ' ἀμούτωννομίζῃ, ὅτι δἰπὸ δυκιμοῆς οἴδει,ὴ δἰπὸ πείροις πορραγμα.- 
τῶν, ΟΥ̓ πΕ πεῖν, ἔγνως τίω χαϑεδραν μϑ ὃ τίω ἔγοσιν μϑ, ὅρᾳ γος αὐτὸ δϑρϑού-. 

σαὶ δζρὲ τῆς ἐπαγωγῆς, ἧς ἐπήγαγε λέγων" » Συ (μωῆχας (ὧν οἰ αλογισμοις 
30 μα πὸ μ(αχρόϑῳν. Δείχψυσι γδ ὀχ τότυ, ὅτι ἐχὶ δόχι μοισία οἶδεν, φῦ σὲ δεῖται 

τῷ δυχιμαίσαι, δα “δεγνωςίκή δυωαμει πόϑτα Ὀχίςα ). ὁγὸ λογισμοῖς Εἰδὼς 

ἔχὶ τῳγῷ κειυϑῥοις, αὶ δεῖται τὴς ὀζρὶ “ἢ ἔργων δυκιμαισίας. ὠλλως ὃ, οὐοϊὶ κινυνϑῥας 
μόγον οὖν ᾧ γοὶ οἶδεν, ἄλλα καὶ ωρὶν ἢ κινηϑέεζαι᾽ καὶ οὐδὲ αἰσλλαῖς ωρὶν ἡκιηϑίωῶαι, διαὶ 

᾿ς κ᾿ ὐϑὲ πολλού αῷ χερῶν. δ9 ζωῦτα δηλαΐσωι βελόμνϑμος, ἐπήγαγε τὸ, σύ (μωῆχαᾳς 

35 ὧν Αἱ ϑ, λογισμοὺς μα διπὸ μακρόϑῳ. καὶ Εἰ οἶδέ, φησι, τὰς οἱ ολογισμες, ζῴος ἕνε-: 
κεν ἐποίγει τίου δζρα ΤΥ ἔργων δυκιμιδωώ ; ἐχ ἵνα αὐτὸς μιαίϑη, αἰλλ᾽ ἥα τοὺς κἰπσορμϑμον.. 
(ι δυκίμος ἐργασηγ᾽ ἐπεὶ καὶ () Ἰως ἤδει απο τὴς πείρας" 9 ᾧ ἐμδρ τύρει λέγων, 
ὁ ϑοφπος δίνᾳιος, αἰληϑινὸς, ϑεοσεζής. αλλ ἐπήγαιε τίω πεῖραν, ὦφε ἐκάνὸν τε καρ- 

ἡησία, περικώτερον ἐργοίσαι εἶ, ὶ τῷ οἡ σ Φόλν τέων πονηοίδι " ἐλέγξαι, ἢ τεὺς ἄλλους ἀσου- 
το διίοτέροις δζρα τῷ πο Ῥαδείγματος ποιῆσοι οὐ τί γιυμαζεις Εἰ ξχὶ 9] ὡς τῷτο πεποί- 

ἬΧΕΥ, ὄγτθγὲ ἡ ὄχι ν᾽ αἱ μδοτωλών τῷ αὐτὸ ἐργάξε)) ; τοὺς ΡΝ Ννώϊζα ἤδει στ 

υὐλίω,, φως οὐκ αἰξίως νζμ Σπολέσί, ἀλλα δὲ τὴς μετϑμοίας βελτίας ἐσομδῥος, " ἡ δίμος 
ἐπάτει ἃ τέ γα ΟἿ πνραγμάτων πεῖραν" καὶ πλυταηρύ πολλαὶς οἰποδείξεις βρέχει) 

ΟΠ γί, τΟΠ]. τς ΒΌὉΡ οι ΔῈ 

Ρωῳ 8.6. 



[εαμλῦ. 

Ῥο,ἤε, 

ΜΜαγῆ,". γ. 

Μέμια; 

84: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜῊ ΝΕΙ͂Α 

τῆς ἀὐτ κηδεμονίας ὼ φιλάν,ϑοφπίας, Οἕκ Φιρκούμϑμος τῇ 1 ἀν γνώσει, δα τῷ κω, 

ἐ ὸ μοιοϑιμὴς ἐλελν᾿ Εἰ μὴ ποιώζᾳ ἔργα τῷ παΐξος μὲ, μὴ πιφζευοτέ μοι, Εἰ 5 ποώ 6 
καν ἐμοὶ μι πειφεύητε, τοῖς ἔργρις πιφεύσουτε. Ν᾽ Ὁ} πολλοὶ παχύτερϑι Ὲ γνωμέω 

ὄντες καὶ ὀψαίϑητοι πολλαὶ (ιαῦτα Φϑέγίονται, ὅτι “Τ᾽ δεῖνα δξελέξα;», ἡὶ ὁ δεῆα ἐφίλη- 
σε, ὁ “' δεῖνα, ἐμίσησε, χορ το ὁ ὦ πονηρϑς,ὁ ὃ φαῦλος ἐϑμετο, ἐστ ἣν ποραγμά.ος 
τῶν πείθει τίωυ ἐκάφου τύτων δορθούνϑνος γνώμέωυ, ὶ ποοδαγων Εἰς μέσον τίω πὶ 
Ὁ ἔργων ὐσόδειξιν. χα] ὩΣ ιοφαίνε.) δὴ ἡ οϑὴμ ποραγμάτων ὅτι οὐγάρετος ὁδεῖνα, 

ἵνα μοίϑωσιν ἀντω᾽ τω πρδϑγνω φικζω δουύαμιν᾽ ἐπάγει ὃ ὶ τίω οἱ οἱ ἦἿΨ πυραγμά. 
τῶν πληρϑφορίθν, ἵνα μή τις των αἴοήτων Εἴπῃ, ὅτι δ τίω τσ έβῥησιν ὁ δεῖνα τοιοίϊ. 

φσίω. δρρι χρειὼ ᾧ ὁ Παύλος παῖς τῷ.» δηλοῖ λέγων Μύπω γὺ “υνηϑέντων, μηδὲ το 
ποραξόντων ἦι αγαϑὸν ἢ καικὸν, ἥα ἡ κατ᾽ ὠκλο,γδὸ ἀσόϑϑεσις τῷ Θεοῦ Δϑρῃ οὐκ ὃξ 

ἔργων, δλλ' ὧκ τῷ καλϑιῶτος, ἐρρέϑη αὐτὴ, στ ὁ μείζων δαλβθύσει των ἐλθοσογι. ον 

.)5} δεῖται αγα μείνω ὟΜ ἔργων ὦ τέλος, λα καὶ πσολ τύτων οἶδον αὑτὸς “- Φαίίλον χαὶ 

τὸν Ὁ ζοιούτον ἐσύ νϑρον. Τίω τοίζον μὺ ἡ τίω δρῖνον μ' σὺ δξιχνίασοια, 
3 Καὶ πασακ(ἱ ὁδύς μὰ ασδοᾶδες. "ς 

Ὡασερ καϑεδρὰν  ἔτερσιν (μα ποδάξεις λέγει οἰπὸ τὴς χοινὴς ((ἐυυηδεαρζχα! Νὰ 
πυλλάκις ᾧ ἡμεῖς λέγουϑι, οἶδεν ὁ δεῖνα πῶς χα 9η.} πῶς ἐγείρεται, τίω" ἀχρίζη αὐτὶ 
γνωσιν μδίοτυρφιῶτες) ὅτω τοίξον ᾧ οοῖνον ἐνζμόϑα, Τὶ ζωζωὺ ἐὐτν πᾶσαν λέτι ὃ 
ἐ ἐπα ᾽ ἡ παίσας ζκ' ὁδώς μια ποϑ4δες. ἡ ὁ δξιχνία σεις Ἀ,, εἱ ζητοιωπὸς ἔν, οὐδὲ 
ἐρθυνώντος, δλα αἰχριξαῖς Ἐχιςαρθο. ὦ τϑν δερωυς ἐπήγαγε, “δϑήδες᾽ τείτές!, 18 

ογὶν ἢ )μέοϑαι, οἴϑως πάσας μα πράξεις ζιᾳ πονηροὶς ἡ (ας ἀγαϑαςς. Οη 
οὔκ ἐς! δόλος οὖ γλώοσν μυ. Αλλος, Ἑτερφ λογία. Τού» μμέγιξον τεκμήριον 

ὭΣ ρετῆς, δ» χεφαίλαιον ἦμ αἰγαϑών, τῦτο ὃ μώλιςα ὁ Χοιφὺς ἔχηζητῷ λέγων᾽ Ἐὰϑ 
μὴ φράφῆτε ἢ ϑρνοϑε ὡς αὶ παιδία, αὶ μὴ Εἰσέλϑητε Εἰς τίω βασιλείαν “Ψ' ἕρᾳ» 
νούν, τὸ ἄχακον καὶ τὸ ἀδὺλον,τὸ ἀπλαφον «ἀφελὲς αἰννῆσμϑμος. δ] καὶ ἰδιώζῳ, ἤξελέξα.- 19 

συ ἢ ἔλεον, ὀϊξομολοχϑόμα σοι, πάτερ, σι ἀπίκρυνψας αὐτοὶ Ὄντὸ σοφῶν ὁ (ἰωεὴ, 

ἡ ἀποχάλυνψας αὑτὰ νηπίοις. δρα᾿ Οζα Εἶπεν,τι ἐδγζαμών αὶ απέξαλον ἡ δόλον, 
λλ᾽ ὅτι στὰ ἐγμετὸ ποτε, σϑ᾽οὲ ἐπεζη τῆς γλωῆης τῆς ἐμὴφ τυτὶ το γόση μα, δλλ' ἀν 
(απο ἡ πονηρία αἰπ᾽ ἐμοῦ αὑτὴ γώϑνεν. 

4 Ἰδλιυ, Κύριε, σὺ ἔγνως 'τόμτα (αὶ ἔσατα , χαὶ τα Φρχαία. Οὐῶν 
λογισμεεὶς μόνον οἴδαίς, φησιν, Οὐδ ζιῷ ποραξάς μυ,ουοὶ (οὶ ὁδούς μὰ, δλλαὶ πόμτα 

Ὁ ρέμδια καὶ ᾧ ἐσόμϑμα. Σὺ ἔπλαίᾳς με, ἡ ἔϑηχας ἐπ΄ ἐμέ τίω χᾷοοίσν. 
Απὸ τὰς πσδογνωςϊκῆς δυουαἰμεως Κχὶ τίω δομιυργικζω μετέξη, ᾧ ̓Οἰπὸ τὴς δὸν 

μ᾿ υργικῆς πάλιν Ἐχὶ τίωὐ προϑνοητικζω, ὃ δὲ μόνον οὐκ ὀγζᾳς ἐπούισεν, δλλά καὶ 

δλνονδύος αἱ αχροντεῖ, ζοῦτω ἐκοίτεραι ὁ Παῦλος εὗροτυρᾷ τω Χειςῷ λέγων Πρ- ἡ 
λυμερῶς ἡ πολυΐζϑπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν οὖν τοῖς ασϑηφήταμ, 

ἐπ᾽ ἐχύτε Μήμερονν ἐλοίλησεν ὑμῶν οὖν υῷ, ὃν ἔϑηκε κληρονόμον πόρίτων. Εἰταέτα- 
γαγῶν λέγη καὶ τίω δημιργίδυ "δ᾽ ὃ ὼ οὖν αἰῶνας ἐποίησε. χαὶ αἰθὶ τῆς ὀυσίας ὃ αὐ- 

τοῦ ζκλρϑεὶς αὶ Εἰπὼν, ὃς ὧν ἐπαιύγασμα τὴς δόξης κὶ χα οουνδὴρ τῆς οὐσιςάστως αὐ- 
τοῦ, δείκψυσι καὶ τίου πτολνοητικζω ἰντι δυυδώμιν, λέγων" φέρων τὸ τὰ πόύτω τῶ! Ῥματί 40 

τὴς διιυώμεως αὐτν" αὶ Κολφοσοιθῦσιν Τπχιφέλλιων τοὶ αὐτὰ πάλιν ἔλετιν᾽ (τι ον ὦ 
ὠκἤϑη τὼ πόυζᾳ τὰ ἐν τοῖς ὀρανοῖς ὦ τὸ ὩΣ Ὁ γῆς, εἶτε θρόνοι, Εἶτε κυειύτητερ Θἦτε 

ρχαὶ, Εὔτε δξυσίαι᾽ τὰ πόμζῳ δὲ ἀὐῦ ἡ Εἰς αὐτὸν ἐκῆις αἱ, ἐντὸς 61 προ παν. 
τῷ. 
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Τῶν. τϑηο τῆς δημιαργίας εἰσιν, εἶῳᾳ τίω πξλνοητικζω ̓δυλώ,, ἐπαϊγᾷ᾽ ὶ τὰ ; παγῷῳᾳ 

ἐν αὑτῷ σιωέφηκε. φᾷ πώλιν νὰ Ιωαΐνης ἀμιφύτερᾳι οὐδερωύμϑρος ξ ἐλέγε" Παύΐῳᾳ ἴω, «,γ. 

δ᾽ ὠϊ ἐλμε;», ὁ χωδις ἀδὰ γεν Οϑξοϊ ἐν τού» 1 δυμιυργίαν Εἶπεν ἐμφανῶν. 
Εἷζᾳ τίω “οϑγοιὸν᾿ ζωὴ ἐὦ δ ' ζωὴ ὦ ὦ φως ἣν λυ δεύπων. ὅν ᾧ οὐδ ὃ 

᾿ ππξλφητης αψῆομδνος λέγ, σὺ ἔπλασείς μα᾿ ὅη τὴς δομιργίας Εἰπὲκὶ χ᾽ ὧδ χσο9. 

νοίανς  χ, ἔιϑηχας ἐπ’ ἐμὲ τίωω χεῖοφίσῳ. γ θην, ϑηχας" φασί, συϊκρδιεις, 

ζαςα ζαις, δα κα ὃ0 ᾿ Παῦλος δηλοῦν, ΟἿ οὶ - αὑτῳ Θἴπε,ὺ, αἰνϑρ κα νιν θα χα! ἐσυϑν. τιρίξυζ κα, 

ν᾽ 2» δὰ μόνον ἐν τῶ δμέαϑαι, δλὰ αὶ ἐν τῳ Εὐνω χαὶ μϑέειν δερῦθα, εἰντύ της δὺ-- 

γώμεως. 

1'ὰ 4. Βθαυμαςζωθη ἡὶ γναΐσίς συ ἄξ ἐ ἐμ, ὀκραταιώϑ, ̓ ὶ μὴ διώωμαι ποοὲς ἀυτίω, 
Αδλος, γαῖζα λλει με. δὐτὶ ἢ, τού, ἐ »ἐχραταμώϑν, ἕτερος αὐ επήρϑη. Οϑὲλέ. 

ἡ τοιοότο, ὅ91᾽ ὺ πξρνίας πὐπολαύω τὴς σῆς, ὁ Εἰδὼς οἷ, παντα «σελοίδοι9, χαὶ οἷ 

ὅΖ ̓ίκ ὄντων με ἐποίησοις, ὅμως τίω πιῖθὲ σῷ γναῦσιν ἀχριθη κα ὡ σαι φὴ πάσαν ἔχεν δ δυ.- 

νάμα!, δλλ᾽ ἐγαυμαςώδν, τιτέςιν, ,ὑπυρέδαλο, ἐπήρϑη ὑπερ ἐμ, ἰαυεϑτέροι ἐλνε- 

Ἱ2 τὸ ἢ ὥζε κατωληφ ϑέωναι τοῖς ἐμοῖς λογισμοῖς ὅτως δε] ϑωυ μαςὴ, ὅτως 6] μεγάλη. 

ὡς δὰ δζω, Εἰϑυυμαφὴ νϑμ ὅ91 αὶ μεγάλη, διιαται: ἣ ̓καταληφ,ϑύίοθαι! ; ὕδαμφς. δὰ δ᾽ 
τῆν ἐπηγα δ, 5 διωία και «τος αὐτίω, ἵνα μὴ τϑτο λέγνς. ὅτὸμ ὃ Εὐπη γναίσυ, ν 

τὸτο λέγ ὉΤΙ ἀγνοαῖ 4 Θεὸ, διλλ᾽ ὅτι πὸντελῇ σαφὴ ἡ τἰωὶ αἰϑὶ αἰντῦ γγναΐσιν ον 

οἶδα" ὅπερ Φησὶν ὁ Παύλος᾽ ΟἿ μδρ ὅδ, ἢ ἰσμεν᾽ ὦ ἢ. ηἱ τίω ἐσίαν ὅξιν, αἰγνοῦμϑυ. Ἐζρἰα,ς, 

29 πιφεύσοι γρδεῖ Ὑ ππξόσεργθμδιοι τῳ Θεῷ ὁ ὁΤί (δὴν, ὁ μά δ τ τίω ὅσίαν ὅ91' τοῦ 

"ὃ οὐκ ἐςι γνώδαμωον. ὅτι Φιλθν,ϑέφπος οἴδωνϑι, ὅτι “ρυφὸς, ὅτ ἀγα)" Ο ὃ πόσον 

ἀὐγνούνϑυ. δυλ᾿ ὅτ φῶτα πάντα φἰῬαδραρφϑὺ, ὃ ἕτερϑν δοκοῦν ἐνκολώτερον οἱ φρο. 
ζάλλλεται, ἡὶ αὐτο φησιν αἀγνοᾷν. νυ [γ» δὲ λέγω ὃ αἱ τίω ἐσίδν δ, Φησιν, Οϑυϊὲ ὃ πύ.- 
σον α. “γαλὸς (ὠμρλόγηται γ᾽ ὁ τί ζωτα αἰκαταίλητῆα) δλλαὶ ἡ πῶς πϑρυταχοῦ! ὅφῚν, 

25 Εἰπεῖν ἐκ ἐ χὼ ̓ αλλ αἱ χαὶ τϑῦτο ἀνώτερον τῆς ἡμοτέροις χαταλήψεως. δ] 6 Εἰπὼν, ἐ ἐ- 
λωμαφωδν ἢ  γναδσίς σῳ δ ἐμού, ἐ ἐπηγαγε" 6 Ποί πορβυγώ εἰ πὸ᾽ τῷ πνδύ.: 

ματὸς σϑ, ὺ πὸ τὸ πσρϑσώπου συ πού φύγω; 7 Ἑαὶ ὀμαξώ εἰς ῷ ϑρφινὸν, 
σύ ἐκφεῖ" ἐδὼ ἰκαταξώ εἰ εἰς (ὃ ἀδώυ λει" 8 Εδυ ὀϑαλόαζοιμι ζώ τὐἸ]ερυγας 

'ω κατ᾿ δρ,ϑρϑν, ὦ ὁ κατασκηνώσω Εἰς ΟΣ ἔλατα τῆς σευλθίοσηρ ( ἄλλος, Κατα- 

40 μείνω ) φ Και "Ὁ ὀκᾷ καὶ ᾿ χείρ σφυ ὁδηγήσει μα, σ᾿ καλέξει με καὶ δυῖξ.. 

ια' συ. Πνῴμαᾳ καὶ “πξέσωπον, αὑτὸ (ὁ Θεὸ φησι" τουτί, ποῦ ἱπορϑϑῶ «.ὕ 

πὸ συ! πότοι σπιληρϑίρ, τ πᾶσι χει, ὐκν μέρος, δι᾽ ὁμοῦ πεῖσιν ὃ οἌοφ, τὺ εἰπὼν ζῷ αἰ. 

γω, τὰ κοίτο, πλαΐτος, μῆχϑρ, βαϑος, ὕψος, πουταιχοὶ αἱ αὐτὸν παρῴναι δηλοί. αὶ ύκ εἶ. 

πω, ὅπου ἐὺ αἰπελθω,αἰκολου,ϑήστις μοι Ὁ καϑέξεις με, δλλ᾿ ὅπου αὐ ἀπέλθω, ἐκφ εἶ, 

25 τατέςιν, ὀκᾷ σε ϑλείσκω ποδϑλαλιβαϊοντὰ με. δ᾽ τῦτο λέγ, ὀλαιυμαφωδν ἢ γναϊσίᾳ 
συ ὃ ἐμού. καὶ Ὁ Εἰ μὴ οἶδως αὐντίω ἀχριξώς, Φησι, “κῶς οἶδας ὁπ ϑαυμᾳφη! δὲ αὑτὸ 

δὼ τῶτο οἴδου ὁτί λωμαξή, ΣΝ ̓αὐρθαλλει μα (ὃ) λογισμὸν, ὅτι μκᾷ μὰ τἰὠ ἥὔβο 

δν. ἐπεὶ χα ) τίυυ ἡλιακὴν ἀκχῆνα σ ἰ δυευα ὅϑα σαφώς καταμαθεῖν, χαὶ ὁμῶς δὲ αὐτὸ ὅ- 

τὸ μάλιςα ϑαυμαζορϑι᾽ ὅτω δὲ κ Χ) Ὠήτὴ Τῆς τ Θεοῦ, γνωσεως, ὅτε κολόλου αὐτίωυ ἀ- 

᾿Ξ 40 γνοούίωϑμ (οἰδευμϑυ ΣΡ τί τ 91, αὶ ὁτί φΦιλάννϑεσπος, κα Ἂς δῇς ἀγαϑος, καὶ. ὅτί δόλτος κὴ 

᾿ηνγὰ Ἐππειχής, καῇ σΤί πϑυταχοῦ ) τὸ 5. ηἰ τίω ἐσίλν δβὴν, ἢ πὼς πϑυταροῦ, τϑτο ἀγνούρδν, 

Εἰπω Οίνιω αἰφ᾽ ὧν ἐθαυκαφώνη ἡ Σ γναΐσις συ, ἡ ἀὐακηρύξας ἀντ ὃ πσδλγνωςῖκον , 

ὃ δημισργοκν, Ὁ πτϑογοητικὸν, ὦ αἀκαταάλητηον, ΩΝ αὐερμιζυύϑυτον τὴς ὑσίας, πάλιν ὁ- 

᾿ς (μι ΟΝ, τΟΠλ, 1. Βυὺδ.: πέραν 



844 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙΑ͂ 

πέραν αὐτυϊ διηγεῖται δευλαμιν, χαὶ αὐτίωω πολλὴς ἰσορλας γέμιυσον, εἰ λογισμοῖς ζῃ- 

τοῖο. χα) γὃ χαὶ αὕτη ἀκατάλυτηος. Ὥς δξζυ ὅδν αὐτὴ, Ὁ, καὶ γὸ ὀκξὴ χείρ συ ὁδηγή. 

στι μέ, ὁ καϑέξει με κἡὶ δύξιαι σμ᾿ τυτίς!. δύνασαι ἐμπεσόνζας δύ, ϑοθίποις εἰς τοὶ δεγὰ 
μὴ ἀφῴναι αἱλώναι τοῖς δεινοϊςρὸ οὖν ὠδζῆς νζως τοῖς δεινοῖς. ἴηο δξζυ ἐρμηνθύων ἐπύγατε' 

1ο Καὶ Εἶπα, ἀἰρᾳ σχϑζος καταπατήσει με, ᾧ νυξ φωτισμὸς ἐν τῇ τρυφή μϑ. ς 

τι ὅτι σχϑζος υἱ σχοτι ἀϑήσεται στὸ σού, ἣ γυξ ὡς ἡμέρφι φωτιεϑήσεται. ὡς τὸ σχϑ-. 

ὦ, αὑτῆς, ὅτω ἡ Ὁ φώς αὐτῆς, Εἰπὼν αω ῳῦζα ἀπῇ αἰπηδαϑμησει μέωυν, 

ὸ μοτ᾽ ὠκείνων ὃτι τὲ μόνον χέξεςι πλυτοαχού, δλλ σι καὶ ποδυγεῖ ἢ αἰσφόαίζετα καὶ τει- 
χίζει, ἐπαγή λοιπὸν ᾧ ἐν τύτῳ δεικγυς ὁ γορίδοξον, υὐ μόνον τι τειχίζει ἢ ἀσφόνίξε.- 
ταὶ, αλλ᾿ ὅτι καρ αὐτίω ΔΩ πξαγμάτοων ἰὼ φυσι. κ᾿) Εἶπα, ἄραι σχϑίος κατα. ι᾿ 

πατήσει με. Ανλλος, Ἐδὼ Εἴπω, ἴσως ζχισκεπιάσει μα. Αἴλλος, Καλύνᾳ μα. σχϑῷς 

νζῦϑα τίω ϑλίν σημανεῖ. ὁ ὃ λέγει τῷτο ἐς!" αἰξεετοιχηθίου ὐπὸ ΝΜ δεινών, ὴ 

Εἶπον ἐν ἐμαυτῷ, ὅτι αἰδιέςαι μυ ζᾳ δεν, τῦπο ὙΡ 691 τὸ, σχϑζος καταπατήσει 
μι. ἔτηρϑς φησι, σχότος καλυλ 4 μα. αὶ νυξ φωτισμὸς ω» τῇ τρυφῇ (Ὁ. ἕτερος ἢ γυξ 

φωτεινὴ αἰϑὶ ἐμέ. αἰδὰ τῶτο σιν: ἐγώ, φησι, ζωωτα ὧς Εἶπον ἐπὸ τὴς ΤΜ κοραγ- ι 

μιούώτων φύστως ὀϑαλογιζάρϑμος. αὐ, ϑρϑον ὃ τὰ δειναὶ Εἰς αἰγαϑαὶ μετεξληϑη. ἀλλα 

αϑμόντων ΤῊ) δειναῖν ἐγὼ πολλὴς αἰπέλαυον τῆς γρησοτηζος, καὶ ὃ Εἶπεν σὰ νυξ ἠφουί. 
ἐϑη, αἰλλ᾽ ὅτι ἡ γυξ φωτεινὴ ζω τοτέςι!, μϑύίουσοι νυξ ἡνυξ, δίιλλον ὃ. οἷι ζᾷ δειναὶ ἡ αἱσυμ- 
φοραὶ (ζώτα ΝῚ τω πῆς νυχ)ὸς ὀνόματί δηλοῖ ) Οὐκ ἴοσυσαίν με χατωπατῆσοι!, αἰλλ᾿ ἐ- 

“με ὧν τῆνυκ φαΐς, τετίςιν, ὀμτίλυνις δὲ ἐμά. (αὶ γβγδμίια ον τοῖς οὐγαντίοις 1ο 

Ἢ γένεται ὐ φαμνεται,ὁ τὸν ὁ Θεὸς βϑλητω. ἢ Οὐκ εἶδες ὼ κοίμίιον μα ]ονϑμζω ὼ δρῦ- 

σον αἰ ασυοίξεσαν, ἡ ὅτο ὑκείζω σξεννυνϑύζω, ὅτε ζωτίω ξηρφινομδῥίω ; ἢ χάλα- 

ζϑν τ φλόγα ὁμοῦ » πόθεν δξζω γέχϑνεν, εἰπέ μοι; πῶς ἢ ἐϑμετο, βούλομαι μαϑεῖν᾽ 
μάλλον ὃ ὁ μαϑεῖν βούλομαι (ὃ) “ϑοπονζοντε 5} δυωνατον)πιζεύω ὃ ᾧ γελνημλίφυ 

“αρεσκιωώ “: ποιήσαγτα. ζᾷ Κ πλείονα ὦ ἔργων εἰντο ἐν δὀσποκρύφοις. Οὐκ Εἶδες, 
δτι ἡμέρρις ὕσης ἐψηλοίφων (Ὁ Αἰγύπῆιοι ὡς ον σκότει, ἢ σκότος ζὰ πλώτα χα τέχονος 
ἑώρων ὡὼ Ἰσῤαηλῖται, ἊΝ ΟΝ τίου ὀρχγίω πάλιν σκότος ὑγτος Ὁ φώς ἔλαμψαν ονῷ 

μέσῳ; πὸμτουχοῦ δ τῆς ταὐν να μάτων φύσεως κύφλος ὃ ποιήσεις, ἐχ ὦζε χρρᾳ- 

γαγεῖν Οζα ὀνζῳ,, δλλ᾽ ὡφε μϑμοντα οὖν τῇ Φύσει ἑτέρως τὐθασκϑυαζαν αὑτὰ "δείκγυα . λδελοῖ 
ὅτι σχότος Ὁὶ σχϑτιαϑήσε.) πὸ σῷ ὅτερος, τ ῳὶ σοί καὶ νὐξ ὡς ἡμέροι Φωιοϑὴσεῖ). ἕτερος, 30 
'δηὰ νυξὼς ἡμέρᾳ Φαρᾷιὡς Ὁ σχϑίος αὐνὸῷϑτω καὶ ὧ φώς αὐνδ ἕτερος, ὅμοιον ὦ σχότος 

ἡ Ω φώς αὐ. κόρος εἶπον στὸ σδ τυτέςι, σοι σοὶ, δηλών ὁΤί ἐὸρ σύβυληϑῆς,τὸ σχϑ- 

το ὕκέςαι σχότος, διλαὶ τὸ φως ἔχτδείξε").8}9 ἐπήήγατε τὸ ὁ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτιεϑήσεϊ) 
σαωφέςερ»ν τὸ πσδότερον ποιωνγ. ἢ δείκνυσιν οἷς ζοιὶ ἡμέροις ὅτως Ὠγιδείξεται καὶ νὐξ, ὡς 
(ἴδια. στὸν "ὃ ὁ Θεὸς βυληϑῇ, παϑϑςα ἐὐωνῆία μεϑίςαται τῶν φοιείων ἡ οϑέργεια, 15 

ὕὅτως ἀχριξαΐς πσοϑς ζὰ ἐνανδία,ὡς πσοϑς Τὰ οἰκεῖα, ὡς οἷα τίω ορχίω "χεκλήρω- ." 
τὸ. ἑαὶ γὸ σὺ βεληθείης, τοιαύτη δβὲν ἡ νῦξ, αὶ ὅτως ἕξει τὸ φωἧς συγχεκληρωμϑμον, ὦ- ἊΝ 
ἀσερ τὸ σχϑτος. δ[9 ᾧ τῶτο δηλῶν, ἐπήγαγε τὸ, ὡς Ὦ σχϑτος αὐτῆς, ἅτω ᾧὶ Ὁ φαΐς αὐ- 

τῆς. ζχῦτα Εἶρητωι (Ὁ κυρίως Ἐχὶ τῶν φοιχείων ̓ μεταφοραχὼς ἢ ἃ Ἐχὶ ἢ ποδαγ- 

μιοίτων, [ἀφ᾿ ὧν δείκψυται} τί δευύαται ὁ Θεὸς εἰν τοῖς ϑλίψεσιν Τυστού τίου ὁῥέσιν ποι- 49 

ἥσει ζοῖς ἐμιπίγουσιν, ὅσην δῤ τοῖς οὖν αἰέσει ὅσι, ποϑνοών τὴς ϑλίψεως. Ὁ» δ 

ϑαυ μα τὸν ἢ πο βοίδοξον τῷτο, ὑπερ δὴ καὶ Ὁχὶ τῷ Ἰωσήφ γέχϑνεν. εἰ) γὺ τοστιύτης ἐκεῖν 
νος α'ἰπέλουεν ὀμέσεως ᾧ τιμῆς τίωὐ πατρῴαν οἰκία οἰκϑίυ, ὅσην πο ϑεὶς ἢ οὗ ἊΝ 

ἱκῇ 

διδὴ 

ἀμ.) 



Εἰς ῷ ρλῆ. Ψάμα, 844 

(αρικῇ πρεφόρδρος οἰκία, δὲ ανὴ ω Ἐχιθύλων 2.) ζὴ ὀζκδυμαὺ ὑφαίνε», ὦ κα 
ἀλφυργές κατεσκβμαίξεν, καὶ ὁ ἡ τὸς ἀτιμίας τὑ πσύϑεσις, αὕτη τιμῆς αὐτῷ καὶ βασιλείας 

ἡμῖν, ἀφορμή γέγϑνθνι Εἶδες πῶς ̓ἠρμδιύξυσεν, ὁ ὁτί ἐνυξὼ ὡς ἡμέρᾳ φωϊιαϑήσυται" «τος 3 

᾿ ὃ, ὡς Ὡ σκότος αὐτῇ οὕτω ἡ ὃ φώς αὐτῆς, παλιν ὀϑώγκη Φ ἀρ Εἶπε, ὥασερ ἐ- 

4. χεῖνο, ὅτω ὁ “το αὐτῆςεςαι, δ Φόντοσία, λα σῷ τῷ Κυρίν τῶν φύσιων ζᾷ ρα. 

μαάτω μετουτίδεντο. 

1» στ συ ἐκτήσω ζῷν' γεφορες (Ὁ, Κυεμο,λύτελρίον μος ἐκ γαφρὸς μηΐξόςεμυ. 
Καὶ ποία αὕτη ἀκολυϑία πϑϑϑς ζᾳᾷ Εἰρνιδμα: ; πολλὴ Α δὼ ὼ σφόδρα (μωημ- 

μδίη. ὯΝ »ὰ Εἶπε αἰδὲ τὴ τῆς δουνάμεωφ αὐ τὴ τὴς τοσοιτης ̓ δείκγυσι Λοιπὸν ὅτι 
το τὴ ἡ δυυναάμει ζωτι Εἰς ὃ οἷς αὐξϑεῦποις χφσιμον χέγρηται, ᾷ παϑϑς δἰ ργεσίδρ. 

ἵνα "ὃ μη ὼς λέγη τον λϑοήτων, ὼ τί ζωτω πυοοφἐμὲ, Εἰ μέγας . διωυατὸς καὶ ατϑ- 

γνωςίκος ν δεῖξον ΕἾ τι κερδονομϑῳ οὐτεύλεν, ἐπήγατι δι δῖ σὺ ὠντήσω ων μιφρρεῤ μ, 
στ μέρες (ἢ πόρτα λέγων λὐ,ϑερτον. τ μιαρὸν ἢ πϑ Εἰς ἐγκωμίου μέρος χαὶ 

ποολνοίας, Ὁ κἸημα ἐῃ Θεοί. ὁ ΣᾺ ΜἸωιϑμου, ἡ κήδεται δὲ Ὁ πσϑϑιοο. δ[9 ἡ τῦτο δὲι-- 

τς λων ασρϑείϑησι Ὁ Ὁ ἐξὴς λέγων" αὐτελθίοου ἰω ὧκ γαφρὸς μηξός μ᾿ τυτές!, δὶ 

πόντος μὲ ἐτείχισας, σξλόνοσω, ἡσφαλίσω, ὧκ “ξϑῥτης ἡλικίας, ἐξ αὐνὖμἌ ασαρ-- 

ϑρων᾽ ᾧ ζτα ὁ τῶν ἐ ἔργων αὖ τῶν ἐπαίδουστι ἀ ὧπερ Εἶπον. 
13 Ἐξομολογήσομαι σοι, δι Φοξεραῖς ἐλαυμαφώνης. ϑαυμάσια (ᾳ ἔργα σου, χϑὴ 

ἢ ̓ ψυχν χ' μϑ γινώσκει σφώῶδγα. Τί ὅφ1 τῶτο; } ἔπλασος Μὲ, Φησν, ΕΥ Οὐ οἶδα 

20 πῶξ ἔπλασατς᾽ ὐφϑνοεῖς, δλ ὃ ἐ δυώα μα! πᾶσαν ὁμοῦ «ὐδελαξεῖν τίω πέλνοιαν τοῖς 

μον δογισμοῖς᾽ πλυτωχοῦ ὑπάρχεις, δνλ᾽ σοὶ τῦτ Ἰχίζα μαι" ζῷ μέλλοντα' ̓ ππξροῖ- 

δας ὑΐζᾷ πυδϑγελμηνϑμα καὶ χ᾽ τὰ ὐ πἰπύῤρητα τῆς ἀροίκοτ τῶν δμ,ϑοϑέπων, αἰλλ᾽ ἐδὲ τῶτο 

κουτα λοιθεῖν δια μαι λογισμοῖς. μεταζαΐλλεις ΝΣ ταὖν “πρληματωνίοε φύσεις, καὶ 

νδρουσαιςζα ογλυτία, ἐπιδιίκψυοϑαι τὑῬασκθυαζ εἰς, κὶ αὶ τὰ ἰ ογαγία, ὅτω παλιν ὄξατες, 

85 ὡς οἰκεία ἡ χτ' Φύσιν συγκεχλιηρωμθβα. ζωΐζᾳ δὰ πόρτα ( μωαγαγω καὶ χἡ ϑνόνϑμος 
ἔνϑυς, ἀνέκραξε λόγων μέγα ̓ ἀξομολογησομα σοι οἷα φοξεραΐς, ὀλωυμαφώϑηρ᾽ τὐτία 

ςΊ, λιωματος ἐ ἐφαγη ῥαωμαφὸς εἶ" λιωμάσια πὰ ἔργα σϑ, ὁ ἢ ̓ ψυχ! Μπ γοώσχει 
σφόδρα. ο τὶ λέγω, Φησί, ̓τῦθὶ σῷ συ, ὑπουγε ὁ τ τὰ (σὺ συ ν γνόυϑμα πολὺ Ὁ ὅχμα ἔ' ἐχέ; 

Εἶτα ἀφεὶς ὥπὸμτπε ἐπεξελλεῖν, ἀρκεῖται τῇ οἰκεία γνώσει λέγων» ἢ ἐψυγρ ΜΘ γνωσκᾷ 

30 σφόδρα. ἐχ αἱπλαΐς γοώσχει, ἀλλα κα Ὠχιτάσιως, Φησι, κῷ ̓σφοδρότητος. ὼ εἰ 

γοώσκει, πῶς ἐλεμε ἐμασθλοϑιν, οἷ, ἐλαυμαςώϑεη ἡὶ γγαίσίς σου δ ἐμωδ, ὀκρᾳταιώ- 
ὃν, δὶ ᾿ μὴ δύνω και τοὺς αὐτίω ; μέλι, δὴ δὼ ὠκῷο αὐδὴ αἶδὲ ἐντν ἔρηται, τοῦτο 

αἰξὲ τῶν ἐργων᾽ Εἰδὲ ὺ αἰδὶ ἀδο ζ' ὑτοιὀχφοώ ἀν ἀποιμδρ, δὰ γνώσκει, οἷς ϑαυμα φῦ, 
ἰὐγκὶ δὴ μέγας, ὁ ΤΙ ὑψηλός᾿ τὸ ὃ “πώ θρίὸρ {ποίλινηδῤε τὰ αὐὑτα ὶ ἐρῶ)" ὼ πῶς ̓ μεγα.- 

39 λωσεωη, ϑ ὺ ἧς ὁ ῥψπος δΨ' εἰρηρδῥων, δἰγνοεῖ. αἰλλ᾽ ἡ ἄγνοια αὐτὴ γγωστως ὅ61ν “δισύ-: 
δυξιο, εἰ εἰ θη "αιυμασὸν τὸ εἰρηρϑύον. ἐπεὶ χαὶ τέωυ ϑυύλφῆαν πηλίνκη ἐς Ἐδν ν αἰγνοῶϑι, 

χαὶ ὅμως δὲ αὐτὸ (ζὶ δῖζυ ἧτο μά λιςα, ἰσμεν λολοῆμν, οι ἀἰγνοίαϑυ αὑτῆς τὸ μέζον. 

Εἰδέτις λέν Εἰδέναι αὑτῆς τί ποσύτητοι, οἷ μαάλιφῷ " ὅ91ν ὁ  ἀγνοαν αὐτίω". ὧτο 

δϑ}ν ἐπαγελία γνώσεως ὦγρκιαν ἐλέγχουσοι, δ ἐςιν ἀγνοια γϑαδσυνὺ ἡμῶν ἐν εϑοτυροὖσει, 
495 14 Οὐκ ὠκρύφη ὦ ὀφοιῶ μὲσ πἰπὸ σῦν ὁ ἐποίησας ον κρυφῇ, ἢ ἡ “ἰσνόςασίς μι ον 

πῦῖς χατωτατοις τὴς γῆ. 

Παλν αἰθέ πος γνώσεως στ. φ(ελέγεται, κ ἡ ποιύτοι ζωτα Εἰδύαι δείκψυσιν αὑ- 
τὸν. ἢ δῶν πλύτω ἀυτ ζῷ ἐἰπόβῥητα λέγει, ἢ ἕτερϑν τι αὐνίἥεται, τίωὐ δημινργίδν κ᾽ 
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τίω ὡσιν" νὴ ὁτί συν πλαῆομδλίου τὶ ἠγνοησοιά, δλλά πϑύότα ἠπίγασο, κε »κν εἰ: 
χρὸν τῆς Φύσιως ὑφαμείσηρῃ λ) ωῳ» ̓ὐτοῤῥύτῳ αὑτῆς ἐργαζορϑδηρυ Χι ὡς ὧν χατωταάτοις τῆς 

γῆρ᾽ Δλλ᾽ ὅμως σοί, φησι, πτλώται γυμναὶ τε “ξαχνλισμένα. ἕτεφος ὃ ἐρμιάυβυτίρὕ. 
“ὸς Εἰπιν᾽ οὐκ ἐπεκαλύφϑη ὁ ὑςὰ Μδ, οἷς ἐποιήϑίω οὖν ̓ἀἰποχρύφῳ. οὅτερρο, Οὐκ ξ. 

λα)εν ἡ ἢ κρᾳταίωσίς ἤοὴ ζὼ ἐποιήϑίω ἐν ῷ χρυσῆῳ" ἐποικιλϑίω ὦ ὡς ὧν κατωτάτοις Ι] 

τῆς γῆς. αἴἶλλος, Οὐκ ἐλα)ενὴ ἢ διυύαμίς μϑ, ὸ ὁξὰ Μϑ, τἰπὸ. σῷ. δτὶ ν᾿ ἐποιήϑέω οἰ 

υτῆῷ, ἐ ὀϊξηκογίαϑην εἰ οὖν τοῖς καιτωτοΐτοις τιν γῆ. πιλύτες Ζ δχυ ζᾳ αὐτὰ λέγϑυσιν, 

οἷ, λιἀκριζυδεκὶ Ἂ πλαῆόμϑυον με Ὡτξασαι ζῷ κυ μέρρθ, Ν μέρα ἿΜ μδηῶνγὲ ἐκά ον οἶδας, 
τὴς αὐξήσεως" ὑπερ κα 0 Χριεὺς λέγει, Ὑδ ἃ ω) αἱ τοίχες τὴς κεφαλῆς ἤθλϑμη- 

μὅμαι Εἰσίν. ὁμοῦ 9] ; αἴϑὶ πσοϑνοίας αὶ γνώσεως ὀμιφαίνων ὁ λῴχϑς 691. 19 

᾿ς Το ἀκα τέργατον με Εἰδι ὦ ὀφλολ μοί συ. 

Η ὃ αὑτὸ πάλιν Φησὶν, δτι ἣν αὐμόρφωτον με ἤδεις (ὑ ἡ ΡΥ, ἐτερος ὅτως Εἶπυ, « «- 

μέρφωτὸν μι. Εἶδον (ὦ ὀφϑειλ μοί συ) ἡ «εὶ “Ὁ πράξεων αὐ δ, ὅτι καὶ ὃ μηδέπω 
τάσδ ΕἾδν ὦ ὀφϑαιλμοί σϑ. αἱ ἔχι ὃ βιθλίον σω πϑύτες »,φαφησονται. 

ἡμέραι πλα ϑηήσονται, καὶ συοϊεὶς ἐν ΠΝ "3 

Ασαφέὲς ζὺ Εἰρηνδίον᾽" δλλὰ δὲῖ ἐκ τὴς ἀκολουθίας, ᾿ τῷ ὁτέρρυ ἐρμδινέως αὐτὸ 

ϑηρδῦσει. ο δ). λέγ, Οιῶτον 641, συμιφωνοιωυ τῳ προτέρῳ. ὴ 9 ἄω ΩΣ κσϑότερον; 

αἰμόρφωτὸ, με ΕἸδον ὀφλαλμοί σῳ᾽ πυτές!, μηδέπω ΡΝ τύπον, εἴ, πλατ- 

πόρϑνον, ζὰ ὑφωνόμϑρον. κα κα) ὅτω με εἶδον σα φώς, ὡς ἐκῴνον ῷ μεμορφωμδίον, ὦ ὡς ἐ- 

κῴον Τ' τοτυπωμδύον, ὡς ὀκῴνον πεπληρωρδμον, κ συήοϊεμιις ἡ ἡμέρᾳ ἐ διόμϑρον “απὸ, 19 
τίω αἰπϑϑτισιν. αὶ ἵτω μαίϑης ὅτι τϑτο ἐςῖν, ἀχϑυσον τὴς ἐρμιδωυείας Ὁ’ ὅ εἐτέρϑυ. ἀμόρφω- 
τὸν με “σοϑήδον (ὦ ὀφλαλμοίσ συ (ἰὼ τοῖς οὖν τὴ ἡβίδλῳ συ πᾶσι γεγραμμένοις, ἡ ἡμέρας 

πλαοσομϑύοις, Οἵ εὐνδεούσης συθεμιάς. ΧΣ ὀκείνοις με Εἴδές, Φησιν, ὁμοίως ἐ- 'εὐ 

κείνοιρ με εἶδες Ὅς πλαοσφιδύοις οὖν ταῖς ἡμέραις αὐΐ'" ἡμέραις αἷς οὐκ οὐγέδει σοϑὶ. 
μία, ἡμέρα. ζω ταῦ λέγη, σχ ὡς βιθλίν οι δγῸς αω, Ογοῖξ ὡς ἐδεκφορδύων θοῦ, δολ 4 . 
τίω ἀχριοῦ γναῖσι “9 τῷ βιζλίᾳ σημφίνων᾽ ὥασερ στὸν Φυσίὶν, Η κουσς Κύριος, καὶ ἔς 

φάω οὐ βίολῳφ᾽ ὺ πάλι, Βίζλοι ἀιυεωηθησειν. 
1:4 Ἐμοὶ ἢ Ὁ λίδν ὀτιμι, ̓ϑησοιν Φ φίλοι συ, ὁ Θεόρ. 

Αδλος, Τίμωι ἐδμίον ὧὲ ἐπεῶροί συ. Ονυ Μικρηὶ κυ αὔτ ὡρετὴ Ὁ ὃ δοξϑε φί. 

Ἅρις 9 πολλῆς ἄτειν ἀμμῆς. χυδϑενίησοίς μιϑ, Φυσιν, Οὐκ τα “πἰρήγαγές, Δ. σκρα.» 39 

τεῖφ᾽ καὶ ἐγὼ "Οὐτίω δίδωμι τίω αἱ μοιφίει, γι φίλοις σῳ {ιμδ) 
Λίν ἐκραταιώϑησαν αι ᾿ ϑχαὶ αὐτῶν" ὙΤυτέρνν, ἰΐδὶ ἐχραταιώϑησαιν. Αλ. 

λος φησὶ, [τ|͵ Παμιπληϑεῖς αἱ κεφαλαὶ αὐτῶν ; ὑεῖ καὶ σωφέφερϑν. ἐπα γή γὸ, 
17 Ἐξαραθμήσομϑι ἀΐεις, καὶ ᾿ἄμμον πληϑιουνήσογται. 
Ἐγώ αὐκᾷν: δμῶ, σὺ ὃ πολλοις ποις, ὶ Χ) ψαμμου πλείνς ̓  εἰ ἐ μόνον ἢ ἡ πολλοιρ, 33 

λα καὶ ἰχωοριᾷ. ὃ γ} ἐχραταμώϑησοιν, το ἔς! καὶ διπλιζῶ λέγη Ὁ  δὐημεείαν" τίω 

π εἷς πλῆλος, τίω'πΕύς ἰσχύος ὕλίδοσιν. 18 Ἐξηγέρϑέω, ὑξτι Εἰμὶ μα 
σῃ. Αδλλος, Ἐξυπνωσω, καὶ ἡ εἰς α᾽εὶ ἔσομαι οὐδ σοί. Οὺ μιοιρὼ τϑτο ϑρετης σῆς 
μεῖον, ὃ οὖ ϑύημεολα υϑύειν τίωὼ “Ξηρετίωυ Δ(ατηφϑεῦται. πολλοὶ γβωυ ὁ εἰπολαύσαντερ 
βὑοαγίας ἐπολαοντο' Δ Οὐκ ἐγώ, φησιν, λα καὶ ὁ ὀϑάςαὶς, τατές!ν ὠπαλλαπὶς 49 

Ἵ» δεν, αἱ αἱ ". σὺ ἔσομαι. Εὸ ὑἰπυκτείνης αἰ δοτωλοις, ὁ Θεύς, 
Οὐ τῶτό Φησιν, ὁΤΙ ἐδὼ Ὀὐποκτείμῃς, τι ἐσθ μοην, Σ᾽ ὀκᾷνο νϑὺ καὶ χρεὶς γότυν Φ, 

φτήτίε Χῆαι" αἰτεῖ ἢ τῶῦτο ϑμέαϑαρ ὐνχ ἵνα, ἀφανίση τίου ὑσίαν τίου ΟΜ λύϊϑονπον, μὴ 
ἥώ 



: Εἰς (ὃ ρλη. Ῥάμι, 847 

ἥα μεταξαϊλλη δου ἐκ τῆς αἰμδοτίας ἔχὶ διχφμοσιωύζων. ΠῚ )Ὰ} Εἶπω, ἐδὼ ἰποκτείς 

γῆς δύ, ϑούπους, δλλ᾿ αἰ μδοτωλοιᾷ. ἕτερος ἢ δβ τὶ τῷ αἰ μδοτωλοις, πο δαράτίω Εἶπε, 

οὐδ ὶ Μ' πολεμίων λέγων, δ᾽ Εἴδωλα, αυδλσκιμωνοιωύτωγ. ὦ 
Αἰδρες αἱμοίτων, ὠκκλίνατε αἰπ' ἐμού. Αἱ μάτων ὀύδρας (ἦν φονικοιᾷ φησι, 

ἄν σφαγαῖς χαλρονίας. μικρο» ἢ καὶ αὕτη πρὸς Ἐλίδοσιν Ὅρετὴς ὁδὸς, Ὁ φύγη ὰ 
Ὁ ποπηδιαν ἡ Ὁ Οιότων (Ἰουσσίας. Εἶτα χαὶ ἡ αἰτία" ᾿ 

19 Οὐ ἐριςαί ἐςε Εἰς αἰ 9)λογισμοιᾷ, Αλλος, Οὕτινες δ τελοίλησαΐν ὁδὶ 
αἰ σ)ογισμόν. Αλλος, ΟἿ, πϑρεπίκρ αναῦ σε ἐν χαισοελίᾳ, Ορᾳι μὴ τὸ ἑαυ ξητοιῶς- 
ζᾳ, ὠλλὼ [σ᾽ τίω εἰς δ Θεὸν ὑξοιν ϑἰποπηδώντα ἡ φθύχοντα Ὁ σοὺς ὠκείνους συν. 

10 υσίαν. καὶ γ ὁ τθ: τῆς ὠπωλείας τοῖς Ἰεδιαίοις αἴτίον γέχϑνε, τὸ ζοῖς πονηροῖς αἱα μέ. 
νοι. δὰ θη  ὀνόμον ἐλαϊμλνον } ᾧ νόμῳ διετενχίξοντο απ’ αὐ δ, χα τὰς πτϑϑς 
αὑτοὺς ἔχιγα μίας φευγήν ὠκελθύογτο, καὶ “δ'πὸ τῆς Αἰγύω]α Ὅτε δξελθόντες, (Χὶ ὃ 
ἐρήμμιν πεοσουροίχϑντου ἔτη καϑ ἑαυτυς ἐπλαΐῆοντο. οἱ οὶ τ» καὶ φοκ γιὸς ὁ νόμος 

ἐλέγεν, ὧτε πιλυτοχοθεν αὐΐοῖς αὐθεκείυϑνος, ζοὺς τοοὺς τὰς πονηρὸς ὀϑαςέλλων (μωσ.: 

5 σίας. δ εξωπάτητον γδν αὐ ἹΜ τὸ ὅλος, δ) αίλωτον χαὶ θ᾿ αἰδέτεεπθον. Λήνονται 
Εἰς μαπωαύτητα τὰς πύλεις σῳ. 

Ετερφος, Ἐπήρϑυσαν ματαίως ὡ οὐγδρτίοι σῳ. ἄλλος, Οἱ ἐϑροί σψ. Διαὶ τϑ Φθ.. 

γ4 ἡ Ὁιπυπηδιῶ, ὅτι ἐπήρϑησαν κτ' τὴς Θεοῦ δόξης, τί πὐρουόμιων, οἷι βλάστημα 
ἐφϑεγίοντο ρήματα. 20 Οὐχὶ (ν᾽ μισοιώτας σε, Κύριο, ἐμίσησα, αὶ ἘχῚ (ἶν: ἐ- 

τ᾽ ,ὥρθοσω δξοτηκόμδιυ; δι Τέλειον μῖσος ἐμίσοιωυ αὐςᾶν,, Εἰς ἐγθροὺς ἔδμον: 
τὸ μοι. Οὐὑτω ἡ ὁ Θεὸς ἐπηγ[είλατο ἐξϑραίνειν τοῖς ἐηϑροϊφγὴ ὀῤτικαι οἷς τοῖς αὐ- 

φ κειρϑμοις ὠύξις. ζωῦτα Ν᾽ μείλιξα, φιλίας τικμήρλα. ἢ αὐτὸς τοίνυν ἀμείςε:) 

Θεὸν δὲ ἐχα τέρων. αἰωτέρω ΖΦ δζωυ ἔφη, ἐμοὶ ἢ λίδν ἐτιμήιϑησαν ὧ φίλοι συ,Ὁ Θε- 

ὁρ᾽ εὐ ζιῦϑα ὃ τοὺς μισσιωὼτας σε ἐμίσησα" κακῷ θ᾽ ὑπροολῖς, ᾧ ἐγζῦϑα (9) ὑ.. 
25 περοολῆς. Ὁ γὸ ἐμίσηισοί, φησι, μόνον, δλλα! ὸ ὀϊξετηκόμέω. Δοκχίμμασόν με, ὁ 

Θεός, αὶ γναῦθι τίωυ καρδίαν μῦ. τὺ Ἑτασὸν με αὶ γγαθθι (εἰς τοίξως μυ.. 
23 Καὶ ἰδὲ Εἰ ὁδὸς ὀμομίας ἐν ἐμοὶ ὁ ὁδήγησόν με εἰν ὁδιῷ αἰωνία. 
Καίτοιτε Φρχόνϑμος ἐλέλν, ἐδυκὶ κασείς με ᾧ ἐγγὼς με᾿ σὺ ἔγνως τω καθέδραν 

μὺ καὶ τίοω ἔγερσίν μιν σύ ((μουῦχας “τὺς ὀχριλογισμϑς μὰ ιπτὸ μακρόϑᾳν' τίω ποίζον 

Ἴο με ᾧ τίω δοῖνον μὰ σὺ δξιγνίασας, ἢ πάσας ζμα ὁδους μὰ πδο4δες σὺ ἔγνως πϑβ- 
(τὰ ἔσατα ᾧ (ὶ Ξρχαια. πως δ οὐ ζῦϑα, ὡς μυΐπω δυχιμοιοϑεὶς, δυκί μασόν με 
λέγ; ὁρᾷς ὅτί δμ, 395 πίναις κέγρηται λέξεσιν, ἐχ ἵνα, τῇ θὐτελείᾳ χροοφιμδύωρϑμ,δολ᾽ 
ἥα διρὲ πότων [τωαγαλϑντες γαοωρεπτῆ ἐἰνοιὰν, Εἰς ὑψηλοὶ ὁμαξαΐυϑμ νοήμιατα.δὺ.. 
κημκαοϑέωσαι ὙΣ αὶ ἐτιοϑέωαι αἰτῷ, ἐχ ἵνα γνῷ τίω καρδίαν αἰτεῖ ὁ τσθ9 τύτα Εἰ- 

35 δὼς πλύτα καὶ ασο διμέστως, δον ἥα, γνώ δ ἡμεῖς (Ὁ) πὸ τὴς ὠκ(ασεως ῬΨ' ΘΓ. 
μούτων μανϑοίνοντες. ζὸ Ὁ}, δοχί μασόν με, εἐγζωϑϑα τῶτο ἔς!. χαὶ ἰδὲ Εἰ ὁδὸς αὐοω 
μίας ἐν ἐμοὶ ὦ ὁδήγησόν με εἰν ὁδῷ αἰωνίᾳ. ποία δὲ ὅ81ν αἰωνίω ὁδὸς, δλλ᾽ ἢ ἡἡ πρέμα- 
τικὴὴ ὁ ασδϑς τ εἰραινὸν αὐαίγϑυσα, ᾧ ἢ τέλος οι ἔνι ; ὡς (οίγε ἄλλα πόρτα ἐλχίκηρᾳ, 
ὦ τω παρόντι συγκαταλύεται βίῳ. δ] δὺ πϑύτα τὐἰοαϑραμιϑὺ ὀκείνζω ζντῷᾷ Ἐα- 

49 ϑαγάτον, τί αἰπέρφιντον, Εἰς τέλος ςύκ ἐπθμτώσαν. ΄σως Ἁ ἀν τις ὁδηγηϑοίη «σοὺς 

Οκείνζωυ » τὴς χορδαὶ τού Θεοῦ ῥοπῆς ἰπολαύανγὺ (ὶ αἿν ἑαυ ((μωυεισφέρων,εἰροτἑω 
μτίων, φιλοσοφίας ἐπειλημμένος, ὑψηλότερος τῶν βιωτικϑ γυόνϑμος. (ὰ ἡ ὁ κ 

τὴς ὁδδύ ὀκείνης οὐκ ἔςιν ἐφήμεραι, συ υδὲ περήσκαιοφι, ζριούτον γὺ ἡ Ὡρετή" δϑανεκᾷς 
ἐχάι 

Ι 
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ἔχει τοὺς καρποὺς, αὐλοιωζας καὶ Χ) μηδέποτε μαραμομϑίοις, ΠΟ ἀγαλεὼ ἀϑανατα αὶ ' 

κ᾿ ἔλτα ὦ ἀτελϑυτητα᾽ ὧν ὧν μοιτο παγζᾳ ἡμᾶς Ἐλιτυχεῖ, γαοικὶ Ὄ Φιλᾷν ϑονπίι 

δ υ Κυεῖν ἡμδῶ Ἰησῷ ΧΧολφυύ ᾧ ἡ δῦξα χαὶ Ὁ κρΐτος, νιῶ χαὶ αἰεὶ, χαὶ Εἰς ὧν αἰαΐας 

ἫΜἜαἰωγων. Αμώωυ. 

. 
Τό. ρλθι. ΣΕΞΕΛΟΥ͂ ΜΕ, ΚΥΡΙΕ, ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

πονηρ90, Ὥστο εὐδρὸς αἰδίκυ ῥύσει μι. 

ἘΡΉΝ οὐιῶ γῶν Ἐ-ίσιν ὡ λέγοντες, δ, Χ1] ἰ ϑησία; . αἰ σχϑρπίοι; ; δζῳᾳ “ἰ 

ν , ις ; ἰδοὺ δ βίρηται ζω πλείονα χαχίαν Ὀχιδεκρύμδμον, τὸ ιϑ 

Ὁ υ ἐοδν τίω Φύσιν, δλαὶ οὶ τίου γνωμόωυ, ἡ δν ϑρσπος, 

Δα τοι τ αὶ ὁ πσροφήτης πϑρεὶς πάντου ἐκ ζα, Στὸ πυύτν 
αἰξιοϊ ρναϑέωζαι. ᾧ δῶ, Εἰπε μιν ἐπεὶ ζυιούτος, οὐκ ἐ ἐχε 
αν,ϑεῦύπος δία, ΣᾺ ἐ λατες ὁμοίας ὅηο λέγ. Ο ον γ» 

2! τὸ ἐδλότῆον. ἀν, ϑοφπον, αὐλλ᾽ ἡ αἰ μϑρτία μόνη κ᾿ ὥωπες αὐμρηνδίης ἁπόμτα βαδια, Ιξ 

Ὁ ̓ ϑλολα καὶ γαλίωυα,, ὥαστρ δΐιυ ζωτης παρούσης παγτα, σχόπελοι χα! χειμδμῃς 

καὶ γαναΐγία. μηδεὶς: ὃ ᾿ πεῦδ καταγηωσκέτω, Εἰ ϑηείου περηρϑτερον εἰδότων ἢ 

ἕο καχία εἰ, ἡχαμῖν. τὸ κκ Δ, εἰ ἡ μη Ὁ τῇ φύσει τὸ αγᾶον ἐλαι, αλλ᾽ απατη ϑίωαι 

δυυύατω ῥαδίως, ἀς ὑπερ δ] ,φαμέ!)" ὁ ἢ δ, ϑό πος μδοῦμε Τ πονηφλαν, ") πολλὰ 

ζᾳὰ “Ὁ σωπίεια τὐξάχείμϑμος, δ υσφυλακζοτερος 51 ϑηρλν, ϑυρον πόϑθατν πιλ- 1 

λάκις φυδεδάλλόμδυος͵ κα κ᾿ ὑνδὸν (ὃ λύχον Ἰἰποχβυπῆων. 89 ὦ ἀφυλάκτως πολλοὶ τὸς 

ζυότοις αἰδεπιπΊσσν. ἐπεὶ δίχω δυσφωρατα τὰ  ζοιαῦτα ϑνεία, ἐπ’ ̓ἐυχζω ἢ “σο4φή- 

τῆς τρέ πεται, ὃ τὰν ρα τοΘεο κα λφι [οπήν, ὧξε τὴς τοιαύτης ἀπαλλαγάδαι ἔχι.- 

(υλῆσ. τοῖς Νὴ (ιουτοις πολλάκις "ἡ ὁ ΖΕ αἴθολος ὐσστδύετα,, καὶ ὃ ἑυτω βαλλει. πολλὰ 

Ὀῥιω πόωτα υχρῦεν τὰ  ἐπποχλεύοται. καὶ χ᾽ ΚΝ δυό» πος πονηρ99 τῦτο ποιῷ, χαὶ δαὶ ΔῊ 13 

πολὲ με, χα πειρᾳσμός Δυέλπιςος ὠοχλά. δ8 διδα σχό να ἐυχομϑνοι λέγ᾽ Μ᾽ 
εξ ἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς σπειεφισχιὸν, αἰλλα' ρύσαι ἡμᾶς Ὡσπὸ τὰ πονηροῦ. ποειχίλϑι αἱ μά- 

χα ο -πολυλαδεῖῷ αἹ ᾿ αἰ θαταξάο, Σ δεῖ πσϑὲς ἀπόυτα «ὐϑασκέναζεοϑαι. καϑαπερ 
ΡΝ ὁ μέλλων Εἰς πελϑ.9ς αἰφιόαι, Ὁ ὑδαίτων αἰτακΊων ῥύμέωυ, δ πιδυματων ἀγί: 

ὧν ἐμιρολωύ, ἡ νεφων συνδρομιδιυ:, κ Χ) ὑφάλοις πέτζας Ω ασιλαίδεις, ᾿ ἡπείων ἐπὸνά- 19 

ςασιν, κ᾿ ῦ πειρανδμ πθαταξι, καὶ Ὁ λιμῶν, ὲ δίψος, ὁ ὁ ὅρμον α ἀλίωϑιον, χαὶ [αν δν Φι- χιϑδίδ 

λογεικίθν, χαη ᾿ ἐφοδίων ασῦμν, γα ̓ πλύτα τοὶ Ταῦτα ππρϑοραν ὀφείλει, χαὶ “δὲς ὡ- 

πόρμτοι τἰρατώηειϑαι ἃ ἐυτω δ χα ὁ Εἰς ᾧ ἔνελπον τῷ α πῆς βίν "ἐλθών, ἡ ρς χη 

πα ϑὴ σώματος, χα “δὸς νοσιμαιτο ψυχῆς, καὶ Ὁ πος δ, ϑοϑίπων Ἰθηθυλᾷς, ὑ σε 

φϑρὼν ἐπόναςα σεις τς θὲς φίλων αἰ χυνύλων δύλοις, ω κσοὸς πειίδυ, χαὶ ποῖ, " 

βασοῦες, χαὶ ασδός ἐπήρειαν, χα] πποὲς δαιμόνων Φώλαγίας, κα ὦ ασϑϑς οἡ θόλου μα- 

νὰ “πἰδεσκθυαίεϑαι δὺ Εἴη δίχαιος, εἴγε μέλλοι πρὸς τίω βασιλίδα πῦλιν ἀπόνται, 

ὼ πεπληρωιδίος Φορτίων Εἰςφ λιῦμα καταίρειν ὠΐζωϑα ὥ᾽ δὼ λὐϑεστοι πονῆ- 

δϑν καλεῖ ̓ ὁτὸρ ὃ Ἀ ἑοῦ [Δ θόλου δἰ φλύγηται, απλώς πονηρϑν. φι δήποτε ; ὅη 

αὐτὸς πατὴρ τὴς “πογηρίας ἔλνετ, οἱ αὶ τοίηο χα οῦτ ̓ δξογίω λέγεται ποηρϑε, σῇ 4 

αὐτί᾽ ἱ τοῦ κυρία ὦ Ἐχιθοηον ἡ ἡρχέσεν ὀνομίϑ, δζμ τίω ὐυβοολίω τὴς χακίας, οι ἐμφυ-. 

τον ὅσαν, ἀλλα; “προσ δμομδμίω αὐτῷ. Εἰ" βύλεικαι αὑτῆς τῆς πονηρίας δὲ ὑομᾶ 

μαϑεὶν ποῦν Θἰρη") χα ̓ οὐὐτεῦϑον μέ γαλῷ καρπώσῃ, πογηθλώ ΝΝ εἰρη.) ὧκ τοῦ πῦ- 

") 



Εἰς (Ὁ ρλϑ. ϑόμ. 829 

"ν ἐπεγην καὶ ο μόϑον. αὐτο “ κεκτηυδίῳ. δ, καὶ τὶς σοφὸς τῦτο διλων λέγῃ Ἐὰν κ(-- Παρειμ.3..β, 
κὶς ἌἌϑη, μόνος λυτλήσεις σαὶ κακαὶ ἐδὺ ἣ ̓γαϑος, σαυτῷ καὶ τοῖς πλησίον. τὸ πῶς, Φησι, 

μένος ὀυτλᾷ ᾳ κακα ἢ πογηρός; ταΐτοιγε πολλοὺς ἐπηροάζει, ΡΥ Φϑ θῆνα, ἦι μὴ χαύ- ] 

γῶν κα ὁ ῥᾳϑύμθν. ὁ Εἰβέλει Ὁ πορηρϑν δὐ,ϑέφπον ἀφέντες, αὐτὸν  πονηφϑ δαίμονα 

4 Εἷς μέσον αγαΐγωμδρ. ἐ Εἶπε δ μοιμχὶ πᾶσαι ἀὐντυῖ ἢξέκε τίω κακίαν; ; μὴ ἢ ΤΊωρ ; 

ἐγμ ἔσλαψω; ; ὐχὶ ἐ ὀκᾷνον δ ( ἡ λαμισσότερον ἐποίησεν, Ἢ ἑαυτῷ ἢ ̓χαλεπωτορον ο" πῆμᾳ 

Οέργασατο: ; τ ὃ 50 Καὶ; ν᾽ μόνος ἀότλησε ζᾳ χακοί; ἐθχέ [ φησιν, λα κὶ Ὄ ο Αἴξελ. πῶς , 

ὲ .: ὅσπῳ: ; ὅΤΙ Ὄχίως Εἰς ᾷῷ αὐκύμιαψτον παρεπεριφὴη λιυϑῥα: ἄλλα τῦτο δ)ε- | 
"Ν γεσίας μέγιφον Εἷδς, ἢ ὅτί κῷ ̓κατορλώμίαιτος χαιτόλυσει, ὅτι ζ κοινὸν Ὁ φύστως χε ος 

19 ἐπα γματεύσειτο. Ὁ Ψ ὁ τοῖς ὠλλοις μὲ ΚϑΙνΟν καὶ ΚῸ λῥαγκην πἰδαγνόρϑμον, ὙὍη9 

μὴ ὦ ἐμπορίας τϑτω  πδελύετο. ζωτα εἰχί κακὸν ὦ ὑπ μεῖναι, “λα σεέφδμον αά.-- 

ϑήσααθαι λσιμιασξότερρν. 4 5 ΤΣ Ἰωσὴφ ἐσλαψαι ὡ ἀδελφοί; οὐκ αὐ μὲ μόνοι ζὰ χᾳ- 

χοὶ ζιϑτλησαν ; αἰλλαὶ δοῦλος ἐλμετυ, φησι. καὶ ν “τού; ἐγὼ 5 λέγω δ! αὶ δεσμώτης. ΩΝ 

τούτο ἐς! ὃ ζὥντϑκϑμον, Εἰ δούλος γέχονε ἢ δεσμώτης, δλλ᾽ Εἰ βλοίξίω ἥναὶ ἐντεί:. ᾿ 
159. ὑπέμενε. τοιευδλυτίον 7.5} ἐυρίσχϑυϑμ, ὅτι ὦ ὀκέρδδρε ζᾳ μέγιςα, πλείονα πόδ ᾳ' : Ϊ 

Ι 
τῳ Θεῷ χρησίαν κτησούμδινος, κα ἢ) δὲ αὐ ΜῈ δοκϑιωώτων οὐνλυτίων ἐϊ) τίω πϑούσαν Ϊ 
Δὐπμεοίαν λαζων. 7) δὲ φοζωᾶθα πανηρϑες,αἰλᾺ ̓ἐλεώμϑυ. τε μϑῳ Ὁ Εἰκότως ἢ ἡσαιν 

φοζεροὶ, ὧτε Οὐ εξπω τὴς ὑψηλῆς ὁδοῦ τέτ μηγθρης τὴς ἐπὶ φιλοσοφίαν αἰγρύσης᾽ νυνὶ ᾿ 
ὃ , σἕκ ἔτι, ὧν ὐραναῖν ἡμῶν Δϑιπον ν αὐεῳγμμένων,᾿Ὁ ) αὐβρώπων. αἰγίέλων νϑμοιϑέων. ἐπεὶ ; 

20 κα ϑμείον μ᾽ πολλῆς ἐμπίπῆον τῆς ς ῥύμης τῇ τὸ Ὁ δύρκτος αἰχμῇ, δοκεῖ Α ̓ ῷ κρυτέχον-- Ἴ: 
ππὉὦῷ δόρυ ἀἰμειωυαοϑαι, ἑαυτὸ ὃ «ἰδεπείρει χαλεπωτέρα πληγν, αὶ ὁ «σοῖς κέγτφα. λακ- 

ἥίζων, ὁ ὁμοίως (ὧν πόδους αἡμιαΐῆει. τοιούτον τ [ὕθινη ἡ ϑρετη, κέντρα ὼ ξίφος ἡχονηρϑμα; ᾿ 
εὐμπο, (ὦ πονηξϑι ἐ πϑύτες, ὟΜὋἪϑνοίων χείορις χα ̓αἰλογωτεροι. ὁτὸν τοίνεου Ὀλχίωσι τοῖς ἢ 

εὐγαϑοῖς, ἑαυτοῖς χαλεπώτερον αἰξιπείρουσι, τς ὦ Εἰς χέλματα πολλάκις ἢ σώ. 

25 ματῶ ζημιιοιοῦ πρ, ἀὐθ}5 Εἷς ψυχέω φ Ῥαθλσπῆομϑμοι τίω ὄγτως ζημίδμ. Εἰ δδ δὼ ἢ 
ἐσλατπῆεν ἡμᾶς εἰς τέω οἰκείδν πὐρετίωὶ " ΧΩ δ χρημάτων ζημία, οὐκ ἐν ὀκέλξυσιν ὁ 

Παῦλος αἰδικείοδπα αὶ Ὁ μή" ἀδικεῖν. εἰ κακὸν ὦ ἀδικεῖ! δ ὦ, Οὐχ αὐ δι ἀγαθῶν γο-- ας Κορ, . ζ. 
μολέτης κακῷ : ἐπέταξε, πλλὼ αλλὰ αὶ ὅτω .} πραγμάτων ἐγόντων, ὁυ δὲ! τοῖς “πογή-- 

οἷς λιπηδιῷν, Ο εϊὲ ὁμόσε χωρῷ, αἰλλαὶ φϑίγῳν καὶ ἐκκλίνειν αὐνἷὦἝ ΓΝ (ἰωνσίας, ἐ ἐ- 

39 πιόγζῳς ὃ ἢ, μῷ ̓ανδρείας ς δέγεαϑαι. ὅρα ὙᾺ τούτο κελθυοίῖθα ἐ ἐνχεοϑαι μη ̓Εἰσελλαῦν | 
εἰς πείρᾳσμον. 89: κ᾽ δὰ οὗν εἰπῶν, ἐξελού μέ, Κύει, ἐξ αν ϑεϑπου πονηροῦ, ἐπαΐει Ω, ' ἣ 

Ὑπὸ ἀὐδρὸς ἀδίκου ῥῦσαι με, πάλιν ϑνιων ὀνοικφι τῆς κακίας ιϑείς. ἐν γὰ» απλώς ῷ 

«ἕξι χρήματα ἀϑικον, “δ α(ῷαίδέπορτα ὀνζῦλα λέγ. ἀξιοῖ δὲ ῥναϑίεδαι, ὧτε | 
μήτε χὐϑεπεσεῖν, μήτε -- ᾿ ὥκᾷνον δία, χα ὧχ ἀπλώε αὶ εὐἰτεῖ, ἄλλα ζῳᾳ 4» ε ἐαυζ᾽ 

3 (μυεισενεγχών. ὅζρ οι τού» ἐν ῷ πέλει τῷ πσρτέρρυ ψαλμοῦ φυγών, ἀδοις καὶ Ὁ τίωὼ 
ποϑῆς οὐζις (ἰωνσίων, ὠνζῦλα τίω φὐρὶ τῷ Θεοῦ; ῥοπὴν αἰτῴ. ἐκφἅ γνῷ "Ὁ β 

ἑαυ Ἑ ἰσήγεγκε λέγων, ὀύδρες αἱμιάτων ἐκκλίνατε απ᾽ ἐμοῦ, ὅτί ἐειφαί ἐςε Εἰφόζᾳ- 

λογμσμοιᾳ" ογζϑα: ̓  Φῷ Θεὼ αδακαλή ῥνοϑέωαι ὑπ τὴς πονηξίας αὐ. [ ἰγὸ 

τυχὸν εἰς ἀσφαλείας λόγϑν καὶ [ὠδείας χαὶ ̓ἐλθυϑοείας χαὶ Ἰήδογὴς ἀ πάσης, ὦ ΔΨ ποι- 
40 οὑτων ρυεω, συλλόγωνρῦ ὡς ποῤῥωταίτω κουτοισκηνοιον “τῊς χω [ποινῶν (μα σίας, ΝΥ , 

ἡ μεγίφη τοῦ» ἐνημεσία. εἶτα νασογφάφων αὐὖὦἋἝἋ τίω ποιμείαν ἐπαάγή καὶ λέγή᾽ ' 

» Οἵζνες ἐλογίσαντο αἰδιχίων οὖν καρδία, ὁλζωυ τίω ἡμέραν ϑ)επίοσοντο πολέ- ] 

Μᾶς. Εἴδες ποὺς δυσφύλᾳκτα ζᾳ ϑηρία, κῦ δὶ δχρῥνοιὸν τυρθύογτες πὸ κοιχρὰν καὶ β 
. κρυτόίοντες 



»» "-πνειροναιαμτακ δι. οταθυθδασοκαται σοῦ δι ἡ 

80 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
κρύτήῆοντες οὐ οΟΨ᾽ τοῖς Ὀὐποῤρητοις χας Ἰλδελαίς: } ἐλογίσοινηρ Ὁ», Φησίν, Φῳ» χαρδίατωνα 

ἐςιν, Οὔκ ἔξω σσολζυεγχόμ, αὐλλ᾽' ̓ἔφρεφον ἔγδὸγ ὠδίνοντες τίου: πογηοίαν᾽ ὴ τὸδὰ ἦχα- 
λεπώτερϑν, ἰχὶ ἰ(μρπαΐρτες, στ εῖὰ «ξετζαπότερ, αλλά μελέτίω τὲ ξᾶγμα 

ποιδμδμοι. τῦτο Ὑ» 641 τὸ," ἐλογίζοντο" κ( τ' ἀσουδὰς μῷ ̓υδόϑυμίας, Φησὶν, ἃ απαὶ. 

σης. ὁλζω τίω ἡμέρριν πϑϑεταίοσοντο πολέμς. ᾧῷ βίον ἀπόρμτα δε τότυ δηδοι. ῃ.-.ἢ 

λέμυς ὃ ογζῦθα, ὁ ἐτύτες τος ὩΣ Κ.Ὶ οἷθατάξεων κα ὶὶ δορὶ ἢ ὅπλων, αἰλαὶ τὸς δι 
 (χιξυλῶν αἰνίῆεται, ὃ ὅς χαὶ οὖν ἀν ρρϑίς, χαὶ ων οἰκίαις πολεμοῦσιν λὐιϑερποιρὶ »ώ. 

δϑιχα ὐδυόμϑμοι, στοὰ ἀἰασίδὸ, σσρλθαλλόμδμοι, ἀλλ᾽ ὀμτὶ πϑυτὸς ὅν τῇ ποηρία 

κεγρλμθμοι, αὶ κὺ ῥήματα βελων πικρότεροι αἰχονώντες. ὃ μόγιφον δ  αὐὴρ τ, τῆς καχίας͵ 
ὅτι εἰ δολερϑὶ μόνον, δ᾽ τι ὕχταλοι, δ δ᾽ στί πεῖς πολέρευς ἔταιμοι δ) μαὶ χα, ΔΛ δὴ τὸ 

χ) ΟΣ πόρτος τῷ βίν, ἡ σϑοδποτε «ϑακὼω ) ἔσαν τῆς χαλεπῆς ζτης φἶραταξε. 

ως. υσίτοιγο, Εἴνγε ἐξύλονη πολεμιῷ,, ἐ ἐτέρραν Εἧρν δικαίαν αὑπῦλοιν. Χο ΣΝ 

ἀμϑρτημῇ ΓΧ ὕξα οϑαὶ ἔδει, ἡὶ πσδὲς ῷ ἀχέδολον οὐρα τάῆεοϑαι, ἀ «ελε ῳ νοσήματα, 

τῆς ψυχὲς μανγεοϑαι, ὑκτὶ δ δαιμόνων αἰκονῶν ζὰ ξίφη (Ὁ ὃ ὠκείῃ (ὦ οὐδὲ χρρ»- 
κύτ]σσι τῇ τὴ τάξει κτ' ἢ Δλληλων βάλλασι (ἰβέλη. . 

3 Ηκόνησαιν γλώοσὸμ αὐ ὡσεὶ ὄφεως, ἰὸς αἰασίδων ο' ασὸ τὰ χείλη αν ὰ ἀεί. 

Εἶδες τὴς κακίας τίω δυσλυφν: οἷ λύϑεῦπων ϑηρλα ποιᾷ, αἰαὐϊδοιφὰ ἡ ὄφεις, ὲ 
τέο γλαΐῆλυ τίου ογεκζω, κτοϑὲς ὠκείνζω καιτοιφέρει τ τίω ϑϑνολωδίδρ. , ὅπερ δ ὀύως- 

τέρω ἡτ!ασοιο, τῶτο πίλν "οὐ ζαύλε κατηϑρ. “ποῖον δὲ τῦτο; ὃ αεί. ἰὸς "δα ἰασί- 
δὼν αἰ ποῦ Ω χείλη αὐτὴν, Φησιν, «εἰ, τατές!, διζινεχῶς. ὥασερ όὰυ αὐωτέρω Εἴπω, 1ὃ 

ὀλέωυ τίω ἡμέραν αἰ ετάοσοντο πολ λέμινο, ὅτω ἡ ὁ ογζωύλε, ἡ ἠκόγησοιν γλυδοσὸμ «ὐὮἋὉ 

ὡσεὶ ὄφεως, ἰὸς αἰασίδων το 'ζᾳ χείλη Ῥ κεί, δ)» ἤσναλμα τῦτο διλοῖ πόμα υὐδ 

ταν χοῦ. ᾧ Πύραιε δ, Σὲλ Εἴρηται Φ᾽ ἤᾳαλμα, ὃ ὑπερ ὅν, αἰ. καίτοιτε ὁ ὦ» βρμᾳ 
χεῖ χαιρῷ ἡ Φορζικον ἡ ὶ καχία᾽ ὅτὸμ ἢ 3 τὺ διξωνεχὼς αὖ τίου μετίωσι, μήτε κόρον λαμία- 

γωσί, ποΐλυ δοἰον συγνωμέωυ, ποίλν Ὡἰπολογίϑμ : ; 4 
4 φύλαξον με, Κύρμε,ἐκ χεῖρϑς αἰαϑρτωλού, οἰπὸ αὐ, ϑοόπων ἀδίκων ἐϊζελοῦ με' 

ς Οἵήνες διελογίσειντο τῷ αὐ τνσκελίσοι ῷᾳᾷ αἰσθήματα μὰ, ἔκρυψαν ὑαδή: 
Φανοι παγίδου μι, ό Καὶ ορνίοις διέτεινὰν παγίδα, τοῖς ποσὶ μσ, ἐχόνϑιμα, τοί- 

(ν σκαγδαι λα, ἐϑεντὸ μοι. 

οἷν ἀδικώτερον ἣν κακίαν μιεδιὐντων, δὶ κοῦ) ὯῬΜ άλλων τὰς ἑαυ Μ᾽ ἀδικοῦσι γ5 
στὸν 7} αὐθὶ σκόυδιλν γένωνται αἥτίοι, στὸν τῷ Θεού τίω δῦξαν 5; ἡ! 

αὐοήτων ν Ἀνδρέα! οὐνδασκθυαΐξωσι, ὃ ὅτλυ τὰ ἐφφλόνϑμα ὶ καταβιϑ αὖσιν, δλλὰ κῃ 

ψυχίω ὑσώμα λαθόντες οἶδα τ Φιλανϑεσπα Θεοΐ αἰγνὼμονγώσι αἰδὶ ΟΝ ἄμοιο 

(αἷς, ὦ κοσμῶν τοσύτο ὦ τηλιχυτα “πολαύοντος ἀγαλού: τοῖς ἰῷ ἐναντίοις ἀμείξωντω ὦ) 
δυεργότίωυ, ἰ τύτων δλυοιτ᾿ ἀ ἀν ἀδικώτερον; 08 αἰγνωμονέφερονρὼ Ὁ δὴ μεῖζον πλέ- 
ἐν Εἰς καικίας αὐαροολεω, ὦ ὅτ ἡ ἑτέροις ἐπηρεὰ (ῳ Ὀαιχειροῦσι. διελογίσαντο γὰγ, 
Φησι, τῷ “ἰασοσκελίσαι τὰ οἰ σθηματα μϑ. Εἰ: ἣ μι) Εἰς εἔρηϑν ὀξζηλϑον “ λογισμό, 

ττο τὴς τῷ Θεοῦ Φιλανϑεϑπίας γέφρνε κατόρϑώ μία. αὐτὸς δ διέκοψε ζώ ποιν- Ι 

οϑ αὐδὴν ̓βελδύματα. ἢ ὅρφι πῶς ἰώ ἡ μεμδηετημδύη ἡ ἡ πορεία, ΑΖ ἀσουδὰφ ἡ ὅπ 
Οχλή. Χ) ὁ γὺ ἔκρυψαν, ἀ διέτειναν, ζᾧ ἐχθμϑνα τοίζου, ὡ, ὠς Χ) ὁ τῷ μήκει Ὁ ἡ τῷ λφβθα- 40 

γεὶν ο ῷ ᾿ πλησίο, τείνειν, ἑλεῖν ὼ χειρώσοιοϑαι. δημργϑὶ .ὁ ἐξλύον» τὴς χαχίας πὸρ- 

πεχόϑον ἐκτείνοντες ΓΝ παγας, ὃ ἐν ἐρηϑν τλέμϑμμοι ὃ χαϑελεῖν. βέλει μαϑεῖν πῶς 

᾿ Αἰ ϑθολος τοιαῦτο { ϑησι Δονία; δρᾷ παλιν ἔχ] τὸ ως ὦ Ὡράγμα αμθῆμνς 



'οἶνμ 

Εἰς Φ Ῥλθ, Ψάμ. 851 
γΟβ πλατύτερον ὠκείνων ,τἰ ὃ μαχρότερρν: ; 415 ἐπύτερον ; ὁπουγε Οὐκ εὖν συγενέσι 
μόνον φίλοις, νοὶ οἰ ῳ γεεναικί, δ᾽ -ῳ τῳ τῶ μα τί πίω παγίδα ἔϑηχεν. 

7 Εἶπα ῷ Κυρίῳ, Θεός μα εἱ σὺ, οὐγωτισοι, Κύοιο, τίω φωνίω τῆς διήσεως μα. 

8 Κύριε, Κύρμε, διυλαμες τὴ τὴς σωτηρίας μῦ. 

4 Αλλος, Κραίτος τὴς σωτηρίας μι. Εἰπὼν ᾧ πύλεμον ΟΝ ̓Ἰηπθυλάς, χα, ,δεί- 
ζας ἀφόρητα (ᾳ δειναὶ »καταφϑυγά λοιπὸν ἔχὶ τίω ἃ αἰχείρωτον συμμαχίδῳ, πὸ τῷ υ- 

εανοῦ καλῶν ῷ Θεὸν φᾷ λύσαι διαί ϑμον. τῷ» ψυχῆς ὅλυναίας δείγμμώ, τῶ 

φιλοσόφου αἰ δνοίας, ἀωύΐχαι αὐ ζωῶτα πϑρζοηρλεν «ὐξέκενται ̓  μὴ καζο. φάὐγῳν Εἰς 

, ᾿ϑερπίμω, συμμαχίδν, μηδὲ Εἰς ογισμοις ϑνητϑς, αἰλλαὶ χσδῆς ᾧ ὁ τρανὸν ὁάν 
ὁ Κ πϑυζωλού πϑρα καλεῖν ῷ Θεὼ, μηδὲ τὴς ἀθυμίας γνεοϑαι καὶ τῷ φυρύξα χα 

Τῆς ἴεχ. ὦ ὁρᾳ πώς ἀξίως ἑαυ δ λθγον καζασκβυαζᾳ, ψ ἐγὸ Εἶπε, δ ὸ δ 

κατώρλωσει, αὶ τίου δε τίω διχαιοσιούζωυ Εἰργασαιμέιυ, αλλά τἰ; Θεὸς με Εἰ σὺ, μέ- 
Ὑ,τον δικαίωμα: συμμαχίας πσξλθληόμϑρος, ζω προς δεασύτίου καζαφύυγειν ὁ δὴημι- 

ϑρυν Ὁ ὁ βασιλέα. εὐγώτισαι, Κύοκε,τίω φωνίευ τὴς δεήσεως μα. Κύρμο, Κύριε, διωώα- 

15 μις τῆς σωτηρίας μα. διώαμις σωτηφλας εἶπε, δεικρεῷ στί 62] καὶ Ἴ Ὁ δια μας υλάσεως ἡ 

ἁμωείας. αἰλλ᾽ ἐμοὶ τίω διυίαμν τῆς σωτηρίας, φησι, αἰλέλε, διιύασοῳ (ὅ Μ ἊΝ 
ᾧ κακῶς “ποιφν καὶ  δύαιρᾷν, αἰλλ᾽ αἰεὶ πσϑϑς (᾿ τηρίαν τίου ἐμιζι ἐχούσω τῇ ἢ διυυαμει. 

ὅδφι ᾧ πόλον τῷ λέγϑντορ᾽ τω [νὰ διπλασιασμῷ, καὶ ῷ πσοϑεϑεναι,τὴς σωτηρίας ων 

πολλζωὺ δεύκυσι τίω 19 9εσιν. 

20 Ἐπεσκίασας ἘΧῚ τίω κεφαλζω μϑ ν ἡμέρα πολέμα. Εἶδες τίω δὐχοῤιτοι 

παρὰ χὰ πσελτέρων λἀὐαμεμνησκει ἑαυτὸν, οτί οὖν ἀσφαλείᾳ Ἐ κα τίςησεν αἰντον. Ὑπὸ 

ὃ, ,ἐπεσκίασεις. ταὶ ὅρφι Ω βχολον τῷ Θεοῦ πῶς δείκψυσιν, ὅὶ ἐγὰ εἰ ἐπε (03 

χυ αλλ τ αὐτὴ τῇ ἡμέρα, φησὶ, ὅτε τοὶ δειναὶ ἡ ἦρεν, ὅτε ἡ ̓ κορχίαξις ζῶ, ὅτε ταδὶ 

ΩΣ ἐλαίτων ὀκιιδγυύδιον, ζὧπ με ἐν ἀσφϑμείᾳ, χα τέφησεις."Ὁ [γ  ἰθασκθυγς," αἴϑανλή- 

85 σεως δέεται ὁ Θεό, πόρτα ἰδίᾳ τε πήροτα,τα τε μθλοα, τα τε γεγνόζ, πϑρζρι 

διυναάμδνος, καὶ αἹ «εἰ ἡ πθξεφως ὃ ἔτοιμος εἰς βοηλειὰν. εἶ ᾳ δυλῶν τίω ,ἰχιβρολίω τῆς νίς 

κῆς καὶ τῆς ἀσφαλείαρ, οἵα εἶπεν, ἐσωσοίς μέ, ἀλλα φί, ἐππσκία σοι,τυτέφιν, συθὶ ζὸ 
τύηϑν λυπηρϑν αὐ πυυμεῖναι ἐποίησας, Οὐδὲ ὅσον στὸ καύμαῦος ἼΔλ᾿ ὧν τοσουύτῃ χῳ- 
πέφησος ἀσφαλείᾳ, Ν κῷ' τῆς ἀσφαλείας οὖν ἡδονὴ ᾧ ὀμέσει, ὡς μηδὲ τυχε ̓ λέρμως 

30 γιγὸς λυπουσηρ, λὰ σκια εὐτρυφᾷν, τυτέρ, τὴ Ἢ δεινοόν ἀπάμαγῃ ἡ ΜΗ 

δ τῦτ ἐπήγαπ τὸ, ὀπεσκίασαε, τὰτὸ τε αὐτο δολωῖ, ἡ Ὁ θύκολον τὴς βουείας τὸ 
Θεού δεικρο, δὲ τῷ τῆς σκιάς ὀγόμιατος ὠσουνεὶ ̓ὔλοῦν, ὍὌχοὶ Γι εῖναι σε μόνον, καὶ 
“πόρτα λέλυται. 

Ν Μὴ οϑαλῷο" , Κύρμε, οἰπὸ τῆς ἐχιϑυμίας μου αὐμδρτωλῷ, 

“ ἄλλος, Μη δῷς, Κύεμε, ὦ ζαἐ  ὑπιϑυμίας τῷ κυ ϑανόμα. σ᾽: Β ᾿ λέγη τῶτο ἔς! " μ᾽ 
δῷς Σισὸ τὴς Τθελυμίας τῆσχαῖ [ ἐμού" πυτέεν, ὦ Ἐχιϑυμεῖ καὶ ἐμοδ, ζῦτα μη «- 

φῃς αὐ σληραΐσει, ἡ Οὐκ Εἶπο,ἐ 4 ,Ὀχιϑυμεεῖ, δ᾿ οισπὸ τὴς δπϑυμίας (δ, τοι 

τὸν δι βελόμϑμος δηλαΐσει" μηδὲ μικρὸν τἱ διῷς ὧν ̓ὁχιϑυμεῖ, ζοιούτοι 75» (ὦ πονη- 

ον" ΛΖ πολλῆς τὴς Ἐχιϑυμίας τίω χτ' Μ᾽ σλησίον ἐργάζονται Ἐχιβαλίω. καϑυώτ 

4 ὧς οφζαξολος, κὐξὶ ὃ φησιν, ΟΤί «ἰβιέρχεται ὦ ὡς λέων ὠρυόρδμος,ζι ἦνα καζαπίῃ. 

ὅτω μι πϑυμίας πρῤοσέξαλε τω ωθ᾽ ὅτως ἐδυλόυον τῷ Πέτρῳ «περσβαλέν᾽ 

διθ ὁ ἔλεγε, Ποσαίχις ὄξῃ τήσουτο σεο ̓ Σατὸμάς σινιασοι ὡς ᾷῷαε σΊΤΟΥ κ᾽ Εἶδες πέσην ΕἾ- Λαλβιας 

χὺ ἔχθυμίορ: Εἰσὶ Ὁ αἴ, ϑορρποι τίω ὠκείνου ζαλθιώτες κϑικίδν ἰποὺ βασελμίας 

αΠρα, 



-------- ξατὸο. σῷ τας, 

851 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 
Παρτίμ, βιεδι χὺ ὃ φϑονου ᾧ τῷ χρύρειν ἘχῚ κακοῖς, ὀις ἡ ζαλανίζειν, γραφὴ λέγϑυσει Οὐαὶ ὧὡ β.- 

φραᾳινέμϑυοι Ὁ) κακοῖς, (ΚΕ Φ χαίενντες ἰῶς ΔΙ ΘΎΡΟφη καῖ. ὺ μαΐλαι Εἰκότως. δε: 
φϑιριδύης δ» τϑτο αἰ ϑιοίας. Εἰ γὸν Ὁ ἀλχεν δὲῖ Ὁ ζέγειν υ οϑρώυειν ἔχιπίφα, 

πολλυνᾶμοις, να δ φϑιεν συτν ὠμζω »ποίλω: Ἀ Ἰσολογίαν ὦ μὴ μόνον υ (μωαλγεῶῦς 

τίς, δυλά καὶ χομοῦντες; ;Οκ εἷδες δι ᾧ αὐζὸς ὁ λάζειν, αέλλων Χοιτος δακρύει πω 9 

Ἰερασοι λήϊα ̓ὐπολλυρδμέευ: ̓δχ ὁρᾶς ᾧ Παῦλον «ενογζῳ. ταῖς ἑτέρων αἰ πωλεΐαις ἂ πι.- 

θοιώζᾳ ; ἀλλ᾽ Εἰσί τινες ἴυτω διοφϑανμμδιοι, ὦ ὡς ΤΜ οἰκείων κακϑὼ τ βαμυθίδ ἡ ηπῖς 

αϑαι ζ ̓ αἀὐλλοτϑίας συμφορϑὶς. 

Διρλϑγίσαιν! χατ' ἐμ, μὴ ἐγκαταλίπῃς με, μήποτε ὑψωϑούσι αἰ «εἴ. 

Το γὺ δζγιψαλίο τον ἐςῖν. Αἴνλος, Μη Ὡποθαίζω, μήποτε ὑψωϑώσι, Το» μι- τὸ 

ἀρᾷ ἡ ὁ διεφϑειρμδέης γνώμη, ὁτὸμ ἢ βολῆς Ὁ οολῆς Χμ μελέτης δέωνται πῶς τίω 

καχίδρ. σ ἐγ Ῥρκῴτα τὰ Ὄστο ̓ (,μαρπαγῆς γυνόμϑμα,: ἼΡ ἰγοὶ ἱκανὰ τὰ κ᾽ ποσπέπια 

ἡμέ ̓ἰπολέσαι δλλὰ καὶ Χ βελὴς σῃ χαὶ χοῦν Χ σκέψεως δὲῖ πσϑὲς τίω κακίαν ὑποίὸν 

ΡΝ ἕξεις Ἰὐπολϑγίδρ, μελέτέων ποιόψϑμος τίωυ πονηφλθμὴ βελίω ἄϑεμϑνος Ἅ τῇ τῆς 

ἣν χακχυἐ ἐργασίας, καὶ κοινωγους γϑιμβαιων: ΥΥ ὄρφι τίωυ τὔτα (α πεινοφρσιωίω. "- 

ὅ (γὰ Εἶπε, μή ἐ γκαιταλίσπτῃς με, τι ὠξιὸς Εἴμς μή ἐγκαταλίστης, μᾷ δ τίω τὸ 

βὲν ρετέωυ, δλλα τί, μήποτε ὑψω ϑώσι᾽ τουτές!ν, ὡς μὴ ἀλαζοικωτέρρις νέοι, 
ἡ Εἰς πλείονα δἰ πδιοιαν δῆ ϑέώαι δγο᾽ τῆς ἐμὴ ἐγκατοαλείψιως. 

10 Ηχεφαλητϑ κυκλώμα τὸς αἰνὴν, κόπος ΝΜ χειλέων αὐὖἷἝμ καλή εὐτὺς, 

Αλλος, Ω πιχρασμος δ χυκλοιώτων με, ὁ μὸ Αθο: ἣν χειλέων αὐτῶν πῶ μασαίτι ι 

συτύς, Κύκλωμα ονζζώϑα, ῷ συλλογϑν λέγά, Ὁ (ἰευέδρμον, [ πενηφϑν ἐργαφίειν, 

τα ἐ διεφϑαιρωῦμα φουλόν «τα. ὁ 5 λέγη ζειούτον ὄφιν" αὑτα τὰ πονηρᾳ ' βουλϑύματα, 

. χεφαλθιο τὺς πονηρὰς ἡ ὁ διεφϑκερμδιηο γνώμης,αὑτὸ αὐςᾶν χαταδύστιε ἡ δ πο- 

λέστιε. κὐπος τὰν χειλέων αὐτῶν. κότον ογζώϑα, τίου πυγηρίδν καλή. ὑγὸ πῶς 

τον ἡ πυγηρία. αὐτῷ δὲ ᾧ ὁ κεκγηρδῤῳ νγ΄ ὀλέ ϑφϑς, ὦ αὐ τυυδρύχεον αὐτὸν ἐργάζεται ἦν Π 

γέχϑνεν ὄχὶ τῷ Δαῦίδ, μυρίοις ὧν αὐτὸν “υξϑσεδυχησοιν αὐἰϑιζαλῴν κινδευύοις, ε 

λαμισδότερος κὐ ναὶ φησιν, λα πως πὴ τῇ οἰκεία βϑλήσει «ἰδιεπα βῆσοων ὼ ἀπώ- 

λοντο δὶ εἶξον, ᾧ ποί αὐτὸ τῦὸ (ἰμωυέῶν,Ε ἐπί. ΩΣ; ΚῊ ἀδελφώ τῇ Ἰωσήφ. βυδν 

γ0, Ὁ αὐτὸν ποιῆστι δοίΐλον τὸ ̓ὐπολέσαι,αξ μι λρίτων ἀὐρὶ ἐκινδιωυέυσαν. 
ὦ Εἰς δουλείον καὶ Εἰς ϑεύνατον τύγε αὐταῖν «ἰγέστεσε μέρος. ὃ ὃ  Αϑεοσυλώμι χὴν τῆς 39 

τυραννίδος βελόνϑνος Σπολέσαι ( πατέρᾳ, δἰ ζωτης αὐτὸς ἑαλω. 
11 Πεσοιώῶται ἐπ ̓ αὐτῶν: ὀἰνϑραχες πυρ96. πνεῖ ἱ χαταζαλές αὑτοιᾷ. - 

Ο λέ γή᾽ τοιούτον ὅθ ν᾽ χη Α ᾧ αὐτή πονηεία αἰ αφλίραι ὧν κυχλομώζας αὖ 

τίω" μῷν ἣ ̓ζυυτι,ὺ τίου ϑεήλάτον εἰ πποςήσονται ὀργάω. ἀὐιϑραχα ὃ πυρός οὐ... 

ων κ) πῦρ, τίω αἴωλεν λέγη, Φερνδύδο ἱμωείου. πολλαΐχις ἢ ὦ ἐπ᾿ αὐτο τῷ πυρὴν Ψ 
οὔγϑνεν, ὡς ἔχ τῷ Δαϑαν ὶ Κορὲ Αὐειρω, κα ὦ ὅλ Μ κυκλιὠσαίγτων τίω κάμπο 
τίω Βαξυλωνίάν. Ἐν ταλαιπωρίαι, “ μη αἰ νςώσιν. 

Ε Ἡρρφο, ΓΠεσοιῦται, Εἰς βοϑεωώοις, μήποτε ὀμαςῶσῳ. Αλλος, Ἐασευσμένως, αἱν 

μὴ, αὐάφαίέν. κατα ἅ δὰ ῷ ἔνα ὡμάνυτίω τοιοῦτο τί [θη τὸ λέ οῤμϑμονν ὅτως αὐ- . 

ὥν: τὐπύλέσον, ὡςε μιηκέτι αγαςῆναι ᾿ κῦ τὴ  « ἄλλον, ὁτὶ Μ᾿ πὸ ΒΣ τῷ ϑίαρις. ἽΨ» 4 

»» ὅς ὦ »ἐασευσμμένως. .Ν 

1} Ανήρ γλωοσώδηρ υ ̓ χαετάνθεωυ λήσεται Ὠχὶ τῇ τὴς γῆς. Εἰπὸν «ὅδ τίς (5 

γῆς τ γ Θεοῦ, πάλι δείκψυσιν ὅτι ὦ αὖ τὴ ἢ καθ᾽ ἑαυτίω ἡ χαχία ἱκῳφὴ , αἰ αι φλείραι Ὰ 
ἔχον ’ 



Εἰς (δ ρλϑ. Ψάμ. 853 

ἐχονζς. ᾿ μιἰκρὸν Ἀ ὑτόν Εἶδς ποιηείας, Ὁ “πε πετη ἢ τ0) χα γλώδις μὴ χκρατῷ;. 

γλωοσώδη Ν᾽ ογζυϑα, Τ υδραφήν λέγή, Φλύαρνν, Ὁ λοίδορον, ̓ (μμοόρυ υλακ- 
τοιώτα, Τ' Ὁσσὶὲν κιωυὸς ὠμενον φχνκείρδμον. Εἰπὲ Ὁ ; ἀςοτύτυ “ καρπρ. χατϑυ- 

ϑιου, ϑήσετοιί, φησιν, Ἐχὶ τῆς γὴ 7,5. ἄλλος, ὀχ ἐδραεϑήσεται τυτες!, «ἰξεταπήσεται, 

4 κουτενρηθήσες), Ὡἰπολεῖται. ὕτως ὁ τοῦ λοιδόρα καρτὸς πᾶσι πολέμιος, πᾶσιν ἀνδέοπά- 

σιν ἐπαρϑὴς αἱ Φορτικὸς ὁτοιούτος. ὡασερ δξω ὁ μαχρόλυμος καὶ ὦ δχιεικής χαὶ σιγᾶν ἐ- 
πιφαιμϑμος, ἀσφαλὴς ὁ βεξηκώς αὶ πᾶσιν ἔχ! ΣΝ ὕτως ὁ τοιούτος σφαλερϑν μέτεισι 
βίον, μυείοις πϑρταιχόϑεν ἐγθρὺς Ὁχιασώμϑμος, κα ἡ ασοϑ Ὁ ἄλλων τίωὼ ψγὼ ζᾳρατ- 

τῶν τίω ἑαυ φγοὐκ ἀφιεὶς ἐὴ)ὼ ἡσυχία, δλα αὶ ὺ μηδενὸς “ὐοχιλθιεῶτος, μινείοις ϑυρύ- 

10 (οις ᾧ πολεμιὺς ἐνδὸν ἐ ἐπέρων. Αἰδρα. ἀδιχον ἴαχϑὶ , ϑυρθύσει Εἰς ὀχαφ) οὶ. 

"ἊΝ Ουτῷ καὶ Χὴ ἄλλος συφὸς λέγ, "αὐ ϑανοκίαι ἀγδρα αἰγφεύσσιν. ὅρα πάλιν τίω χακίδν 

μι ᾿ηρκοῦσαιν Εἰς οἰ αφ)ρον τῷ ἔχοντος. δρλα “μος ἐ ἕνεχεν ὃ τῆς ὅλεαι ἐϑηκεν ὁ ὄνομα: : 

ἴα. δ ἀφόνκῷν ἴδης γα, κὠν ΜῊ ̓ πραυήχα ἐ ἐβεπεσῃς ἀδιδν ̓ μῃ ᾿ ϑαυῤῥήσηε. Ὁιαὐτη ὼ 

ἢ γα, οἵκ αεὶ ̓Ἰθηιτυγχόμε, στ ὶ ἐυλεωρ᾽ 20 ὃ ΤΩ καν μὴ «λῷ νΟἰάγοιαζαὶ α. ὦ 

15 ϑηρδιόμδια, σϑ᾽οὲ ὅτως ἐν ἀσφαλείᾳ πυγχόμει, κα " μηδέπω ἫΜὋἋ δικτύων ἐγδὸν λοι- 

ται. Κ᾿ ̓Οὐτα τοίνευ μυηδὲ ἐψυχ )ειῤῥείτω ὠδυχᾳ, ρα ἤσσε, ἡ ὺ μηδέπω αλούσα. ὅτε 

δ δήποτε, αἰλώσεται. αἰγὰ βέλει ὧν ἀσφαλείᾳ τῇ), παῦσαι ταύτα σοσήηωνἢ 

πολλὴ Ὡπολαύσῃ τῆς αδείας. γ δηποτεῦ εἰπε, εἰς ἀζεφϑοδαν: ; ὅτι πολλοὶ ἡ Εἰςσω-: 
τηϑλαν ἐγρθεῦησαι, ὡς εἰ ὑ αδα ἫὝὋἋἝοὐποςφύλων, ὡς οἱ "πρα ̓  ἁγίων αἰδρών. δ᾽ ὕχ 

20 (ὦ) πονηροὶ ὁτὸρ αἰ σασὸ τὴς κακίας φηράψωνται, δι᾿ ἐπ᾿ ὠπωλείᾳ ὃ ὁ αἰ αφλορᾷ κα κ) δχρυ 

μὴ ὁ αἶα ποδας τῆς χακίας ἕπεται ζὰὰ τὴς φιάφειας: ; οἰ τίω τῷ διασῦτα Φιλθι- 

ϑοφπίὸν. Εἰ ἰ γὰ β ἐφύλετο δά αἰμδρτθμόντων ὁ ἑκάφον θύϑφως αἰ πυῦ ἡιμωρίθν ἄγειν, 

πρέλδνηρπαιϑη, ω ὦ πλέον μος δΨΨ ὀὐιϑεόπων. 
13 Εγνων {π| ποιήσει Κύρλος πίω κρίσιν Ὦ' Ἱωχῶν ᾧ τίω" δίκην Ἵ πενήτων. 

ΔΣ 14 Πλίω δίκαρι ὀξομολογήσονται τῶ] δόμα τί σύ, καὶ κατοικήσωσιν εὐϑεῖς (ἰὼ τῶ 

“φολσώπῳ συ. 
Αλλος, Παρὸὰ ᾧ πρρησώπῳσν. δυτὶ: ἢ τὸ κατοικήσωσι, Δα αϑμοῦσινῇ ὀτεξη9 λέγᾷ 

υἱ σἱ χωροϑυδιὦτα, αὐγτὶ ὃ τῷ ἔγνων, ἕτερος φησιν, οἰδω,. Ἐπειδὴ Εἶπε, ὅτι ϑηρεύσει, 

ὅτ ΣνποἈϑεώται,χαὶ Οὐκ ἐυθέως δείκψυσι τίω ἡμωεὶὰν ἐπαγϑμϑβίωυ, ἵγα, μηδεὶς 4 

39 ἴα ων παχυτέρων ῥᾳϑυμότεργρ δύ»), ἐ ἐπήγαγε ὃ, ἴδω, δεκψες ὁτί πόῴτως ἔςαι ̓ - 
το. δ »νϑυᾷ [δ Χ: αἰδικουμδύων ὀμεκδίκητα. πἤωχοιρ: ἢ ὠνζυϑα, ἐ ἐνχ «πλώς ὧν πί πι- 

νας καλῷ, δλλα (ὅν σφόδρα (ᾳπενοις, τοις (μωτετειμμένας. (ὐτα ὃ λέγ χα! 
"τὶς  ἀδικυμϑίος τ δα ριυθούμϑμος, ἃ ποις αἰδικοιιυζας σωφρονίζων᾽ ἥα μήτε ὠκῴνοι 

γα, Τῇ  μδιήσει" ἀπαγρρᾶίωσι, μήτε ὅτοι δἰ θ᾽ τίω λίαξολίω ῥαϑυμότερι νων)" ̓γὃ 

35 λϑαζολὴ Εἰς μετόοιλῳ ἀ ἀπε "49 Ὦπρμϑμοντα χαλεπώτερον κολαΐξει᾽ ἡ μαῖλᾳ ὡ- 

ως. Ὡς ὅτι σαύτης Θἰπολαύσοντερ αἰγαλότητος, Οὔκ ὀλον βελτίες. νέης 
σον ὑσῃ τῷ Θεοὺ ἡ ̓φιλάν,ϑορπία, ὁτὸν τὸς αγακειυδῥος αὑτῷ αἱ ανέγηται παίοί κακῶς, 

ᾧ μὴ ̓ὑπεξίμ, τὴ Ἱ μοτόμοίᾳι βελτί ὼ ποίησοιι βυλόμϑνος. πλίω δίκαιοι ὀξομολογήσον! 

[ὴ ὀνόματί συ. ἴξιν, ο λέγη: δ ὁπτρ ὦ γ λύηταί, φησιν, ὠκῷνοι δι ϑοιφήσωσι. καὶ τὸς 6- 

᾿ ὅφ0 πειοὺς ἰδωσιν ἐπυρεαξομδονε αὶ ὼ τοῖς πογηρϑὲς ἐπαιορμδύσε, οὐδ ἀπαιτίσυσιν ἐυθεωύας 
ΥΜ γνορδβων. τὸν γὸ δικαίων μάλιςα, ὃ οἰ πουτὸς κα ἡ ὧν ὧπασιν ἐνχάραςενν. ᾿ κϑι5 

τοικησουσιν ἐυλεῖς (ιω τῶ πσοησωτηῳο συ ττυτίσι, τὴς βουϑείας Ὀπρλαυσοιτερ τῆ πα- 

69ὲ σδ, τίωω ἔννοιαν ἔχοντες τέω αὐδὲ σῦ, ἀεὶ (τ᾿ σδγτες, συ τϊύποτε ἡὐποήσοται. ὑπερ 
Ομιγίοι,ἴοπλ.:. Οςεςς α᾽ 



Ῥω ἢ κι 

φ» ,0δ. , 

ἐγ Ἂς 

844 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
ὼ ΗΝ ὥσσέποτι δυααφρνοῦσιν, οὐ ϑέποτε μέμνψον" τοῖς γοολδμοις. τ» δ ὧνχς 

ἀπερα τρέπῆν, το γνώμης αἀκλινς, μὴ ̓ ἀπτατῷ ᾧ δεασότίω ἐυθιιας. δ͵θ ἡὶ Παύ. 

λος ἐλεγδ᾽ Μεροιεῦγέ, ὼ λάνϑερπε, σύ τις ΕἾ ὁ  ἀγταιποχρινόμδιορ. τωθεῷ, μὴ "ἐφ 

πλασμαὰ Ἷ πλαΐσαντι, τί με ἐποίησας ϑτω; ζοιυυ των τοίνειν ὼ ἡμεῖς δῳ πϑρυτὸς τὰ εἰ. 

Ὧν τίων δ γωμοσιούζευ, δ 'ᾶὩρ ἀπτλῤτων ἐμρσρισοιωῦτες τῷ Θεῷ, οὐ αὐτι κα ἫΝ 9 

ἡ ἐυγσράτία ἢ ἡ πσξεσκιφύησις, γεν ᾧ ἀεὶ, αὶ εἰς (ὧν αἰώνας ὅνωὼ αἰώνων. Αμάν. 

μα μ. τ ΚΥΡΙΕ, ἘΚΈΚΡΑΞΑ ΠΡΟΣ ΣΕ, ΕΙΣΑ- 
κυσον μϑ,ασολοας τὴ Φωνῇ τὴς δεήστως μῦ. 

ιο 
“ Οὐτὰ τῷ Ὁ ψάγμοῦ αι βήματου ἀπόρτες, ὡς Εἰπεὺν, ἰ ἰσωσι, χαὶ 

' ζω πάσης ἡλικίας Δἰατολοῦσι γαλλοτερ" Ὁ ἀρίνοιὰν “ἢ ΙΝ 

Εἰρημδύων ἀγνοθσι. ὁπτερ Ἡ μικρὸν εἰς χατηγϑοίας λόγον, ὃ ταῦ 

ἐχαφίδυ ἡμέσφιν «αλλονζῷις χαὶ ΧΩ σύμιατος ζᾳ βήματα ρϑ9.- 

Ἢ φέρννζας, μὴ ζητῆσαι ΤὙΜ νοημαίτων τίω διωωύαμω Με γαποχεμ κς 
: 7 7 Φ ϑύων ζοῖς ρὴ ρλάκφισιν. Δ ὺ ὕδωρ “δ Ἴις 9 υγὲς ᾧ καϑαρὸν ὁρωΐν 

οὔκ αὖ αναρριτο μὴ πορσελλεῖν καὶ ἀψα  , καὶ πιῴν, χαὶ Εἰς λειιϑέμα τις (μυελὸς 
Εἰσιων σύ ἀν ᾿αἰασομείνειε μὴ "συλλέξας τι ὟΜ αὐνϑέων ἀξίϑεν᾽ ὑμεῖς ὃ ὀκοεῦ- χρὴ 

τὴς ἡλικίας Εἰς ἐσχυτον γῆρας Τϑτον μϑλετώντες ῷ ψαλμόν Αἰϑταλήτε, Ι͂ βΆ- Σ 

ματα Εἰδυτεὲς μόνον, χαὶ ᾿ «ἴϑακα νοϑε ϑησοιυρῷ (μμεσκιασμένῳ, χαὶ βα λόϊ!-.19 

ΤΙΟῪ αἰξιφέρετε ἐ ἐστ φργισμένον, ἡ σὲ οἰ ασὸ πολυκοραγμμοσεύηρ αὐδωξιύϑη τς 

μαλεῖν τί πυτε 651 Ὁ λε ἐλῤρϑμον, Οὔκ ἐζήτησεν, Οὐκ ἡρθυνησε. καίτοι σσοὶ ἐχᾷό! 
ς ἱπεῖν, Ὧι σαφὴς τίς ὧν ο ψαλμὸς πὸμᾷε Εἰςὺ ὑοῦ ἡγατπρᾷ Οὔ ἀφῆκε ζητῆήσοι ἃ 

“Ὁ χείρως χείρονα Ὁ ὙΡ ὅφην αἀσαφὺὴς ᾧ ἱ ἱκαψὸρ διεγειθ ἱερι( μη σφόδρα χαϑεύδεν- 

ας͵ μαιλλον 3 ἡ ῷ καϑούδεντα. ᾳ, ΝΥ 691 ὃ, μὴ ὀκχλίῃς τίω κ δίου με: εἰς λν 2:4 

29ες πορηφίας: ; αἰ 5. Ὁ, πειδούσει με ϑίχϑιος ὧν ἐλέει, ὸ ἐλέρξω με: ὦ ο χὰ τῦτ,, ἐς 

“πί μοι, Οὔκ ἐς! πϑρτὸς ζόφυ ζοφωδεζερον: ὃ , ὅτι εἶν ᾧ ἡ πσξόσευγῃ μα ον ται, δὐδικί- 

ἐς αὐ ἿΜ. ι κουτεπογησοῦν ἐθυϑνα πέτρας (Ὀ κριταὶ αὐ. ΔΛ ὁ ὀμκθς ποσύτων ὄντων «΄-. 
σαφών, ὦ ὡασερ τινα; ;ῳϑέο) ασλαῖς τ ϑατρέλουσιν (ᾧ πολλοί. δολ' να μή ἡ τίω χατη- 

,ϑολὸὰν ὅχι πλεῖον ἐχιτείνοντες φορτικὸν ῷ λϑηϑν ὀργασωῖϑα, Φέρε δὴ “σοὺς τίω! ἐν 9 
ρέμυδν “ΜΕ ἰρηνϑμων βαδίσωρϑι. λα “πο σέ πῶ ̓ἀχριξείας. οὐὐὶ »δ «- 

“πλώς οἵ οἶμαι Φῷ ψαλμὸντῦ τῦτον τοταῦθαι ΩΝ ζχ πατέρων καιθ᾽ ἐκρίφην ἑασέραν λέ- 

πίοϑαι, συυὶὲ ὅζω τίω μίδω λέξιν τίωὼ λέχϑυσαν,ἐηϑδσις ἣῬ χειρῶν μὰ θυσία ἐαπερινη" 

ἐπεὶ ὺ ἄλλοι ψαλμοὶ ζιτίω ἔγρυσι τίω λέξιν" ὥαπερ ὦκῴνος ὁ λέγων ̓ Ἐασίρᾳς υἱ 
φέρ Ἢ μεσημίθοίας διηγήσομαι ᾧ ἐπαήελώὠ καὶ πάλιν, Σὴ ὅδ ἡ ἡμιξᾳ ρὸ σή 6θἼν μξ 3 

Ω πάλν τὸ Ἑασέρᾳς αὐλιοϑήσεται κλαυθμὸς, ἡ Εἰς τὸ δὶ ὶ αἴδρίασιςκὶ Ὁ πολλοιᾷ αἱ 

δδορι τίς ψαλμους ὕγηιτηδείοις τὶ χαιρῷ᾽ τὴς ἑαυέρε" σὰ Σ ἀζῳ τοτουρίω υ( 4αλ- 

μὸν ἐτύπωσων (ᾧ πατέρερ, ΔΛ ὡς τι Φαρμάκον σωτηξλον, » ὃ αὐ ρδρτημιαίτανχαϑείρσιι 

«ὐνομολύτησειν λέγειϑαι ἥα ὁσαιαῇῷ α {7 ̓ ὐϑοςριθω θα δύ σλου τὸ μμήκοις τῆς ἡμέρμή, 

ἊΣ ἀγρρᾷ ἢ οὖν οἰκία, καὶ ὅπου δήποτε “ἱστείφοντες, ζωτα ἐλθόντες Εἰ τίω ἑαυίο 
δα δα τὴς ἐπῳδὰς ζωΐπτης ἰποδυσώκθα τῆς πνϑυματικῆς. φαρμιακον »Σ ἤδη. 

“πλύτων τούτων ν ἀμαιρεΐικον. τοιούτος 621 ᾧ ὁ ἑωϑινὲς ψαλμός. σειν γοῤκωλυαιο ον 

βεαχεῖ κακείνου ἐχημγηοϑέωαι. Ὧν πϑϑονγὺ λϑααῆει (ὃ «αοῬο( Θεὼ, ὸ δεπίο 

ω 



Εἰς (ὃ μμι. Ῥάγω. ὟΣ 
γρλαιτ με "τί ἡ ψυχίω," ὼ στρόδρα πυρώσας ̓  πολλῆς ἐμπλήσας ᾿δφροσιμύηρη τέ ῥάγαπ η; ͵ 

ὑὔλγεν ὅτως ἀφίησι ποντελϑ, "Ἴδωρδν ὃ ἡ πϑλεν οὐ θχεται ὶ πἰ δ διδούσχει ἡ ἡμᾶς. Ο Θευ9, Ἵ , 

β ̓ θιὸ ὁΘεός μον, τοῦς σε ̓ὀρθρίζω, ἐδιψησέ στε ἢ ἐυχι, ,»". ὁρᾷς πὼς πεπυρωμδε ης δὲρ ᾿ς. 

γυσί ψυχῆς βῆ ματα; ἔγθου 5 ἀγάπη Θεού, πόρτο οἴχεται πὶ πονηραὶ ἔνδω μή, μηΘ:. 

μαι, ς οὐ, ὠὐζωϑα αἰαϑρτημιαίτων" λήθη, κα "κακὴν αἱαίρέσις. ὅτως πν ῷ α αὐγίῳ ὠφϑίω, 01}, 

τϑ ἰδεῖν τίω διωύαμὺ σου τὰ τίου δῦξαν σου. ὶ ὅφῃν ὃ ὕὅτως; ; “ τὸ πόλου, Φησι, τὕτου, . 

μῷ τὴς ἀγάπης ζύτης, ὧφε ἰδεῖν σῷ τίω δυξὸμ, ζὼ πὸ ταχοῦ πῆς γῆ γῆς 661 ἰδεὴ. δυο Ι 

τ ἵνα μὴ "ῷ ὧν χερσίν ἀφέντες, "(ἢ αὔξεργον ἐπεισουγοίγωμϑῳ, φἰθαπέμψαιτε «ἡ Ἦν 

᾿ ἀἰκροατέωυ Εἰςτα αχαβὸ ὠκείνου ̓ Εἰρηνϑῥα, ΤΜ σσεϑχειμδων γέ γανώ ἄβα. τ δέ φ᾽ 

μἔμιρ, το σιν (ὗε Ὁ Κύεκε, ἐκέκραξα πσεὲς σὲ, Ε ἰσείχουσόν μιν. 1[ λέγης." 124) ὁκός κξ 
εἰκουαϑέωαι αξιος, καὶ Ὀ Τυτίω της αἰτίδν δὐλογϑν αὐφυοϑέώαι : σζκοιὼ μέγα ος 

Φωνων χεία μεωῦ, χα τόνον ἐχόντων. δλλ᾽ οὖρε ἂὺ ἔχοι τῶτο  Ἅθγ9ν. ΠΝ ἡμῶν τὴν ὁ δι 
κρόφωνου,ἢ ὃ ἰαφόφωνος χα ̓ βρχϑδυϊλ ὠδσῦς; ὅόχί τοιοῦτος ζω ̓ Μωύσνς,ὶ πόρτων͵ μάν. 

ψ λον ἠκούετο: ; ὅχί ́ πλέον πότων Φ Ἰουδαῦοι ἔρθων ; ;᾿ Φλ᾽ Οὐν ἐπένθυσεν αἱνττὴν 1: 

15 δεήσεσιν οΘέος. τὸ )γὺ μέγα Φωγῆσαι ὼ μέκρον, φύσεως! ὅ61 πλεονόζημα χα ἐλ «-- 
τωμα᾿ ζωταῦ ἣ ὅτε αἰχρύεοϑαι το τὐδανϑύεοϑαι ποιεῖ " ὅτε »δέ ἐγκωμίων, ὅτε ἀφ- 

. τηρρρηκκοτων ἀξια. πολλὰ, γὺ ΤὮ] τὰ Τὴ, φυτεως “πλἈεονεκίημεύτων καὶ μκιαρϑῖς “δέσ 

ἐφ. ὐχὶ χαλθς ὦ 7 , δύειδὴς καὶ μέλρα ὙΜ βορρύχων αὑτῶν Θἰλκεΐ . ἡ φίματος ἢ τ ι 

ὥραν 0  Αθεοσαλωμι « δέ; ὀυχὶ φαλακρὸς δ Ἑ λιοσαίοθ, ὡς χαὶ ὶ σκωπῆξοϑει ΤΣ 

᾿ 2ο ἦν παιδίων; ̓αλλ ̓ συτῖα ευτε ὀκείνονἡ ὥρᾳ ὠφέλησεν ̓ ουτε τούτον ἡ Ή ; ἀμορφία “πὸ ζ εἰ 

" θλαψα. χρη "τί λέγω ἢ ἰγφόφωνοι ἢ ̓βεαδύγλωοσον ἡ ; ὁπουγέ χαὶ σι “ὧν ἤκούετο ὁ Μωὺύ-- 

υϑὴὰ σΥό, χαὶ μηδὲ φλιήο μϑμη ἡ Αὐνα. Ἰουδαίοις ὃ ὃ ἀλελόμϑρος δ' ὁ" Χοιοὺς ἐλελν, ἐδὺ 

πληϑιούητι τίω δέησιν, Οὐκ Εἐσαικουσομαι ὑμδν. τ δὼ ἐδ λέτι, ὀκέχρᾳξα τος 
σὲ, Ε ἰσοίκουσέν μου ; κρφυγέω οὐνζριϑα, τίω ἐνδὸν φησὶν, (ὼ ᾿ )καρόῖα ἐτικῖον ἡ Ἵ πεπῦ-- 

μὴ Ὸς ἃς ρωμδϑρνὶ ἡ δδένοια, ἡ ̓((μυτυτειμμένη, ζὼ ὃ ἡ Μωυύσὴς βον! ἠκούετο, ὥασερ ὮΝ ο “φωναῖν 

πάσαν τίω δεωύαμειν ἀντακενοῖ, ουτῶ καὶ ὁ ὁ καρδίᾳ βοοΐν πίώτοι τον νοι "συφρέφει. τοιαύ-- 

ἡδπαν, τίωω ὀΐζυ κρῳ, υγάυ ζυτεῖ, ὁ Θεός, τιωὺσυφρέφουσοιν 1 'καρδῖδν, τίω οὐκ ἐώσοιν λᾶσ- 

μᾶεϑαι [ὐ δὐακλάοϑ ϑαι] τὸν αλλοτα. ὀυ μόνον ᾿ χεπυγάν ζιαύτέω ζητεῖ , ὧλ- 

λαοὶ ᾧ Ὁ “πσοὲς αὐτὸν ἔὄὔχεοϑαι. Εἰαὶ 7.» πολλοὶ, οἱ ἐφήχασι ὥ , ὁν βοώσι 3 ἢ 

10 ἴμτς ὧν Θεὸν, αὐλλὰ (ᾷ μδὺ χείλη πσοὺς ὧν Θεὸν βοῖ καὶ Ὁ ὄνομα τοῦ Θεού αἷϑε- 
φέρει,η: 4) . φχένοια, σε οδέγος ἐπαιοϑοίεται ζ.}} λεγϑυϑρων. ὁζιούτορ ου χραζοηκάν μεγαλα 

βοά,. τοιοῦτος Ουὐεῖὶ αρλο ἢ (Θεὸ δχε) καν δυχῇ σδὸς αὐτὸν ἀὔχεοϑαι. δλ᾿ ἐἰχ, ὁ 

Μωὺσιοὺ ὅτως, δλλ ἐζόα καὶ Ὁ ἠκοῦφη, διϑὺ οἶδα τῷ Θεού βοας πξῆς μὲ αἰκουᾳ. 

μόνον ἢ βοών, ἀλλὰ τὴ σιγῶν ἤνυσεν ὧπερ ἤϑελεν, ἀξων οἰδνλών ἑ ἑαυτὸν τοῦ αἰκούεοί. 

45 Εἰ: Ν ᾿βέλειῃ ἡ αἰ μϑοτωλους ὀκλονίς ἰδὲν Αὐχομδίοις κα Ω αἰνύογζᾳς ὃ κράζονζας βιεγοίλρ, ! 

ὅρϑι Ἐ πύρνίω τίω σιγὴ ἢ (ραΐσαιν᾽ ὃ ἰορφι Τ' τελωγζω Ὡστὸ διε διχαιοθέτοι μόνης. τοιαῦ-- 

τίω »»» κραυγάρ καὶ ἡ (ὖντ ποιεῖται 89 αὶ λέγ, Κυρμε,ὠκέκρξα τεῦ. σὲ, Εἰσακυ- | 
σύν ψμαὰ ὼ 4 τ αἰχουοϑέεθαι αξιοῖ. - τῶ χέχρ μαι Με κσϑὲς σέ, ὅρα ἡ ἀλ- Ἱ 

᾿ λίωυ ηροτέωυ θύχις. αὶ ἰγὸ Ὁ σὸ τὸ ἀπουδοιως ἐνχεοϑπῃ ἀξιο ἀἰκουοϑέωαι, ἀλλα χφ] 

40 ὧν τϑτοιαύτίω “ὐϑαςῆσαι τίω ἐυχέω, ὧςε ἀξίλν ἐξ ἐρ δ ἀἰχριμιήτωι ὀφλευλ δα! ἐ ἐ- 
ἡἰπιυλῃ, χείνων. ποία, δὲ ὅφ1ν" αὕτη ; στὸν μή χα ̓ φϑροΐν ρὲ ἔυγηται, ὁτὸμ μὴ αἰ πλύτυ ν᾿ 

χα] πλεονεξίας, ὑτὸμ μὴ ων διιυακείας χαὶ δόξης, μηδὲ ταῦ ἅνος τὰ δγκήρων γὺ- | 

τῶν, ἰλλ᾽ (αὐ ΟΜ ἀκηρφτων χαὶ ἀθανάτων ἐκείνων. Ζητεῖτο γὸ τίου βασιλείαν τοῦ Ματθιειλγ; 

Ὁ γίοι, τοη. τ. ὥςες 2 Θεού, 
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Θεού, φησι, ἡ ζωῦτω πλύτα σϑϑςεϑησει) ὑμῶν. οὖν τῳ κεκραμαι με πος σέ, ἃ. 

ράς πος βελε" αὶ ἡμῶς μ᾿ ἀσουδὴς καλῴν, μ(Τ' ασϑοϑυμίας. ᾧ Ὁ 6 Αἰ αθολος 
τότε μάλιςα ἐφεδρώμει. ὯΝ ΟἿΣ οἷδὲν Ὁ μιδγεφον ΟσΓᾺον ἡ 80 δ, ὦ, καὶ αἱ μδοτωλοὶ 
ὦμϑν ἡ χρτησυμιμένοι, κιος μ᾿ ἀκριβείας καὶ κτ' «ἦν' τῷ Θεοδνόμωοες "βδύηθρϑμοι αὐύο-.- χνξέμῳ 
μϑν μιγαάλα, τότε" ἐμξαάλλειν ἐασούδουκεν Εἰς ῥαϑυμίαν ᾧ λογισμούς " ὀψακινᾷ, ὡς: 5 αν 
αἰχάρπτς ποῆσαι ἡμᾶς ἰπὸ τὴς θύγις απελϑεῖν, δ[9 δεῖ ζωῦτα Εἰδυζῳς Ἐχεπιχί. ᾿ 
εν ἀστῶν τίω ηριετέρν ασουδέμ, ὰ μυηδέποτε κατ᾽ ἐϑρών δ χεοϑοι, δὰ ὧν ἀ. νὼ 
ποούλυς μεμεϊα. ἢ γὸ ὠκᾷνοι μυοία παϑέντες δεινα, Εἶτα Εἰς δεσμωτιήδλον ἐμπρ.. 
σόντες, ᾧ δ αὐδὶ δμ ἐ αὐτῶν αἰσπσονϑβοντες χίγδγωυον, Εἰς δυχέω κουταιφευλθντες ἔλε- 

2.9), Ἐπιδὶ ἔχὶ ζις ἀπειλοὶς «ὑνὖὃὝμ. ἃ ἀμ; ζωτα μὴ καταρραζξον αὐςᾶν" ἡ Θἰπέκ.. 19 

“ΈΜΟΥ, ἐλέχϑν, ὁ πολλοὶ πολλαΐχις ἐπαρωμϑνοι λέγϑυσιν ἢ ἀδακκός. λα αι ΤΩ δὸς τοῖς 

δούλοις σὰ μΤ πδρησίας λαλῷ (ὃ λόχονσυ. πώς, αὶ τίν ἔὅϑπτῳ » ἐν ᾧ ὩστοκΊειναι 
«ἂν Ἐχιξκλεύονζμ ; ἐν τῳ ἀφϑυΐσαι καὶ πϑνωλε,ϑρίᾳ τοθοιδοόνωμ ἐδοι κῶς. δλλαὶ 
στοὗς; ἐν τω σημεῖα, ἢ πέροιτα “ποιᾷν ὁζρ τῷ αἰγίψ παιδὸς σν Ιησῷ. Εἶδες ἐυγζω φι- 
λοσοφίας. γέμϑσοιν,ὺ κα τοσαῤνῆῃ δὲειγα συσδμίλν αἰτοίῦΐσαν δ ἐϑρών τἰμωρίδν δλλ᾽ 13 

ὅτω ζ αὐ ἔτι ζώντις ᾧ ὀμιπρέοντες᾽ ὁ Στεῴόλνος ἢ δἰτοβρήγνυοϑαι μέλλων “ὃ πα- 
οϑύσης ζωῆς, θ᾿ μόνον Φὐυὲν αὐΐοις κουεὶν ἡτῆσεν, αἰλλα αὶ «διὸ λιϑείξοντους ὸ αὐαιοφιοῶ- 
(ᾳς ασουδάζει δίῳ τὴς ἐυχὰς ὑζουρπαάσαι τὴς ὀργὰς τὺς θὲ τὴ α μδοτία, ζῳυτη, χαὶ 
φησι, Μὴ φήσης ἀύζοῖς τίω αἱ μδδοτίλυ ζω τίων. νος δέω ἐβ Εἶεν συτνώμως ἄξιοι, ποί. 
ας ἢ δἰπολογίας, (ὦ) κτὶ τῶν ἐϑρων ἐυγθϑροι ; πῶς δ᾽ δρ ἡὶ Τιαύτη ἐκϑοϑτίῃ ἐυχὴ, Ὁ 10 

ἐπενθυτίας τοῖς τῷ (Θεοδνόμοις" λύα φέρη} Ὁ (μὴ δὴ τοιούγον μυγδὲν λέγωμϑν. ὁ γ)γὸ αἰαγνν 
δὲ μόνον οὔκ ἐυχεοῖ, δεῖ χν' ΟΜ ἐϑραν, αἰλλα αὶ τίωυ ὀρ ἀμ" ἀγαιρῷν τίοὐ χατ᾽ αυτών. χα 
δ,9 φησι, Βεέλομαι ὡδν αὐδρας «σϑεσεύχεο οὖ πϑρτὶ τόττῳ, ἐπαίροντας ὁσίας χεῖρας 

χωθὶς ὀργῆς ὼ ϑχζμλογισμοί τατές!, καὶ ἐὀγθρους ἔχης, σξεσον τί ὀργώύ ὼ ὥτω ασϑϑσ- 

ϑι τω δεασότη. κα μὴ μόνον δζρυ τῷ φύ ματος μηδὲν Εἴπης κρυτ᾽ " αὐτί, αἰλλαὶ καὶ τίωρ 35 1». εὐ, 
ὄζανοιαν ἀπαλλαΐξον τῷ ἰού. ἀν ζιαύτη ἡ ἐυχὴ ἡ, ν ΜΖ’ αὐουδὴς χολῆς ῷ Θεὸν, χαὶ 

τρὶν ἢ τελέσαι τίν ἐυχέμυ αἰκκοϑήσρ. τϑ! καὶ αὑτὸς αἰτῇ λέγων, σόϑογες τὴ φωνὴ τῆς 
δεήσεως μὰ ὧν τῷ κεκρ α μαι με πσϑϑς σέ. "ἡ ΜΝ αὐτοῦ το Θεοί ἕδη αἰ αυόόεσις λέ- 

οϑύσει, ἘτΙ λάλοιώτος σα ἐρω, ἰδὸυ “ὔλειμι. » Κατδϑιωϑήτω ἡ κσοϑσευχή 

μ5, ὡς ϑυμία μα ογωπιον συ. πο τ49 

Ετοδος, “Ταξϑήτω ἤ “σδεσευχῇ (ϑ, ὡς θυμίαμα ἐμιασοϑαϑεν συ. ἄλλος, Ἐπι- χιπχϑιε 

μϑιϑήτω. Ἐπαρσις ἦν χειρῶν μι ϑυσία, ἑ «περανή. 

Αἴλλος, Δαΐοον ἑασέρᾳας. [ὑτερος, ΓΠρϑστροροὲ ἑασερινή, Τὶ διδείξαι βελθρδνος 
ἡμᾶς ὁ πσοϑφήτης, αὐϑ ὶὶ ϑυσίας ἑασεδλνῆς ὀζχα λέγε .}» δύο βωμοὶ τ παλᾳιὸν ἡσοιν᾽ εἷς 
δὰ στὸ χαλκοῦ κι τεσκθυασμένος, ὅτερος Ἁ γουσῦς. ἡὸ δ πθῴδημος " «καδὸν “ϑ- 35 ; 

κέϊμϑμος τοῖς ἱερείοισλοῖς τῷ πλήθους πλωτὸς "Ὁ οὖ τοῖς ἀδύτοις αἰπέκειτο ᾧ τ χατα- 
πετίβομιώτος ἔγδὸν. μάλλον 5 ὥςε σουφέςεροι Μμέαϊς ζοὰ λέχϑμδνα ἡμὲν,εἰς τχίω ᾧ 
λόθλϑν αἰγατεῖν πειραισύβθα. ναὸς ἣν ωρὰ ἴσδαίοις τὸ παλαιὸν, τεοσωροίχυντῶ δὴ “ἢ. 

γῶν τὸ μῆκος, τὸ ἃ πλάτος Εἴκοσι, τοίτο τοῦ μύχϑις δέκα, ἀφελὼν πήχεις ἀπύλοιεν 
ἔγδὸν δίῳ τοὐχατωπετάσματος, χαὶ τὸ ὠπειλημμϑμον ὠκαιλεῖηο ἅγια, ἁγίων ἡ ὁ ὃ 49 
ἔξω ἰκαλέάτο ἁγια. μένον. . ὦ χρυσῷ πόμτα κατελοίμπετο, “νὲς ἢ) χαὶ τίω δὸ- 

κὸν ὡκείνζων τίου αὔω “γουσήλσιτον ἐλεέγρν Εἶναι. οὐζαῦϑα ὁ. Φρχιερεῖς μϑνος Εἰση-: 
εἰ ἁστουξ τῷ ογιαὐτού. ὠκᾷ αὶ αὶ κιξωτὸς ἔχειηο, ἡ ζᾳ χερϑυθίμι: ὁκῇ ἡ ὁβωμὸς Εἰἷςη- 

χε! 



Εἰς ᾧδρμ. Ῥλμ. 847 

ΧΕΙ ὁ χρυσοῖς, ἔνα ῶ λυμιατήειον ν ἀνε σεφφέρετο, Εἰς Φυύενν ε' ἕτερον ν ηϑβεσκὀνασμένος, 

αλλ ἡ (τϑϑς ὧ θυμίαμα μόνον. τῦτο ἣ ἐγίνετο ἁπαῖξ τῷ ὠμαυζ. ."} ῷ ναῷ δωυ τωΐξ ἐ- 

ζωο ᾿ λάλχοις ἰὼ ὑβωμὸς, καὶ ἡ χαθ᾽ ἐκούφην ὁασέραν ἐφέρετο αἰμνψὸς ἀ χρυτεχαίέτο, ὁ κα. 

λᾷτο ϑυσία ἐαστεμνή. (ὦ γβὰ ἐωθυνή, αὶ Ἂ δὲς τὴς ἡμέρρις Εἰς ναῦν ῷ βωμῶν καίοοἷ, 
4. ἔδει ἐκτὸς Μὰ ὠλλὼν ν ἱερείων δΨ οἶδα τῷ λαοῦ πιποϑσειχϑιϑβων. τϑτο Ὁ τοῖς ἰφ ἱερδῦσιν 

μ᾿" Ἰθηήπεγμα κα Ὁ! νόμος ζω, [ὼ4]" οἰζ72εν ὦ ΩΣ ἐαυδμ,' δτὸμ μηδεὶς πσεϑσέφερεν, ἐν ἐ- 

» ωϑινὸ ᾧ ἐγα ἐασεφινὸν ἀμνὸν καταϑύειν κα αὶ καταχαίενν' ᾧ ἡ (ὦ ὀκαλφιοϑυσία ἑασεεα- 
γὴ, ἡ ἢ ἑωλινή. τϑτο δὲ αἰσποῦ τῷ Θεοῦ μενομοϑέτητο γένεαϑαι, δηλοιοῦτος 9 ̓ γ,10-- 

μϑύν, τί δηδινεκῶς αὐτὸν δεεαπιάεοῦ, λαυν ΣΡ αϑῴης καὶ αὶ τελθυτώσης ἡμέραις. αὐτὴ 

μμι ἴο ζίνωυ ἡ ϑυσία, θύσοθσδεκτος (ὦ ἀεὶ, ( ὧδ "οῦ μα Ὁ Οιϑτον" " ὃ δὲ ταῦ αἰαϑρτημί- 
δὴ } τῶν ποτὲ Φ " βϑυο σδέκτο ζω, ποτέ Οζι θυ ασέϑσδειτον, ὐπὸ τῆς ἡζκλέστως. ἦν 

πσφερόντων. κσϑὸς Φρετίω ἡ ἢ κοικίαν τῦτο χαχεῖνο γηνόμϑυον. ὑπερ δ ὐχ'αας 
αϑοτημιαίτων ὁ ἑτέρων πσδϑσεφέρετο, ΑΛ ἱ δ ἱορφυργίαρ γόμωος ζωῶ ὶ ϑεροπείας Φσπος,πϑύ.- 

τῶς ἐυχαρόσδεκτον ζω. αἰξιοι Οννιω ὗν! ἕυτω “)νέοϑαι αὑτιῖ τίω ἐυγίω, ὡς ὀκᾷνο τὸ 

ὑἕμμ 9 "οῦμα Ὁ συθϑεμιᾳ κηλίδι τῷ ωροσοίχρντος μολιμινόμϑμον, ως ὠκῴνοτο ὀῥϑυμίαμα τὸ κα. 

2ειρϑν τεὺ ὦγιον. ΩΣ "τοῦ αξιοιώ, παιδεύει χαϑευροὶς ἡμᾶς ποιφα ῖ ( ἐ ἐυχας ὦ ὠυ.- 

δες. Οιούτον γὸ ἡ ϑικαιο( γύη, ὦ ὠὡάσερ δίωυ ἡ αμϑρτία δυσώδης. δ9.ὺ τίω δυσωδίαν 
αὑτῆς αὐϑαδολαν αὑτὸς (ὗν: ̓ἔλενν" ὅτ αἱ αὐομίαι μὰ χύενν τίω κεφαλὴν μα νὰ 
ὡσεὶ Φορτίον οἰ βαρὺ ἐθδαυριωύγησαιν ἐ ἐπ᾿ ἐμὲ πσξλσωξ σαν κα ἡ ἐσαίγτησοιν Θ ἀϑλωπές 

80 μι. ὥασερ δΐωυ τὸ ϑυἱα μα ἡ καθ᾽ ἑαυτό Ὁ: καλὸν Φ ἐυαΐδερ, ὅτου ο μαίλιςα Ἐχιδείκο 

΄ νυ.) τέωυ ἐνωδίδν,ὑτὸμ ὁ ὁμελήσῃ τῶΐ πυρί ὅτω δὴ ὦ ἡ ἐυχή, κουλή ὥ ὺ καθ᾽ ἑαυτίω, 

κριλλίων Ὁ. ἡ ἐνωδὲςερφι “ἱ “νῦ, ὑτὸρ μ᾽ ϑερμηρὺ ϑ ζεουσης Ὑυχῆς αϑαφέρηται, ὑτὸν »- 

μιαπήξιον ἢ ̓ ψυχα δέπας χ πῦρ αγανωη στφοϑρον. συοὴ τὸ ϑυμίαμα τὴς ἐλάρας 

᾿νθης. μή ̓αὐεϑὰναφϑείσης ἐπετίϑετο, ἡ ΡΨ ὀυϑράκων Μὴ δζρισιοιόμων. τῦτο ἡ σὺ Ἐχὶ ἢ 

25 διρνοίας ποίησον. ππξότερον αἴανον αὑτίω τῇ Ὑ περθυμίᾳ, ἡ ἡ τότε χητϑὴ τίω ἐυχίω 
ἐυχεται Ὅνιω τίω ἅ Α  ἐυγόω ἐυτύ )νέϑαι ὦ ὡς ϑυμία ρα, τίω ἣ ) ἔπϑρουν 1} τὰκ: ὡρ 
ουσίδυ ἑασἐρανζω᾽ ἀμιφότερᾳ δ. ἐμωρόσδιιται. πῶς σὶ ἂν γ ρει τῦτο; εἰ ἀμφό- 

, τέρᾳ εὐ χαᾳϑαραὶ, εἰ αἰμφότερᾳ ἐἰη ἀμωμᾳ, ἥτε γλωῆα Ὁ αἱ χείρερ' αἱ ἃ ̓ πλέρια. 

ξίας ἀ αὐῤπαγῆς ὀκκεκαιϑευραδῥαι, ἡ ἡ ὃ ὁ πονηραῖν ὁ ῥημάτων ἠλθυθερωμόβε. ὧι ὠασερ ΝᾺ 
᾿ς 30 ὃ ϑυμιατήειον σϑσδν ε ἔχειν ἀκααιρτον γ0 Σλ ἢ πῦρ ἢ θυμίαμα, ἅτω Ὁ Τ Ἐγλώτο 

τάμ' 'μὴ πσοφίρειν κερηλιδωρδύον βῆμα, ΩΝ ̓ἡἀγεω( Ἰωω ἐ δὐφημίαν᾽ ὅτω ὁ Οἱ 

χα ὅκό ϑυμιατήελον γένεεϑα!. ἔξω τοίνεωυ λυμιατήξμον σῷ τὸ φύμα, τὸ σχόπει μὴ κόρα 

"δὴ "ἢ ̓λυμιατήειον ἐμιπλήσῃ. πιούτοι δ) οἱ μα) αἰάγρα, «φγεγῇ νϑινοι ἡ ῥακαθαρτω ῥήματοι. ὦ 

ὥνος ἔνεκεν Οὐχ εἶπεν, ἑωϑθινή,᾿ ΟἽ ἔσαν ἐν: ; ἐμοὶ ̓ λ ᾿ ἀδιαφόρως εἰρθαῖ, τ 60 δοκεῖ. ὦ ὸ γὃ 

γεννῳ. 15 Εἰ Εὖπεν ἐωλινι ὃ ὁ αἰξέεργϑον ἡρωτήσει α, δρορὲ ἐγνέχεν Οὔκ Εἶπεν ἑασεριζ; Οἰ δέ 
τῆὰ ἀρ" Ὀἰπολυκεγρα μόνως βύλοιτο αἰχούωιν, ὁ ἡ ἃ ᾿ ἑωλινὴ λὐαμοει τίω ἐασφεανω, ἥ 

᾿" ἢ ἐασερανὴ ἡ μομένη τίω ερφυργίδυ ἐπληρωσε,ὺ Οὐκ ἐςιν ατελεεέρα πως ἔτι τῆς ἡμό- 

Θφς λϑιτῦν ἡ λαπρεία, αἰλλαΐ χα αἰπηρτίοϑεκὶ [ τέλος ἐλοίδεν. ἀλλα ὃ τ [βεέλεται ἡ ὙΜ 

χεραῖν ἡὔκζωσις οἰ ον τῇ ῃ δυχη: ̓ 2,4, πολλάς πονηρίαι Δ 9. κονοιοῦται αὗται, οἷογ “΄“πλη- 

40 γαῖ, φόνοις, ,αὐὐπαγορ,πλεοκξίαρ, ὁ δὲ αὑτὸ δ. δ τῶτο κελέυνλ θα αὐ λϑατεί, 

λαμ εγὴ ἴα ὴ τῆς δύχης Δἰφονα, δεσμὸς αὐταὶς φυτὰ τῆς χαικίας, ἣν ̓ἀπαγαΐγῃ τῆς πογηρίαρ᾽ 

ἵνα, ὅτων μέλλῃς ἀρπαζενὴ ἡ πλεονεκτεῖν ἡ τυτήενε ἐτορον, ϑα μψηοϑεὶς δ τί ζωζε μόλν 
Μή λει δῤτὶ (μων ϑρων “σοϑς (Ὁ Θεὸν πέμπειν, χαὶ ̓ Αἰ σ᾽ τύτων τίω ϑυσίδν ! ̓αὐαπέμ- 

Οἰιεγίοὔο τοίη, 1. ῶςςος 3 ᾿ς πε 
-.«-“ὦ 



88 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

πεῖν ἐκείνου τέωὐ πνϑυματικὴν, μιὴ κωταιογουύῃς αὐζοὰ καὶ οἰ πϑΝρησιαΐφους ἐργαΐσῃ τῇ 
δἰ ϑνονία τῆς πονήρϑις ἐργασίας. καίϑαιρέ τοίνιυ αὐ ἐλεημοσιών, φιλαν,ϑο5πία, 

παϑόςα σία, δεομένων, χαὶ ὅτως αὐτὶ Εἰς θυχίω «τι. εἰ γὺ " λύϊαοις αὐτοὺς Οὐκ ἴχ- χιώρω 
πέπεις εἰς ἐνγίωὺ ἐπαίρεοϑαι, πολλῷ μάλλον αἱ μδοτήμασιν οὐκ ἐν εἴης δίκαιος ὐῳῷ Ἢ 
μιαίνειν, Εἰ Ω ἔλοιῆον δεδοιχας, πολλῷ μᾶλλον ὡ μεῖζον φοίξον. Υ̓γὴ "δὰ ὀυίσῆοις 4 χ 

χερσὶ πρϑσεύχε ΑἿ, ὐ τοσῦτον τὸ ὠτοπον᾿ [οὶ Ἀ χαϊαρρυπθυϑείσας αὐ μυοΐοις αἰεἴν. 

τήμασι αχοοσοίγειν, τῦτο πολλίεὺ Φέρει τίωυ ὀργά. πῷτο αὶ Ἐχὶ φύματος ἢ Ὑλωῆης 
λογιζω θα, ἡ ἀἴξατον αὑτὸ τῇ πανπείᾳ τηφφεῶτες, ὅτω τίωὐ ασοϑσευχέω προϑσάγω- 
μϑν. Εἰ γὺ γχευσῶν τίς σκθῦος ἔχων οὐκ δν ἕλοι Εἰς ἄτιμον αὐτῷ “γρύσοιοϑαι 

χϑνίαν δοὺ ΩΣ πολύτιμον τὰς ὕλης, πολλῷ μᾶλλον ὦ χρυσοῦ ᾧ εδογδρίτε τιμιώτερα 10 

σύματα ἔχοντες, Οὔκ ἀν Εἴημνδν δίκαιοι ταὶς ἀγαιθνοωύτοις αὐταὶ κα]αρρυπαίνειν αἰ- 

οῤῥημοσιιώαις ᾧ λοιδοοίαις ᾧ ὑξρεσιν. Γύρι ἐν χαλκῷ πὐϑϑσαίγής βωμῷ ὃ ϑυμια-᾿ 
τήρμον, συν ἐν γουσῷ, δλλ᾿ ὦ τιμιωτέρῳ τούτυ, ἐν ναῷ πγθυματικῷ, " ὀκείγῳ ὁ κάρη 
γ ἀφψυ ςἘκυλη, ον ΟΝ ἢ ὁΘεὸς οὐοικεῖ, ᾧ μέλος ΕἾ τῷ Χολτοδ ἃ σώμα. ΧΑ 

3 Θοὐ, Κύριε, φυλακίω τοὶ φυμαΐι μου. Παροικα λέσας τὸν δι ασυτίω τις 
αἰχϑυαϑέυναι αντυ τίου" δχίωὰ θυπαοϑσδεκ)ον νέωϑαι, ὅροι ποίλυ πσοοσεγει κορϑὶ- 

τίωυ ἀτησιν, ποίαν ἱκετηοίλν. κὶ "ὺ Εἶπε, δὺς μοι ον μκατου, δὺς μοι διμας ΩΝ 

αὐ, ϑοϑέποις, δὸς μοι κρῳτῆσαι “ν ϑρών, δὸς μοι γτο δια" ΠΥ οὲν τ ύτων᾽ δλλαὶ πόρτα 
ἀφεὶς Ἰχὶ τῆς γῆς ἐρρίφϑαν,αἰτεῖ προ οὶ τὰ Θεού ζωῦτα, ὦ αὐραὶ ἃ Θεού οὐτεῖν δίχαιον. 

τκηκν Ω υ, ἐδ, φησιν, αἰαϑητοὶ αἰτεῖν » δὲῖ ζ ν᾿ μάτοῳ δέ᾽ ὡς ὁϊαχωὼς λέγων, Εαῤ διῷ μοι το χιεδιμένν 

Κύριος ἄρτον φαγεῖν ἱμιύτιον αὐἰξι ληέοϑαι ̓ ὡς ὀΧοιτος ἐκέλθυσῳν βὕχεοϑαι λέ- 

οϑγζῷε, τὸν ἄρτον ἡ μδῇι τὸν δ χτούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον ᾿ ἀσϑ πϑμτων ζᾳ πνώματικα" ὃ 

δὰ ἡ αὐτὸς ποιᾷ λέγων, )υδ, Κύριε, φυλακζωυ τω φυματί μα. Εἶδες (πώεσιν; Εἶδες 
" σοφίλν , ποθεν ἄρχεται τῆς ὠὐτήσεως; πο Τῷ μεγίτου “δν κατορθω μοίτων ,. ᾧ ὁπὸμ.- χρνδβα 

τῶν αἰτιὸν ὅ81 δ καικϑΐν αἰ μελούνϑμον, " ὡασερ ἢ ἀγαϑὰν ατουδαζομϑμον (αὶ "ὃ μνοία 15 χὰ 

κακοὶ τῆς Ὑλωῆης ἡ θὐκολία ἐργάζεται, ὥασερ δίω ζῳ ἀγαϑο ἡ ἀσφάλεια. ὡασερ 

δίζυ δυσὲν οφελος οἰκίας, αὶ πόλεως, ὦ τειχῶν, δ πυλών,ν ϑυρων δ. μὴ σιν (Ὁ φυλῴτ- 

τοντες, ὸ Εἶδοτες πότε (ζ κλοίειν, πότε 5 ὀμοίτειν δεῖ ὅτως σϑ᾽εἴξ γλωῆης ὀφελος Οὐδ 
σύματος, αν μειὴ λογισμεὸς ἡ τέω κλ εἶσιν καὶ τίωυ ἀμοιξιν μ(Τ' ἀἰκριξείας ὸ πολλὰς τῆς ὕχι- 

ΣΗρ κηθ, φήμης ἐχιτετφαμμένος, αὶ Εἰδὼς τίνα ὦ ὠκφέρεν δεῖ, ἄνα ὃ) ἔγδὸν κατέ χέν, Ου Ὁ- 19 
Ματϑωθωα, σῶτοι »δν, Φήσιν, ἔπεσον πὸ μαχαβφοις,,σοι οὐπὸ γλώοσης, ἡ ὁ Χολσος᾽ Ου (αὶ Εἶσ- 

ἐρχόμϑυα εἰς σύμα χοίνοὶ τὸν ἀν, ϑοο πον, δλλα ἃ ὠνπορϑυόμϑνα στὸ πὸ φύμα- 

Χρρικηκη, ρς, ια πάλιν ἕτερος, Ποίησον τω φόμιι τί συ ϑύφοιν ὼ μοχλόν. ὅπ 5 ὅδ, σφοδρά 

δύσκφλον δ᾽ οδν ὃ πράγμα, καὶ δύ χαὶ πυόϑεῖϑησι, ᾧὶ τὸν Θεὸν Εἰς τίω συμμαχίαν 
Σηρκβ. ζρτίω καλεῖ" μᾶλλον ὃ αὶ ὠκῆνος τὸ αὐΐῷ τῷτο αἰνίῆεται, ὡς στὸν λέγῃ, Τίς δώσει 15 

Ἰλὶ Μ χειλέων μὰ σφοαγίδα πϑρούρχον: δύ μα γὺ ὁ Ὁ δέ έμδΕ ἰσφέρεν( 9 δὲ 
ὁ οὐσίᾳ ξει αγϑϑςαίγμλατος αὐ τέθεικε λέγων, ποίησον ϑύραν ἢ μοχλϑι) δὲ1 ὃ ὦ τίω 

αὶ Ἐ Θεοῦ συμμαχίϑω κὀηφν, ἷνα ὁ ἡ ἡματέρφι ατουδὰ Εἰς ἔρχον Ἄρη ),.φυλόῆωμδν 
τοίνιωυ Ὁ φύ μα δεϊινεκῶς,κλιᾷν αὐτῷ: λογισμὸν Ἐχιτιϑέντες, ἐχ ἵνα, διηνεκῶς ἡ κεκλεισ 
νον, δλλ᾿ ἵνα, κτὶ χα ον Δμοίγη:) Τ' αυοϑσήχοντοι ἔς! ̓ὸ ὅτε σιγὴ μάλλον ὠφέλησε λθ»" 49 

λιᾶς ὡασερ καὶ λᾳλιαὶ μᾶλλον σιγῆς. δζρὰ δὴ Ἔτο ἡ ὁ Οφωταῦς ἐκᾷνος ἔλογε᾽ Καιο9ς ἢ 
“ ἣ νι 1Ὺ ν 2 ᾿ Ἔ Ω " ΕΝ ᾿ «νὰν Δ 

σιγησοι! ἡ χα!ο9ς Ὁ λόλησο εἰ γὸ ὄζρ παντὸς δρεώσϑαι ἔδει, δὲς ἐν ἐλμον ϑύρφι" εἰ ἡ δια, 
αὐνῶς κεχλφαϊ, ἐγχοίω, οὐ ἔδει φυλακῆς. ὦ Ν᾽ κεκλεισμένον “ ἀὐ τίς φυλόξειεν; ἀλ- 

᾿ λῳ 

Ἂ δίηην 
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δ ΤΡ ϑυρκᾷ φυλάανὴ, ἦα ,χαιρῷ Ἰηπτηδείῳ ἔχαςα ἐργαζω θα. ἕτερος δ Φ»- 
ι δὶ, Ζυνγϑν καὶ φαιϑμὸν. ποίησαι τῇ δευτῷ γλωῆι,᾿ σλείογα, ἀχρίδειαν ὠπωΨ, γα ΜΗ ἘΣ 

[! μένον ὀκφέρωμϑῳ ῥ ΡΥ ματα ἃ 'δεῖ, λα αὶ μ᾽ τῆς πϑϑσηκϑυδὴς ἀχφιξείας φαθμίζον-- 

τεῦ,ος δ. Εἴποι τιφρ διερθυνώρϑμοι, εἰ "Ὁ Ἐχὶ ἱ γξυσν τὸ ποιοδιδν ὁ ὕλης Ὥστλ- 

5 λυμδύης, πολλῷ μάλλον ἘΧὲ ῥημκούτων ποιῷν δεῖ, ὡςε μιηδὲν ὑφερᾷ,, ἢ αἰδικῆθυεν. 8} χαί 
Μ τς Φησι, Μὴ κωλύσῃς λόγον ω καιρῷ (ῷτηρίας. ᾿ ΕἾδες υϑιοϑν ὀξόδου. ἕτερος Χ) ϑ4-- Σορ.δικοι 

᾽ν δ᾽ γῆς λέγων, φησίν, Εἰ ἐς! σοι λθ)»6, Ὀἰποχρίϑητί μοι" εἰ ἢ μή, ἐζω ἡ χείρ συ ἔχ 

φέμκα τ συ ἡ παλιν», πλεονάζων ἐν λόγῳ μισηδησες} νἀ Ἀρείοσων ἀὐθρωπος ἰποκρύτηων 
᾿ μωνρίδῳ αὐ ἀγθρωπος Ὡἰποκρύπῆων Ὁ εχ σοφίαν αὐἷ ἤκασας λόγϑν, «να ποϑεινέτω σοῖ 

1 ϑαβσει, ὦ μοῖσι ρήξά καὶ δ᾽ πάλιν, ἰστὸ τσοοσάστα λόγυ ὠδινήσει μώρϑ, ὡς πὸ “αρλσωπου 
βρέφους ἢ 1 ΤΠ κΊ]ουσει. εἶ τῶ Ἂ ΜΎ μέξξου,λαϊλησοννεανίσκε,Ε γείία σϑ! μόλις δες ἐαν 

ῥπήῳ ἐπερωτηϑῆς, κεφαλαίωσον Ο, ὀλίηϑιρ πολλα. πολλῆς »ὰ» χρεία "δοκιμασίας δῇ λ.- 

γσμών, ὦ ὠφε τὴ ἡ ὀἰξυσίᾳ τῆς γλώῆης μῷῷ πολλῆς χεχρλοϑαι τὴς ἀσφαλείας. δῥ “᾽ 

πὰλιν ἐλελρ, ιν ἐλ ἐγχοονὸ οὐχ ἔςιν ὡραῖος αὶ ἐς! τίς σιγώνμ, δνεσχόμϑμος σοφίς ἡ 
"5 οὶ δὴ μόνον σιγᾶν δὲ! » φκηεοῖ, δὐχαίρως,δρλα ἐ τῷ ̓ πολλῆς ΤῊς χάελτος. δίϑ χα! 
Παύλος ἔλελν, Ο λόγϑό ὑμδυ" πόρτοτε ὧν χάριτι, ὥλατι ἠρτυμῆος, Εἰδέναι σῶς δεῖ Κολ δι, 

ὑμᾶς ἐν ἐκάς᾽ῳ Ὀὐποχρίνεαϊι,. οὐννόησον ὅτι αὐτοῖς! Ὁ μέλος, δὲ ὃ ὁ ὁμιλούμϑν τως Θεῷ, 

μὴ... δ δ τίω θὐφημίαν ἀβαφέρορδν. τῷ» ἔς! Ὁ μέλος, δὲ ἃ ὁ τίωυ φολκίϑυ ϑυσίλυ " “ἰπῦο 

δὲ εηλλῖθα. ἰσαισι (ὦ πιςοὶ ὦ λεγϑώῦμον. δ [9 ὦ κατη)ϑείας α'ἰπόσης αὐτὸ καϑευρν ΜῈ) 

20 χρῇ, ἢ λϑιδορλας καὶ ὺ αἰακφολογίας Ἂ ὺ συκοφανήας. καὶ ἀσελγής τις λογισμός ὀκθια- 
ὅν , δσοπνίγν αἱ αὐτὸν ἐγδὸν ἡ μὴ ἐαν Εἰς ἰς ῥήματα ἐκφέρει, καν ν μρροψυχία" τις 

κ᾿ ἀὐποδυαυετῷ! σε πο Ῥασκί(υαζη, ἡ ζωύτίω " να ναίειν τίω ἐζου, Ὁ ἀσφαλῆ 
οὐρανέ ἔχεν ἡ ἀχρίοη ἡ τίω Φυλοκίω, ᾧ τὰ πονηθᾳ βυλθύματα,͵ μήτε ἐὰν τἰκἼεαϑαι, ἢ 

μκ, ἠκύμϑμα Ὡἰποπνίγήν ἐγδὸν, καὶ Χ) “ λύαϊξηραίνειν τίω ῥίζαν. ζυιιαὐύτίωυ Εἰχς φυλακίων ὁ 

Σ1ως, δ[ σ᾽ Τότ δυδὲν δξιωεγκχερι ρμᾷ ἀπηχέο,δλλν Ὡπ πλέον ἐσίγα" ὁτὲ ἢ κ φν-. 

ξαοϑαι ἔδει δῆς τίω γοιναϊκα, ἐφϑεγξατοΐζᾳ φιλοσοφίας γέμοντα βήμθτο, τ δ) 

δὲ; Τ᾿ φλέγίε αϑα! μόνον, ὁτὸν σιγῆς ζῷ λέγρμϑνα χρυσιιστερα ἢ. “6 τϑηο κ) ̓ Χει- 

ξὺς ἐλεγε, Πὸν μα Ἔἠρ.9ν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν Φῷ αὐίξιοφποι, δωσώσιν Ν ο εἰστ λό.-- Ματθυβλρ, 

39. ἡ ὁ Παύλος, Λόνϑε σοιπσξὶς ὧκ τῷ κύματος υμδα μὴ ὀκπορξυέαϑω. “σὡς δ᾽ Ἐρ.2.)8. 

30 ἢ μοιτο ἀσφαλὴς αὕτη ἡ ἐϑύρρυκ Ω ἡ φυλακὴ αἰκριξῆς, ἀκύσον ἑτέρα λέχϑντος" Πάσα. Σρρθ.κ, 

διηγησίς συ ἔξω οὖ νόμῳ ὑψίςου. ἐδὼ Ὑ παιδαϑῇς͵ μηδὲν «εῆο λαλεῖν, λα δ 

πλωτὸς τῇ ΤΜϑηίων γραφῶν διηγήσει πειχίζη συ ὃ τίω ὀχϑνοιδν ἡ τὸ σόμα, ἀδαίμαν- 
τὸ ἔξαι ἀἰσφαλεφέοα ἡ Φυλοκή. καὶ χὰ πολλαὶ ὁδοὶ απωλείας δζᾳ Ἔ σϑματος' οἦον, 
ὅτὸρ πῷ αἰχφολογν, ὁτὸν δὐτξαπελεῦν), στὸν κενοδὸξῇ, στὴν μεγαλαυχν, ὡς ὁ Φαει- 

39 σαῖορ, ὃς ἐπεὶ οὐκ ἔοα ϑύραν Ἰχὶ τῷ σοματος, πόρτα ὀξεχύϑη ζῳ ἐγδὸν δ ὀλίγαν βη- 

μεύτων. διῥ ὺ, ὦ ὡασερ οἰκία αἰύρωτος, οἶκ ἰρώύσαις καταοεῖν (1) ϑϑηστιυοὲν Τ' ὐγαπο- 
ΤΥ κείμϑρον, αἰ,ϑρϑον ἔγρετο πένης. σχόπει μοι ἀλλο δ: ̓μεγαλπρροίδμ σπολλύνϑμον 

ὁμοίως, Βῖπε »»», Φησιν, ἐπάνω ἴα! ἀφρωνπ τϑ  ὠρφυο ϑηήσω (δ νρϑνον μι. Ἰνδοοι Ἠσ. ,δ. ,γὶ 

᾿ ἀχὸ ἐφήδεεϑαι πῖς τῷ πλησίον κακοῖς, γιοῦ ὦ ακουύσιν, δὐθ' ὧν Εἶπας θῦνε, ἐυγε, 
ΩΝ [9 γέγργοεῦ ὡς ζοὰ λοιπα ἔϑνη ἰσρᾳηλ΄" γε ἢ ̓ ὀειδίζ ον) 2.9 Ὁ ἰπύδυαπετειν κ' Ὁ λέγῳν, 
ἡλίραν, Πα; ποιωῖν ποπηρόν, "καλὸς ἐνώπιον Κυείου, αὑτὸς ὧν αἀὐζις ϑυδύχησε,ὺ ἡ ἡμεῖς μαιχρι- ΝΑ, βζι 
» οἰξζομϑν δλλοτρίυε ἀλοιχθδομοιωῦται ποιοιύτερ ἀνομήματα. ζύκ ἰδ ζωτα γέγρα- 

᾿ αι ἐν βίφδλῳ; ἕτεξϑι δχο᾽" ρηύσμον, ὡς Φησι Παύλος᾽ μηδὲ ̓ χϑηύζωϑυ καϑως {ι- 

νέφ 



Ἑξοδι «δια, 

1εκ 4, 

Αὐὔλκια γ. 

Ψ"» λ β. .β, 

Γενκηικ. 

Τωώϑκγ. 
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Μκ,9. “«μἴ, 

86ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΕΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 

γες αὐ ΜΨΜ ἐρῤγίυσαν,ἡ ἀπώλοντο αοὸ τῷ ὀλοιϑρϑυτοῦ χαὶ πῦτε ἐχργίυσοιν τότε ἔλεν»η, 
Ἐξηγατες ἡμᾶς δοτοκ)εῖναι οὖν τῇ ἐρήμῳ," Βαὶ τὸ μκὴ δὴ μνήματα ον Αἰγυτήῳ; ἔτερϑι 
ΜΆ] 1) ᾿ Ι ι 1} Ἀν δ! , Ω)] Ι 
ὃ ὅζου. πτδιαν, καϑουπτερ Φησῖν, ἐφαν»ν ᾧ ἐπιον, ὁ αγέφησον παίξεν. ἄλλοι δζρα. χοὸς 

λοιδορίας στᾶς ὁ λέγων, φησὶ, τω ἀδελφῷ αὐτί μωρὲ, ἔγοηος ἔςαι τῇ κρίσει. ᾧ ἕτεροι 5 
τύτων πλείοις δὲ ἄλλα ἰπώλοντο, μι φυλόάξαντες ζὰ ἑαυ) σύματα. Εἰ3 βύλε 
αὶ οἰπὺ σιγῆς αἰκούσοι αἰκαὶρα Ὡἰστολλυμῦμους τιναὶς, ἐγώ σοι δείξω. ἐαν γ᾽ μὴ “ἡ. ἀφείς. 

λής, Φησὶ, τω λαῷ, ὑκῴνος μδῤ" Οἰποθανάται τῇ αἰ μδρτία αὐτεῖ" τὸ ὃ αἷμκα αὐτοί ἐκ τὶς ἴρύρως 
χείρϑς σα ὀκζητήσω. ἄλλος ἐκ τῷ αἰδχμκρίτως τισὶ λέπεϑτι ᾧ (ὺ ἐμπιςευϑώπαι "ἢ 

ὠκχεῖν. μὴ δῶτε γδ, φησι, τὰ για τοῖς κυσὶ, μηδὲ ρίψητε (ὅν: μὐδγαοίζω ὑμδμθέμι. το 

«Ὀδϑοϑεν ἿΜ γϑίρων. ἄλλος ἐκ τϑ πιλᾶν Ι δ9 Φησιν, δαὶ υμῷν ὡ πλωνγτές, σΤὶ κλαύ- 

σετε. Εἶδες ποὺς ἀἰπόλλυσι φόμια τόρφι ὸ τταἷς σώξει φῦμα Ὡιστὸ ΜΝ οὐδυτίων. ΕἾ. 
δὲς ᾧ φαφασαῖον “δἰ πολλύμϑμον δὲ αὐτο, ὅροι. τὸν τελ᾿ωγίωυ σωϑέντοι δὲ αὐτῶ Εἶδες τὸν 

μεέγαλήγϑουν βαψθαρϑν δίκζω δόντα » ὅρφι τὸν δίχαιον μετοκαζοντο  λέρεντα, ὀγώ εἰ. 
μι ἢ Ἢ «αὐσυδὺς οἰδὲς τὸν ἐφηδόυϑιον ἐγκα λούμϑρον ὑκολαζόμϑμον τόρφ, δ (ἰμαληϑιώ-Ἅ Ι5 

τα σωζομδνον Δὸς μοί, φησι, τὸ σημεῖον ἔχ ἴᾳ πτϑόσωπα φιναζο;τῶν καὶ ὀδγυνωνϑμων, 

διο ἢ Παῦλος ἔλεγε,χαίρειν κ᾽ χοιοϑντων κα Κλναίειν κ᾽ κλιαιόγτων. εἰ ἢ μυηδὲν ἕτερον 
δυιυάσοι, Φνσιν, κὶ μικρὸν τθη0 Ε ἰσοίσεις, ᾧ αἰλγϑεῦτι Ὁ (μα λγῆσαι. Εἶδες () γε- 
λωώντω αϑρζιύῳ τ δαϑιδόμδνον ; δρϑι ᾧ πενδομωτα πο οικλύσεως Ὡσλαύοντοι. μα- 

χαίθλοι Ὁ, φυσιν, (ὦ πενβειώτες, ὅτι αὐοὶ τ ακλν ϑύσον"). Εἶδες ὧν ὠποδυασε- 10 

ποιώζιξχολαζονϑρας σαι τἂν: δ. σρατοιιυζῷς σωξουδῥες. θύλογητὸς Εἶ, Κύριε, χαὶ 

αἰνέσω Ὁ φιομοί συ, ὅτι δίχαιος ΕἾ ἐχὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησοις ἡμῖν. ᾧ μετ᾽ ὀλίγα, πλῥτω δ. 
σα ἐπήγαγες ἡμῖν, ἐν ἀληθινὴ χρίσει ἐποίησας. ὠκᾷνοι ἔλεγϑν,πτᾶς ποιαίν πονηρϑν, 'χα- χοαὶν 
λὸς εὐγώπιον Κυοίν ᾿ ὕὅτοι ἀπεναντίας, Καϑαρθς ὁ 4 ϑόμμὸς συ, τοῦ μὴ ὁρᾶν πονηροί . 

ὀκῴοι ἐμαχαφλζον δνλοτοίες, ὅτι αὐοικοδὸ μοιῶται ποιρεῶτες ὀῥομή ματα " ὅπ ἄν ις 

«ἰσὸ Θεούβονθιυνϑμας᾽ Μαχαεμός, φησιν, ὁλαΐς, δ Κύριος ὁ Θεὸς αἰστν,, ὼ παλιν, μὴ 

πὐδαζήλου ο᾽ ποιηρθυουϑμοις, μηδὲ ζελού ὥν ποιοιυΐζωις τίω ὀμομίδν. Εἶδε (ὧν 

αἰγίυς ὦ ἑτέρϑις χρ)οαινοιώζας, ἢ αἰΐφιυς ἰαἰδετοέπῆος οἰ» τοῖς πττιξφισμοῖς " μένονζρ! χυωβη 
ἀχϑυσονϑιο τοῦ Ιακως λέχϑντος, Εδμ διῷ μοι Κύρλος αὐῤτον φαγεῖν, ἡ ἱμαίζιον αὐδέ- 

(ῳλέοϑαι᾿ ὁ τῷ Αὔρφανε, Οὐ μη λοίδω Φτὸ σί δἰ ασταρτία ἕως σφφαιρωτὴρ9ς ὑ- 10 
ποδὴ ματος, καὶ ζυίχια ὃ ἡ γεώνη αἰ αφλείρεοϑαι ἔμελλε, ἢ ὁ λιμὸς ἐπέχειρο, σὐοδὲν ἐφϑ ες 
ἕξω τ ἀἰπηχές᾽ χαὶ ὅτε ὁ παῖς Εἶπε, παΐτερ, ἰδοὺ ζὰ ξυλαᾳ καὶ τὸ πῦρ,ποΐ ὦ παοόξατυ; "ἥμ 
δρφι πῶς μ᾿ δχτοικείας ἢ φιλοσόφῳ « ϑνοίας “οἰποκρίνεται ὶ λέγει, ὄψεται ἑαυτῷ ὁ 
Θεὸς ατοόξατον, τέκνον, " ὅτε (ποὺ τὴς φύσεως ὅτε οἰ πὸ τὴς συμπαϑείας ἤχιςρά- χὰ πῦπῷ 

᾿ νι δ ι , ἽΝ, ἀἷ» “ ' ὟᾺ ἥ ήω Φεις τοϑϑς ἴῳ τὸ παιδὸς ρήμμαιτοι, μόνο: “ζι9ς μόνον ὦ ἐποιᾷηο, στο μοαιλίιςα καὶ ὠπτού ως ἐμ ἡκὴ 
πόλου σφοδρότερον αὐατήεεϑαι Ε-ἰκὸς ἣν. ἕνα γὸ (μή τις Εἶπ, ὅτι ἐτέρφυς αἰδούμϑμος ἀϊ μα 
Οὐχ ἐπένϑησε, χωφλοϑεὶς αὐττἷἶὭ χαὶ μόνος ὧν, ἔδειξε τῆς Φιλοσοφίας Τ᾿ ζγγον. Εἶδες ὧν μώντῤ το 

αἱ αὶ γέλωτος »λαζομθύσς; ὅσοι (θν' δ᾽ οϑρήνων ᾧ νηφειών σωζομδῥος, (ὦν Ννευΐζε μὴ τ 
[νοήσει] εἶδες τοὺς “9 λοιδορίας τικιφρϑυμδῥες; σκόπει τὸς δὲ θυφημίον μιαϑν ὃ αρ ἢ 
λαμολύονζᾳ. Οἱ ἐυλογῶν σε δ. λογημϑῥος ἢ ὀχαταρωμϑρός σε ἐπικατάρατος. Εὐλθοο 
γεῖτε τοὺς διωκονζᾳς ὑμᾶς, δ χεοδυ αἰσοῷ Ἔ ἐπηρεαζ ἐγτῶν ὑμᾶς, ὅπως ϑρνοὃς ὅμοιοι 
τῷ παΐδος ὑμδμ τῷ ἐν τοῖς θρᾳνοις. ὁρὰς δι ὅτε χεχλᾷοϑαι δὲῖ δὲ ὁλῦ, ὅτε αἰεῳ θῇ 

γωι εἰς πόρτα, να εἰδέναι ᾧ χα! 69} ἑκαίσου. ζωῶτα Ἂ ὁ πυροφήτης εἰδὼς Φησί, 

Θού Κύριε, φυλακήν τῷ φόματί μεν, ἢ ϑύραν αἰδιοχὴς θὲ (ἡ χείλη μιν. 



Εἰς ᾧ μκ. Ψάμ. 8όι 

,) Τίς δ ἐὺ ὅλύοιτο φυλακὴ ἄλλη, ἢ λογισμὸς " φοξερως ἐφεζως, μ(ς μ(' χεῖρας ἔχω; τὸ 

πὺρτὸ ὁ μέλλον καιτοιχαϑειν τοῖς ; αἰπλως ῷ φῦ, μα καγρημθμας: ; τϑν ςῆσον πυλώρϑν καὶ 

φύλφκα, ἀπειλοιῶτοι ῷ (ἰωειδῦτι, ὲ οὐθῆέποτι λμοίξει τίω ϑυρφιν Φυτίω ἄχαρωρ, 

ΔΛ εἰς καιθῦν Ὁ 6 ΧῚ κέρδει ταὶ βιυφίοις ἀγαλες. 89 χδ ὡς ὑλεγε διαὶ πϑυτὸς μιμψή- Σερζολα, 

φσχϑυΐζὰ ἐ ἐλατά συ, ἡ Εἰς ᾧ αἰούνα κὶ [μὴ αἰμδδτης. Εἶδες πώς καὶ γέ τϑτον ἐπέζησε 1' 

λογισμὸν ; ἐγὼ ἢ ̓  φοξερώτερνν ἐ ὑποίησει αὐτὸν, ὐχὶ- τῇ τολθυτῇ μόνον, διλλα καὶ Ὄ ΔΤ Υ̓ 

πιλϑυτίω, Εἰπὼ αὐτὸν "μ᾽ χεῖφοις ἔχειν. αὐ τῦτο ἤ, οὐδ τρήϑύσεται τι πονηρϑὶ ον τῇ 

ἰφνοίᾳ. κῷ τότε ὑ ὅτεφον αὐταῖ τ ϑασεσον ῷ λέγϑνιοι, ὅτι πλωτὸς ῥήματος τὲ 

λθλϑν᾽ ὀἸἰσοδώσεις φῳ τὴ ἡμέρᾳ, χρίσεως. οὐνόησον ὅτι ὦ ἢ ϑαγατος οὐτεύεν Θἰσυλϑεν. Εἰ 

1ο δ) μὴ ; διελύθη " γωυὴ πτθῆς ῷ ὀφιν ὀκῴνα ἁ ἁ ̓ 'διελέβθη, Εἰ μη “δοσήκατο ζο ῥ ρῆ- 

ματα, Οζι αν » ἐδέξατο τίω βλαίοίω, οὐκ ἐν ἐδωχε τω ̓λὐϑρὶ, οὔκ δ ἐφωδν ὠκῴος. 

ὸ ὥυτα λέγω, . ἐγλαΐῆανὶ Χὺ σόμα αἰτιωρϑμος, ἀπανε, αἰλλαὶ πίω ἃ ἄχαιφον αὐ χερῖ- 

σιν, ἢ ρα ῥαϑυμίδυ γένεται χ] ὃ λνγισμοῦ. ἐστ ἢ ἄλλη ὁδὸς ἀπωλείας αἱ] 9 σύμαι- 

τος γίνονϑμη, ὁτὸμ φιλήματα ιαἰα,ρα! ἡ ὁ αἰκϑίλειρτοι, στὸν δυλερο κα ἀ ὑπουλα. ἡ το- 
15 τοῖς 29) Φυλήν. τοιούτον φίλημα ἰώ δ “ν 1ὐδα, δόλου γέμον. αλλ Ὁ τῷ Πάυλου 

Ὀυιούτον, ᾧ ᾧ φιλῷ αἰλλήοις ὀκέλδυσε,λ ἐγών" Αασαίσοιοϑε ἄλληλοις ῳ φιλήματι «- βιΚορ ιγιιθ, 

γίῳ ̓ ὥασερο σϑο ὁ Δαζιδιῶ ποὶς Ὁ ἰωναλαιν, αλλά ἄγων ὦ σεμνὸν ᾧ γνησίας αἰγά.- Πιαξκιλζ, 

πὴ γέμων' οἷον ἦν Χ, ἜΣ Τχιπεσέγτων ᾧ ῷ τῷ Παύλου ταχίλῳ ἣν καταφιλθιοταν αὖ-- 

τὸν. δ τῦτο Φησι,)ού, Κυεμει φυλακὴν ᾧ φύματί μα ὦ ϑύξαν ὄχ, αἰπλλαύς θόρον, δα 

10 περιοχῆς ἐπαγα γων, ὦσε «ἰξκέχῳ ( πὸρ ὑῥἀσφαλίζεςζ, ἐς! ἕτερον Εἶδος ἀπω- 

. λείας ΓΝ γλωῆης, τὸ , λέγ, δ αἰ πῦτο; Εἰς ἡ πότ ; δζε Ὑϑτὸ χαϑουτ]ουῦνος ὁ ὃ 

Παῦλος δῥ' ϑτω φλεγί μϑῴων ἀαϊδισκέπίως, ϑμοιωώγε ὡς ἀν, ϑοϑπε, συ τίς εἶ εἰ ὁ αὐτο-᾿ 

ποχρινόμϑμυος ἃ Φ Θεῶ; "5 σοκώ Ὁ. δὲ! ̓φροίηειν μόνον, ̓ διλαὶ νὰ κ; ὀζούνοιδν ΣᾺ τὸ σοματος. 

δ|9: Ὁ, ἐς ἐλέπ᾽ Τίς δώσει Ἐχὶ τῷ νογμιαζος, Ὁ μαιςίγας, ἵνα, φτοῖς ἢ ἀγνογμασί Σηρικγιβιὶ 

ὃς μ' μι Φείσωνται : ; διοὺ ἡ ὁ Χολτὸς ἔγδυϑεν αὐζῶν: λμαιρεῖ Ι(ν' πονηρϑῖς ̓ λογισμους λέγων, 

ὁ ἐμολέψας γωνακὶ ποδὸς Ὁ ὕχιθυμήσαι ἤδὴ ἐμοίχσεν αὑτίω. ὁρᾷς πῶς Οὐκ α.- 

φίησι βλαςῆσοι, στοῖδ ΦΡ: γἕω "λας ᾧ, ςχκ Ἐλιϑυμίαν,ς ςέκ ὀργάώ: ; ΩΝ [) ὀργιζό- 

αϑμὸς, φησι, τῷ ἀδελφῷ, εἰ ἔνοχος ἐξα! Εἰς τίω γέενναν Τ' πύρϑ. κε μικρὸν 3, ἃ πὸ μὴ 

πολλὰ ἡ φϑεγίε ολα, Εἰς ἀσφάλειαν. δ|9 φησιν, Ἐκ πολυλογίας ζῶν ὀκφϑύξη αἰδὸ.- 

30 τίαρ" Φειδῦόμϑιος ὃ ἢ χρλ ἔων, γοῆφνν ἔστι. 

4 Μὴ ἐκκλίνης τίω καρδιὸμ μα Εἰς λϑηϑὲς πονηρίας, τῷ ̓ πσοὐφασίξεϑα ἃ τὴϑ9- 

Φασεις ὡ» αἰεδρϊαι». 

Αἴλλος, Μη τ οοιτρένης τίω καρδιαν μ' εἰ λόγϑες πονηρθρ, οὐνοᾷ ὐνοίας Ὁ α- 

νάμενίρ, Τί δήποτε ογνδυζιδν τίω (ξνέ ἐποιήσα», ἢ σσξϑτερον “ἰδὲ σόμιοιτος αἰ 4λε- 

τ θές, τότε Ἐχὶ πῶωὼ καρδιδν ἄλϑῳ; ; ἐχ ἀπλώς, σε ὼ ὡς ἔτυχε, τϑτο ποιεῖ. κοιϑοί τῇ 

ΣΝ » ὁχὶ δισμώ ἣν ΡΜ βυλομδμων" ὀκφυπεῖν, ἔργον πρεγηη)ϑυρϑμῆ ΦΥ Ὀχιμέλειάρ 
ὧδ ἔχοντες ποιοιωται πσϑοκαταλαθάν τῷ δεσμωτηρίου ζε λύρα, ὁ τῦτο πόρτες ἐάϑου.-. 

Πρριμι. 

' δακασι, καντϑτο λύνται,ὃ λειπόαϑρον ἀὐδιόρϑωτιν" ὅτω δὴ ἡ εὖτ ὧπ' ἐνζῦϑα ποιᾷ, ὦ 

δὲ ὧν δ αδαινφ: Ἴ τὸ μονονουχὶ λέει" ἐσώσοιν αὴ 1ϑύφαι κεχλ εισμεέναι, ἡ ἡ (Ὁ πονηροὶ λογισ-: 

40 μοὶ ἱζαχέως “ειρωϑήσονται., ὄχ τῷ σεν τέω δ ἡ συγγωρέϊ ἔξωθεν  σελϑόμ- 

ἄμ, ὑτδὼ πορηφσὺ, αὐγαιαιτα, ἐ ῥίζαν λέγων᾽ μὴ Τκκλένῃ τίω᾽ καρδιδν δ Εἰς θρρις 

πονηρίας. εχ ὅ7| ὁ (ὑὸς ὀκαλίᾳ (μὴ ϑλμοτο) Δλλ᾿ ὃ λέν, ιποιοῦτον 541 ̓  μὴ ἀφῇς 
χλιιϑίεαι, μὴ εἰἶφῆς αὐδετῥα πέώαι Εἰς εὐνοίας πονηροίς. ὠξξϑιν Ὁ} ἡ πηγὴ τῆς 

Φροτῆς 
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ρετῆς ̓ ὴ τῆς καχίας, διὸ τὴς χαρδίας. ὦ ἄγες 3 Ὧ) θυ»! τὴς πογηρίας ̓  πολλοὶ χαὶ 
"ϑέφορϑι. ἡ γ)5 (ὦ ἐχιθολαὶς ρωώῆοντες, (ὦ ᾧθιὸ οἱ φθάλλοντες, (ᾧ Ὄγρε- Χίδιδδη 

τίω Ὀποφρεφομῆνοι, (Ὁ κακίαν διώκοντες, ὦ «ὲ δογμάτων διεφϑαρμϑύων Ὁ βίου μάν, “" 

ἠμδηννδύε [ἡδέως ἀκούοντες" γ (οὶ τοιαῦτα, λόγϑι ὧκ πολλῆς πονηθλας τσρϑϊένϑμοι. ὦ. 5, ἡγιὴη 
ασερ δὲ Ε σιν ἔννοιαι  ρήμουτα “πονηδίας, ὅτω καὶ ζωῆς, 59 ἃ ἔλεγον (ὃ μαϑητὼ τῷ ἔα τις 
Χρφ ᾧ, βήματα ζωὴς αἰωνίου ἔγεις, ὃ τσδϑς ἕνα ἀπελϑθύ( θα ; λέγεται 5 ἡ βήμα-.- “οἰόμι; 

τα ζωῦς, (αὶ ζωϊζω πϑλέχοντω᾽ λέγετω ἢ βήμωτα (Θ τη ολας, Καὶ σωτηθίαν πὐθαποιοιώ. 
“α. 59 καὶ τις ὥφὸς λέγει, Μή κωλύσῃς λόγον ον χαιρῷ (ῷτηρίας. χαὶ όλρι “πϑῇη- 

εἰας, (ὦ πονηροι ποιοιωῶτες [(ὦν' λέγονζμ]. ὧασερ ὙῈ Εἰσιν ἀέρες λοιιιθδεις χα) 

νοσοπτοιοὶ, δυτώ κἡ λθονι. ὁιφῇρ γὸ ἐργαίζονται οὐ ματι ὀκᾷϑοι, ὅτο ὅποι τῇ πὐϑαδεχο- τὸ 
μδύη ψυχῃ. "θύγεται τοίνιω χαὶ (δ δὲ ὧν ἐπήγατεχαὶ λέγει, μυὴ ἀφῇς τω χαρδίαν μν 

δέξαιϑαι λθγϑὲς τοιούτες, μι ἄφηῃς ὠχᾷ κλιϑίωαι. Εἶδες πῶς δείκγυσι ὃ αὐτεζού. τὼ ἢ ὴ 
στον, χαὶ ὅτί σι οὖν ἑαυτῇ τἀμὰ 'πονηρίδυ καὶ φύσις ἔχει, δλλ᾿ Ὡατῦ βαϑυμίας κλινομϑῤύη δέ. : 
χέται. Τ᾽ πυροφασίξεοϑαι αυδοφάσεις ον ανδιλως. αὑτὴ μαλιςαὶ ὄξηγη τὴς ατω- 

λείας ὁδὸς, στὸν ἢ αὑτὴ ἡ αμδοτούσα ψυχι  φοζυ ὠκλυύσῃ χαὶ πσδοφάσεις τιναὶς εἰς τς 
᾿ βαθυμίαν ἔχανον, ἢ στὸν μοιγεύσωντος τινος βιύλόμθμος ἕτερος κλύσαι ἀστϑ τίω 
κατανυξιν λέγη, μη ΣἍ σὺ αἡτίος ; ἡ χαλυ μία αἰτία. κοικὸν ἅ γϑιώ τὸ αἰδοτεῖν,γα.- 

λεπωώτερον ὃ αὐτὸ ποιεῖ, τὸ ̓ξρνεῖαϑεο κί" Ὁ αἱ εδδτεῖν. τῇγο μάλιςα, ὅσδλον τῷ δζᾳ- 
Οὐλε᾽ τῷ καὶ Ἐχὶ δ) πσοτοπλάςων ἐϑμονο. δέον γὸ ὁμολογῆσαι τὸν Αϑοὶμι (οὶ πε- 
πλημμεέληνϑμα, ἢ Ἁ ἐφ᾽ ἑτέραν μεταφέρει τίω ὌΝ ᾿ κακείνη παλιν ἐχὶ Ὧν αἰαζο- 19 

λον. δέον Εἰπεῖν,ἡδτονᾶν, (ὦ 5. αὶ μόνον εἶχ ὁμολογο σιν, δλλαὶ ᾧ ἀἰπολογίαν (ιω- 

τϑέασιν. ὁ )Ὲ δξέξολος Εἰδὼς δὐιὴ ὁμολογία τῆς αμϑοτίας λύσιφ 66] τὸς αὐ τίας, 
πείθει τίου ψυγζω αὐωιαεωῦᾷν. δλλὰὶ συ,αγαστυτὲ, ὑτὸν αἰ δτης, Εἰπὲ ὅτι ἡντο. Ἷ 

της τὴς δἰπολογίας Οὐ οὲν "δμώτερον. ὅτω τὸν (Θεὸν ἕλεων ποιᾷς, δυτῶ καὶ σεαυτὴν χκμποὶ ἢ 
ὀκφηρϑτερον Εἰς τὸ τοῖς ὠΐοῖς αὐδίπεσεν. στὰμ 5 μέλλῃς πυδοφασεὶς ὀΐζκ ὅσας 15 : 
ἕυτῷ αὶ ἐἀπαλλῆειν τίω ψυχέωυ τῷ δέοις, πσόϑϑυ μοτέραν αὑτίωυ ἐργάσῃ πσϑϑς τ 
πάλη ἐμιφύρεεϑαι τοῖς ἀὐύζις, κἡὐ Ὧϑν Θεὸν μειξόνως γ)ροξεωεῖς. Ου᾽οϊέγα δ. }} αἷμ. 

τὸρμόντων ατοϑφασις λείπει αγαϊαγέυυτος. Ὁ .ὃ ὁ ὀὐδροφόνος Ὧν ϑυμὸν αἰτιαίσαιαϑαι 

ἔχει, ἡ ὁ χλ της τίω πεενίδν, ὦ ο μοιχὸς τέω Ἐχιϑυμίδν,, ἡ ἕτερος τίωὐ δοιυαςείον. 

δνλα ζωτα πυροφαΐσεις Εἰσὶν ἀΐλθηρ!," σεεϊδ μίαν Σιασπολογίον δῦλογον ἔχουσοῃ. ὁγὸ 10 ν. ὑκάπιὰ 

ὀιφα ποι, αι ζοῦίωρ, δον αἰ γνώμων ΟἿ" ὠμδοτλμώτων. καὶ ἕη αὗται, ἐπὶ ΔΜ αν 
᾿σρϑσεχόντων τὃτο ποιήσω Φανέρφν. στὰν "ὃ φαϑνηταὶ ἕτερος αὐ, ϑοθνπος χὰ πενία, σν- 5, ἱμῆμι 

ζώ,, ὦ ἔχιϑυμίδν ἔγων, ἡ ταῖς ὀμαΐγχαις τὴς Φύσεως οἰ πσοχείνϑμος, ᾿ ζῶτα μή «- ὃ 
ϑλοτόμων, ποίαν ἔξουσιν ὅ0ι ισολογίαν; ΟΥ̓ΚῚ τϑο Οφὸὲς ὡς χαλώς ὅτως Εἶπε "πίς 

δώσει Ἐχὶ Ὁ ὀχρινοίας μὲ μείςιγας, ἵνα, εἰν τοῖς αἰγνοή μιασί μιν μυὴ φεὶ σωγ γηδρφ: Δα ῦιδι 25 
᾿: “ροφασιζ ὀνϑρμὺν ζωϊχᾳ, ἡμδοτω, δλλαὶ λέλοντα, ἡ μοίρτηχα ᾧ Κυρίῳ. καίζοιγε εἶχεν 
εἰπεῖν, τί γὺ ἐγυμνϑηο ἡ γωνή; 4{ γ5 ἐλούεγο πο 3: ἐφθωλιδθ ἐμδμ, δλλ᾽ ἤδει τι 
(αῦτα ασοϑφασις ζω ἀλογϑς, ὃ (αὶ τῦτο ἤλϑεν δὶ τω σωφὴ δπολογίαν τω εἰπεῖν, 
πρῶτον. δλλ᾽ ἔχ ὁ Σαουλ δυτὼ ς΄ Σλλ ἐγκώλουμϑμος ἰδ Ὁ ἐϊαφριμύϑυ ἐλεμ ϑλίς. ; 

Οομ(α, ὦ (ὦ δλλύφυλοι πολεμούσιν ἐν ἐμοί. δὲ δὲ το μάλιςα ὀκολάξεῦ. δέον 40 

“ὃ εἰπεῖν, ἡμαρτον καὶ πε ρδωυόμησου, 65 τὸ ὥ οὐκ εἶπε" «ἰδοέρχε ἢ πυφηφάσεις 

αἰλογες" »" ἐπζιῆ!" 

3 Σιὼ δ, ϑοοέπϑις ἐργαζορϑμοις τω ὀϑ
ομίαν. ΣΡΑῈ τ “ 

Τοὺν 



Εἰς (ὃ ρμμ. ἕλχι, 8ὅ, 

Ἰούμ ἐπήγαγε, δεικψιῷ δτι ὠκείνων 6] μάλιξα χ “ορφασίξειϑοι, ὧ ὀμαιοί-: 

πέρ. δ δὴ τῦτο ἡ (ζ(μυεχῶς ὀμτὶ “δρετὴς τῦτο ποϑθαλλεῖ), ὃ φϑύγήν (διὸ τοιού. 
͵ὔς συλλύγϑις. μάλλον ὃ ὦ οὐ τεύϑεν τῷ βιδλίν πϑόρμτὸς ἄρχεται λέγων, μακοίολος 

λυὴρὃς Οὐκ ἐπορθύϑη ὦ βυλῇ αἰσεζαὖν, αὶ οὐ ὁδιῷ αἱ μδοτωλών οὐκ ἔφη, ὁ Ὠχὶ καϑέ- 
4 δραν λοι μδ οζκ ἐκάθισε. δὲ αὐτὸ ὃ τῷτο θ) οίσκεις αὖ τὸν αἰεὶ εἰν τοῖς αἰ μδοτήμασιν ἐυ.-- 
γνώμογα. ὅτε χϑεοῦ ἡράθ μησε (ὃ λαὸν,ἐλελν, ἐγὼ ἡμζοτον,ἡ ἐγὼ ὁ ποιμδω ὠκακο.. 
ποίησα, Οὐκ Εἶπε, ὙᾺΡ 691ν ὅτι ἤράβ μήσαι; δννλ ἑαυτὸν κοιτουδεκ οὐδ δ 9 ὁ συγίνω.- 

μης τυγχόμή. σε ϑὲν )ὸ ὅτω τὸν Θεὸν ἵλεων ποιέϊ, ὡς ὃ ζρὶ οἰκεῖα, ὁμολογάν αἰ μδοτή- 

ματῶ. αὐ ὃ δμοιτ᾽ αὐ ἐκ τῷ φεύγφν «ἦν συλλόχϑις «ἂν ὠκλύονζᾳς τὸν ἐκ Μ «.- 

Ἰὸ μδοτημαΐτων φόζον, καὶ Εἰς ῥᾳϑυμίδυ ἐμιξαλλονζᾳς. διὸ ἡ Παύλος καὶ Ἱερεμίας πο-- περίμνας. 

λιὼ “αρ τῶ το ποιοιῶται λόλϑν, Φεύγει κελεύοντες ἑκατεροι Μ᾽ πονηρῶν φς (ων. αΚοθ, 

σίας κα δΜ ὕτω ραϑύμων. καὶ ως 5 ογζᾳξει ϑρετῆς τοτο (ι)ς.) λέγων, Εἰ ἤμεξωυ πο-- 1ν8.λα., 

ρδνόμδμος μ᾿ γελοιαςῶν. ὗν Ὁ μηδὲ καϑίσαι δείκψυσιν ἑαυτὸν μ᾿ Οιάτων λέγων, 

Οὐκ ὠκαϑισω μ᾿ (ἀμυεϑρίῳ καταιότητος. δχρό τοι τϑηο αὶ Παύλος ςέκ ἀφίησι ((μεω-- 4δ,κε,δ. 
15 ἐαϑίειν ζοῖς πονηροῖς, Οὐδὲ αἰπλαύς συγίνεαϑαι, λέγων, Εἰ δέ τις ἐχ ἰαυαχϑύει τῳ λό. βιΘ:σιγάδι 

γὦ ἡμδυόζ τῆς Ὀχιςολῆς, τῦτον σημειοδαϑε,ὸ (μὴ ((μυναγα μίγνυοϑε αὐταί, 
Καὶ ὶ μιὴῦ (᾿ἰωδυάσω μα ἢ ὀκλεκῦμ αὑτῶν. Ὁ 

Ἐτερ9ς, Μηδὲ συμφαο»ιμιίᾳ ἥδία αὐτῶν. Αἰλλος, Μὴ ((μναυλιοϑῶ ὧν ταῖς τερ- 

πγότησιν αὐτῇ, Τὸ Σιποφολικὸν ἐγζυῦθα λέγη, δτι ἡ τουφαὶς αὐτῶν ἡ συμπόσια φεύς 
25 γῴν δεῖΙ. ἐὐζωϑα μάλιςα τὰ τῆς αἰμδοτίας αὐξεται, ἐνθει πλείων ἡ ἄδεια τ "πὶ μ4- 

ν κρὸν ἢ πϑτο Θρετῆς σημεῖον, νὶ μικρ9ὲ δἰορθώσεως ὁδὸς, δ φεύτιν ζῳ Οιαύτα συμιπό- 

σια καὶ (ἦν; συλλόγους ἢ μμίπε φιλί αἰδείονται, μεήτε γαςφρὶ δουλεύονζᾳς τὸν ζύγον κ-- 
λύειν τῆς Μυχῆς, ἡ ῶ τὴς φιλοσοφίας ὀυτονον ἰραλύφ. ὅτω πολλοὶ φιλίλν αἰδεαϑᾷν-- 

πη πῃρΕἰἧς Ω τὴς μέϑης " κατεκυλίαϑησαιν κλυδώνιον, τως κ( πὸ πορνείας ἑαίλωσαν, χαὶ 
ΜΝ ὃς πῦρ ἡδογῃς αὐῆνψαν συμιπύσια διώξαντες, δέατφα, πολλίω ἔγοντα Ῥανομίαν. ἡ τϑτο 

ἡ καὶ αὑτὸς δείκψυσιν ἑαυτὸν πεποιηκέναι, ὡς μηδὲ μετοογεῖν τὴς ζριαύτης τραπέζης. 
6 Παιδεύσει με δίχᾳιος οὖν ἐλέει αὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον ὃ αμδοτωλοῦ μοὶ λιπϑυαΐ. 

τῷ τίω χεφώλζω μ. 
Αλλος, Κατελεησοίτω με δίχαιος ἐλέους χα! ἐλεγξατω. Καὶ τῦτο νὶ μικρὸν δὐρετὴς 

0 Εἶδὺς μα τοῦ «αϑϑτέρσ, τὸ μὴ φεύγ ἐλέγχοις, μηδὲ Ἐχιτιμύήσεις ἜΣ ΩΝ τῶν δι.- 

καίων γνουϑῥας. ὃ 5. λέγη, ζιούτον 91 τῶν ὥ πολς χάφνν ὀζελεχϑνϑρων (χ βλά- 
(ῃ μιῃδέποτε μετουλάζοιμι Μ᾽ συλλόγων᾽ (ἂν ὃ δχιφύφονζς δίϑρθουμθίοις, τῦ- 

τὸς ἐλοίμζωυ, ὧν" ἐλ ἐγχονζᾳ, τοις ἐγκαλυπηγζ πεπλημμέλημϑμα, Οις ἔχι- 

ς ἀμδμζιος. τῦτο γδῦ μάλιςα ἐλέου ἡὶ φιλαν,ϑοφπίας, ΘΟ παύματαω δἰ ϑρθοιώ. ἐ- 

85 Λσίον ὃ αἰοδοτωλού μεὴ λιπθμαίτω τίοὐ κεφαλίώ μυ. Εἶδες ψυχέω συγκεχροτη- 

μϑυίω “ὡρετῇ. τῶν δικαίων ἡ ζιὶ Ἰηιτιμήσεις μ᾽ ἡδονῆς Φέρει, τῶν ἢ χρυ δανόμων 
ἢ ᾷᾳ ποδὸς χα δὴν λέγρμδνα αἱ αχρούε!): αἰ δήποτειοτι ὠκφνοι δὰ ὦ ἐλεοιῶτες πολ- 

λοίκις απτώλεσαιν᾽ ὅτοι ἢ ἔλχττιρϑέτες ἡ Ὠῆειςύφοντες διωρθωσοιν᾿ αὶ τῷ δ. ἐλέγχῳ 
τϑτων συγκαχλύρω" )έλεος, τῷ ἐλέῳ ἐκεύων ϑανωτος. διὸ καί Ὡς ἔφησεν, Αξιοπι- Παρομικῖσι 

40 φύτερο τραύματα φίλων, ἢ ἐκούσια, φιλήματα ἐϑρών. καὶ σχόπει τα αἷς Ὁ χ ποτολι- 

χὸν γζῶϑα δηλοῖ, Ὁ, Ελεγξον, ἐχηπί μησον, «ὐραχάλεσον. ζοιούτος χὰ ὁ ὁ ἐλεῖ, θ,Τιμι δ, 
ΧΟ αγίων, ὅτ καὶ ἰα({] “πποιούσιν᾽ καὶ τέμψασι μόνον, δὰ ὡ Ὠπδεσμούσι, ὅζῳᾳ τα- 

το ο Χριςὺς ἐυχοράδεκίον “ποιών γίνεοαϑαι ῷ ἐλεγην οί αἰφίησι δημοσὶευεοϑαι ὧκ 

φρρϑομίων 



δαγῆ, “..“8, 

Γω» ἀοὺ 

“27 ᾿ 

{Ὁ Ἀς, λ5, 

864 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 

κοδϑοιαίων τίων Ὡπτίμησιν, λέγων, Ὑπαγε, ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σῦ καὶ ὺ αἰτοῦ μὸ μιόγρ, ᾧ 
τῷ χὶ Παύλος ἐ ἐποίει μῷ ἐλέοις ᾧε ἐλέγγν ἐχιδεικψύμδμος᾽ νι δὴ λέγων, Ω ΜΝ 

Γαλάται" γι ὃ, τεκγία Ὁ, ὃς πάλιν ὠδίνω. πολλαὶ χὰ διε ἐλέγχοντα Ὄχι, 

ὧςε ἐυὐ ϑαδεκύν δνέοϑαι τ τ ἔλεγχον, ὺ πολλῆς χρεία ((μέσεωςἃ ῷ τῶ ἐπαλοντ ῶ 

Φαρμακον ᾿ μάλλον ἅ ̓ δῶ πλείοιοῦ ο ἐλέγχων δεῖται (ἀμέσεως, ἡ ὁ 0 σώμα τέμψων., 5 

σώ , ὅτί ὁκεῖ ἅ ̓ ἕτερνδ" τέριψον, καὶ τερον ω αὐπυνμϑιίον τίω ὀδιι ζω" υλοἢ 

αὐτὸ .) ἢ ἡ περιψομδίη, αὐτὴ ᾧ ἡ Φέρεσει τίω αὐλγρηδὸῦνγαι. ἔλσιον 3 α αϑρτωλοδ μὴ μμὴ λιπα- 

ναΐτω τίου χεφαλίω μα. ὦ ὅθι τϑο; ὀκφϑόρ, φησιν, ν [δ χρύσιμων ζητᾷτϑ αἰκούογρς, 
ὅλλα τὸ ἑαυΐ, ἵα ἡδὺς φαΐ") ἱγῶ πσϑόσφιλης τ ἢ ππο9 τὴς ἑαυτοῦ λᾶειτς ἊΝ 

ὀκείνυ συμφέρον σχϑπεὶ' ὥςε δλληλῶν κ᾿ Χ) ζυτι μάλιςα διεφήκασιγ, Εἰ 5  ἐλεοιώζα το 
οἰπυφρέφεοϑαι χϑὴ ες πονυρϑὲς, πῦτε αὑτοὺς δὲῖ “δε σίξοϑτο ; σεσΐ ποτε. ὡςε κὠν 

χφ'ματο πϑρέχι, κἀν τυφϑω ̓ ἐπαγίε ἐλλη  )ὲ ἡ ἄμμας, Αἰ ϑχροὺν ἡ Φεύγε᾽ (3 8ι- 

χϑΊΟν, καὶ σκωτῆη λίγϑις, κῷν Ὠπτιμᾷ,, δίωχε. ἐκῴνος γδ ἔξίν ὁφιλαΐ. χυρπίμ, ἢ 
7 (ὅπ ἔτι ἡ ἡ ασευσευχι μῦ οὖν ταῖς δυδοχίας αὐνῦὍμ,. λλος, Ετι δὰ 

᾿ ἡ “αρσευχη μι οὑτὸς ΜΝ κακιοὖν «υτὴν͵ Αλλος, Ὧν τεῆς πορηρίαις αὑταῖ, Τα μϑυ . 

ἡτῆσε, ζο! ὃ “Ὁ ἑαυ ᾧ π)έχε ται. " ἐντεῦθεν δείκνυσιν ὅτι ἐχῃ ὕ δὲ! ϑαρρῷ μόνον αὐτὖν χἰλ δῷ : 
᾿αἰαπεηππωκίζ καὶ Ὁ ααὐκύλήζε, λα ὦ ἴς πε ἑαυτῶν Εἰσφέρωιν. ἰ ὅξω ΠΟΥ δξε ἐαυ- Ν 

το πἰβέλεται: εἰ πσϑίβατα ἢ (βόας καὶ χρήματα, δα πω, Ἐλπείχκειαν, ὰὶ τὸ ὅ3)υ ὑ- 

τῇ θολη; Ὡποφρέφεοϑαι αὐ τέω πονηέλαν. ῳ μόνον, φησὶ, Φεύξομαι τἰωὼ ὀκείνων 

χέου τίω Ὠχπθλαῦη, Οὐδὲ αἱρήσομαι τίω τύτων Ἐχητίμεησιν, ἀλλα Χὺ) ὃ χτ ἊΨ ἔχιϑυ- 10 

μιοῖν αν δ ζήσομαι. στῶν γ», φησιν, αἰ πέγω ἑλέοϊ τὸ τὸν κείνων ἐλέον, ὅτι ἡ θύχομαι! 
χτ' ὦ χιϑυμιών αὐοδύ τῦτ » ὅπ ηγ, ον ταῖς ἐυδοχίαις αὐ. 

Κατεπύϑησαν ἐ ἐχθιϑμα πέτρας ὦ χριταὶ αὐ. 
Αλλλος, Ἐκτιλήσονται οἱ ῳ χειεὶ πέτρας Ἐνζαοϑα δείκγυσι τὸ τῆς αἱ εδντίας ὁ ἐυχέρω- 

"κα Ὁ Ἰἰπθκρημνον τὰς καχίας. ἀὐθὶ γ» Φησιν, ὦ δυιυάςαι, (ἢ πόρτα ἄγοντες ὸ 1 

Φέροντερ, αἰπωλονηο ᾧ Οὐκ εἶπεν ἀπώλοντο, ἄλλω χαιτυποϑησιν, δηλῶν δ οί ὅτως ὡς 

μηδεῖ; ἴχφος αὐ Φαίνεο "ὁ  ᾧ αἷὸὸ τῷ ἀσεζοις λέγή, Οτι πϑρλλον, χαὶ , ἰδοὺ οὗν 
ἀμ "ὰ ἐζτησα αὐτὸ ἐχ ἐυρέϑ ὁζόπος ἀὐτύ,. τί ὅφιν νέχορδμα; ἐπί. δὴ λέγῃ τῦτο ἐςιν ἐ 
" ὡσοινεὶ πέτρα κατα ποντιαϑεῖσει Οὔκ αὖ φϑνείν, ὅτω δ καὶ αἱ οκείνων ἐνημεαίαι κατ Χ ἐσῃ ἡ 
τοιδυόμϑναι λοιπὸν ἀφ φ γένονται, ὀλφαέρῃ τίω ἀἰπτλειαν “ἰασομδίοσαι. ἢ τῶτο 19 τροας 

Ούνιω φησὶ, ὃ λὐώνυμον, ὃ “σὲ: ριζον᾽ ἡ Ὁ ἰορϑν, καὶ δυυνατὸν ᾧ κρρυτοιμὸν. πτῦτο γὰ β δ᾿ ὦ 

Ὁ ὐκτιλήσονται οἱ ω χαιεὶ πέτα. 

8 Αἰκοισονται ζῳ ῥήματά μι οἷ, ἡδυω ϑησαν. 
Ἐτιρς, Οτι ἐδορυφοριδησαν. Αλλος, Οτι ἐυκατοϑσωπίαϑησειν. Ὑυτίς!, δζᾳ τῆς ὦ 

πείρας Εἴσοντω δι πραγμάτων τίωὐ ἡδυγίω τῆς ἐμὴ πο δανέσεως ἀ συμξυληο,ὶ 33 
“πῶς ὀέλεγλος Ὧν δικαίων τῦτον φέρει ζδν καρπον,χαὶ ̓  ᾿γταμδεία, αὐ δὲ πολλίω ἔχει τ ̓ 

ἡδογζωυ. τοιοῦτον δ" ἢ 3 ρετή" σασξέσκαιφον μ « ἐχέᾳ πὸ πῦνον, διζονεκῇ; 5 ᾿ τίω θυφε)σεών. 

. Ὠσεὶ πα τὸ γὴς ἐρραγη θπὶ τῆς γῆς, 9. Διεσκϑρπίιϑη τοὶ ὅφα αὐτῶν 

ὐδὰ (ὃ ᾧδ' 
Επερφς, ( γα γεώργϑε στὸ ῥ ῥήοσῃ τίω γώ," ὅτως ἐσχϑρπίαϑη (ᾳ ἐξά ζημδμὲ εἰς σί- 40 

μα α ἀδου. Αλλος, Ομοίως εἰ ᾿ αὐ ποκλοῦντ καὶ Χ) αλίζοτ τίω γάῦ, ἐσκορπίοϑη τὰ ἐ- 

ξαὰ ἡ ΤΣ Εἰς ὯΝ δέω. Αλλος, Ὡς κρυλλιεργῶν ΧΘΙ σκαϊ ων ἐν τῇ γῇ, διεσκϑρπίαϑη 

χες ὦ ἡδὲ νὰ ᾧ « ἁδύέων. Ἐἰπτων ὅτι πολλὴν ἔχει ὑτῷ (ὼ βἥμωτω τίω ὧν 

ἡἩπιρίμν 
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λέγει χαὶ ζὠ παλφιας συμφοροίφ᾽ οι χαξριγεζὸὶ ἔφωτα ἐπαϑομδυ, ὃ ὥασερ γηδζαρ. 
ῥατείσου χαὶ Ὡροτοίαμϑρη ἡ δζμσκατήουϑμη, ὅτω πϑῤτες διεαυπέρημϑυ ἡὶ ἀπωλοκῖθα, 

ἡ ασοϑὺς αὐζαᾳ τῷ ϑειναῖτυ ,επύλας ἤλθομϑμ, δλλ᾽ ὅμως καὶ ὅτω δζκκείωυϑυοιμιῶλλιν 
δ ἐλοίῶθα τίω σὲ ΟΜ διχαίων παίϑυύσιν καὶ δίθρθωσιν, ἡ τὸν οἰπτ Ἢ αἰ μὔοτωλαΐν ἔλεον. 

φ α »ὃ, ὁπῈρ δρ ὅδμοιτο, τὴς πσθ3ς σὲ ἐλπίδος ἐκκρεμοί ἴθα, ὶ σζκ αὖ ποτε οὐγυπέσοι.. 

μϑυ πὸ ποὺς σὲ ὁρῶν. 59 καὶ ἐπήγαγε λέγων, 
ὅπ πσδὸς σέ, Κύριε, Κύρμε, ῶ ὀφϑουλμοί ιν, ἘΧῚ σοὶ ἤλπισα, μὴ αὐπτλνέλης δὴ 

, ἐμᾷ. Καν μυρία, φησίν, ἐπέλθῃ δειναὶ, κὠ πύλέμιοι,κάν μοΐχω, κἄν θαΐγα.- 

ὠήδθ. τρι καὺ πύλαι δ, ἔκ ἀφιςαίμεϑα τῆς ἱερφις αγκώροις, ΔΛᾺ ἐγόμεῦτυ τὴς ἐλπί.- "Κα χδσ, Ὄ 
10 δὸς τὴς δΧὴ τίου ( ἕω συμμαχίλυ, χαὶ Ἄσλα χα] παρατάξεις ἀφέντες, ἐντεῦθεν τίω 

ἀπόλαγάν ποδεσδοχώνϑυ, οἰποτῆς σὴς βοπτῆς. Ἐχ! σοὶ ἤλπισα, μη αὐτὸ μέλης τί 

ψυχίω μια, ἄλλος, ΜῊ ὀκκενωσης᾽ τατές!, μὴ ἀνορακ]ὸν με αἰφῃς ἀπελϑεῖν. 
10 Φύλαξον με πὸ παγίδὸς ἧς ((ωεςήσαντὸ μοι, ᾧ Ὄστῦ σκαγδώλων ἫΜ ἐρχα.. 

ζομϑύων τίωω ὀμομίων. 

":: Οὐχ ἀπλώς ἐγζᾳῦϑα Ὠχιξυλοὶς λέγ, λα λα ϑραίοις, ζβώ κεκρυμμένας, 

ὑπ τ᾿ τ ἡ Εἰς θύγέω κατοικλείει Τ' λόχον οντεύνεν κυδϑοιμιασοί ϑμος ὦ ὠζϑα τε. 

λέν, δεικψες ὅτι ἴοι ζῶ τον αὐτῷ ζιῦτά Ῥφην᾿ ἡ ἐλπὶς ἡ Εἰς (ὃ Θεὸν, Ὁ δζρς πϑρτὸς 
“οὸς ᾧῷ Θεὸν βλέπειν, Ὁ φϑυγήν ΟΜ) πονηρῶν (ὧν συλλόσεις, ὦ μισεῖν αὐ πι.. 

λονηροὶς χιθυμίας᾽ ἴα ὃ ὐοοὶ τῷ Θεού, ἡ βοήθεια, ἡ (υμμάχία, Ὁ Ὕϑἢ᾽ἨἩ ϑυσφορωπί.. 
τῶν αὑτὸν ὀϑώτερον ποιᾷν. ὅτω »ὺ ἡ Φρετὴ φαίνεται, ὁ τῆς ἡμετέρας ασουδὴς Εἰσει.. 
ἡϑιϑύης, ᾧ τῆς τῷ Θεοῦ συμμαχίας βονϑούσης. 

11 Πεσίνται ἀμφιςλύφρῳ αὐἷὦἶἝχ] Φ αἰ μοτωλοὶ, κατα μδιας Εἰμὶ ἐγὼ ἕως ἃ 

“ρέλθω. Τίνος εὖ αἰμφιξλήφρῳ πεσῶνται " στε τῷ Θεού᾽ τυτέςιν, αἱ λώσοντε!, 
25 χειρωϑησονται. ζὰ ὦ γδρ ΤῊ διχαίων, μέχρι δίορθώσεως καὶ τῇ διεγεῖροιι αὐ» αἰωὼ φι-: 

δοσοφίαν᾽ (ὃ δἷἕμ αἰ μϑοτωλών, τε ὀῤϊατα νοσόντων, μέχρα κολοίσεως ἡ τικφοίας. 

καταμόνας Εἰμὶ ἐγὼ ἕως αὶ αἰβέλθω. ἕτερος, ὦ μα ἐγὼ Εἰμι ἕως αὶ αἰέλθωὦλλος, 
Ἐχὶ Ὁ αὐζ'" τϑτες!, ((μυνμμένος, συγχεκροτήρϑμος, ᾿ διεασαρνϑῥος. ἢ κι ὥν' ες- 

δὸμήκχοντω, ἀπηλλαγμένος ἣν πονηρῶν, καϑυυρθύων τῆς ἀκείνων ((μυουσίας, ὡσαγεὶ 

10 μόνος οἰκϑίν, ὅπερ ἡ μιέγιτέν ὅ61ν Ὥρετῆς Εἶδὸς. καὶ μίδν ὃ ἡ δύο καὶ τος φησιν ἡμέροις 

τὸν πϑιῷᾷν, δλλαὶ πόρτα ᾧ βίον. τϑτο ἀσφάλεια, τοῦτο τεῖχος, τῦτο Φρετῆς Ἐχί- 

ἡρεμί, δὸσις, Ὁ φϑύγῳν «ἄν πονηρϑις, Ὁ ἀσϑὲς ἑαυτὸν συγκίκροτημϑμον ἃ ((μυηγμένον ἐὴ 
πόμτα τοὺ βίον, ἢ καταμόνας οἰκεῖν ΨΜ δζφϑειοθντων. κα "ὃ ἐρημία ποιεῖ Ὁ μένον ὁ), 

δλλα γρωμη φιλόσοφος. ὕτω τὸ πόλεις μεέστες οἰκούγτος  ϑορυζες καὶ αἰλϑοοὶς δευύαμ, 

χαίων (μενεδγίοις ἑαυζῶν' ἐκϑιδῶσιν. ἀυτὴ ἀσφάλὸς ὁδὸς. ὁ δῶ τἰρκδν ἢ ἐτέρυς 
δίορθώσαι, μεγνύοϑω τοῖς μέλλουσι δέχεαϑτι τίω ϑερᾳπείδν, καὶ ποιείτω βελτίους " ὁ 3 

αὐτονώτερφο ὧν, φβυγέτω ςἄν' πονηρϑιξ, ὧφο μὴ τέωυ το ὠκείνων δέξαιοϑιι λυμζων ἡ 

ὅτω ᾧ (Ὁ χλόντα βιώσεται βίον μ᾿ ἀσφαλείας, καὶ ὝΨΜ μϑηόντων Ἐχιτεύξεται ἀγα-: 

40 ϑαΐν͵ ὧν μοι» πορζρ ὑμᾶς Ἐχιτυχεῖν, χαρλτί χαὶ φιλαν,ϑοφπίᾳ Ὁ Κυρίκ ἡμδμἸησῶ 
Χοιςεί ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ κρ «τος Εἰς (ὃν αἰώγας αἰώνων. Αμέωυ. 

Οἰιγίοθ, τοῦ,  Ὀάῤδό Ἄάμα: 

ὡναῦ Εἰσὶ ἡ δυσφύλοκῖοι ᾧ δυσφώρχτοι, ἢ μιάλιςα τὴς αὐώϑεν δέονται ῥοπῆς. δε 

33 ὸν δὴ κὉ μόνας ἀν, ϑοότοι, ὕτὸρ «ἔν; διεφθοιρμϑμους φθύγωσι συλλόγϑς, ἡ τοῖς ΤῊ δὲ-" 

[. 
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ψάμρμάς, τ ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΕΚΡΑΞΑ, 
φωνῇ μιὰ πσϑὸς () Θεὸν ἐδεἠϑίω. 

[ῷ0ὸ2] ἀσμού, τὸ τε θὕτονον τῆς πσοοϑυμίας, τότε (εστεταρϑύον τῆς ὅζε- 
γοίας, ὦ πσϑὶς τύτοις ἔτι, τὸ αὐτὶ ἐδ) τίω φωνζωώ, ἐγὸ πόρτες 

»οϑΕ, ΘᾺ ουτεφων βοαύσιν, δυτε ασϑϑς ἴον Θεὸν, ὃυτε τῇ οἰκείᾳ. δεῖ ὃὶ ἀϊ. ἃς 
πόρτα ζωῦτα (υελϑεῖν. ὁ κατ᾿ ἐ29) ὧν βοών, οὐκ δ, ϑούπου φωνζω ποϑΐεται, ἐλ. 

λοὶ ϑηθίου ὼ ὀφεως" ὁ ῥαϑυμὴν χα μή αἰχϑύων ὧν λέγει, ὃ ποῦς ῷ Θεὼ βοα, δ 

αἷπὶ εἰς χαὶ Εἰχὴ φϑέήεται "ὁ μὴ διεγείρων τίω αὐ  ϑένοιαν, κα μεγάλα κραζη,πάλν 

ὦν ἐυ βοα . φωνή Ὁ», δ΄ πολλείκις ἐφιϑίω Εἰ πῶν,ὐυ Τ Ονον δηλοῖ Ὁ πνθύ ματος, ἐλ. 

λοὶ τίωὼ (ἀωτεταιϑῥίω δχοινοιὸν. δλλ ϑχ ὅτως ὧν ἄλλα τοία ζωώτα (ἰωαΐγκι, αὶ ις 

δείκνυσιν, ὅτι τὰ φωνή βοᾷ, ο πσοϑς (δ) Θεὼ, καὶ τῇ αὐτο φωνῃ δχοὶ τῦτο δόύτορον φω- 

νη μα ᾧ φωνῇ μού Φησι. ' 

» Ἐκγεώ ογωπιον αὐτὸ τίω δέησιν μια, τίω ϑλίψν ΜῊ ογώπιον αὐτὸ ὠπαγίελώ. 
Εἶδες χίω “δῬμριωτικδν ἀπηλλαγμένων ᾿Ωϑὴὲ "ν προϑς αἹ ϑοῦπες χατίφυ- 

Ὧν, συτϊὲ (ως αοῆδου τούτων ἐζήτησε συμμαχίας "ἀλλα ασδϑς τω αἰ χείρωτον βοήϑειδν 20 Ι 
ἀ ταῦ λύωθεν ῥοπήν. Εἶτα τὸ ((ιωτετανθρον τῆς δξνοίας, χα πίω ϑερμότητα "ῷὦ χων ἢ 

Εἴχων εὐγαποχειμδύζω ϑζα τὴς λέξεως ζύτης ἐμιφίωαι βαλόνϑμος, ὠκχεαῖ φησ μα ᾿ 
πολλῆς τῆς δαψιλείας. εὐντεύϑεν μιαψϑούνομϑι δι ἐυ μικρὸν χαὶ αἱ ϑλίψς Εἰς φιδο- 
συφίδυ συμξαίλλονται. τούτο τὴς Θλίλψοως ὀχᾳρπύς. μηδεὶς τοίνων φ(υτέτω αὐτίω. 
δύο)» ἔχει ζωώτα κέρδη" ἕν (ὅτι το ασουδαροτέρας ἐργάζεται καὶ πὐϑλσεκ)ικωτέ- 15 
δεῖς, ἕτερϑν ὃ), ἡ ὅτι αὶ μικρὸν ἡμῖν διχαίω μα Εἰς ( αἰκουοϑέωαι γύεται. ὅζρα' τοι τῦτο 

ἡ αὑτὸς οέκ Εἶπε τίω διχαιοσιωώζωυ μου, σϑὲ ᾳ χατορθωμκαταί μου, δνναὶ τίω ϑλί- 

ἥκμς ψὺ μου᾽ ὡς αὶ μικρὰς αὶ ζωύτης ὄυσης αὑντῳ (μωηγϑείας, δχρὶ τῶτο καὶ ὁ Ἡσαΐας, Πα- 
οακαλᾷτ, φησι, ζ λαὸν μου ἱερᾷο, λάλησωτε Εἰς τίω καρδίδν Τερϑυσουλήμε " δῊ ἐ- 

Κλ δίξαν οκ χεῖρθς Κυρίου διπλά (ᾳὶ αἰ μδοτήματα αὑτῆς. καὶ Παύλος, Πωράδοτε η9 
τὸν τοιούτογ τω Σιωτὰμᾷ Εἰς ὅλειϑρον τῆς (σρκὸς, ἦα, Ὁ πνεῦμα σωθῇ. ὦ Κορωθίοις 

«Κοραν, Ἐχιφέλλων ἔλεγε διαὶ τῦτο οἷν ὑμὴν πολλοὶ αἰοϑενᾷς ὦ ἄρῥωςοι, ᾧ κοιμδβίτωι ἱχαψοί. εἰ 

“ὃ ἑαυςῶσ' ἐκοάνονϑν, σοι αὐ ὠκοινό θα" κρινόνϑμοι ἢ αἰ πσὸ Κυρίου πειδεόμθα, να 

μα, μή (ὠ τῳΐκόσμῳ καταικρι)ώϑρ. καὶ τῳ πλουσίῳ ἢ ὁ Αξρᾳαμέλολυ ᾿ Απέλαξες 
(᾿ῳ ἀἰγαϑαὶ συ ῳ τῇ ζωὴ συ, ἡ Λάζαρος ζβ κακὰ αὐτῷ" Χ) γιῶ ὦ ὡξ αὐρακαλώ- 4 

βϑασηγιια" ται, σὺ ὃ ὀδεωᾶσαι. ἢ ὁ, Δαβ)σὴ 5, δωΐκο αυτὸν κατηραο ὁ ΣΣεμεεὶ, ἔλεδν,Αφες 
«αὑτὸν καταρφοϑαὶ με, τι Κύριος αὑτῷ εγεφίλοτο, ὅπτως ἴδῃ τίων χασπτείνωσίν μίου. ὦ 

πϑρτωχοῦ ἣΜ »φαφών θύρήσορϑμ, ὅτι (Ὁ ζω ϑλίνψης δ) γσρέφως φέροντες, ὁυ μόνον. 

πολλὰ Τα δ τημάτων φζμλύονται, δυνλαὶ αὶ εὶ μικραν οἰντεύθεν ασολς τὸν Θεὸν Ἰώ. Ε 
ται τίω πϑὐρησίαν. 49 

3 Ἐντω ὀκλείπεν δ ἐμοῦ τὸ πγεύμα μῦ, ἡ σὺ ἔγνως ὰᾷς τοίξυς μα. 

, Ὅτε μαίλιρα (ἢ μικρόψωηρι δ, λέ, ϑούπων αἰαπίαῆνοι, πορλοὶ ἢ α ϑύσφημα Μη 
βήματα φϑεγίον᾽), τότε οὗπ' μάλιςα φιλοσοφῴ, διδυίσκαλον ἔχων τὴς ασουδὴς ἔϑλι- 

Δ 



Εἰς (Ὁ ρμώ. Ῥάα. ᾿ς, 877 

ν, ὅπλμ δίχω ἴδῃς" πιὰ ̓ς ὐπόϑλίψεως Ἰαπογινώσχθνται, ἢ πικρὸ ὴ ρῆμα φλογῇ ψϑμον, 
ἡ. ς μή Ὁ αἰτίαν ἡγϑῦ, διλλὼ τίω μικροψυχίαν τὸ ζαυτω " λοιλοιῶτος. τῆς Ὁ» 

ολίψιωςὴἡ ἢ Φύσις ( εὐναντία κοιτασκόυαζ εἰν Εἴωϑε, ασξ5σο χίω, (ιωτοις ζὼ δχονοί. 

«ς, ((μωτεταμϑῥίω γνωμέωυ, ἐυλαείας᾽ ἔχίτασιν. διὸ ἡ ὁ Παῦλος ἐλενν,Η ολίψις Ῥω. 

απο μονίυ ἐκουτεργαίξε,), κ ἢ ὃ «ὑπομονή 1 δοχιμόωυ. Εἰ ̓ σδαοι ϑλιξόμϑμοι ἐγϑγϊυ- 
ζον, ὁ τῆς σλίλψεως, διλλαὶ πῆς ὀκείνων ὁμοίας ἑώ ὶ τῷ Κα γϑγίυσμοῦ ῥὴ ρβήμτα. ἐπεὶ ἰῷ 

ὧγιοι ϑλιξομθμοι, λαμισφότεροι ἐγίνονη ἡ φιλοσοφώτερρι. δἰϑ Χ ἔλοδν αὐτὸς εὗνέ᾽ 

Αγαῦον μοι, Κυρλε, ὅτι ἐ ἐτωπείνωσαίς με,ὅπως ἂν μαΐ)ω (Κὐ δικαιω ματί σῳ. ᾧ ὁΠαύ- ΔΑ ρηΦα, 

ΩᾺ Καὶ τῇ ἢ ΛΟ ΖΡ ολῇ ὧμ ποκα λύνεων ἣ "γα, μι ̓ὑαύβαίρω μα, ἐδὺϑη μοι! σόλοῳ βιΚορ. ιβ.“. 

ιὸ Τῇ (ρχὶ, ἀήελος Σατὸμ, ἡ να, ἴω ολαφίζῃ. τ τὸτε τεὰς ῷ Κύρμον παρεκοίλε- 

σα, καὶ Εἰπέ μοι ᾿ὐρκᾷ σοιὴ ᾿ χάεις μϑ. ἢ ὌΝ διυλαμμὶς μὺ ὦ αἰοϑενεία, τελειούται. 

δ᾽ ἐυδοχω θλίψιν, ς ον αἰϑενείαις, οὖν διωγμοῖς. ὅτε Και αἰαϑενω, τῦτε δχωυατὸς 
Εἰμι. ὁρᾷς ὦ τϑτον οὖ τῇ Τϑλίνᾳ μάλλον διογέρφεϑρον καὶ Ὁ “τος ῷ Θεὸν καταφεύ-. 

λϑντου, χρὶ ᾿ αὐτεχόμϑμον εἰὐγτι ΠΟ πολλῆς τὴς στφοδρότητος ς᾽ -ῳ τῳ τῶ] πυθωϑμι ὙἾ7χα.- 

τς ΝῊ ( τούηο 7» ὅφην, ὧν ᾧ ᾿ὀκλείπειν δξ ἐμούδτὸ πνεῦμα δ ) χαὶ τότε μάλιςα, ατῦ- 

δαιότερον γνόνϑμον. “5, σὺ ἔγγως (ας τοίξας μι, ἕτερος ἐρμιζιυδυτὴς Εἶπε, σὺ 

5» οἴδοις. 

4 Ἐνόδῷ ζω" ὯἹ, ἡ ἡ ἐπορϑυομέωυ, ἔκρυψαν παγίδι μι. ς Κατενόοεων Εἰς 

ζ ϑυξια καὶ Χ) ἐπέδλεπον, Οὔκ ζω ὁ  Ἐθειγυώσκων με. 

1. Ἐνζωῦϑα τίωυ Ἐχίτασιν τὴς συμιφοροὶς καὶ ζὰ δὲινα αὐξόνδϑρα. δείκψυσι, ῬΜπολε- 

βίων τὰς ὕχιδυλα, πῶς ταξ σχέσιν Ὁ ἐγ[ντέρω ἐγίνοντο βύλομδιοι αἰ πσυσκελίσοι" 

ΙΝ ὺ ὭΣ χαλεπώτερον, ὅτ ὃ μόνον οὐκ ἦσοιν αὐτῷ ἕινες βονϑοὶ ἢ ἡ σύμμαχοι, "δλλ᾿ συ 
υδίνηο ἐπεγίνωσχον. τῦτο δχίτωσις ἐ ἐρημίας, ἡ ᾿ ὐαφόολή τῆς δλλοτριώσεως. ὀλίγων 2 

ρος ας ὦ συμφοραῖς πϑρεναι αὶ κυ βοηθῷ, κ ἡὶ μάλιςα, ὁτὸμ αἱ συμφοραὶ ἱκυδαωυας α ἀπει- 

2; λαῖσι. λα τῶ ὅ μόνον αὐτὸν οὐ ἔολαψο, δλλα καὶ Χ, μειζόνως ὠφέλησε ποὺς ῷ 

Θεῶν αὐτὸν οἰκειώσαν. καὶ σὺ τοίνιω, αἱ ἰγαπητέ, στὸν ἰδης αὐξόμδυα τὰ ἰ δεινά, μὴ αἰα-- 
πέσῃς, δλλ γῆφε μειζόνων. δὰ, Ὁ τον ἀφίησιν ὁ Θεὸς αἴρεεϑαι αὑτὰ ἵνα σῳ τω 

ῥαθυμίδυ Ὡἰποτινάξη, ἡ ἵγά σε τ ἀφυπγίσῃ καλευδονζᾳ. ζτε πόρτα ΟΝ «Ξιῆὰ «ἰξοώύσ- 

ταται, πτεπόμτα ἐκφυτάτω ζῳ βιωτικά, τῦτε οὐ παξλσευχῃ απουδοιότερος γένεται, 

20 πσοὲς ἐλευμοσιουΐωυ τπρσϑυμότερος, δὲς ὑπεροψίαν γαςρός. καὶ ἑκα σον παῖθος ἐ ἐν- 
καιταιγώνισον ΑΛ ἡπῦ τῆς ϑλίψεως φυγαδαίόμδνον" ἐπεὶ ς ρα τίω ϑρχίω, εχ 

τρλθίσοι βυλόμδνος λύποας ἡμᾶς (μωέδυσεὶ Ὁ πῦνοις, Εἰ ἡ ῳ ζαξει κολβίσεως τίω α;- 

ποφασιν τέεικει, ἀλλα σωφφρφνίσαι ζ βελπίαρ ἐργαίοοϑαι. Ε: ἰγερᾷ λύπης ἔχι- 

Ι- κειοδνης, κα δ τὰ ν βίν Τλιμφβου ὦ ὑγτος, τοσαύτη χροται ἵχαχία, Εἰ μμηδὸ “τόπων εὐ πού ὅκ 

45 ἐῤ ὄξέξη τὰ τῆς ποννοίας; ὶ τὶ ϑαυμαζξεις, Εἰ χὶ τῆς ψυχῆς, ὁ σπου ὦ ῳ τοῖς σω-- 

μίϑσιν ἀγαλινὴ ϑλῆψο: ̓ γὰΡΌ Εἰς ἀκραν θὑπαϑειὸμ ἐϊξατεοϑαι τίου σάρχᾳ, Ὦχ. 
Ολᾳ(ές" ἀΐλλωὼς τε ὰ ῶ πολλαιχόϑεν Ἐχιξολας (ωίρα οὐ, νήφειν ποι κἂν πυδοσέγω- 

λϑυ, συ εϊὲν βλατπβοίθα. 89 χαὶ τίς Φησιν" Ἐπίγνωϑιὁ ΤΙ τ μέσῳ παγίδων ἀζαθανεις, ἡ Σω}.θ. ῃ, 

ἔχι ἐπάλξεων πόλεων αὐδεπατεῖς. ᾧ εἴτι, εἰν ὁδιῷ ἣ ἐπορβνομώων ἔχρυψαν παγίδα, 
40 βίοι. Εἰδέτις καὶ κτ, ᾿ αἰαγωγῶυ ζωῶτα ἐκλάζοι, ὄἄψωται 4 αἱ’ Ὅολθν αὐτὸ ποιοιοῦτα, 

ν πόῤῥωθεν, λα πλησίον κρυπῆωνται Ω Ἐχιξυλαίς. δ9 δ, ἡμῶν δεῖ τὴς νήψεως. 

χρύπῆει γ) παγίδα, ον ,ἐλεημοσειώῃ. τίω κενοδοξίλυ,ον νηφεία, τίω ἐλαζονείαν, οὔκ } 

ἑτέροις, ἰλλὰ οὖν αὐταὶς ταῖς ὁδοῖς αἷς ἧς βαδίζοι νϑμ,δπτερ ὅ91 κ᾿ χαλεπώτερον. 

Οἰιεγίοιϊ,ἴοτλ. 1. 444: ὅ Απω. 



868 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΈΕΙΑ 
6 Απωώλε» φυγὴ ἐπ’ ἐμού. Οδϑι πεέλιν ἑτέραν πσρϑαϑήκην ὟὋ δεινῶν, 

δείκνυσι ΜΝ) εἰ μόνον δῇς οὖν ταῖς ὁδοῖς αἱ παγίδες, δ᾽ δ, συοἱεὶς ἣν βουϑών,Ο σὲ ὁ Ἐχ1.. 

“ινωώσκων, Ω δῇ, ουδὲ τὸ λειπύρμϑμον' αὑτῷ πσοὸς απαλλαγέω, τὸ φυγῇ τίω σωτηρίδμ λι αὐτὶ 

πορίσοιοϑαι, βαδιον ὁ ἐύκολον ἥν᾽ ὅτως ον μέσοις αἰπείλητῆο τοῖς κοικϑῖς, ὁ οὖν ἀφύκτω 
συμφορά ἦν. “δι, ὁμῶς κὸ ὅτως Οὐκ αἰπεγίνωσκε. ς 

Καὶ οὐκ ἐςῖν ὁ ὠκζημ" τω ψυγέω μιν᾽ 
Τυτέςιν, ὁ αἰμιώων, ὁ βοηϑών. τί δέζυ αὐτός ; αἶρε ον Ὀσοαιύσῃ Ὡπροία ὦ ἀμη- 

χϑυίᾳ ὧν ὠπέγνω τέο σωτηρίδμ ; ἀδουμιῷς. δλλα ασϑὸς Τ' Θεὼ χαταφεύγή θύθζως ᾧ 
λέγψ᾽ 7 Ἐχέχρᾳξα ποὲς σὲ, Κύριε. Εἶπα, σὺ Εἶ ἐλπίς μι, μερίς μου εἶ 
ὦ Ὑὴ ζωντων. Οράς γψυ ψυχὰς ; Οὐκ ἐξαίτῆισεν αὐτὸν ζα δειναὶ, δλλὰ μάλ. 1ο 

λον ἐπηέρωσε᾽ τ ον Σιπορϑις ὧν, ἔγνω τίου ὠμαχον χεῖρᾳ καὶ τίω: πα λχὴ δυυϑα μιν,καὶ 
τίω ἐν αἰμιηχόμοις ἐυκολίλυ. Εἶπα, σὺ ΕἾ ἐλπίς μα. (ὰ δρ,ϑοοπιο, φησιν, ἐλήλε, 

κται, ἢ ὁ χείβϑν μείζων συμμαχίας ὅτως ἀπάσης, ὡς μηδεμιά τέχνη οἷον τε ἐὴ “ε- 

εὐλμέαϑει τϑναναγίσ.᾽ὁην «μως Εἰνὸ ὐδοὶ αὐ, δρόποις ζῶτα ὠπέγνωςαι, καὶ πϑ ,- 
τες ἀπτηγϑρεύσοι δ, δα σοι τό ύται ῥα δια; εν ἃ ἐλπίζοντες Οἕκ ϑιαονοαυρχώμδνμε- ᾿ς 

οἷς μα ΕἾ ἡ ζωντῶν ̓ τοτέςιν, ὁλόκληρος ϑηστζίωρος (5: πλούτος (νυ, ᾷ “πόντα 

᾿ αὐτὸς ΕἾ, ον γῆ ζωντων. γώ ζωντων εὐ ζαϑα τίω οἰκείδυν πατοίϑα, καλά. οἶδὲ ὍΝ 

πολλαίκις τίω αἰ μαιλωσίαν τίω Εἰς Βαζυλαδα, ἁδέω ἡ ϑτύατον χαλῷν. εἶτω ἐὴ τ 

οὐ ὦ ἀλλοτοία ὧν σεϑὲμίλν λατεείλν ἐπετέλει τέων εἰωθυῖαν, ἐκ45 ζὰ τὴς αἰγιατὶ- 

«ς ἀπόντα ἐπληρϑύτο, Δ σ' τῦτο φησι, μθράς μ εἶ ον Ὑ" ξωντῶν. αεἰ 5] κυρδϑέσης, 20 

φησί, ἡ ὠχειώσω με ον Ὑ" ζώντων, αὶ πολλή μοι εἴτ 3ς σὲ γέλϑνε κοιγωγία. 
8 Πρϑδάς παϑὸϑς τίωω δέησίν μῷ, {τὶ ἐταπεινωϑίω σφύδγα. 
Οράὰς “πῶς ὁπε ἢ δμωτέρω ἔλεγε, τη καὶ ἐγζωϑα ὀμτὶ ( μωνηϑοίας ἤίϑησι, δ. 

πεινωϑέωσαι λέγω,το δίκην δοιώωι ΟΜ μδρτηνϑῥων κἴθ᾽ αἰ αὐρΟολῆς. τὸ ἢ σφόδρα, ἐφ 
Ὄδμομδμων κατηγϑολας δθήν, Φλὰ τῆς λύπης ἢὸ τῆς αἰοϑϑενοίας τῷ παίΐορντος. δ 49 ] 

“ὃ ποϑς τίωυ ἀξίαν Ψμ αἰοδοτημοίτων ἰδιης, υ σῴοδρα ἡζῳπείνωσιφ᾽ ὁ 5 πσοϑς τω ἷ 

αἰοσϑένειδν τῷ φέροντος, στοοδρα, μ69᾽ χἰχυροολῆς. ὅδωμοΐ "ὃ Θεὸς ἀξίαν αἰπαιτεῖ ἢ ᾿ 
πλομμελημῶν ἐιμωφίδυ. εἰ") τοῖς παίορυσιν αἰφόρητος ἐὴ δυκεῖ, αὶ χορ οἱ τίω φύσιν 
γνουϑέων, ̓ διγα πβαὶ τίω αἰοϑενειαν ΜὝ τ πυουϑμόντων. 

9 Ῥύσα! με ἐκ Τ χατοδιωκόντων με, ὅτι ὠκρουταιω, ϑησοων “ἷρ ἐμέ. 49 

Ἰδοὺ ᾧ ἀδλὴ αἰτία παλιν" κὶ ἀδικος ἐχιβελὴ δι᾽ ἐπηρεαζόντων, χαὶ τὸ τῇ αὐτὸν 

αἰοϑινείᾳ, πολλὴ . 1ο Εξαγανγε ὧκ φυλακῆς τω ψυχίώ μϑ, τῷ δξομολογή- 

σσιοϑει τῷ ὀνόμιοιτί συ. Τὸ ὀἰξομολογήσοιαἷ, εἰν ζϑαυ,λὐτὶ ἢ ἐυγαριφῆσα ὅ8ι. 66) 
δ8 λέτε, τῦτ ἔςιν᾽ ἀπαλλαξὼ μεν δενων" (φυλακὴν "Ὁ Φησι τί μσυμφο- ΠΕΎΝ 

ρῶν «ἰβεζολίω ) ὧςε ἐυθραφῆσοαι ῷ ὀδιματί σῳ. τὶ μικρϑν ὁ “τῶτο, τὸ εἰν ϑύημεοία, γ4- 35 πμρμαὶ, 
νουνϑύες, μὴ εἰς ληϑίου ἐμπεσεῖν τὴς ἐυερτεσίας. πολλοὶ “ὃ Ἣ δ, ϑοθπτων ον ϑλίνισι ἤρα) 

μδὺ εἰσι ασουδουότερϑι, εἰν ὀῥέσει ἢ βαϑυμότερφι᾽ ἕἔτερϑι πολιν ον αὐέσει ῥέϑυμω, 
χαὶ οὐ ϑλίψεσιν οἰπογινώσχόντες ἑαυ δὴν, κα} αἰ υ Μιώτερϑι γινόνϑροι. 'ὰμ, ἔτ ὦ ἐκά- 
τέρα, τῇ “ἥν ̓ χαίρων αἱ σιφορᾷ, νβῤοι τέωὐ' αντέω θὐλοίξειον ὀχῳτηρών. ὅτε γ ἡϑλί- κδῆ 
ις αὐτὸν ὀϑαπεσεῖν ἐποίησεν, δλλαὶ μᾶλλον (λωωήγαγε πσϑϑς τέων δέησιν καὶ τωι δύχϑν, 40 
ὅτε ἡ ὀῤεσις ὑτήιον κουτεσκϑύασιν, δννλα αὶ ὅτε πσεϑς θυγϑρίσίαν ὐδασκιαζε!). 

11 Ἐμέλ᾽ ασορνϑιούσι δίκαιοι, ἕως ὃ αὐταποδιῷς μοι. 
Ἑτερϑ99, Συτεφλνωσον") δίχᾳιοι,στὸμ θὐεργετήσῃς μᾳ. ΤΙ 91 ττο; χαὶ τους ϑιχαίοι,, 

᾿ ᾿ φησι, 

᾿ 

ἢ 



Εἰς (ὃ ρμβ. Ῥάμ, 849 ες 
φησι, τὔτο ὠφελήσει. ὦ δ καὶ ἀκῴνοι Αὐφρδυ,ϑήσονται χηρίσονται, σχιρτήσωσιν ἰδὸν.. Ι 

τες μὰ του ̓ ἀπαλλαγέω τῶν δεινών. ζοιαύται Ν᾽ αἱ τῶν ἃ ἀγίων ψυχαὶ ὺ τοῖς παρουσι ' 

κακῶς ((μωδιγϑύσι, κα Χ, Δ ϑηνσμδίοις 5“ ἠβαυχαίνασιν, δνλα Χ χαίρασι χα! ἐυφρᾳίνονται αἱ 

(ἐυνήδοντατοις ἐνεργοτομδνοις. ὃ χα ̓ Παίλος ὀκέλθυσε λέγων, Χαίρειν μῷ ̓χρίον- 

4 τῶν, χα) κλαίειν κῷ κλαιόντων. εἰ μιχρᾳ ἢ αὕτη αὐβετή. “πολλοί ὶγὸ αὶ . χειρδροις ἐφη- 

δόνται,κα) αϑιςα νϑύοις Ῥασκαίνασιν, ἐξ ὠμότητος χα αἰπτὸν,ϑοφητίας πολλῆς ἐχατε 29. τῶ 

πιάϑη θικίοντες. ΡΨ ὅχ, ὠ δίχαρι ὅτως, ΑΛ ὑχατέρας (της τῆς κοιχίας ἀπηλ- 

λάγνϑροι, χαὶ ̓ ἐλθημονες ὄντες Ὁ ̓ φιλαν,ϑέντοι, ζε αἱρεταὶ ὥωτας κ]ώνται. ὥασει 

δζωυ ὀκᾷροι δξὼ ὠμότητος αἰλφότερᾳ παίφρυσιν, ὅτως ἅτοι Ὄσϑ φιλαν,ϑ 9. πίας, τὸ μ έ . 

10 συμπαῖλαιν αἰλγϑόσι,τὸ τέ συϊχαίρειν ἐυ παρρυσι, δὶ τί Εἶπεν, λυτωποδιῷς μοι} ὁ | οἾ 

ἕτερ)ς Φησιν, ὁτὰμ Δὐερτυτήσῃς με. ᾧ ὃ ὃ ἄλλοι, λὐτονποδῷς ω ἀμειψῃ, με᾿ καίτοιγς 

λϑωτέρω ολίμυ καὶ "Ὰ (ᾳπείνωσιν ἐλενν, υ Κϑύτορ φωματω Χ πϑρῥισίαν τίω ᾿ἰπὸ ὕΜερ- ἐν 

λων. ὀρ τὶ “ἰνος 5 ὦ ὀἀὐταποδὸσιν αἰτῷ; αὐτὶ των ἡ μεραΐν τὴς ζι πεινώσεως, κυ ἰγὺ μι "Π 
χκρὸν αὗτο οχατιρθμϑ, τίω ϑλίψν οὐεγκῷν μετ ̓Αἰχϑοκίας. δ|9 δύταπόδοσιν κϑ-: | 

1.4 λέ τίω κῷ τ τω αἰμοιζίω. Μὴ τοίνωυ μηδὲ ἡμεῖς αλύωμϑρ εἰν τς ϑλίνψασιν, δλ 

ΡΝ μὴ Εἰσελϑῷ Εἰς πειρφισμὸν, Ἐχιόντοι ὃ  δεχώ θα. π οΟρὸ ὦτα αἱ μζοσι.- 

μᾶτω Ὀἰποτιλε θα, κα 6 ἔτινα διχφιοσειύξευ έ ἔχονϑρ, καχείνζευ λαμασοητέροι ἐργαζό- 

ϑα. ᾧ τῶτο δεύψυσιν ο]ω, τότε μειζόνως Αἰ φιλσίμεψας, τῷτο ᾧ οὖν σώμασιν αγαα 
᾿ ϑιν" τὖτο Οἵ οὖν ὀρ, ϑρφποις μόνον, διλλα καὶ Ὄ - αἰλό,διρ᾽ σέκ ἀἰλόγθις μένον, ἀλλὰ 

ἼΩΝ 20 ὦ ὧν φυτόῖς. δ δὴ τ» Οοϊ ταὶς αἰμιπέλοιᾳ ̓ συγχωρρόσι ὑοῦ ὄ δον χοβκαν, 

ηᾧ, σου! ἐ ὲ ἐτέρρις δένδροις, αλλα κωλύυσι πίω Εἰς ὃ πέσω φοραὶ" τῇ ἡ δρεπόῥηῃ, ὧπασοιν 

αὐτὴς τίου διώαμιν Εἰς τίω ῥίζαν «ἰδεζρίφοντερ, ὦ ὧφε μὴν τοῖς Φύλλοις λθαλωβᾷ. 

σαν αὐτίω, ὄδξίτηλον ὠεγχεῖν καρπον' ὑπερ αὶ ἐπ᾽ ̓ λόϑούπων συμιξαίμι. τὴς "ὃ 

ἀπουδὴ ς εἰς ᾳ αἰθβεῆα ὀμαλισχϑρυϑῥης, αἰτονωτέρφι “ὶ γί ̓ ἡ ψυχὴ τὸς ζω δὐλαρείας καρ- 

25 πὸ ὥρμων ονεγκῷ καὶ Ὁ ἀχμαζοιτα. αὐτοὶ Ἐχὶ ὁδώτωι ἴδοι τις δῦ. ὃ ἃ Δ ̓γδϑὲ ἐφυκὸς 

εμδαν, κ. ̓αργϑεῶ ὁ φλκίρεται᾽ ὩΣ  ῥιπιζόμϑωοι καὶ ὴ ἄγϑιδρον αὶ Ὁ αἴξεφερραϑρον "γουύτερ ( 

ὦ ἰδεῖ, ὉΙ ᾿ ὡψαοϑαι,καὶ πιᾷν ἥδιον. πολλακις χαὶ Ἰτίω; Φύσιν οὐνίκησεν ἡϑλίψις. ὃ 

ὌΝ χατωφερὲς τῦτο ὦ βυτὸν ϑλιξόμϑιμον, αποῖς τίω ἀὔω Φοραὶν ὀϊδακοντίξεται "ὃ ὃ δὴ ὦ δὰ 

ἌΝ ἀν ϑεσπων συμεξαίει. ᾧ ΣΎ ἐυκόλως ζω :ϑλίψειν Φέροντε, ὑψηλότεροι χαϑῖςαν-: 

ἡ ς, 39 ταὶ, κἂν σφόδρα ὦ ὡσι χᾶ ααἱξ, ἢΔλϑΙ Ω  γήνοι ᾧ (πεν, καὶ μεγάλᾳ ὡ»: τεύλον κερδοιίνεισι, 

 πὴν ζωτ δι δώ Εἰδῦτες, φφωμὸν ματα ἐνραριτίας ᾳ ἐπαυόνϑμα δεναὶ, ἵγα καίκείνά, ἐυχϑ- 

λώτερᾳ ἡμῶν ἐν ϑιμηταρ ἡ τῶ τῶν μελλόντων δππιτύχωμϑυ ἀγαϑῶν ὧι ὧν Ἄροιτο πϑρΐρι ἡμᾶς 

ἀξιωϑέωαι, χαολτ ἡ φιλανϑεφπίᾳ Ὁ Κυρίν ἡμδν Ἰησῦ Χοιφού ᾧὴ ̓ δόξω ὁ ὃ χραα 

τος, Εἰς τοὺς αἰωίγας “Ψ" αἰωνων. Αμάυ, 

δ ψ μι μμβ.. τ ΚΥΡΊΕ, ΕἸΣΑΚΟΥ͂ΣΟΝ ΤῊΣ ΠΡΟΣΕΥ- 
χιφίμσ. 

τἰ»3 Στ ἃ δὴ ππξϑσιυχὶ ὁ ἡ Ἶ δὲ ῥιμᾶν δύσις, ἔφ! ὃ ἢ ἐν  ἐπαγίε λία. δὲ 

ὅτο ΧΗ "τὶς σοφὸς φἴϑανεῖ λέγων, Μη δευτερώσῃς Ἅθη9ν ἐν Ὥροσ-- πρ ρζίν, 

ἔυχν συ. εχ ἵα μὴ δεύτερον (κ αὐτὰ λέγωμϑῳ ὐοκκαλοιώ.- 
τες ( Θεὸν καὶ δεόμϑμοι, τη» πὐϑανὲ, ὦπατε, ὁ συμοελεύει ( Λυχ, μα, 

»» χελϑθυόμθα, ππεϑσκουρτερεῖν γαὶς προσευχαῖς) δολ ἢ ἵνα. μὴ Κολ, δ, β, 

2 λύαξαλλω ῖθα, τὸν ζιἰ πσοοχώ θα τῳ Θεῷ,δνλ ἥα ἐπειγω- 
φἰνγίί, ζοτὴν ι ἴφ .ά 94 2 ᾿ (θα. 
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εἶδα. δδ ὁ δλλαχοῦ φησι, μιὴ χρονίσῃς υἰποδυύναι τέων πτεϑσευχάω" καὶ γ0 ἀϑυδοιἃ 
μέλλον. Ἀγ γσος, ἡποραγμάτων αἰδύκητοι αἰδολίαι συμπεσῦσαι ὠκώλυσαν. Εἰ δ 

καὶ θαγατος ἐπελθὼν αἰσψέ σέ, συγνωμέων Οὔκ ἔχεις. οὐζιῦθα, μϑύτοι χσϑϑσβι- 

ζω) τίωυ δέησιν λέγῃ ὺ τίω ἱκετηράθμ. δ,9 ἐπήγαδμ αὐτὸ τῆτο δηλώ,, Ἐγώτι- 

στα! τίωυ δεησίν μα ὧν τῇ αλη)εία συ. ς 

Ετερος, Ἐν τῇ πίφεισυ. Αἴλλος, Ἐν τῇ βεξαιότητί σα ᾿ Ὑντέςιν, Ὠτίνθυσον τὴ αἰ. 
τήσει, ᾧ Εἰς θρηϑν αντίω ἤξα γατε, βεξαι ων τῇ αἰλυϑεία, σῳ᾿ γδ σοι τῇ διιυαΐμει 
Ι! Ν } . 3 ΝΣ ν εἰ ἐκ ,᾽ Ι .“ 

θοὸς τὸ πλυραΐσαι ἀτῶρ αἰταῖ δ λ ϑωλϑν χἡ οἷαι ἢ δοησιφ. ΕἼ ὀν,ΘΘφΊτων στὸν τς χς 

δέησιν παθλσοιγάγν, ΤᾺ σχοπούσν (ὦ)" δυχονϑινοι᾿ καν Ὁ δίκαιον ὼ ἔννομον ἔχγιακού. ἤν; δ , 
ἐται. ἀλλὰ ΟΝ Δ δ, ϑοοΐποις τ ξιωμιοίτων κ᾿ χϑδηματων γίνε) ἢ δέησις, πολ.. 1ο μασιν. 

λαΐχις ὃ καὶ αἰπὺ κωλύ ματος αἰδικίας᾽ ἔγιοι ὃ ὁ ζοὶ αἰ συβῥοαίνοντα «ἦν: δικοιζονζαι ἀ.- 
ξιούσιν. ἡμεῖς ἢ αἰ αἱ μδοτη μοίτων δεόκῖθα συγχωρήσεως, ἡ ὁτὸμ ὁ δικα φὴς ἡμῖν μὴ 

αἰφῆ ὁ ἔγδὸν, Ὁ (Ἰωειδὸς λέγω τὸ ἡμῖν ἐγκαϑήλϑμον (συτὲ ΝῚ ἐϊωσίαν ἔχει τῷ αἀἰφιέ- 
να!) {τι Ἐλὶ δέησιν ἐρ θα. καὶ καιϑούπερ βασιλφ συδὶς αἷφρρ ἱματίου δζεῤῥαλρτος, 

υ͵δὲ αν δέχᾳ κυλελ ἐφαιμϑέκοι τολμῶ πσδόσελθεῖν, ὅτω καὶ σύ, μάλλον ὃ αὶ πολλῷ τ΄ 
“τλέον ϑύλοβόμϑρος, μὴ «σοϑσέλϑης Θεῷ “ἰῷ ἐυτελών ποραγμαά των ἡ μηδωμι.- 

νοδν᾽ οἷον, Εἴ τἰς σι ἡδέκησεν οὖ χρήμασιν, ἢ ὸ ὑξοισεν᾽ ΔΛ οὖν οἷςσε ὁ (4 ,Ὅολος αἶδι- 

κεῖ, ἔνθα μοιλιςα τῆς ὀνωδ)εν χρεία, ῥοπῆς. αἰλλ᾽ Οὐκ ἔχεις (δ) πσολιξαίνϑμον ὶ Εἰσά- ὃ 
“ϑντὰ σῳ τίωυ δέησιν," αὐθεϊόντος τῷ βασιλέως φώνησον, ᾧ χαιοϑν δ αχττήδειον ζψτησον. ΝΣ 

πότε δίώυ πσοϑείσιν ὁ βασιλέες; ἀεὶ καὶ αἰα πϑυτύς. πῦτε ὃ αὶ ἐχιτήδειος ὀχαιοθς: ὁτὸμ 10 

Βξοδι ιλ.8, σύ ϑέλης, «τὸμ ἀξιίον σείυ τὸν τ Ῥασκθυάσῃς. Ινδαοι ὦ δῶν ὠκελούογηρ «ἰ πυὸ τέων ἐἰ. 

πώρειαν ἐξαγαι τω Θεῷ φανόκϑμοι χαὶ ζῷ ἱμάτια ἔχειν λδυκαὶ, αὶ μιή] πσδοσιέγω, γν- 
γαικί᾽ σὺ ὃ) αὐτὶ “Ὕὦ ἱματίων τίω ψυχίω πύσμηξον,ὼὺ ΔΤ σωφρϑσιιυης καὶ ἐπιεικείας 

πυδόσελϑε ἡ) πολλῆς τῆς ΦΟλὴς, ὦ ἀισποϑήμησον τσδϑς ῷ βασιλέα, Εἰ βύίλει δεὸν- 

τῶς ὀϑύσαι. νὶ δεῖται «᾽αλωμώτων πολλῶν ἡ ὡσοδημία. λοίξε ἐφόδια τίω τρετίω, κα 25 

πού (τ ὁ βασιλεις Αἱ φτείξει; ἐγζες δ ((μωυτετοιμμένων τῇ καρδίᾳ, ὠκείνζω ἔπελ- 
ψδμδ. δ. 95. τίου ὁδὸν. Ἐγίες, φησι, Κύρμος πεῖσι τοῖς ὅχηκοι λουρϑῴοις αὑτὸν εἰν αἰληϑεία. ὀκᾷ αὖ-- ᾿ 

τὸν θυρήσεις, ὀκᾷ (᾿μευτιύξῃ. ἐγίες Ε61 Μ᾽ Αἱ α ϑρυπῆόντων πειναῖσι (δ) ὠρτον αὶ ἐλοι- ὶ 
μμοσιούζου ἐργαξορμδύων. ἐδώ ζαυτίων ἔλϑης, ἐυρήσεις αὖντὸν ἕτοιμον Ἐχινεύογτά σὺν τὴ αἱ- 

ἤν, μχήσει. ΒΤΙ γ5} λαλριώῶτος σῷ, ἐραί ἰδοὺ χέλειμι. ᾧ συνὶὲ δεήσῃ μεσίτο, δυλαὶ αἱ φ᾽σε- 30 
αὐ τίω δέησιν ἐχιδώσεις. Ἑἰσοίκουσόν μὰ εἰν τῇ διχαιοσιοῃ σν. 

Τί ποιῴς, δὑ,ϑοπε; ἀσϑϑιων μέλλεις ἐρᾷν, μὴ Εἰσέλθης Εἰς κρίσιν (Τ᾿ τῷ δούλνυ 

σύ, ὅτι Ὁὶ δικαιωϑήσεται εγωπιΐν συ σπῶς φώνὰ οὐ ζῦϑα, ἀξιοῖς κι Ὁ δίκαιον αἰκουεϑῃ.- 

να! τί δξζο 551 Ὁ λευόμϑρμον ; δικᾳιοσιούζω εἰγφυῦϑεω, τυ φιλαν,ϑο»πίαν λέγει, καὶ 

πολλαχοῦ τὴ γφαφης ἰδὸοι τις αἢ ὁχὶ τῷ ση μα νουϑύα' τότ τίω δυχαιοσιούζευ λαμῦα- 34 

νομδύζωυ᾽ δ) μώλᾳ Εἰκότως. ΟΝ ὥ Ν᾽ τοῖς δν,ϑοϑποις, ζ δίκαιον αἰπτεφέρηται τῷ ἐ- 

λέυς" ρα Ἀ τῷ Θεῷ ἰχ ὅτως, δλαὶ ἀὐαμέμοιται ᾧ δικαίῳ χὐ ἔλφος" ὐ τοσῶτον, ὡς 

υἡ αὐτίωυ τίω διχαιοσιούζω Φιλον,ϑε»πίλυ χαλάοϑαι. σχόπτει γϑεὼ ἐχὶ τῷ κατακλυ- 
σμοί πῦσος Ζ ζῶ οὐλεος, πόσον 3 τὸ δίχαιον. Εἰ "ὃ ἡ ὀκολρίοϑησαν ἐμϑτθμοντες Φ, 

Ὅτε, λ΄ ὶ τω ἀξίλυ ἔδοσαν δίκην. μυὴ γδυῤ μοι“ ὄγκον ἴδωῃς ΟΜ ὑ δούτων, μυιδὲ τῦ4ο 
“πλῆθος ΤΜ' ὑμερωῦν, ὧ Ὁ ναυάγιον ὠκῴιο περοτείνετο, μηδὲ τίω οἰκουμϑμζω ἀϊξυοσον 

γυνομδῥίωυ, τ γδ τῶτο ασοῆς (ὦν Σ'πολωλόζας; ζωῶτα γὸ φόξον νϑὲ δυυΐαται ἔχεν, 
τιμωρίδρ ὃ. τοῖς τετελθυτηκέσιν συ θὲ μίδν. (ὦ γὸ Οὐ αἰοϑανόνϑροι ἿΜ' γινογθύων, πὼς 

ἐκόλαζον»; 



Τὶς ᾧῷ ομ2. λα. 87. 

ὠκολοέζοντο ; ὧν καὶ ὧν βεοαχεία, καρ ῥοπὴ ζῷ τῆς ἀπωλείας ἐγίνετο, τὸν (ωτομον 
αὶ καφότατον εἰπσεμεινὸν ϑαίγωτον, ᾧ πυρὸς ᾧ ξίφοις ᾧ ἀγηθνης ὦ βασαγων ἐυκϑλώ.- 

τερϑν τε ὁ ἀὐλυπώτερον ᾿ ὦτε ἐψὼ μάλλον θιμωρίας, ἡ πεῖφοιν Εἶχε τὰ γινόνϑμα. πα- 
εοὲ πόμτο ζοίνιωυ τὸν χρόνον μέχοα γήρως ἐαώτα τοαῦτου το λανομήσειντες, εἰν βελχεία 

5. χαιρϑ ῥοπῇ τίω Τιμωράδῳ ἔδοσαν, γε ιμμωοίαν δεῖ καλῷ ἴ) τῆς φύσεως “οέος. εἶδες 
πόση ἡ Φιλαν,ϑοφρπία; βέλει ἢ ἐτέρωϑεν αν ἰδεῖν ; θκ θύϑέως αὐτὶ ἐπήγαδιν, δλλαὶ 

“οδϑῴπε ὶ ὥπταξ καὶ δὲς αὶ πολλάκις, καὶ γὸ δέοι ὃ λάρνακος ἀὐζῖς διελέγεν». (Ὁ) 5 συνὶ 
ὅτως ἐγέδυ ζ᾽ χα! τοι ἐδὲ ω'Ῥαγί ἥϊας ἐδει ἡ τ Ῥανομία "ὅτε ἢ ἡ Φύσις ἀὐυς ἐπαίϑυῦ- 

σιν, ΔᾺ ὡς ῬΙΘΘΙ, μᾶλλον ὃ καὶ χοίρων χαλοπωτερϑν αἰπόμτων, εν δλλήλϑις φϑειρόμε- 

Ἰογοι,ὶ ἐδ τῆς φυσεωςνόμοις ὧκ βα, ϑ6φν αὐτὖἶ ὀμα «σπάσαντες, καὶ μηδεμιὰ Ὡθαι- 

γέσει μηδὲ συμούλῃ εὐνδόντες, μηδὲ τίω πὸ τὴς ᾧ δίχα! σα πτνιάστως ὠφέλειαν Ἀαρ- 

πωσαΐμϑροι, οὖν βρϑιχεία, καιοφ ῥοπῇ μόνον πίω διίκζωιυ ἔδοσοιν᾽ μιῶλλον 3. καὶ φϑορας 

ἀπηλλαίγησαν,καὶ σ ἱκης ἡ λθυϑερωϑησαν. τῷ ὙῈΡ κατοικλυοϑέωώαι, πολλῷ χαλεπώ- 

τερ9ν τὸ τοιαῦτα ποι». τη δίωυ, Εἰπέ μοι, μωρία, Ὁ χακία Φϑειρονϑρῦς, ὁ δλλήλοις 

19 Φυρομϑμος τ ΡῬοινόμως,ὼ καιταιαγευογζᾳις ᾧὶ καταιοῳνουϑμες αἰπαλλαΐξωι τῆς Τσαύ.- 
τῆς λύμηφΕτα ἰαΐξον (Κὶ (ῷ σεσννπὸ τοι ἐκτέμγοντο αὶ φήσομϑν ἀμμσρᾷωϑαι ζω σώμα, 

Σλλ᾿ ὡς Φιλοῖν,ϑο5πὸν ὐποϑεξοίθα, ᾧῷ ἣ Θεὸν καὶ πολλῷ μῶλον ὠκπλαγησόκθα ῶ 

{π᾿ τὴς σοφίας αὶ τὴς φιλοῦν, ϑε9 πίας ." αἱ δ᾽ πὸυτὸς ὦ δὼ αὶ θαυμάζειν αὐτὸν ᾧ δοξα:.- 
ι ζων χρή (ύτης ἢ ἐγέκεν τὴς “ἰ πσοϑέσεως μηδέποτε δὀἰποχώμϑμ αὐτὰ τίω κηδεμονί- 

οὐ ἐκπλιῆῤμϑμοι, μηδὲπαυσω ῖθα, αὐτὸν αἰ 9 ζωτὰ αὐυμνοιῶτες, ὅτι τε τομδιυ 
ἠμ, ἐϑωκε ((μώτομων καὶ τέωυ νομιζυυ " ἐἰγέκονψε, ἡ τω ἰατφείλν αὐώδευνον ἐπέϑηκε. μι δὰ 

δέ τῷ τό σε ϑορυξζείτω, ὅτι αἰ ϑρθον ὁ πόμτες χα τεποντίαϑησαν. τί )5)  τλ[ φιφέρει τίη 
τῷ κτ μικρὸν ; (Ὁ ἀπελθόντα ὠφελεῖ ὦ χαθ᾽ ἑαυτὸν, ἡ βλουει ὦ ΜΤ' πϑύτων; ἐ- 

ἦν πακυσύν μὰ εἰν τῇ δικαιοσιούη σα ᾿ πετίςιν, ὧν φιλόν,ϑ 69: πία. "ὅτι ΝΝ τῷτὸ Φησιν, 

3 ἐπήγαγε, 

» Καὶ μὴ Εἰσέλϑης Εἰς κρίσιν μ πὸ δούλου στ. 

Ὑϑτο ᾧ ὁἸωδ αὐτῷ ὅτω δίκαιος ὧν ᾧ αἰληθινὸς καὶ θεοσεζὴς ᾧ αἰπεηθιϑμος αἰπὺ πὸρ.. 

τὸς πονηρ9ὁ ποράγματος, Εἶλκ ζω ὁ δῴμκρίνων ἡ διελέγχγων μίϊαἶξυ αἰμφοτέρων λέ- 
ὁγμον. 158 Θεού φόρέντος, χεῖρρε ϑησω χὶ φυμκατί μου, καίτοι τῷ Θεού ποροκαλουυϑέν 

20 λέγοντος "Μὴ, ἀλλα ζαΐσαι ὦαπερ ὀῥήρ τω ὀσφιι σῳᾳ. ᾧ Ἰαϑαίοις Ἔτο ὁγειδέξει λέ- Ιυβληνγὸ 

γῶν, εἰ βύοϑσειν ὦ πατέρες υ δι ἐν ἐμο ὶ πλημμέλημφι ᾿ δ Φ ἀρχοντες ὑμδι ζὐό.- ἴμεμ. β.., 

μησον Εἰς ἐμὲ; ποις Ὑτο ἐυ γαλεπωτέρφιν γέλων τω ψῆφον ἐργάσοιεϑαι, δι Εἰς 
ὦ 5] » ΝΡ ν - ! »» 7 « ! Ἧ) δου, ᾿ 

, “Ἄαἀἰϊϑησιν αυζᾶν' ἐμμοδλᾷν ὦ ομολογίδν οἰκείων αἰ μδοτη μάτων, χαὶ τότε δούγαι πίω τ- 
συγχώρησιν, “ ὅτως Εἰδῶσι τῆς ϑυερτισίας ὦ μέγεϑος. δ]9 φησι, Λέγε σὺ ζώ ὁμομίας Ἡσιμνγ.πρ, 

γ2 σὰ χσφῷτος, ἐχ ἥα, κατακριϑής, ΔΛ ἵνα διχαιωϑθῆς. δζος τοι το σϑεἰὶ αὑτὸς αὐτὰς λέχη, 
δλλ᾽ ἐκεῖνον πὔρασκϑ ζει. Εἰ μδ γδβκολόίσοι ἐβέλετο, αὐτὸς δὺ κατηοϑρησϑ᾽ γιουὶ 
δὲ () Ὁ ἐλέϊισοιι ϑέλει, τροφιχωρᾷ τῳ υ μδοτηκότι, ὡςε αὑτὸν θὐγνωμοσιώης λαξῷν φέ- 
Φόνον, αἰ σ᾽ τὴς ὁμολογίας ἔχιασώσαεϑαι (ὃ ἔλεον. ἡ ζώτης τῆς φιλαν,369-- 

“πίας ϑροιχὶ αἢ ἴσον; σὐοὲν. Εἰπέ, φυσι, ᾧ συϊιδν πλέον ζωτώ, ὁμιολόγησον, χαὶ δοκεῖ 

40 μοι!" Εἰπε, Ὁ ὃ πὸρ ἀπέχω. μή Εἰσελϑης Εἰς κρίσιν μα τὸ δούλῃ σω, τῷτο Ὡ στὸ 

τῷ διχαζεαϑαι Θεὸν τΐραὶ πολλοῖς κατώρθωται. (ὦ) (αὶ )ᾺΡ θὐγνώμονες ᾧ απο τύτι 
ἴσασι τῦτο᾽ (ὦ 5 ἀγνώμονες ὐπὸ τϑ (μυεχὼς (ἦν; πσολφήζῳς λέγν, Κοίσις τῳ Κυ- μιχε Α, 

! 

! φής 
οἰῳ ποὺς (διλαὺ αὐτό μ᾿ τὸ Ἰσραὴλ "αἰ φλεηθήσεται᾽ ὴ πώλιναὐἰκούσοιτε φα- 
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οατΐές ἢ ϑεμέλια τὴς γῆς καὶ ἄκουε θρφινὰ, αὶ ὀγωτίζου γη΄ δστὸ τῷ (μωεχὼς δξιυ" αν ῃᾳΗ 
Ἡρνη, γι. τὸν λέγεοϑαι διχαζειν, ὁ φοραὶ τοῖς ὀμαιοϑήτοις χατωρϑού. καὶ γῈΡ ἐλέοϑν τινες, Τί ἷ, τὺ ἡ χ 

εὐνεεύσαμϑν, ᾧ Οὐκ Εἶδες, ἡ, στᾶς ποιῶν “πογηοϑν, και λὲν οὐνγώπιον Κυρίου ̓  Ἢ ὀώοικο.. 

δὸμοιεῦται “ποιοιῦτες λῥομυήμκατου, ἢ μιακοιοίξονϑμ διλοτθίοις ὁ, Οὧκ θύϑηα, ἡ ὁδὸς 

Κυρίνὁ ὁ μακαίολος ὃ Ἰώ, ζ)ϑν εἰς Τὶ πειροισμιὸν εἰγέστεσεν ἐὐκφνον,ὗκ δἰπὸ Ὁ τοιαύτης ς 
ἴυββλγν ἡ νώμης, ἧς ζῸ ̓νδοῦοι,ἐδὲ τοιασζα {μὴ δμοιο)έλεγε δ᾽ δῶ ὅμως, Εἰδε ζω ὁ μεσίτης αὶ 

ἐλέγχων μόϊαξυ αἰμφοτέρων. ἀπ αϊξώτω ̓  βαδὸν ἀνιϑ ἀπ᾿ ἐμϑ,ὺ ὁ φόξος αὐ μή 

με φροξεἰτω. δχρ' δὴ τῶτο λέγᾳ αὐτο" ἐρωτήσω δὲ σε, σὺ δὲ μοι ἀἰποχρίϑητι ΕἾτα γ᾽ 
κατεπλάγη ἢ ἔλεγε δι τι κα γὼ κρίνο μι νουϑετούνϑρνος, "ὁ ἐλέίχω Κύρμον; ᾧ πώλι, γιὰ : ἢ 
ἐἰχοὴ (ὰ ὡτὸς ἤχουόν συ Ὁ ασόϑτερον, νωωὶ ἢ) ὁ (Ὁ ὀφϑαλμοί μου ἐωροἰκοισί σι, δ  ἐ-- χο μον 

τ΄ φαύλισοι ἐμφῳυτὸν αὶ ἐταάκζωυ, ἡγημιι ὃ ἐμαυτὸν γξωῶ καὶ ασοδὸν. χεῖρϑι ϑήσω ἘχῚ τύ. 
ἴφβλπ), ατί μου. λέγει ππρὲς αὑτὸν, μή" Αλλαὶ ζαΐσοι ὡασερ λῥὴρ τω ὀστριω σα μονογου.: 

χί αὑτὸν ἀναμιμνήσκων ἀὐτν Ὁ ρημιώτων ἢ λέγων ᾿ ἐπεὶ ἐδούλου κρύεοϑαι πσϑὸς ἐ- 
μδ, ἰδοὺ “πϑεμι ϑιχασόμϑμος. ΕἾδες Θεοῦ φιλαν,ϑορπίὰν ὠφατο; Εἶδες αἰγαϑύτη- 

. τὰ πέροις Οὐκ ἔγρυσαν  ὅζᾳ δὲ τῦτο καὶ (Ὁ παΐδες (ὦ) τος ἔλογϑν᾽ ἡμαρτομϑι, ζεϑομεή- τς 
σανδρ, ἠδικήσοωμϑν. ἔπ δ᾽ Δ πολλοὶ ΤὙὨμ )᾽ αναιοϑήτων (αὶ ἑαον αἰμοτήματα Ἐχὶ 
4 Θεὼ ἐπάγυσι, τῦτο τῷ φἰκβόλου κατασκϑυαάσαντος, πυδϑῤῥιζον ζμω τέων ὁϑμα «σῶν 
τίω (ωνϑκιθρ ὁ Θεὸς, (ἰωυεχῶς λέγεικρίνεοϑιι κατ ὅς αὑτοιᾷ, τοιούτον χρεῶ τι καὶ ὁ τοϑὉ- 
Ὅπλατος ἥμαρτε, " λέγων, ἡὶ γωνὴ, ἣν ἔδωχας μετ᾽ ἐμού, ὧντη μοὶ ἔδωχε, ᾧ ἐφα.- μι δϑ 
29» "ὁ Ἰουδοῦοι Ὁ πολλαὶ τοιαύτα ἡμαρτθμον. ΠΝ 
- Οπιῦ διχφηωϑήσε.) ογωπιὸν συ στᾶς ζῴώ. Τί λέγω ἐμᾳντ ἡ Ὁ δεγαρὸ Ὁ δα, Ὁ 
φησιν ; ὅκ ἐςιν αἵ, ϑοϑπος ὕλ1 τὴς γῆς, ὃς κρινόνϑμος ασφὸς ἴα ἐπηγμένα πο Ῥρὲ σύ δίχα 
ωνϑίωναι δυυύώτω ᾿ ὅτως ἐκ αἰδιουσίας ζῷ νικητήρλα ρα σοί. 

2. Οτιχατεδιωξεν ο ἐβθρὸς τίου ψυγέω μυ. 
Ἐς! (ζ᾿ πϑη νοῷ καὶ χὰ (ὦ) Σαὺλ Εἰρθαϑαι ἐϑρὸν ὄνῳ, (ἢ αὐτὸν τότε διώκοντα ̓  ἐς! ἢ 415 

Ὁ τὶ αὐανγωγξω ἐϑρὸ ᾧ δζρόξολον Εἰπεῖν᾿ αὶ παύε.) "ὃ ὥκῴνος διώκων ἂν δ᾽ Θεῦ. 

“τὼς δίωυ ἐν απαλλαγείηνϑμ τῷ διωχεαϑαι ; Εἰ τόπον ἕυρφιυϑυ, ἔνθα, Εἰσελϑοῖν δ δύ. 

γαται. καὶ ποῖος, φησιν, ὅτὸς ὅ61ν ὁ τόπος ; ποῖος ἕτερος, δον ἢ ὁ θρφινός ποὺς ὃ δυωαν- 
τὸν Εἰς (Ὁ οὐρανὸν ὀμαξίιζαι ; ἀκῶσον Παύλε λέχϑντος ᾧ δεικψιώτος, τι ᾧ (ρκὶ συμ.- 

Κογὼ, πεπλεγμμένοι δγευα θα “. στείζεν ὁκῶ, Τα ὀύω γ»β φοονῶτεέ, φησιν, ὅ οΧο,- 16 
οιλσγαν σὸς θην ὧν ϑυξια τῷ Θεού καϑήνϑμος. ὶ πολι, Η δὲ" κὶ ὃ πολίτϑυμα ἐν ἐρᾳνοῖρυ 

πάρχει. Ἐταπείνωσεν Εἰς γξῦ τίων ζωΐω μϑ. ᾿ 

Πολλὰ σημαίνει Ὁ' σὴς ζαπεινώσεως διομιοι. ἔς! γδ ἡ Φιρετὴς ζωπείνωσις ὡς ὁτὸμ 
λέγη καρϑίων (ἰμυτετοιμμένζω ὸ τετοιπεινγωμϑρζευ ὁ Θεὸς ἐκ ὀϊξεδενώσει "ἐς ὺ πὶ ᾿ 

συμεφορωών ζῳπείνωσις᾽ ἔς! ὰ δἰπὸ αἰ μδοτημώτων. εἰν ζουῦϑο νϑῥ τοι τέ εἰπὸ Ὦ συμ. αὶ 
φορών λέγᾳ . 89 Ὡ ἐπήγατε τῷ δεικνις, ἐταπείνωσεν Θ ὶς γὰῶ τίω ζωϊώ ΜΙ. ἐς! ζῳ- 

στείνωσις καὶ ἐξ ̓;ἰπονοίας, ὡς στὸμ λέγη, ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν (ᾳπεινωϑησε") "ἐςι αὶ ἑτέρᾳ - 
πείωσις, ἡ Ὄπ τὴς ἀπληξίας, {ὶ δ᾽ ζ(ῳπειότερον ποὖν κϑυτορυ γτῶν ἑαυ(ὦν' οὖ 

πλϑτῳ καὶ διωναζείαις αὶ δόξαις; διπλῇ δὰ  Εἰσι ζᾳπειϊοὶ (ὦ) τοιούχι, τῷ! π χαμαὶ "τμημ 

σύρεοϑαι, τωΐτε μεγάλα ζωῶτα νομείξεν᾽ ὥασερ ζαὶ πουιδία, τοὶ μικραὶ, ὦ σφαίρας ᾧ 40 "μη 
«ςραγάλυςὶ (ὶ Οιαύτα αϑυρματα᾿ μεγαΐλα τίϑενται. διλαὶ α ϑηο υὶ ὅ μεγαλᾳ ὀκήῆ- 
νὰ σημεῖον ὅ61ν,δλλαὶ τῷ ΔΜ ϑωυ μαζόντων τέων ϑρβνοιθν ἰτελὴ τυγχάνειν αὶ ζῳπορίω. 
ὥλ ὀκῴνο (ζ ἡλικίας ᾧ φύσεως ἐλφῆωμα᾽ τ» 5) πσοϑαιρέσεως ἔγκλημα. "αἱ ΡΑ 



Εἰς ζδιρμβ. Ἄάμ. 873 
ὁ αὐὴρ ὧν αὶ ἐν ἡλικία τελεία, γεχϑνως, τραπέζας ᾧ πύρνας ἢ τευφίω μεγαῖλοι 41) γ0. 
μίζε: ΝΙ αἰ ροιτ᾽ δὼ ζῳπεινοτερϑν. 7 χα τοι πολλοὶ τὸς τοιθτος μεγαλοψύχοις χαλοῦ.. 

σιν. δλλ' ὅτι ὀκείνων πολλῷ ζῳπενότερϑι πώλν. μοίϑωνϑν τοίνιων ὅπερ δὴν ὑψος «.. 
ληϑὲς, ἡ  ἐυτέλειαν ἐρργαζέ"). Οὐδὲν γδὺ ὅτως ὑψελον,ὡς ὃ πότων αἰ χρορᾷν,ποι- 

4 ᾧ. νιῶ δξίυ ὁ πσοϑφήτης τίω οἰ πὸ δ συμφορῶν λέγᾳ ζω πείνωσιν. 
4 Ἐκαϑισέ με εἰν σκοτεινοῖς, ὡς νεκροις αἰώδνος. 
Διπλζω λέγη τίωὐ συμφορφὶν, ἡ στι εν σχϑτεινοῖς, ὶ τί ὡς νεκροὺς αἰωγος, δὲ ἐκα.- 

τέρων αρνῆόνϑμος τίω τότε αἰχιφιλωσίαν. ἐπεὶ Ὁ Ρ ὅ91 καὶ ἐν σκϑτεινοῖς ὀγζου Τί τσρφτ- 

ΤΈΙ λύχνον ἀλίαντα, μετ᾽ Ἐχιτάσιως βύλομϑνος δεῖξαι τίου αἰαρολδὼ δ κακδὰ, τῷ 

10 ὁγόμιατι δι νεκρων ὠγκωσε τίω τραγωϑδίϑρ. ζοιούτοι ἢ (Ὁ οὖν αἰμδοτήμασι ζώντες. ὡς 
οὺ ἐν σχότῳ νεκροὶ, τως Εἰσί. κἀν μυοίας δξζυ αἰδεφέρωσι λαιμιπηδόνας, κἀν ασϑϑς 
ἥλιον βλέπωσι, κἀν φαιδροὶ γίνωνται οἰπτὸ “ἦν ἐσϑη μούτων ὶ τῆς ἀλλης )ερριπείας, Ἣν 
μεκρωθῴτων ἁπτοῦ καὶ εἶν σκότῳ ὄντων σ τὴν ὠμμεινοι ὀδζῤκχεινται,αἰλλα ἡ πολλῷ χαλε- 

πώπερον, ὅσῳ ὦ « φύσιως τράγμώ, ὃ πσολωρέσεως κουτη,ϑθλα. ἔς! σχότος κὶ ὃ 
15 μέλλον, αὐδὶ ὃ φησιν, Αἴρατε αὐτὸν ἡ ἐμθαίλετε Εἰς Ὁ σκότος Ὁ Φξώτερον. ἔς! σχϑτος 

Ω τὴς χακίας ᾿ Καϑημθῴους οὖν σχότῳ, φησὶ, ἡ σκιῷ να το ἡ ὁ Παύλος, Οὐκ ἐσ-- 

εϑὰ (οὶ σχϑτυς᾽ καὶ πάλιν, Ἐμιαιταμωϑησειν εἰν τοῖς “λογισμοῖς αὐ, ὸ ἐσκοτίοϑη ἡ 

ἀσωύεηος αὐτοῖν κφιρδία. (9. δὴ τῦτο ἢ ὥασερ (ὦ ο σκότῳ Οὐκ ἴσοισι ΤἾμΜ 64γ-- 

μούτων τίωὐ φύσιν, ἡ (Ὁ εἰν αὐμδότίαις ζώντες πεπήρων:), ὦ αὶ αἰ αγνωσκῦσι ζφα,- 

δογόμδνα, διλλαὶ απο ϑς 6 σκιαὶς ὡς πσοϑς Ἔ αλήϑειδω πφέρυσι, πλούτον ἡὶ τουφα καὶ δυ- 

γάφείας διώκοντες, αἰγγοούσιν ἐγϑρουῤ,ξ αἰγνοούσι Φίλες,τοῖς ἅ ὑϑροῖς ὡς φίλοις ϑιιρ- 
ῥοιιῶτες, ζοῖς ὃ φίλοις ὡς πολφιμίοις συῤῥηγνύμδνοι, ἐχ ὁρῷς καιθ' ἐκούσιν ἡμέφοιν πεῖη- 
(ς βοωνίῳ, ὀδυυνωνϑίοις, κὐ Οὔσδγα, αἰχγύοντω ; ϑζρᾳ τί δξζυ ῴοι αἰκούσσιν ; τί ὁκα.3ι-- 
σιν αὐτὸς ὁ ΔΙ σ'δολος οὖν σχϑτεινοῖς ὡς γεκροις αἰαῖνος. ὅπερ γ,)})} ἐτέρϑις τὸ σχότος χαὶ 

35 ἡγέχρότης, τῷτο τῦτοις ἡ ἀπὸρ, ϑοφπία. “ἿΜ' ἐν σχότῳ και ϑηυϑύων 68] Ὁ μιῇ ὁρῶν τὰ ἐ- 
πιόντοι χακαί. τῶ αὶ ὅτοι παορυσι, “ὐθακειϑμας λαδὸν ζΦεσυμιφοροὶς αὶ βλέποντες, 

ὶ Εἰς βαρᾳιϑρα ὼ κρημνοὺς χατωφερόμϑνοι. «δὴν ἐν σκότῳ καιϑηρϑμων ὅ8], τὰ αἰαγρῷ 
ΜΙ πάσης ἀδείας τολμιδν᾿ τ αὶ (Ὁ ἐν πονηοΐα ζώντες ποραἤσσιν, ὡασερ οὖ σκότῳ 

κα ϑήμδιοι ἡ μιηδενὸς ὀγτος αὐ, ϑ πων τῷ βλέποντος ᾳ “«οραῆομϑρα. ϑτω ΠΟ δεῖς 

40 αἂς ἀπόυτοαι τολιόσιν, εν μέσαις πόλεσιν ὡς ἐν ἐρημίᾳ πο ανομοιώτες. (ᾧ οὖ σκό.. 

τῷ και ϑήμϑμοι ἐν φόξζῳ Εἰσὶ διϊωεκεῖ" πτῶτο ᾧ ὅτοι. φνεεὶς γὃ πλεονέκτης ἡὶ ῤπωΐξ 
ὀκτὸς δέος 6], καν μυρία. κομπαΐζῃ καὶ φαιδρὸς ἔξωϑεν Φαϊ νη). Οιαύτη Ν᾽ τϑζίιωει.. 
δῦτος ἡ φύσις. ἡ ἐμιόλοϑεν ( δξζυ ἦσοιν αἰπεφερημϑμοι συτγω μιης αἰπασης ὅτοι, πολ.- 
λῷ ἢ μάλλονγιω, δ[ὁτι τῷ ἡλίᾳ τὴς διχαιοσιωώης λοίμνψαντος ἔτι ον σχότῳ κοίιϑέέυται. 

35 πωφηλίῃ λόμψαντος ἔἴι ον σχότῳ χά θέων), οὐθᾳ τω ΔΜ οἰκείων ὀφθαλ δέϊα.- 
εϑένειδν. τσ ἐς ὃ καταδύσεις ἢ φωλεοις ἡ χιροιμοὺς ἑαυςᾷν: κατορύξόλντες πὴς 

πονηρίας, δζε λέψψαι αὶ δεώανται πσξϑς τίου ἀκήῖνα. 
Καῤήκηδία,σεν ἐττὶ ἐμιὲ ὃ πγθυ μοί μια ἐν ἐμοὶ ἐτωροίηϑη ἡ κοι ρδία μιν. 
Ετερος, Καὶ αὐδειλάτ ἐπ’ ἐμέ ἡ ψυχή μα. Πολλίω τίν ιὑπϑοολίω τῆς 5λί- 

40 ψεως ΟΥ̓ΡῚ πῷ ϑυρυίν τῆς δζανοίας ἐμφαίνει. Ἵϊ δὲ ἔν, εἰν ἐμοί, συ εἰ Εἷς ἄλλοις δξ-. 

ἐνεγκεῖν Εἶν, Φησι, ἡ λαῷ τὐραμυϑίὸν τινά. ζριαῦται αἱ “δ πονηραῖν ὁμ,ϑοθπων 

ψυχαί, οὐκ ἐςὴν ὅτε δ ζᾳ οοἰἥονται, μόνον “χϑρόντων, Δλλαὶ  πσοϑσϑοκωμϑμων ἿΜ 
διναῖν, οὐκ ἔς! ,ϑΡ ἀὐζοῖς σϑεποτε γαλίωη, οὐκ ἔςιν ἀδεια τὴς ψυχες, δλλα πϑρτὸς 

ι. “ΖελοΎσΦ 
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ς724 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
πελθ ϑις ζαροίῆον) μειζόγως, τ γυξ, ἐχ ἡμέρᾳ ἀδειὸν δίδωσιν ἀδοῖς τῷ χειρδδς 
δλλλ᾽ ἐλαυνογ ) πϑυταγθθεν, καὶ μιηδεὶς ὁ γοχ λῶν ἡ, (ὃ πόλεμον ((μοικον ἔχοντες, κα 
Ἔτδη ληφϑέντων Οὐχ διἰπολαύσσι,τςς φροντίσι ἢ μηδέπω ασολσολμομυϑμων τῆυγϑμϑροι, 
κοπηόμϑμοι, ἴῳ πιλότων μερλμψωντες ποραγματοι, μι ἀπόρτων αἰδιωσίας τὐδκεργα» 

ζόμενοι, αὐαλογεζόνϑμοι πτὸς Τ' Α πείσυσι, “: 3 φοξήσωσι, Τ᾿  κολακεύσωσι δ ὅ βια. ς 

σον"), 5 ϑερασδσασι᾿ συχοφόντίας, ὠνας οὐπτεμιπολήσεις,(λ] 9. )ήχαις,ἐτίύας, ὥχοις, 
χεφαίλαφια, Τ' Φορυτὸν Μκακδυ πτύτων “"Σ ἑαυτοῖς ὀψελίῆοντες. ὼ στὸν χτ' ῥοιῶ 

ἀὐδοις ἴᾳ ποραγμωτα ἔλθη, τότε μαάλιςα ϑορυζοιιῦται. ὅροι 1" πλούσιον ὠκᾷιον ζῳ- 
οαῆόνϑμον, ὅτὸμ θυ ϑίωησιν αὐτο ἡ χρα, ὦ δζαπορούρδνον, ὦ οὐ αἰ μοὶ χὸρμίᾳ χαιςώ- 

τα αὶ λέσρντοω, δι ποιήσω ; Καϑελω μα ζᾳς ἀποθήκας, κὶ μείδογας οἰκοδὸ μωήσω. δλλ᾽ τὸ 
ὁπόνης Οὐθὲν παίογει τοιούτον. 

ς Εμνήοϑίω ἡμερών Ῥρχαύων, ἐ μϑλέτησοι οὖν πᾶσι τοῖς ἔργείς σῷ. 

Ου μικρᾷ αὐτὴ κοδάκλησις, δῷ σδϑτερρι εἰδέναι ἡ ᾳ πήροντα. Ὁ ᾿ ὡς 

Εἰπεῖν, τοῖς αὐζις νόμοις ὁ Θεὸς διοικεῖ  ζρ: νιοῦ ἡ ζὰ ἐμισδϑαϑεν, μεεγίφη χορ ύκλοιο 

σις Εἰς ζὰ πόξοντα, δὲ αϑρελϑοντων ἡ μνήμων". δ] 9 ᾧ οὖν ἑτέρῳ ψαλρμῷ λέγει, Μη Εἰς τ9 

εν" αἰεῖνας εἰπώσε΄) Κύριος, ἡ εἰς τέλος τὸ ἔλεος ἀυτο δἰποκόψωι ; αὶ ἄλλος, ΕκμΟλέ- 
ῥατε Εἰς (μὶ Ξε χαλας δἔνεας ἡ ἴδετε, Τίς ἤλπισεν Ἐχὶ Κύρμλον ὶ ἐγκατελείφιϑη; 
ὼ ὁ Παύλος, Τα ύτα 5 πϑύτοι τυπικῶς (μωέξαννεν ἐκείνοις, ἐγφώφη" ασοϑςνσϑεσίδρ 

ἡμῶν, Εἰς ὡς (αὶ πέλη δν αἰωγων χα τέοώτησεν. ὁ πὸ ἀλλότρια Ἧ, ὁ χα) ζῷ οἰκεῖα, 

“πολλάχις λύά μιμνησχήμϑροι χερδανομδν. κ) τῶτο δείκψυσιν ὁ ἀἰσόςολος λέγων, Αἰα.- 16 

μφανήσκεοϑε ζιὶ Ὡρότορϑν ἡμέροις, ἐν αἧς Φωτίαϑέντες πολλζω ἀϑλησιν ὑπο μείνατε 
παιϑηματων, ᾧ "πο τῷ οὐ αντίο, Τίνα δῶ καρπὸν Εἴχετε τε, ἐφ᾽ οἷς νιῶ ἐπα οι- χιϑὶ 
τέαϑς καὶ ἄλλος σοφὸς, ὀϑαιμεμιγήσχϑυ ταὶ ἔσχωτά συγ Εἰς Τ' αἰώνα κὶ μὴ αἰμδδτης. ἢ. 

το γὸ Εἰ μέλλον δθὴν, ᾿δ ὅμως ὐπὸ τὸ πήρελϑοντος ἔχει τέων δ᾽ρ γζωυ ὁ ϑαίνατος ὁ ᾿ 
χειός. τῶτο ᾧ ὁ Παὗλος ποιᾷ στὸ ω «αλλόντων χα! “πϑλελϑόντων, ἊΣ ὅτὸν ὠρακα- 218 ὃ 

λέσαι δίη , χρὴ τὸ (φρονίσαι. Οὐυϑέλω, φησίν, ὑμᾶς αἀἰγνοήν αἰδελφοὶ, ὅτι ὼ ῃ 

πατέρες ἡμδώπόρτες αἰ συῦ τέω νεφέλίω ἤσαν, ᾧ τόύτες διὸ τῆς ϑαλθίοσης" ἤλϑον, χδζδη ! 

ἡ πόρτες τὸ αὐτὸ βραΐμα πνθὺ ματικίν ἐφανγϑν᾽ αλλ δκ οὖν τοῖς πλείοσιν αὐ δῇ βύδόχη- β 

σεν ὁ Θεύς. ποτὲ 5, τὐτὸ ἣν μϑηόνταν᾽ Οἵ ζνες δίκζω “ίσωσιν ὅλα, ϑρ9ν αἰώνιον Ἐ΄ καὶ πά- ἐπὶ «ρα! 

λιν, Ἐφϑίσι 5 ἐπ’ αὐζᾶν ἡ ὀργή Εἰς τιλος. Η Ν ἡμέρᾳ. δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ πιο 30 πεῖνα, ὐ 

χαλυτῆε.). ᾧ πάλιν, Δια ζαῦτα οὃ ἐρεῖ.) "ὶ ὀργὴ τῷ Θεοῦ ἐχὶ κἄν" κοὺς τῆς ἀπειϑεί. ὦ γα, 
ας. ἀλλα ζωῦτα ( στὸν σωφο»ιίσαι᾽ ὑτὸμ ὃ πρραχαλέσαι, ἰφ᾽ ἑκατέρων οὐ δαχα- 6 
λῴ, πὸ δὴ χ} πϑρολϑοντων, λέγων ὕτως, ἐυλογητῦς ὀΘείςς πατὴρ τῷ Κυρίου ἡδμ' 

ἴησο Χολτού " ᾧ παλιν, ἐ Θεὸς ν᾽ οἰκ ρ μδμὼ πατὺρ πασης πο Ῥακλησεως' αὶ πάλε, 

ὃ τ ρακαλων ἡμᾶις οἷν πάσῃ τὴ ολίψει φχὰ τὴς πο θοικλήσεως ἧς οἰδαχαλούκβθα ὑ- 3 

πὸ Θεοῦ" πο ΟΜ μϑηότωι,Ουκ ἀξια τὰ παιϑήματα τῷ νικῶ χαιε9ὺ τατοϑς τίω μέλ-: 
λιουστιν δυξὸρ Ὡσοχαλυφ ϑίωω Εἰς ἡμᾶς. δὲ τϑτοὺ ὧς λέπι, ἐμνηοϑίωυ ἡμερῶν 

Ῥρχαιων, ἐμελέτησου οὖν πᾶσι τοῖς ἔργϑις σϑ. δχ ἀπλώς Εἶπω ἐμνγοϑίω, ἀλλ᾽ ἐμέ 

λέτησο" τα τέςην, ἐρμρν ἐποιησοίμιζων αὶ πολλζω τίω μελέτίου, χὰ τοῖς παλϑιοῖς συμ. 

ξεξηκότο αὑτὸς ἀγελίήςειν τϑἢ ἐμαυτῷ. μεγαίλη γδ)9 Θιπὸ τῆς δ᾽ γραφών ἱφοοίας ἐπ 40 
γνε.) ἡμῖν κα χοδοίκλοισις ἢ φιλοσοφία. δαὶ ᾧ ἔλελω ὁ Πα ύλος᾽ Δια πῆς αἰ ασομόνης 
καὶ τῆς το ϑουφοίσεως Ψ »ραφών τίου ἐλπίδει ἔχομϑμ. καὶ πάλιν, ἸΠάσο γραφὴ 

ϑεόπνθυφος,ᾧ ὠφέλιμος πρὸς διδωσκαλίλυ, ὠρὸς θλεγ ον, φρὸς ἐπθμόρϑωσιν. κα δε 
“ϑυ 



Ἑίς ᾧῷ ρμμβ. Ῥόμμι. 8) 

φριῶ εὐτοῦϑαν δὴ γϑδεκλϑη εν Ὀσοαύτῃ ϑλίνει ὧν χαὶ (αι εαχὴ,ᾧ τὰ παλαιαὶ ανε--. 
λίῆων ΤΩΣ ἑαυτῷ, χα τὸ Θεοδ ζῴ οἰκϑνομιίας ΟΝ ἰαφόρως γελνημϑμας αγαμι- 

μνησκεοϑα ἕτερος »ιὦ Φησι,καὶ ἐμελέτησε παῖσαις ἴῃς ποράξεις συ,οὺν ποιήμασι ΜΠ] 
᾿χθρ ν συ ἐμελέτων. ἄλλος, ζὰὶ ἔργα }} χειρών σῳ ἐμελέτων. δείκνυσι, δα τότε δι 

ς ζωτα ποιοΐν, πολλίω ὠκωρπούτο τίω χρορικλοσιν,ὼ οἰκειότερος πσοῖς (ὃ Θεὼ ἐγί. 

γέτο. δ, ἡ ἐπήγαγε σῶτο ἐμφαίνων, 

6 Διεπέπισω “σοβς σέ γεῖοοίς (σ. 
Οὐκ Εεἶπῳ ἐξέτεινα, λα διεπέτοσοω, πολλζω δεικνὺς τίω ϑζυϑασιν τῆς καρδίας 

μονογαχὶ ἄξαδλλεοϑαι τὸ σώματος ἐπειηϑυϑῥης ὸ «σοὺς αὐτὸν αὐαεέχειν ἔνθους ὄζωυ γε- 

1 γόνϑμος αἰπὺ τὴς μνήμης ἿὮἊὋ κατορθωμοίτων,ᾧ τίω φιλαν,ϑοφπίὸν ὀυαλογισοίμε-- 

γος ὥππισαιν, ἢ τίου πο “ΟΜ συμιφοραΐν παίϑεῦσιν, ὶ τέο ἀἰπτὸ τὰς ἀπαλλαγῆς ἐλθυ3ε- 
εἰδυ,αοὸς σὲ πάλιν χατέφυχϑν. Η ψυχή μα ὡς γῆ ὀῥυδρὸς στι. 

Ετερος, ()ς γὴ διψῶσαι «δὸς σὲ αἰεί. τῶτο γ)Ὲ ὅ81 Ὁὃ δζρεψαλ μα. καὶ ἐν ταῖς συμ- 
Φορᾳῖς (ὰ οὖν τας θυημερίαις νὰ ἐν παῖσῃ χαιρών οἰ αφορα ἴσον ἐπεδεικψυμζωυ ἀσου-- 

15 δέω, Φησι. Τί δὲ ἔδιν, ὡς ἢ ὀμυδρὸς σοι;ώασέρ Υ" δυψωσα τὸ ὑετὸ ἐφίεξ!λ, ὅτω κώ- 

.,ὦ τῷ ρα σοὶ ἐὴ διωεκῶς. μείλιςαι ὃ ζιτίω αὐτῷ ἐπέτεινε τίω ̓ ξχιθυμίαν δ'ῥ 
ϑλίψεων ὁ ὄγικος᾽ δ}9 α ἀφῆκεν αὐζζι ὁ Θεὸς αὐξηϑίοωζαι,τίω πολλζω παϑϑγοιὰν ἔχι- 

δεικψύνϑμος. ὶ γῈΡ ἐποίησε τὰ Κ]ίσμματῶ μόνον, δια ᾧ “Ῥμονόρων ξγηιμελεῖται, καὶ δύ.- 

«ϑοφπων, ἡ ΠΜάλλων αἰπόύτων. τϑτὸ οριῶ ᾧ “Παύλος Εἰδὼς ἐλεθω᾿ Εν αὑτῷ γὃ 

29 ζώμν  χιουῆθα. χα! ἐογλεν. αὶ παλιν, Ἐν αὐτοῦ τοὶ πόρτα (ἰωέφηχε. ᾧ ὁΔαξίδι, Πα- 

τῶ τοῦς σὲ ασοϑσδοκώσι δούναι τω ζοφίω αὐτῶν εἰς θύχα ον. δόντος σῳ αἰΐοις, συλ.-- 

λέξωσιν᾽ αὐοίξαντός συ τίω χεῖρᾳ, τὰ σύμηθυτα πλιποϑήσονται γουσοτήτος ̓ Ὡποηρέ- 
«{αντος δὲ ση ὃ πσοϑσωπον, ζα ρα ϑὴ σονται. αὶ παλιν, Ο ἐχιολέπων Ἐχὶ τίου γἀῦ 

ποιοΐν αὐτίω πρέμεν. αὶ ὁ Ἡσαΐας, Ο κατέγων 42) γύρον τὴς γῆς. ἢ αἰδὲ δρετης, 
ὃς αν μὴ Κύρχός, φησιν, οἰκοδὸ μιήσῃ οἴκον, Εἷς μιώτίωυ ἐκοπίασαν (ὦ) οἰκοδὸ μοιῶτες Ὦ, 

ὁ πάλι, Ο κατοικίζων «είρραν οὖν οἴκῳ μιητέρφι Ἐχὶ τέκνοις θὐφρφινουϑμέω. δζῳ φ- 

τὸ ὦ σιίει τίω γάῶ, ᾧὶ καπνίζει τὰ θρη αἰτηόμϑμος, τίω δεαποτείαν ἀυτο δηλοῦν σχϑτοῖ 
Ὁ (ὃ ἅλιον ᾧ ἐκλείστειν ποιῷ, δα τότυ πάλιν τίω δημιιργίον τι αὐακηρύήων. ᾧ 
ὦ πῆς γραφαὺς ἢ ὁρὰς ἥλιον λϑαποδίζοντα, ὶ σελζεύζεν μετ᾽ ἐντο πάλιν ἱςα μδῥζωυ, ἢ 

30 πολλὰ ἑτέρᾳ σπομύματω. ὅτε ὦ γὸ εἰστ ἡ γνωῖσις ὅπω οἰκϊέτωτο, ζωῦτα ἐγίνετο νιωὶ 

"αὶ οὐκ ἔτι χρεία ζωυτης τῆς διδωσκαλίας, ἢ ποραγμαύτων βοώντων καὶ δεικψωύτων (Ὁ 
δειασθτίων. Εἶδες ἐν Αἰγυτύϊῳ σκότος ᾧ φοιχείων μετοιξολαῖς; Εἰ λέρριέν ἕψερ, ὅτι ἡ 
ἔκλειψις φυσικῶς,αλλ᾿ αὶ Οὐ Θεούδκελθύσαντος (μωέζη, Εἰπάτωσαν πῶς ἐν τωΐχαι-- 

᾿ ρῷ τῷ ξαυροῶ γέγονεν. κὶ γὸ δὴ το ὠφισμένῳ τότε χαιρῷ, ἀλλ στε μαίλιςα Οὐκ 
85 ἀχόλεενχτ, δρόμον φύσεως, ζότε [μωέζη, τεασωρεσκαιδεκαιταίας  σλήρυς ὅσης αἱ 
ἢ ὀκλείλψεις ἐχ ὅτω γίνονται. αἰλλ᾽ Οὐκ αὖ ἔριον. ὥςε δῆλον ὅτι χαϑεύπερ τὸ ὠλλά 
τὸ τὸ δημιθρχοῦ ασοστάξει, ὅτω ἢ αἱ ὠκλείλψεις ὡπασοι γίνονται. 7 Ταχὺ 

Εἰσακυσόν μιν, Κύριε, “ξέλιπε Ὁ πγεύμα μιυ. 
τς Τί λέγε: ἐπείγφς (δ) ἰαίξ. ποὺς τίω ϑεραπείδν » ἐδαιμωῖς. ᾽λὴ ἔγος καὶ 90 
49 ταῖς ϑλιξορϑίαις ψυχαῖς, ὥπερ καὶ τοῖς χάμψθσι ΝΜ δρ,ϑοϑπτων, οὐ οαχαλῷν τὰς ἰα- 

; 6 ἢ 9 “ ἣ ! Σ! ᾳΠ νιν ,» 
ὑς, καν οχφῃθ9ς μὴ αἰ πουτῇ, χα! ζωχέως ἐπαγήν τίου λυσιν. δ9 τὺ αὑτὸς τίου αἰτίδν 

“εηεθκὶς, ἔλενμ, ὅξέλιπε ὧ πνεύμά (μι. καὶ τοὶ ὁ Θεὸς ὦ ὧκ μιχραν ἐγείρειν δουυα.- 

τὸρ ὧν, πολλῷ μάλλον αγοϑ τελϑυτῆς. δι ὁπ ἐφιϑίω Εἰπὼν, ἡ σἰοϑένεια τὴς Φυ.- 
σους 

Πραξ. ι. κι, 

Κολ.α ιζ. 
δ μι ἐς. 

ψΜ6γλ). 

Πσμ,κβ. 
Ψαλιρκρια, 
ἕαλ ρι3..». 



Ησιξε β, 

8265 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕἙΡΜΗΝΈΕΙΑ 
σεως ὠτεύθεν ἐλέγχεται. ἤδει ὦ )ῈΡ ὅτ: αὐτῳ πλώτα ῥαίδια,, αἰλλ᾽ ὀυ φέρει πίω ἐ- 
παγωγέωὼ ΦΙΨ᾽ δενων. 

8 Μὴ υἰπυςρέψης τὸ ασόϑσω πὸν σὰ ὑπ’ ἐμού, ἢ ὁμοιωδήσομαι τοῖς κουτοαιαἰνουσιν 
Εἰς λάκκον. 

προς, Μὴ κρύψῃς ὁ πσοόσωπὸν σι Ὦ. Καὶ πόνον ἡ ὐποςροφὴ γίνεται ; αὐτὸς ἐξ ΜΝ 

Θεὸς δζε τῷ Ησαΐου λέτει μὴ σῶν ἰούει ἡ χείρ μϑ' αλλ αἱ αἰ μαρτΐαι ὑμδυ)διιςώσῃ ἀ.. 
γα' μέσον ἐμοῦ χα) ὑμῶν" ἔτθν δζω τί πραξωμδν πονηρϑν, Ὡπυςρέφεται. καϑωρος 

δα, Φηήσιν, ὁ ὀφθαλμός σν, τῷ μὴ ὁρᾶν πονηρὰ, χα ἐχτολέπειν ᾿ἐχὶ πόνοις ὶ δυυνήσῃ. 

ὄχ Ἔτο οποςρέφεται χαὶ (βξυ" δἰπονενοηνϑῥοις. δ, Φεσιν, Ἐπὶ τίνα Ὠχιολέψω, ἀν κα 
Ἔχὶ τ πρᾶον χαὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντά μα ὧν λό)96; ζωτίω τοίνμω διώκωμϑμ τίω τὸ 

φρετίω ἵνα, χιασασω θα, ἐὐτιῖ Ὁ ὠρόσωπον᾽ ἵνα μὴ κοιτωπέσωμϑμ Εἰς (αὶ βάρ 
εϑρα γὴς κακίας πολλοί τοῦ σχότυς καιτέηϑντος. ἐς! χα] πεσογζᾷε ὀρελϑεῖν. δὲ! τοίνυν 

ὧν καταπιηηογζας μὴ μϑβειν χοίτω κεηνϑμοις. λοίκκος δὲ 661 χαλεπὰ ϑηρία ἔχων χαὶ 

σχϑτῦς γέκ(9:᾽, τὴς αἰ μαρτίας ἡ φύσις, Οζκοιῶ γα λοίσωνδυ Ψ' γραφωνζᾷ οονία, ὲ 
τί πσϑϑαίρεσιν (γιδώμϑμ, χα ζωχέως ὀψαφησο θα, καὺ χωτωστέσωμϑυ. “πὼς δ᾽ ἐμ κ5 
δύοιηο ὁδοῦ διρχή ἐῤ καταπεσόντες μὴ κωταφρονήσωμϑμ, μηδὲ δἰπογραΐνϑρ, αἰλλ᾽ ἐ- 

πάδωμϑυ ἑαυτοῖς (οὶ ασδιφητιχὰ ζυώτα᾽ Μὴ ὁ πίπ]ων οὔκ αϑίξαωται; χαὶ πώλιν, Σή- 
μερϑν ἐαὶ τῆς φωνῆς αὐτο ἀκούσητε, μοὶ σκληριούητε ζομ καρδίας ὑμδ, ὡς οὖν πῳΐπα- 
οαπικρ ασμῷ "καὶ τούτοις τοῖς λογισγοῖς δήσοιντες ἑαυςᾶν: ἀνελκώσωμδϑμ. 
9 Αχουξεν ποίησύν μοι τὸ ποθ ϑ τὸ ἔλεος σου, τί ὍΔ] Οὶ ἡλπισου. 49 

Ἑτερος, Ακϑυςον ποίησον μοι δ ὀραϑρόυ ποέλεος σψ᾽ τυτες!, ἄχεως. ἙΪΝ ς  λιξος 

εὐὐύϊω ψυχίω Χὸ φορυξουμϑμζου ; Ὡρὸ γῆς πείρφις αἰκούσαι βούλεται » ὧςε ταὶς ἐλπίσι 

ὀρσωϑέωαι καὶ τῇ πσοϑσϑοκίᾳ. δ5 λέγει, Ἔτο ἔςιν ᾿ λϑαϊςησον μὲ “Σἰπὸ τὴς ἐπαήελίας. 
Εἶτα δ) τίω διχαιολογίθ τοῦ τυχεῖν κσϑ9:1, ϑησι λέγων, οτί ὅχὶ Οἱ ἡλπίσοι. ὀυδὲν Ν᾽ 

ὀυτως ὁ Θεὸς Ἐχιζητεῖ, ὡς τὸ διζωνεκῶς ωρὺς αὐτὸν χεχηνέναι. 2 

10 Γνώσασον μοι, Κύρμε, ὁδὸν οὐ ἢ πορϑύσο μαι, ὅτι ὠρὸς σὲ ἦρι τέω ψυχξω μν. 
Τί λέτεις; ᾿ τῆς φύσεως ἐχούσης τὸν γόμιον δΖ Ὡρχῆς αἰαοὸ τοῦ Θεοῦ οὐνπεϑεγτῶ, 

ἃ ν᾽ γραμμάτων αὑτὸν ὀυθμεοιώτων Μ᾽ Μωσού ὅν, πῶς ἀξιοῖς λέγων πολιν, γγώ- 
ολσόν μοι, Κύρμε, ὁδὸν εἰν κὶ πορϑύσο μη νὴ δέωυ ττο ἔςῖν Εἰπεῖν᾿ ἐπεὶ κἰ αὐὸ τὴς κοικίαξ Ὁ 
κατεχῴοϑη μὲ Ὁ (ωειδὸς, ἀξιώ αὐτὸ λμόνμεωϑίεδαι" ἢ ὁδὸν ογζωῦϑα, ζὶ πολλαὶ τῶν 19 
αἰγνομδύων αἱ, ϑοθποις λέγει᾽ ὥαπσερ ἡ Παῦλος δείκψυσι λέγων᾽ δ. ἢ ποοσευζό- 
κἴθα καθ᾽ ὁ δεῖ, σῴκ οἰδωνϑν. Εἰ Παῦλος ἀγνοξ μα σαὐτίω ἡγώσιν, ἀϑιωμώ- 

ζως εἰώτῥ: ὅρϑα ἢ, αὐτὸν Οὐδὲν αἰοϑητὸν ὦ ζωυϑα, ζυποιῶτα, λα τίω ὁδὸν τί “τὐϑς 

Θεὸν φέφφυσον, καὶ οἴκοϑεν πἰρέχοντα ϑρ »γαφ. ὁ γοραπλως Εἶπε, γνωρλσόν μοι, ᾿ 

Κύριε, Τὶ ὁδὸν τίω πσοὲς σὲ φέρουσαν, λα τὶ, ΤΥ, πυοϑς σὲ ἥἦροι τἰω Μυγζώ μευ" 33 
τοτές!, ασοὺς σὲ χέχηνω, πσϑϑς σὲ βλέπω. τύτοις γ)5} μιάλιςα ὁ Θεὸς γνωρίξει. 
5.9 αἴξ  ᾿κδαίων ἔλελμ, ἐρωτώμϑμος ὀζρῥ τί ἐν “ὡραζολαῖς λαλᾷ ὠὐΐῖς᾽ στι βλέπον- 

τις αὶ βλέπουσι, ἡ αἰκϑύοντες ΟΥ̓͂Ν αἰχϑύουσι. Ὁ 5 ἦρρι, μετέφησα ἃ μετένϑηκω πσοὶς σὲ 
ι ] υ : Νν . 

τίωυ ψυχίώ μ δθθιν. . , Φ ἫΝ Ι » τι Ἐξελοῦμε ἐκ ἐβρο μι, Κύρμε, οτί ωρὸς σὲ καιτέφυλρν. "- 49 

"δα πϑυταχοΐ ζω ἰ- 

ΠΝ 

ας κα τ θρὶ τῷ δεορϑέου πσοησφερομθῥας. μὴ ων 
ψης, φησὶ, ὃ τροσωπὸν συ ἐπ᾽ ἐμού, στί ἤλπισα Ἰχί σε. γνώρισόν μοὶ ὁδὸν, 51] ὩρῸΡ 

σὲ ἦρι τίω ψυχέω μυ. ὄξελοδ με ἐν ΝΜ] ζϑροῖν μεν, ὅτι ωρὸς σὲ χα τέφυ)ον, ἊΝ 

Ν Δίλωξ 



Εἰς 4 ρμβ, ψόγῳ 877 
Δίδλαϊξον με τῷ ποιῷ Ὁ θέλημα σῳ, ὅτι σὺ ξἶὁ Θεός μα.᾿ 
Ουκ Οἴπε,δίδαϊξὸν με ὃ ϑέλημα συ ἱπλαίς, δυλὰ τῷ ποιῷ ὃ ϑέλημα συ ταῶτ- 

ἐξυ,Εἰς ῷ ἐργα αὐτο ἐμιίξασον. “τῆς ΜΝ ὀύωθεν ῥοπῆς χρεία ἡ τῆς ὀκάεν διδοισκο.. 

λίας, ὡςφε βαδίζευ τίω δχὶ τίω ὐρετζω φέρεσαν ὁδὸν, ἐγ ἡμδω δρχϑιώτων, αἰλλαὶ ἡ 

ς ἡμδμ τὰ τ ἑαυ Εἰσφερόντων. ὅτι σὺ Εἶ ὁ Θεός μιν, ὁράς ζᾳς αἰτήσεις ἀνιν' 
πγῶματιχᾳᾷ» δὶ )δ αἷδὶ γρημαΐτωι αὶ ϑιωματείας ἡὶ δόξης, αἰλλ᾿ Αἰ τὸ δ θέλημα 
ποιζν τῷ Θεοῦ πρϑσαγή τίω ὠὐτησιν, Ἄπερ ὅξὶ ϑησαυοἐς “Μ᾽ αἰγαϑᾶν ἀπλμτων, καὶ 

ἡότη πλούτος αϑελλιπής, αὶ θθημεοίας Ὄχῆ, Ἀν) ρίζα, "μέση, ἡ τέλος. 

1. Τὸ πγεύμα συ αἰγαϑον ὁδηγήσει Μες γὴ δ λίᾳ. 

ι9 Οράς πῶς μανϑανομϑμ, πώς διδαισχθιῖθώ ἀρ ειν τω ὁδὺν; ΠΝ τῷ πγϑύματος τῷ 

ἁγίου. δ9 ὁ ὁ Παῦλος ἐλελν᾿ πιῶ 5 ὁ Θεὸς αἰπεχάλυψε δὲ τῷ πνϑύματος ἀσιν, 

ὦ Ὑὴ ϑύϑλκία, χτ' τω ῥῆσιν, τίω πατείδαι εἰντῳ φησι᾿ τὶ 5 ὀὐαγωγέω, τίω Ἐχι 

τὴν εἰρετίω φέρϑυτον ὁδὸν. ἄλλος δὲ φησι, δγ γ᾽ γὴς ὁμαλὴς. Ουσὲν γὸ λειότερϑν Ὅρε- 

τῆς, ϑυρύδων απηλλα μένης αὶ ζαραιχῆς. 
ις Ἐνεέκεν τῷ ὀνόματος συ, Κίοσλε, ζυσεις μέ. Ομράς παλιν χι ᾧῷ Κύρμονχατα- 

Φευλϑντα, πλρησίαᾳ βίᾳ ϑιιβῥοιώτα. 13 ἣν τῇ ϑιχαιοσεωη συ ὄΐξαξεις ἐκ 5λί. 

Μεως τίω ψυχίω (Μά. Αλλος, Εν τὴ ἐλεημοσιωώῃ συ. Οράς πως ἀλυϑὲς οτὸρ 

ἔμασοϑαϑεν ἐλέ.ϑν, 6 πολλαν οὐ τίου διχσιοσιιύζωυ Φιλον,ϑοοταν χαλᾷ, ἐξάξεις ἐκ 

ολίμψαμως τίω Μυγίω βιδ. θίχεοϑε ΣΝ φυσι, μεὴ Ἐ-ἰσελϑεὶν Ε-ἰς πειρφισχκόν. 

2. Καὶ εὐ τωξέλέει συ ἐξολο, “ρεύσεις τοὺς ἐϑρός μι. 

Οὐκ ἐπειδι, φησιν, ἐγὼ ἀξίος, δλλαὶ δ; τίω σίω φιλαν,ϑοφπίδν ἀπαλλαξῶ με 

ὟΨὋἜπεπολεμοιώτων με, ἐλθυϑέρωσον “διέ ὑχιουλένωτων͵ δὸς ὀμαπνεύσοι μικρὸν δἰ πὸ τὴς 
ολίψεως, 14 Κα υὑἰπολὲὶς πὸνς τὸς ϑλίζογζξι τίω ψυγίω μϑ, τί ἐ- 
ὦ δούλός σῷ Εἰαι. 

22 Ομ πάλι τίω αὐτίδν χειμδμέων, ὶ ὙῈ ὅ61ν ἀπλώς ὄχιτυγχόρειν Μ᾽ αμτήσεων, 

δ λα πϑρταχοῦ τοθοισκθυα ζει ἐκυτοὺς αξίης 565 τῷ λαμθλυειν περ ατῦρϑμρὼ τὰ 

πϑῈ ἑαυ δ (μυυειστρέρειν, ὁ ὅτω “τοϑσιέναι. νἱ γὺ Ὡρκῷᾷ μόνον τῆς ἐυχὴς ἡ. Φύσις ἐπεὶ 
αὶ ̓σδαῦοι ἤυχοντο, ὁ ἤκπον ᾿ Εδυ σληθιωύητε τίω δέησιν, Οξχ Ε ἰσουκϑύσομαι ὑμϑδμ, ὦ 
τίϑαυμαζεις Εἰ Ἰσδαῖοι οὐκ ἠκούοντο ; ὁπτϑγα Ἱερεμίας “ΦΡ αὐδϑ" χοδοαιχαλών 

20 ἐπετίμα, ὼ πα ἡ δὶς ἀκούει μὴ “σδϑσευγθυ οὐἰδὲ τῷ λαοῦ τότ, ὅτι Οὐχ Εἰσ- 

ἀὐνμν. αχϑύσομαιί σῳ. καὶ τί ϑιυμαζεις Εἰϊερεμίας σέο" Εἰσοαικούσε!) ; καὶ Ναΐέ, φησι, ἃ 

᾿ ως, κἀν Διδλρνιήλ φῶσι, ἡοὺς αὐ δ ὁ ϑυγατέρφις αὶ μι ἐἰξέλωντω. ζωῦτα τοίμω Εἰ. 
δύτες, μυὴ μόνον θύχω θα, δυλαὶ (Τ᾿ τῶν ἐυχῶν, αἰξίοις ἑαυτοὺς τὐδασκθυαξωμϑῳ τοῦ 
λαθέν, ἵνα καὶ τοῖν παρϑνταν ἡ τῶν μελλόντων Ὀχιτύγωμϑν ἀγαϑών "ὧν ὅμοιο πόμίᾳς 

45 ἡμᾶὶς Ἐχιτυχεῖν, χάρλτι ἡ φιλαν,ϑοφπία Ὁ Κυρίν ἡμδμ Ἰησῷ Χοιτού, ᾧὴ δυξα αὶ Ὁ 
χρῴτος, Εἰς «ὧν αἰαύνας “ἣν αἰώνων. Αμών. 

άμμ. ρμμῦ. ἃ ΕΥ̓ΛΟΙΗΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ Ω ΘΕΟΣ ΜΟΎ, 

ὁ διδαίσκων ζιὶ χεῖρας μα Εἷς τ ραταΐξι, ὥυ: δακ)ύλους σα ἰς 

40 πύλεμον. 

ΟΒεγίοίξ, ἰοπῖ, 1, Ἐεεςε 1 

ἢ .ὁκις. 



ψ Ἀγ. 

Ἐφ.τ..8, 

Ἀμό.ηνα. 

Φπλβι. 

8γ8 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΈΙΑ 

ν ΤᾺΝ λέγη: ᾽ πολέκιϑν διδούσκωλος ὁ Θεδρκ ὀλμοίχος ζ πὐρατάξεως; 

ᾷ ΝᾺ μάλα ὥ οὔκ ἂν 'ᾳις αὐεδῆτοι Χὺ τίω ον τύτοις νκέω αὐτῷ λ.- 

ᾧ "ΔΎ γιζονϑμος. τη Δ ὅδν, ὁ διδοίσκων (ας χεδοὶς μδ᾽ τυτίςῃν, 

οἶς, ὁ ποιῶν «ὐξολμέοϑαι τῶν πολεμίων, κρατεῖν, (ὑπαρονὲ ἐγείρει, ς 

Ξῃ Ὁ ὺ γϑὴ ἡγίχᾳ ῷ Γολιαθ κατέραλεν, ὦ ὠκᾶνος ζω ὁ πῆς νίκης ἀγορ᾽ 

' "“ ͵ ο ζωΐκα πολλοὺς πολέμυς κατώρθωσε 9, Ὁ ὑξπαμ ἐ ἔφησε, Ἶ αἷ-- 

τόμδροις Εἶλε πολεμίας φναὶς πόλεις, ιν! αὐτῶν χύϑτοσει ἐποίησι. δ]9 κα ΕΙ ἄάϑδων 

ἔλεγε, Κύρμος κρταιὸς ᾧ δυωατὸς, Κ ὕρλος δυωνατὸς ω πολέμῳ. ἡ ὄχι τῷ Μωύ- 

σίως ὃ πολλώ τοιαύτα Εἰργάσα». πλζω. ΣΔΑλ ἐς! ιν ἕτερϑς πόλεμος τῦτν ἰχαλε- τὸ 

πώτιρος, ἔγθει ἡμῖν μαλιξα τὴς λύων ῥοπὴς δῴ στὸμ πυοὶς ζῳμ ἀὐτικενῦμας πα- 
ε»ταῆώ να διινάμεις. ὅτί 3 «θὲς Οζι ἡμίν (61 πόλεμος, ἀκες Παύλῳ λέλον- 

πος᾿ Οὐκέ ἐξ ἡμῖν ἡ πιίλη αεὸς αἷμα . σαίρχσι,ϑλλλοὶ πτρῦς σὲ  Ξοχαο,σσεῖς ζώ ἐξ- 

υσίας, δὲς τοὺς Ὀσμοχρατορας ζύ σχϑτῦς υ Ὁ αἰῶνος τῦτυ. ἰῳ Ὁ {ΤῸ ν λαλεπώ- 

τερϑο,δτ δξ ἐ ἑτέρᾳς Φύσεως “ ̓φαλαγίες,κ"ὺ ζω της ἀοροτα᾽ : ὅ7Ι εἰ ἰδὲ μικραὶ δά. ις 

γὼ, δλλαὶ σρ ὶ σω’ τηρίας ὼ ἀπωλείας, οὐνζαυλεὶ Οἕκ ἐς! τοὺς σφαῆομδῥες ἰδέ, ̓ 

τηεϑνασεϑμαλαν, οὐ τύπον, οὔκ ἀλλο τῶν τοιούτων γεν. ὼ γὺ καὶ ῳΨ αγϑρᾷ, χαὶ ἐν 

εἰκία, χαι ἱ παιζόντων χαὶ ' βᾳϑυμοιωτων ἔχτη .) αὗται αι ̓φα λαίήει ἐς, ὡςε ΟΝ πὸμ- 

τὸς δεῖ πεφραγμμένοις τῇ. ὼ δ οἷδὲν «ακωχέω ὁ πόλεμος, ςύα ἔχει κήρυκα, σοὶ 

ῳρέσξεις, οὐ δ᾽ ἀἰγλο-τῶν τοιούτων σον, δ ̓ἀχήρυκθο ἔβην ἡ μαῖχε. 89 μαίλιφα πὸμ. 1ὸ 

τοῦεν Φρούῆεωϑαι ἡ τεέφεοϑαι δύτονας χγ8ν ζξοφη ἢ τῷ πολέμν τότε ὁπλα ΔΨ 

τοιότων φραπιωταδν, ἢ θχίων »φαφώνη ῃ ἀκρόασις, ζωτηςὸ μη Ὡστυλαύων, λιμῳ υ τή- 

χέτα!. Δωώσω Ν᾽ ἀύζις, φησιν, αὶ λιμὸν οὐῤτυ, συεὶὶ δίψαν ὕδωτος, δλα λιμὸν Τα- 
κϑύσαι λόηϑν Κυείν. ἡ ογζιωθοι ζοίνειυ, ὡασερ καὶ κ) ΟΥ τοῖς αἰ ϑη Το! 5 πολέμοις, τῆς ὀῥω- [ 

90, "χεέία ῥοπῆς. Οὺ σώζει) γ 3}, Φησι, βασιλεὺς χορὸ πολλζωὼ δυωύαμιν, ᾧ γίγας ἐσω-- 5 Ί 
σε) ὦ πληλωὶ ἰλώος αὐ. ψωδνῖ ἵπατος εἰς σωτηρλὸν. ον ἢ πλήλι δυωάμεως 
αὐτὸ ἐσωϑησε!). ὅτω λϑεώ οἱ πολλοὶ ὥν: πολεμίας ἐξξοποιῶη ωρότερϑν, θύχων γοη- 

ορυμδύων καὶ Χ) ᾷς πολεμίας Φαλαίίας καταξαλλυσῶν. 

»ὕ Ἐλεὸς μα ἡ καταφυγή μυ᾿ αὐτιλήπϑωρ μΜ" κ᾿ ῥύφης μίν. 

Ὁρᾷς πάλιν ᾿διυτὸ φιλαιϑεφπίας ἀξιοιώτα σώζεοϑα): μάλλον" ἢ ὃ ἐπερϑν τί ὡ- 39 ἶ 

Ὅὐλε αἰ)" "ϑείωυσι Ἂ δράτότυ ὺ ὁ λέγη ὅτι σϑ᾽ὲ ἐντν ἑλέως ἀξιος ἡμέω, εἰ μην ' 
μὴ αὑτὸς ἐπένθυσεν. αὑτὸς δξζυ ὅδ ὁ ἐλεύς μού, Φηνιν. Οἕκ ἐ γὼ ἐδῶν αὐτὸν ἐν πῖς ἐρ- Ἀμμ. 

γ9ι5. Εἰ)» δἐλεύς ὅ91ν, δλλ᾽ οὐκ ἀκριτος ἅπασιν ἔπεισιν. ἐλεήσω »»» Φησιν, ὃν ἂν 

ἐλεῶ, καὶ Ὁ οἰκϊερήσω ὃ οΥ δύ οἰκϊείρω. δεῖ τοίνωυ, Εἰ Ὁ ἐλεφοϑαι μέλλομδμ, αὐδέχειν, 

ἀφορμας οἴκ991ν τὴς Οιαύτης φιλαν,ϑοφπίας. πὲ ἢ χα αὐτο χὰ ὀλοηϑέδαι Ὰ ἀυτϑ 5 33 

ἔχειν λέτε. Εἶδες (ὐωτετειμμένίωυ ψυχίω; εἶδες γνώμῶω ἐ ἐυγγώμονα, ἡ πῶς ὧ πϑὸ } 

ὀναιτί ϑησι τω Φιλαν,ϑφύπτῳ Θεῷ; αὐτιληπήωρ μϑ ἃ βύφης μδ΄ ἢ 
3 Ὑαφαασιςής μου, ἢ ἐπ’ ̓ ἀπωῃ ἡλπισου. Ὶ 
Σιευξχῶς αὐἰξεφρέφει τίω ἐλπίδα τίω Εἰφαυ τὸν, ποιδοίων πον μή ̓βαπῖ:- ᾿ 

ζεοϑαι τοῖς δεινοῖς, διλλὰ καὶ ὑ οὖν μέσαις τεὺς συμφοραῖς ὀκᾷ κεχυνέναι, μηδὲ ἀπαγϑρθι- 40 

εἰν ὸ ἀνα πτετο]ωκέναι. αὐτὸς ὙῈ  ὅ91ν αὐτιλήκφϊωρ κα ὁ βύτης ̓  ὧξε κῷ μη ζὰ αὐτὰ δ 

δενών ζῷ “έροίμια ὀμτιλοίξηται μηδὲ ῥύσιν), δὲ! [αῤρῷ. αἰ ποίνιι αὐτὸς δδὴν ἀὐτις 

λήτωρ, πόῤτως ἀπαλλάξει “ δεινών. ἐλπτὶς Ν᾽ μάδλιςα, τότε ὅδ, στὸν ὙΜο ὁρωμέ- 
γῶν 
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των Εἰς Ἰἰπύγνωσιν ἐμβξαλλώνταν αὖ αὐτὴ λαῷ τὺ τὸ μέλλοντος αἰ ρχσκβμαίξῃ., 
9) αὑσοταοσων ᾧ: λαδν ἀυτεΐλνα ἐ ἐμὲ. Καλεΐε ὕτως αἶπι. ὴ Ν᾽ χαὶ ὡ,- 

ζωϑα τῆς ὀνωθαν χρία βοηϑκίας, ὦ ὡςς εἴκειν ἄν αὐσηκόνς, ἡ μὴ ' ασιάζει μηδὲ 

χατεξανίφαοϑαι. Οὐ ἀφᾳ ὧν τῇ Ἔ] Γ ἀϑρώνὶ Χ) πολέμίων ὐπποταγπ,δυλὰὶ καὶ ὁ ὧν τῇ γΜ 

4 οἰκείων πολλὴς ἡμῖν τὴς ἀγωθᾷν δ ῥοπῆς. ᾧ »ὺ ἡ τῶτο μέγα, ὃ ὅν οἰκείοις 8) Δ(9- 

δείναι, ἡ ̓ οὐκ ὀλαῆον Τὴ ἐϑραν «ὐἰξελυέοϑαι. πολλοὶ δρεὼ πολλάκις ὧν πολέμοις 

ὥ ὥσπαια ἔσηστεν, ὧ Εἰρώωυη δ κατεκόπησαν, ἿΜ ̓ϑρχουϑῥων. οὔκ Εἰδῦτες φέρεν 
εν"ιίας. Ορα ἀξ ἐν τῇ Ὑ δωωινάμι πὰ τῆς βασιλείας 4] τὸ ἐανοτοτας θαι τ τὰ ἐ φρατοπέδει, 
δ᾽ ῳ τῇ τ σΘεοδῥ βοπη. ὥασε, δ πὸ πες ἂ Ὧι πολεμίων νίκα ,ἅτω Φ᾽ αἱ οἱ. 

10 χείων ̓ νσϑοταναι. 4 Κύρομε,τί ὅφην ἀὐ,ϑοφπος, δ τί ὀγνωνθης ὠπβῃ υἱὸς αὐ, 65. 

ἐδ “που, ὁτί λογίζῃ" ̓ αὐτόν; Ἑπερος, Τί ἀνϑεφῆος, χϑὶ ἡνγωσῃ αὐτὸν; Ἐτερορ, οἱ 

γνωρίζεις αὐτόν; ἄτοφ, μέγαν Ἰνα ἐὴ) χϑι ἰῷ μέλλοντοι Θεὸν γνωρίζει, μάλλον: ὃ 
ᾧ μέλλοντα γγωρίξζειϑαι ζω αὐτο"  τϑηον ἢ μόνον, λα ὦ ὠκήφον, ᾧ μέλλει γνωρί- 
ζεν ἑαυτὸν ὁ 0 Θεύρ, ,δϑ κα Ὁ ἄοιςα Εἰρήκασιν (ὦ ἐδ μκοντα τὸ, ὠγνώρϑες αὑτῷ, δεῖικ- 

εὐδηύᾳ 15 γιεῦτες ὅτι δὰ ἡμεῖς αὐτ' ἐύρραδω, δον αὐτὸς ἡμῖν ἐυρέϑη." ἐδ ἀπε τῇ ἀν ϑέσπος 

ἐν Νὴ ὁ )νωρλσας σε, δλλα τί ὅδ ἀννϑερ πον, ὅτι ἐγνώδδης αὐτῷ; 819 γι ὁ Παῦλος ἀγὼ καὶ 

χατω (μνεὰς τϑῷ αὐξεφρέφει λέγων, Τότε 3 ἐιγνωσομᾳι»κα ϑωφ νὰ ἐπεγνωοϑέω. ἡ 
αὑτὸς ὃ ὃ ̓ Χειφὸς, Οὐχ ὑμεῖς με ὀξελέξαοϑε, ΔΛ ἐ γὠδξελεξαμδιυ ὑμάς. ἡ ἐτέρω- 
9:5 πάλιν ὁ Παῦλος, Εἰ δὲ μι «γαπτᾷ τῷ Θεὸ, οὖν ὧι ἐγνώχαι αὑσ' τῳ. δ δὴ τ- 

84: τὸ χαὶ ̓ (μεχοςἐ ἑαυτὸν ἀγὼ καὶ κοίτω χλητὸν λέπι, δεικψις δι οέκ αὑτὸς ἐπύδρα ϑυ, 

λα ππεύτερον ἐκλή δη. ἅὅτω χαὶ [ἀλλαχοῦ Φησι᾿ Διώκω ὃ Εἶχα ̓ καταιλαΐξω, ἐφ᾽ 

ᾧ χα ἐκατελήφιϑέων. οὐχ Εἶπε, κατέλαβον, ἄλλα ̓κατελήφιϑέωυ, πῶς δ λέγει ὦ, 

ᾷ ὄφιν ἀν, ϑεοφπος: Ὁ χά! ΤΟΙ ἀλλο Φησὶ, μέγα ἀγιϑερπος, χα ἥίμιον αἱ ἀγὴρ ἐλεήμ(φν᾽ καὶ 

ἄλλος, χατ᾽ Εἰκόνα Θεούέ ἐποίησεν αὐτόν. ὸ γὸ ὁ κδίσεως ἀπείσης τί Ἰχιφασίδυ ἔ- 
25 λόλχε. Εἰσὶ δέ νες ὧν συϊὶ ὁ ὁ κόσχκος λὐταξιος. ἀλλ᾽ ὀκῴα ἅ “ ̓ξ πὶ ετῆς, κὶ ᾿ ὑτὸμ 

φνὲς αυτίω Ἰππιδείξωνται" Ό: Β Ἑ ὅν ἀν φοφπος, πόθ τὰς φύσεως Εἰρ). ὺ Α τα! ἡ 
Φύσις μεγαίλη. μεγάλη ", αὐλλ᾽ ἐαν τίω γναΐσιν ἰϑῃς, ἧς κουτηξιώ, 9η, πολὺ καταδε- 

ἐφέρφι ζτης. αἰκουέτωσαν αἱρετικδίι παΐδερ, σὰ τοστεύτέωυ μιαψίλω μιήνονται ῷ μᾶ- 
766, χυσιβύανοντες. ἑαυ, »Ὦ ἀγρνοιὸ ἐλάτίω μοσσι ᾷᾳ ναν αὐζῶν εἰδέναι φασχοϑν.. 

80 τες. ὀσιγὸ ο» ἀγνοίᾳ γναδσιγ,ὺ « ω γνώσει ἀγνοιὸ ἐξ ἐξ). καὶ ) Ε1 βέλεωϑν, Ἐχὶ δ αἰοϑη-- 

ὰ αὐτο ,γυμφασωμδι. εἶπε γοῤ μοι, ἂν ἐν δι λέγη τί ϑεύλαῆλν διυύαοϑαι ἐκμετοῷ 
᾿ εἶδθιαι πόσυς ἐχέ κυαῖοες, ἀρᾳ ἐχ ὧπ' μάλικα "ιν ὁ ἀγνοῶν ἡ ποτέ 68] 6: ϑούλαιτι- 
χω; ὁ ἢ λέγων μὴ εἰδέναι, αλλ ἀπειρον αὐτῆς Τ' ἀφιϑμὸν Δ! ατενόμδνος, ὅτε μαῖλι- 

φα 64 ὁ εἰδὼς {ἰ ποτί τέο] 9ευλαῇα. 45 ὦ τὸ Θεοῦ, ὧν εἴπη “ιρ,εἶδον τ τ Θεὸ κα κα]έ- 

45 φίον τῇ ἢ δ 4 τῇ γέμῆ,α; α Ρ ὅχ ἐδ μιαλιςε ὅδῃν ὁ ἀγνοών Θεὸ, 67: αἴόρριτον ὁρατὸν 

] ἥνα ἐὴ λέγων, ὲ οὖν τσϑϑαϑήνη γνώσεως! 'ὰ τίω δοιματίω αἰφαιορύκϑιος: αν δέ τις αἷἰό.- 

οὐδ ρατον αὑτὸν Εἰπηξ μηδεια διυύαοϑαι ὁ ὁρῷ, ὐχ ὥιξ μώλιςτ( ̓ὔδν ὁ Εἰδωρ; ̓ χη (5 ) παί.- 
λιν; αὐ τις αἰατάληπῆο αὑτὸ Εἴπν, ἔτηρ9ς ΠῚ ᾿ κατωλητσῆον, αἱ ἀρ ἐχ ὧν δ ἔφαι α- 

γνοοδ, ὀκφοςϑ ἢ εἰδὼς ; ὃχ ὁρᾷς ὦ Παύλον ζιυτίω ἐρηθεϑμον τίω ὁδὸν ὑλέλϑυτοι, ὑκ 

49 μέρρες γνωσχομδν, κα ὸ ὧκ μέρφες παρυφητεύομϑμ; λόγισοῳ πόσα γέρνον, ἵνα μειϑορὸν 
ὺ “Θεϑν,νὐ τί τίς 561 τίου ὑσίδιυ, αὐλλ΄ δὴ, 681, τῶτο ρμῶ χα! ὁ Παύλου λέγει πιφε ὅσαυ ,ὃ 

δεῖ τὸν φϑσιρη υϑιον τῶὶ Θεῷ, δον. κα Κ]ίσις ὥπασα αὔτον κηρι ἢε(: κ ἢ μεγέ- 
ὅς, φησι, ἡ καλλονῆς κἂσμδ ὍΝ, αὐαλόγως ἢ ὁ γμεσιαροὸς ϑεωράται) Ὑ δ ,ϑούπου αὖ- 

' Ομιγίοί, ἔστη, 1. Ἑεες 5 τὰ 
.---." 

αΚορ.ι. εξ, 

ἰω.:.4ς. 
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889 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α ὁ 
τὴ κὶ κατοισκθυν, αἱ ἐμαὶ αἱ πϑβ αὐτῷ δεδονϑύαι, αἱ κολάσεις, αἱ Ι διεργεσίαι,, αἱ οἰκονομί- 
αι, μα 9 σοφὴ «πδρλναπεφωνημδύα, ταϑαύματα τὰ ἱ ὀζέφοραι. μ᾿ ω- 
σὰ ἴλϑθεν αὑτὸς ὃ  μονοῦλωης, ᾧ τὰ οἰκονοιίδν τίω ἡαωμας ἐμ ογείμίυ ἡ Φολκ]ω ἐ- 

πλήρωσε" ὸ ὁμῶς Εἰσί ἦψες Ὧ) μηδύπω ζ σαιφὲθ μμαϊδϑόντες, κα Ὁ συ ̓ λέγ δξ οἰκείων 

λογισμαῖ διωώασϑω κατωλαιμθα ειν ὦ ἰ τίου ὠσί ὅθ; εἰκοιώ ἡ ἀγνοᾷς ἡ Ὁ Θεὸ, φη- ας 

σιν. ἀπατ᾿ Δ, οἶδα (ἃ ὙΣ ὅτι ὅθ], χαὶ οἷα Φιλϑν,ϑον πο, κα ᾿ ὅτι ἀγαϑός ὃ στι «σεν, 

χαὶ ταλλά ἀπόωταὶ Ὅσα [Εἶπ αἱ »φαφαϊ" ζω ἢ δ πίω σίου, Οὐκ οἶδα. οὐομῖσε χα! ὁ 

Αϑὼμ “πλέον βοἰσκοῃ. πῳ ἀζφθῦλῳ πειοϑεὶς, ὦ δζμ τῆς πλεονεξίας ἄτης, Χ) ὸ ὃ εἰ. 

χῖ, αἰπώλέσιν ὁ καὶ ὃ ὅτοι παορυσιν αὶ μα αὐ ιϑεφπίνων λογισμοῦ οὐγαγϑμδμοι, χα 
οκ ἀκούοντις, ὅτι Κύρλος δίδωσι σοφίαν, χαὶ “Ἀπὸ πυρϑσωποῦ αὐτο γνοῖσις χα) ᾿(μωε- ιο 

σις. (ζν ἀκρύουσι Παύλου λέγϑντος᾽ Δια' τῷ πνϑύματος ἀπεκαλυψονὴ ἡμιν" ὺ ποὺς 

λογισμρὶς ὀκθάλλοντος, Λογισμύς, ᾧ Φυσ, κα)αιφϑιώτες χα γτὴρ "ὑψωμαὲ ἐπτωοϑμενον 

μλ τῆς γνώσεως τῷ Θεού. καὶ . ἄλλος σοφός, Λογεσμοὶ αὐν,ϑεσπων δειλοὶ, ὃ χισφαλῴς 

αἱ ἔχίγοιω αὐ. ἔῃ ἃ ἀγιϑεσπος, οἷι ἐγγωάϑης αὐτῳῦ ; οἰὐγνόησον τὸ ἀἰπειρϑν ὠκᾷο 
μέγεθος μᾶλλον ὃ συθδ τ ῦτο λέγων ὡξίαν Θεού λέγω. δλλ Οὐ οἶϑοω πος λαλήσω, ι 
Οὐδὲ γᾺ μεέγεϑος Ἐχι Θεού λέγοντες δ, κυξίως λέγϑιϑυ ,λ ὯΝ Οὐὰ ἐςνν ἑτέρως 

φϑιήε οϑει, τοῖς ἐΎ γχοφϑῦσι χε νυ ΘΙ ΡΆ μασιν ἐπεὶ κ) ὑψατον χαλών, ὁ 11 τόπῳ αὑτὸν πε- 

ἐιοείζω, ἀλλα ὧ ὑψηλὸν 4 μεγαλᾷον αἰτῶ τῆς Φύσεως διλώὴ διεφηκὸς ὑπῦρτων 

αἰνακεχωρηκόρ. ἰδ δὴ τὸν ἔλεγε, Ω ἴδῃ αὐϑερ πος, ὅτι ̓ἐγνώνϑηφ αὐτῷ ; δ 

τος ζᾳπεινὸν ἐ ἐποίησε κ᾽ μεγαίλᾳ ἐ ἰἼϑολσοιτο, ἵγα μὴ ἐπέλθῃ ἔχων μογίᾳτἑω αἰνάγκην 210 

τοῦ δ μετξιάζεν, τίω πὸ τῆς Φυσεως ἰυτελειὰρ. ἢ ἡὸς αν,ϑοϑπου, ὅτι λογίζη αὐτὸν: ; 

Εἶδες πόσον ὃ μεγαλιζον τὴ τὴς φύσεως ππὺ Θεοῦ; ς Αν,ϑϑούπος ματαιότητι ωὡ- 

μμοιωϑη. Ἑτερος ὃ ἑρμάυθυτὴς Ὁ ματαιότητι, ἀτμῷ Εἶπεν, Οὐκ ἀλλο 
ματαιότηζι δηλοῖ," στι Ἐχίκηρϑς, σππελσκαιρρε,βεαιχύφ᾽ οὐντειῦϑος Τ «Ἔ τῷ σωμκάϊος 

γυμνάζα λθγϑν. δθ χα υ Αζοραμ ἐλελνμ, ἐγὼ δὲ Εἰμι γ" ἢ χα αουδὺς. ὁ ὃ ᾿ Ἡσααρ᾽ 25 
Πάσα σαρξ, αὐρθ ς᾽ Ρ πᾶσα δόξα αἰ, ϑοξπου, ὡς ἀγϑὸς λόρτυ. τ δὲ 91, ματαιότητι 

ὠμοιώϑη; τῷ μηδενί, φησιν᾽ 4) Ὁ Μ᾽ αγϑεφπίνων Οὐ εὶν φασιμον συοδ βέζωιον,᾽ θα 
΄Ἴϑώτα αἴδλνε ᾧ πἴδέρχε,). Αἱ ἡμέραι αὐτο ὡσεὶ σκιαὶ ̓ φὐκλϑυσι" 

Τατε. ἐδίν Οὐδὲ ἡγίκα. παρεισιν, ἰχου τίνα. α ἔχουσιν, »“λὰ ζαχίως ἀφίγηλυται. καὶ 

σχόπει τῶτο Ἐπὶ ἣν ρα γμάτων αὐτῆ, (ὧν οὐ ἀξιώμασι λρογιζόρϑμος, ὧν ἘΧῚ ΡΜ 20 
ὀχεμάτων, τοις οὖν ταῖς διωιυαγείαις, τις Εἰς δεσμωτήξιον ἐμραλλονζᾳς κα υ μιφαιοὼν- 

ζω. τ Ἂ σκιᾶς Δ Θι έρουσιν ὅτοι Οἦκ οὖν τῶ χρῷ τὴς τελδυπῆς, ἀλλα καὶ σασϑϑ τὶς 

τελέυτῆς: ; ὁτὸμ ̓ ὙῈ τὴς Ὡχὸς αὐ δαλυθῶσι, πόρτα ὠκῴνα οἱ! “) ἡ ὠκποδὼν γ,νε- 

ται. τα ἢ ἀληϑὴ πραγμάτα, κῷ ̓τίω ̓οντεύθεν Ὡσοδημίδν. Ὅτε ὃ Δὐϑιωύαι ὸ Χ9-- 
λάσεις αἰληϑεῖς, ὦ ζᾳ αἰγαϑοὶὸ ὁμοίως, χαὶ ̓ἀϑικαφῆς λὐεξαπατητορ' τὸ ὃ ̓ νοῦ ται- 3 

σὶν ξοικε παίζυσιν. ὁ ὁ σήμερον Ὁ δικάζων, ἔφηκεν αὐθλον δχαζόρϑμος ἢ σ᾽ πυκραὶ αἱ 
μεταβολαὶ, τι ̓λύωμαοι αἱ μεταξαΐσεις. 6 Κύριε, κλῖνον εἰρρινοις χαὶ χαταῖ- 

(3, ἀψαι ΄ ἐρέων, καὶ ᾿ κϑιπνιοϑήσοται. Ἕτερος, Κλύαντός συ δες καὶ κα- 

τοιράγτος, αὶ ἀψαμδιν Μὸ ὀρέων, ὀκαπνίεϑησειν. Καὶ ποία αὐτὴ ῥημῦ) ὅν. ἀκολουλα! ; 

πολλὴ Ζ δίωυ χα σφίδρα ἐ μϑμη 1} «ὐφϑτέρων. ὯΝ » κῦθὰ τῆι τῆς ἐυτελείας τῆς 49 

λῤ,ϑεν πένης διελίηθη, Λαὶ )ὦ ὀδαμυον τὴς Φύσεως αϑρέσησε, κα ἡὁ ὐὐζωϑα πάληδζα- 

σαφέλλει τῶν φλεγ μφινώτων τίω στόνοιαν, μενονοχὶ τὔτ δὲ ὧν Ὁ ἐπήχατε λέγων ἔδει ὥ 

αὑτοῖς ; οἴκοθεν (ιδὲῖν τῆς Φύσιως Ὁ βὐτελὲς, χαὶ μϑὴ μέγα φουφν " ἌΝ ὃ καὶ βού. 

δον ταὶ 
’ 
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λον), δὶ ἴξον πὸ ΤΜ σῶν ἐργῶν ποῦ ζωπειότητός Εἶσιν αἰπιφκισμέμοι. Κύριε, κλῖνον ἢ 
Κακὰ υ καταρηνι. 18} λέγη, οὐκ Κη Θεὸς καταζαίφ᾽ σαῖς γδὸ ὁπϑμταγύ πα. ᾿" 
ρῶν: Ὅλ ἥα ὀζκ ΔΜ αὐ, ϑοφ πίνων τούτων λέξεων (δι ὧν παιχυτέρας ὠὀκπληξῃ ἥω ἄχρο- Ι | 

αὐὖν, ἀῤιϑεφπινώτερρν κὐϑὸ) ἀδῥ αἱ φλέγεται. ἐπεὶ χαὶ Ὁ τὴς ἀφῆς,Ε χα) δυκεῖ, μεν Ι ̓ 

7 γα), ἀλλα πολὺ Τῆς τῷ Θεοῦ ἀξίας κριταδεέφερον. σὲ δ αἰφης ὁ Θεὸς χεείομ ἐ- 

Χχέ!, ῥα καπνίσῃ ὃ ὑρμ, μᾶλλον ὃ σοφὲ γθῦματος, γα βελὴς δ θελήσεως, Εἰπων | 

σοίνιυυ κν ἱ τὴς θυτελείας τοῦ λύιϑεθπου, λέφν κ αὐδὰ τῆς δ χυώμεως υ Θεοῦ, ὦ ως ὀμ- ! 

ϑούττῳ δυυνατὸν Εἰπεῖν᾿ ἐπεὶ ᾧ ζζωῦπε πολὺ Ὡἰποδέοντα “' μεγαλωσιώης ἐκείνης. 

7 Αφρανοι αἰςφρωπὴν, ἢ σχορπιεφς αὐτοιᾷ ᾿ δξανπύφειλον ζᾳ, βέλη σῳ, ἡ (᾿ωτα.- Ι ᾿ 
10 ἐαξεις αὐτοις. Νμ} 

Αφραπίω εὐ ϑσθαὶ ̓ βέλη, αὶ τίωω ἀφραπίω Ουτίω φησὶν, οσδοὲ ἴαῦτα ζβέ.-. , , 

λυ, λα (ὁ μωρίας δ’ τω χα λέ, Ὁἰσὸ ἤν ἤδη γνωράμων (δ) κατα ρϑνητέωυ πείθων . Ϊ 
ὺ ῷ ὀβαπετώϊωκόζᾳ τρέμειν ἀ δεδοικέγωι ὁ “ἰπσοκύτειν. Εἰ Ὁ» αἰφραπείω τῖς Οὔ ᾿ Η! 

ἐν Θγέγκοι, χαίτοι Οὐχ Ἐχι υλάσει πεμπορλμίευ, Εἰ βυλη)είη κινῆσαι! τίω ἀιμωρηπι- ] 

15 κίω ἀυτύ δυώα μι, ς αὐασοφήσεται ; βέλη ἢ ᾿ Θεού͵ λιμοὶ ἡ λοιμοὶ, ᾧ σκησό]οϊ, ᾧ αἱ αι ᾿ 

πολυειδεὶς ἀμωρίαι. 8 Ἐξαποφειλον τίω χείρα συ δξ ὕψους, ὄξελοσ ΠΊΣὴ ὸ ρύ - Ἶ 

σοι μα ἄξυθατων πολλαδη ὧν χεῖοῦ ἡ δλλοτείων. ΙΝ 
Οὺυ »ὺ ποὺς χὺ κλόξεν μόνον, δυλα χαὶ ασρὶς ὦ σώζειν αἀπηρτισμόνν ἡ δευαμκις 

τῷ Θεού. χθῖφοι ἢ ςγζμοϑω,, τίω βοήλειὰν, τέο συμμαχίαν λόγᾷ δ9 συν ἐ ἐκτεί- 
29 γ0) Εἶπεν, δ᾽ ὀξα πύφειλον, τῷ τῦτο ϑιλώ. Εἰ δέπν αὶ ἐκγεινον λέγϑι, ὦ αὐτὸ πάλιν 

αἰνήῆεται. ὸ ὕϑατω 3, τίω ἀτακῆον ΜἪἜἝ-πολθμίων ἐφοδὸν χαλε,χαὶ ̓συγκεχυμδρίωυ καὶ κὴ 

πολλῇ τῇ βύμν Φερονϑυίω. ὅτ| γὸ σ ἰ«ξὶ ὑϑεύτων ὁ ο λϑηϑς,δῆλθν ΠΩ φ' Τῆς ἐπαγωγῆς. 

ὧκ χριοϑς δ φησιν, ἡαν δλλοτείων. οὺς ὃ ᾿δλλοτθίηο οὐ ζυῦλι μοι δοκεῖ λέγειν, 
ὥν τῇ τὴς ἀληλείας αἰπεξενωρθμους. ὦξσερ .Ὰ» τοῦς πιφοῖς, οἰκείως ἡγϑυκῖθα χαὶ αδελ- 

25 φιὸς, ὅτω τοις αἰπίφους, δλλοτρίας᾽ Ὡ πότῳ μαίλιφαι (Ὁ οἰκφον ἡ δλλότϑιον ἔχι- Ι 

"ἢ 
γυωόχομϑμ. οἰκεῖος Ἄγ ρι ζ τ, 1 αὐτὸν μοι πατέρᾳι Ἐχιγραφὸ δρμοο ἡ τῇ τῆς αὐτῆς Χϑι-: Ἢ 

νων πραπεζην, μάλλον ἢ ὁ μά πτϑϑσιχών. ὸ Ὁ ἀχριδέφερος ἐπ τὴς συϊενείας ὁ ᾿ ᾿ ἶ 

γόμιος" ὥασορ δΐωυ καὶ ἡ δλλοτοιότης ἡ Ἵ Ὡσὸ ἶν οὐλμτίων, πρανοτέρα τῆς κω ὅυος. μὴ ' ΠΝ 

τοίνυν τὐτοίϑῃς, ὁτί “ἰπσὸ ΤΣ αὐτὸν ἐσμεν οὐρανὸν, τίω αὑτέωυ οὐκερϑύξιο ᾿ ἀλλζω γὸ ᾿ Ἷ 

40 ἐγὼ κϑηνωνίαν Ὠχιξητῶ, τέω χ ΖΡ τὸν ὐροινόν. ὠκεέι ἢ ἡ δ δ πολίτευμα ἡ ζωή, Η' κοῖς : 

ζωὴ ̓  ἡδίω; φησι, κεχρυτόαι (ωδ ᾧ Χοιφῷ ὁ τ τῷ Θεῷ οὶ "ὃ γάῶ οἰκσύμϑῳν. ἀμα 

μετέσημδυ ας τίω αὐω μηδιπολιν᾿ ὃ ἕτερον φαΐ; ἀληθινὸν ἔχου, ἑτέραν πατείδα, 

πολίζις ἀλλείς αι ᾿συήεναῖς. δ|9 καὶ ΠΠαύλος ἔλεδν" Αραᾳ Οἕὰ ἐς ἐξόνοι αὶ παροι-- 8.3.9 

ΧΟΙ, δγα συμπολίται Μὰ αἰγίων. “πῶς δε ὀΐω, φησι, ῷ Σα δρείτέων πλησίον ἔφησεν ἐὴ 

45 ὁ Χοιρὺς, χαῖρ πολυ ὃ μεέσον ον; αλλ Ὁ κτὶ κτ' (δ τῇ “τῊς φύσεως λθηϑν. ὅτὸμ δῖ δὼ [ἢ ) ποιᾷν 

δίῃ, πᾶς ὀὐϑενπος σι ἐγβεἶ ἔξω ̓ ὁτὸμ ὃ ἢ ὁ τῆς ἀληλείας γυμναζηπαι όγϑ, ὕχιγί- 

γωσκέ. τὸν οἰκείον μ᾿ ὸ ὃ αἰλλότθιον. κῷ ἀδελφὸν ἔχῃς ὁμοπούτειον χαὶ ὁμομεήίταμον, καὶ 

μὴ κοιγωγή σοι χν τ ᾧ τῆς ἀληϑκίας γόμιον, ἔφτω σοι τῷ Ὁ Σκύδου βωρθαρικώτερος. κῷν 

Σκύθης κάν Σωυρομέτε ἢ ἡ ν δογμάτων" Εἰλῃ τίω  ἰκρίοριαι, ' πισεύῃ τῇ» ὃ 
4ο αἱ αὑτὸς σὺ, ἀυτυύ το (ς αὐτὰ ὡδἔναίς σοι λύσανηος οἰκειότερος ἔσω χρὴ  ἐγύτεροε" χα .Ν 

τὸ "ββοωρον, αἰ; εὐ ζιούτον οντεύλεν δἰ σκρίνωμϑυ, μὴ) Ὥστ τὺς γλώῆης, μηδὲ 

Ὡπθ το μῦς, δ᾿ πὸ τῆς γνώμης καὶ τῆς ψχν. τὸν γὰ  μάλιςα λύιϑον πος στὸν 
δογικώτων αἰχρίξειδν ἔχη καὶ ̓ πολιτείλυ φιλόσοφον. αἰλλ᾽ ἴδω ϑμ λοιπὸν «δ; ἀλλοτοί. 

Οἰιεγίοιϊ, τοηλ. 1. Ἐεες3 σφ, 
- τ - πο ραν 

ἰπαπενας 

πῶσ πὸ πῆς, “- 
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υς, σοἰς αὐτᾶδδ' πέσανε «ἱ] ὁ ασοφήτης. Εἰπὼν γδ, ὄξελοδ μὴ κ χειρθς 
ων αλλοτείων, ἐπήγα μ᾽ 9 Ων ζύμαᾳ ἐλάλησε μαται ότητοι, καὶ καὶ δεξιαὶ 
αὐνἷἶἕἜ͵.δείξιω ἀδικίας. Εἶδες τίνας φησὶν αλλοτοίυς,(ἶσ' ὧν πονηοίᾳ ζώγτας, (δὼ 
ἀδικίας ἐρώντας, «ὦν ζὰ ὀώοητα ̓ φϑεγομθένς, τους συοϊὲν Ὑθήσιμον λένινᾷα. ἴχιγίο 

γωσκέ ηοίνμω “οὺς ἀλλοτδίας, Ὥπὸ τῇ φὸ ματος, διπὸ ΟΜ ἔργων ὡασερ αὶ ὁ Χοιεὲς φη- κα 
σιν, Σἰπὸ Μ᾽ καρπῶν αὐ δ᾽ Ὠγγγγώσιοϑε αὑτοῖς. καϑαίπερ γὺ οὖν τοῖς ςρατοπέδοις πολ- 
λα τίνα δίδονται (μωϑήματα χαὶ σημεῖα, ἵν, Εἴποτε ἡνυκ)οριαιχία ϑοιτο, ἢ κόγις ὡ- 

ϑείσα (ᾳ τῆς νυζ]ες Ἐχιδείζαι,»,} καὶ ἑτέρφι τις Ἄμμοιτο σύγχυσις ἢ ζαφαλα, με (δὴ οἰκεῖς. 
ον ὡς πολέμιω τίς ἰδ, μυηδὶ ὃ τὸν ογαντίον ὡς οἰκέον ᾿ ὅτω ἢ εγζϑα δίδωσί σοι (ἰωϑη- 

ματα ὁ ποοφήτης, δὲ ὧν δυυνήσῃ ῷ οἰκῴον αὶ τὸν δλλύτθιον γνωρίζων, οἷον ἀφ᾽ ὧν το 

φλέγε), αφ᾽ ὧν ποιῶ, λέγων" ὧν Ὁ φύμᾳ ἐλοίλησε ματαιότητα, ᾧ ἡὶ δύξια' αὐτῇ δέξιω 
αἰδικίας, αὶ γὸ  νωῦ πολεμός Ε61 ἡ μαΐλε ᾧ νυκ]ομαχία γα λεπωτάτη, δια μόνων βὸγ- 
λόντων, ἐχιθυμιών (χιξυλϑυεσῶν, λογισμιων ἐπανιξαψδμων. ἔς! ἡ εἰν Οῖς μεμωυηνϑέοις 
(υϑήματα ὼ συμίζολᾳ. καν βυληθωμϑ, ἴνα, αἰμφιξζαλλοντες Εἶτι αἰ μυητὸς ἴξιν 

Εἴτε μεμώηνδμος, ζχιγνώναι, ζεῦτα ἐρωὄμτες μόνθανωμϑμ. κἡὶ δύξια αὐνδω, δεξιὰ τς 
αἰδικίας. “ἰ τοί τῦτε χαλεπώτερον “δμοιτ᾽ αν, στὸν τίω Εἰς βοήθειαν διδομϑμέι 

Εἰς ἐχιςζνυλζὺ πρέπωρϑρ να »ὺ τῷ ἔχονϑυ δυξιαῖς, ἵγα ἡὶ ἑαυτοῖς ὦ ἐτέρρις αἰδι- 

κύρϑροις αἰμιύω ϑμ, ἵνα, ὀϑαιρωμδν τ βαινομίας ὕα λιμζωὼ δνωββα ὶὶ χαταφυ γὴ τοῖς 

ἐπηρεαξομδιίοις. τίνα, δζευ ἐν ἔχοιεν συγίνωμιδωυ οἱ με πτξὲς σωτηρίαν ἑτέρων χθωώρϑμοι 
τῶ ὅπλῳ τύτῳ, δλλα ασϑὸς αἰπώλειδν τίω ἑαυ; 20 

ιο ῦ Θεὸς, δύω χα γζωυ αἴϑμαὶ σοί. Ποία ἁντή πίλιν ἀκολουθία; πολλὴ 

ἧ ζω καὶ ἐνζϑα. Τηῆ" ))5 Εἶπεν, ἐξα ποφειλον Ὁ χεῖρα συ ὦ ὀξξϑ με καὶ σαόρπισον 
ὠκείνος, ἐπαγίολλεται ἡ αἰμεείψαοϑαι τῆς συμμαχίας αὐτὸν αἰ μοιξίιύ, ὠκείγῳ μϑμ εἰ- 

δὲν πλέον ποιῶσων, τω 5 Ε-ἰσφέροντι ἀμοιζίω χέρδοὸς φέρουσαν. Τ(ς Ὁ ὧντη Κδὴν; 
ὁ Θεὸς, ὠδυω χαινζωὺ ἀΐϑμαι σοι. ΕἾ δὲ μικρὸν τῷ» σοὺς Ὁ μέγεθος τῆς ἐνοργιξίας, ψ 

ΔΛ ὁ ἔογν. ἐπτὶ καὶ ἡμεῖς -ρᾷ ΤῊ πενήτων κἡὴ συ δεν κεκίημϑῥων, συ εὲν ἔτηρϑν ἔχι- 

ζυτῦμδν, δνλ ἡ ἐυφημίδν ἡ ἐυγγωμοσιωζω. ἀν ἡμεῖς ἃ, ἥα, λαμιασθλτερϑι δνώ. 

εἴθα᾽ οἢ Θεὸς, ςέκ ὯΦ δεῖται ,ὐλλ ἵνα αυζῶν: ὧν ἀδονζοι λαμιαυοοτέρνυς ἐργάσῃ"), 

ᾧ Ταύτῃ παλιν αὐςδν: θ)ερτετήσε. Εν ψαλτηρίῳ δεκα θρδῳ ψαλώ σοι᾿ 

Ὑστέςιν, δ )σρίφήσω (ι. αἰλλαὶ τὸτε ὦ ὄργαρα ἦν, δὲ ὧν ζῳα δὶς ἀγέφορϑν᾽ 10 
γιωυὶ ἢ αὐτὶ ὁργόμων, κεγεῆοϑαί ὅ91 τῳ σώματι. ἔς! γῈ ὁ δὲ ὀφθτολιιῶν ἀδιων 
ὄχ γλωήης μώνγον, ὁ ὅζρ χειρών, κα) δζρὺ ποδῶν αὶ ἀἰκοὺς. στὸμ 75 ἔκασον τύταν ζζὼ- 

“απ οραηη, ὦ τῳ Θεῷ φέρει δόξαν ἡ αἶνον, δῇ στὸν μεὴ αἰκόλαςα ὀφθαλμὸς βλέπῃ, 

στὸν μή πὐοὸς ἀρπαγαὶς αἱ χέρες, αἰλλαὶ ασοϑς ἐλεημοσιωίων ὥσι “τοτοιρμδῥαι, στὸν 
“ὐοἧς ψαλμὸν ἡ πνϑυ ματικδίυ αἀἰκυσ δ αἰσποδοχέω αἱ αἰκϑαὶ “πἰδεσκθυασμέναι, 5. 45 
τὸν πγοὺς ἐκκλοσίαν (ὦ) πόδες τρέχωσιν, ὅχὸμ κἡ καρδία δόλους μονὴ βαύτῆη, αἰλλ᾽ ἀγά- 
“πίω βρύη, ἈΛή ψάντήειον καὶ χιθούροι τῷ (ματος τὰ μέλη,ὸ ἀδὰ χαινζιῦ δέν ιου τίω 

δὼ ῥημάτων, ὥλαῈ δχρ πυραγμάτων. 11 Τῷ διδὸντι Ὁ σωτηϑλθμ τοῖς βα- 

σιλθῦσιν. Οὐ γδῤςρατόπεδω αὶ πλήθη φραδιω δ) στο σωμιατοφύλαικες, ἀλλ᾽ 
ἡ τῷ Θεῦ ῥοπή σώζειν Εἴωϑᾳ. Τῷ λυΐξγυμϑβῳ Δαξὶδ τὸν σγϑλον αἰγτα. 40 
Ἑἰπῶὼν Ὁ κοινὸν, λέγεικ ὦ χαθ᾽ ἑαυτον. ἡ σῶς Εἶπε τῳδλυτφωσαρδῥῳ, διζυθδυκ- 

νεῷ ἀντι ἢ πσόνοιδν. Εἶτω πάλν αἰτεῖ ἀπῆν ἔμιασοϑοϑεν ἥτησῃ, σμυεχῶς ποϑλασί- 
πῆων αὶ αρρακαλών, ὡςε ἀπαλλαγάδαι πονηραδν ἐν, ϑοσ’πων, ὕτω λέγων᾽ 

1: Ἐκ 



Εἰς φδρμγ. Ὑλμι. 883 

1» Ἐκ βοβίφαι ας πογηρϑις βύσαι με, ὃ δξΥιϑ με ὧν χειρϑς ἐαδν ἀλλοτρίων, ὧν ὃ 
φῦμα ἐλθλησε ματαιότητα, χαὶ ἡ ϑείξια' αὐννὃμ δυξιαὶ ἀδικίας 13 (ἦν ὦ μὲ 
[ἐν], ὡς νεόφυτα ἱδρυμϑμα εἰν τη νεότητι αὐ, Ἰὰς ὀυποραγίας ἐὐζζωθα, 
οἱ αλφάφα (ας χοσμιχας (ὃ πλϑτον, κὶ τίϑυσιν δῶρ [8] ωρωώτον, ὃ πάϑας ἔχειν 

5 σφεριγόνίε ἡ ἀκμαζονζᾳς, ὁ ἐξ ἐχᾳ τέροις τῆς φύσεως, ἐπήγατε γριῶ, 
14 Αἱ ϑυγατέρες αὐτοῖν κεχαλλωπισψθβαι, αὐἰδοκεκοσμηιδῥαι ὡς ὁμοίωμαναζ. 
Μεζ τῆς νεότητος Ὁ πολλίω χλιδύωῦ οὐνδεύωυται, καὶ (ὰ κρήδεμνα αὐνδ ὶ τὸν γυ- 

γαικεῖον που ραει κόσμον, ἀτὴρ κι πολλῆς ἐνημεοίας ν΄. ἔπειτα ὃ δουὕτερϑν Εἶναι 
δοχεῖ, ζχα 3 νι 551 ωρώτον, πάλιν τὸν ΠΙΆ τον ἰσνογεάφει λέγων 

1 χᾷ Ταταμιία αὐνὦὃᾳ πλήρη, δξερθυγόνδνα ὧκπτύτυ Εἰς ῦτο. 

τί ἔφη, ξερθυγομϑρα ; φειοχωράμϑμα. αἱ χώρητὸς 641 τοῖς τουμειείοις ὁ σλϑτος ᾧΦησι. 

146 Τα πρῤξατα αὐνμ πολυτύκαι, πληθιώοντα οὖν τὰς δξοδοις αυτών" (Ὁ βόες 

εἰυτοῖν παχεῖς. Καὶ ἄυτη κὶ μικραὶ ἐνποραγία ἐδύχει τῇ. θα γ τοῖς πα- 
λαιοῖς εἰν τῦτοις ὁ πλλῦτος ἣν, ον βυικολίοις ὸ ποιμψίοις ἢ απέρικαισι, ωρὶν ἢ Ὁ βλακεῖ. 

14 ἐν ἐυρειϑέοαι Ὁ νι. ,)7 Ουκ ἐς; χαζαίπίωμα φραγμῦ, σγεὶ διέξοδὺς᾽ 

Τυτίς!, πολλῆς Σσολαύει ὶ Τὶ γεώργια φυλακῆς, πολλῆς τὴς Ἐχιμελείας, πολ- 
λῆς τῆς απϑδας, κοῤ(ϑντων τῶν καρπῶν, τῶν φοαγαον ἐςώτων, τῆς αἰμπέλα φυΐδυο- 

μϑρης πόρτοθαν ᾧ αἰθετειχιζομϑνης. Οὐδὲ κραυγὴ οὐ Τ᾿ πλατείαις αὐ, 
Αἔλλος, Ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν αυτών. Αἰδλο ἐνημερίας Ε:Ἶδος, πὖρ αὶ πϑρωτὶ συϊκεκλιή- 

Δορω πλϑτω᾽ πτυτίςιν, Ε ἰρέων χαὶ ἄδεια χαὶ ἀσφάλεια. συυδὶς ὁ ἐχιθγλθύων, συνεὶς 
ὁ πολήμϑν᾽ ἀλλ᾿ Οδ οὶ ϑορυζος, τοτὲ ταρριγη. 

18 Εἰ μακαρσαν λαὸν, ᾧ ζωΐζᾳ Ὡ1’ μακοίθλος ὁ λφὸς, ὃ Κύριος ὁ Θεὸς ἐντύ, 

Εἴδες “ιροτέω ὀυδρος ; εὶς ἀπόμτα (δ πλοῦτον ἡ ἐπελϑῶν αὑτὸν τῷ. λόγω, ὦτα 

τίω υφον ΤΜ πολλὼν ππροιϑεὶς τίω ἰδὲ " αὑτοῦ, αὐτὸς Οὐοϊὲν ἐκ τότων ἀμ,83.9- 

245 πον ποῖοι, Οὐτῖὲ ζηλω(ἦν ἐΠ) νομίζει ὥν ζωτακεκηνϑμους ᾿ δυλαὶ ἕωῶτα πϑϑτω 

ακιϑὺ, ὑχὶ (ζ) ἀἰληϑη ϑησουρϑν) μακαοισμοὸν ὀκλείνει. (ὦ (ὦ γὰ ὠλ- 
λϑι, Φησῖν, ἐμακαίσασαν (ὧν ζωῶτα ἔχον κ᾽ ἐγω ἢ μακαεάξω (δ λαὸι, ὃ Κύριος ὁ 
Θεὸς ἐὐτν; ἐγὶ τύτω πᾶσαν τω θύποοίαν αὐ ἐὐγδειξα μϑμος, τίω 6. ϑιωίαν Μ᾽ «-- 

“ ᾿ ρ " «λ Ἰ δ΄ ον ' . ο λχ ε 
γαϑῶν, (ὃ πλοῦτον. ὀκφα (Κ᾿ γὰ ὐθαρρᾷ ὁ πϑεέργετω  οὗνῇ ὃ ὁ μακκοισμὸς 

40 μϑμει δϑιοεκώς᾽ ὁρμὴ πσοϑθάτων ἡ παίδων ᾧ βοων ἡ φραγμοῦ ᾧ αἰμιπελώνος, ὁ τῷ 
Θεού μακαολσμος μέλλων ἀδοῖς {Π) ᾧ πλούτος καὶ αἰσφαίλεια καὶ τεῖος ἀἰκαταγώνισον. 
ζωῦτα τοίνιω αἰκούοντες, μηδενὶ τότων γορυσζϑε, λα ζς σκιὰς τρέχοντες, τῆς 
ἀἰληϑείας ὀυτέχεοϑς, ὦ )» πυρϑλαξὼν Εἶπεν,οτι αὐ ϑοφπος ματαιότητι ὡμοιώϑη, 

αὶ ὅτι αἱ ἡμέραι αὐτε ὡσεὶ σκιαὶ χγράγϑυσιν. ὁ τοίνιωυ πασι τύτοις ἴλης τίναῖς αἷθεβ- 
33 βεομϑῴους πογηθία. συζώνζῳ, καὺ ἡ οἰκύμδῥη αὐςἄν' μακοιρίζη, ζαλαίνιζε ἡ αἰϑλίοις 

ἐὴ νόμιζε σύ" (ἦν 5 ὀῥαχεινδμοις πω Θεῷ ζηλωςἂν κ)ϑύ ὶ μακαοίοις᾽ καὶ τῶτον ὡ- 
εἰ πόϑτες ζυτήσωμϑμ () πιλούτον αὶ τῦτο (ὃ μακαοισμὸ,, να ἃ δ χῆροντων αὶ τῶν 
μδηῤπων ὅητι μϑυ ἀἰγαϑῶν, Ὑϑριτι ἣν φιλαν,ϑοφπία τῷ Κυρίου ἡ δ Πησὺ Χορ.» 

᾿φοῦ, ᾧ ἡ δύξα καὶ Ὁ κρώτος, Εἰς εὖν' αἰωίγας αἰώνων. Αμιδι. 

ϑαφρμδι τ, ὙΨΩΣΩ ΣῈ, Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ͂, Ο ΒΑΣΙ- 
λϑύς μῦν, ὶ δ) λογήφω Ὁ διομιοί συ Εἰς (Ὁ αἰώνα ὶ Εἰς (Ὁ αἰαΐ- 
να πὸ αἰαΐγος. 



Μϑάχ ας. 

λίαγϑις 3. 

ὙΝμη.α, 
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ΣΟ Ἐτα ἐαχριζείας τούτῳ μάλιςαι προσέχειν ἀξιον τῷ γαλμῷ. ζέ 

Ὁ» διῶ ρ ῥήματα ἔχων ζώτω, ἀπῇ ὦ μεμωημδῥοι (ες 

Ν αὐπυψαλλουσι λέγϑντες᾽ ζ ὀφϑωλμεοὶ πότων Εἰς σὲ ἐλπί- 

σαί ζουσι, ὲ συὶ δίδως τίω “οφίω αὐῆμο ω θύχαιελα. 9 ὁ δ» δινό. κα 

μϑρμος αὶ ὑος Ὁ ὁ τραπέζῃ Ὡὐπυλαύων πνθυκιατικῆς, δυξαζων δίχαιος 

ἀν ΦῈ αἹ Εἴη ῷ πατέρα. Υἱὸς οὗ, φησι δοξαζει πατέρα, ὃ ὁ δυδλος 
ὥν κὐειοιεὶ ἐν Φοβηϑήσεται. γέγθνας ὑὸς .) ὺ τραπέζῃ Ὀἰπολαύεις πηϑυματικὴρ, σιτῷ. 

ἀϑιος αὶ (ὥρχας ἢ Ὁ αἷμα ὦ αὐα"δυνῆσαν σι ᾿ ἀποδίδου τὴς τσαυύτης ϑϑεργεσίας τίω 
οὐμιοιξξε, κὶ ὼ δξαζε (Ὁ τοιαῦται αἰπεροοότα, ᾧ ἀὐϑαγνώσκων ζῷ ὁ βήματα, ῥύϑωιζέ σὰ τ 

τίω γρωμόιυ πσοϑςζᾳ λεγϑμδνα Ὁ λέγε γ, ὑψώσω σε, ὁ Θεός ΩΝ  βασιλθυᾳ μου, 

πολλίω Ἐχιδείκγυσο τίωυ οἰκείωσιν, ἥα χα ̓ αἰδὶ σῷ λέγη ὁ Θεὸς, ὥαυτρ, αἰϑὶ τῷ Αρρᾳ: 
ἐμ χϑ ἸΙσοιαὶκ κω "Ἰαχως᾿ ἐγὼ Θίμι ὁΘεὺς Αὐρκάμι, ὧὸ ο Θεὸν Ἰσαάκ, κὶ αὶ ὁ Θεύς[α- 

δ ὙὉΡ λέγε, ὁ Θεός δ, ̓  ἢ βασιλθυς μι, αὶ μὴ λέγης μόνον, Σρλα καὶ ὼὶ τίω αἰ. 
γαΐπην τι ϊθηδυικνθμς τοιαύτίωυ, κὶ Ὁ αὐτὸς ἴᾳ αὐτὰ ἐ ρᾷ πἰξὶ ον συ, ὁ δου λϑς μϑ ἀ ὁ διε πῶ! 

μαν, ὁκαὶ ἰδὲ τὸ Μωύσεως Εἴρηται. κα ϑυλογήσω ὌΧΙ ὀγομια σου Εἰς (ᾧ αἰαλα καὶ ὁ Εἰς 

ῷ αἰανα τὸ ὅ αἰάδνος. Εἶδες τῆς μὸν ουσης ζωῆς ζᾳᾷ φεροίμια πῶς οὐδείκψυται; 4ὐ»ο- 

γἰδυ: ὃ ̓ ὐνζαῦχει λέγ, τίω ὩΣ ̓  ῥημάτων, δλλα καὶ Ὃ τίω ἕω αἱ α, ἣὮἊ πραγμάτων, 
ὅτω λϑεῦ ἢ ὑψοῦται Θεὸς, ὕτω ἡ δ λοτεῖται. «το ἢ ὧν τῇ θύχῃ χελθυοζθα, λέγάν" 

Αἰγιαοϑήτω Ὁ δ ὄνομα σα" γοτίς!, δοζαιϑήτω. 29 
ὕ» Καθ᾿ ἐκάτην ἡμέραν δὐλογήσω σε, αμέσω ΟΝ ὀγομμαί σου Ε-ἰς ὩΣ αἰονα καὶ αὶ Εἰς 

ῷ αἰαῖνα. τῷ αἰώνος. Ἐτερ96, Εἰς οἰαίνα ϑιμωυεκὼς. Τὰ τ μάλιςα χες θ)- 

λαθούς, Ὁ Σ δ βιωτικὸν αἰ πα λλαπῖσαν τα) ἁτῶν τοῖς ὕμνοις αὐακεῖαϑαι. ὦ γδνὰ 

αἰδχρὸν δω εὖ ῷ λϑγεκὸν ἀν,δοϑ πον Ὁ τῶν ὁρωϑρων α αἰπαγτων Διμιώτερρν, ἐλαῆον ὁ 

κιίσεως Φέρειν κι τι τῆς ἀὐφημίας δύ; ") ΕΝ οἕχ τω δ μένον, δλλὰ ᾧ ἀἴπτοπον. “πῶς 28 

ὃ ) οὐκ ἄτοπον ; Εἴ αἱ αὐτὴ ἅ ἡ χαθ᾽ ἐχας-ἕωω ἡμέραν δὼ ὠφαν αναπτμτσες τῷ διασύτη 

δοξολογίἀν. Οἱ ἄρανοι ̓γλῤ, Φησι, διηγϑεώῦται δὸξ ζλυ Θεού, ποίησιν 3 χέράν ἢ νι ἐἰαῖ 

γέλλει ΩΣ σερέωμλκ" ἡμέρᾳ τὴ ἡμέρᾳ ἐρδυγεῖ) ῥὴ βνέκθ, Ὁ γὺξ ἰυκῖι λϑαηελλιι γνωσιν᾽ ἢ“ 

λιόρ τε καὶ σελζωη κα ὁ ποικίλος ἣΨ ἄφρων λϑεϑ, Χ) ὁ ἦν ἀλλὼν 5 αἰπαγτῶν ἡ  ὀὐταϊία : 

οἰκεῖον “ρύῆει δημενργϑν. ὁ τοίνιου τϑτων ἀπϑυτων" ̓ αιμιώτερϑ6, ΜΗ ὶ ποιαΐν τῷ τϑτο, ΩῚ 29 κἰνλλησὶ 

ἔπι ὦ βίον πὔρεχω, δ ὃν βλασφημία πε»φρίςε:) τῷ “ποιήσαντι αὐτο Θεῷ, “ποίας ἀφᾳ 

ἔξαι συγγνώμης ὠξιος ὁ ὁ τοιῖϑτος " τίνος ἢ Ὡὐπολογίας, ὑτὸμ ἰδ Ὑὅτὸ νόμος, ἣ ἵνα ἀ- 

ρέσῃἃ ΦῊ Θεώ,ὺ τὴς βασιλείας Ὡἰπολαύση ."} μελλώτον,τάτο μδὺ μὴ πολιωὼὶ ποῖαι »ρλωλίσῃ 

λόγι “οκαλματείως ὃ βιωτιχας αὶ μιεαλίψαις ἑαυτὸν κϑσμακκῖς. «ἰξεξαλλῃ:" δὰ, ἐχ γ να 
ἐν τοιούτρ᾿ ὄλλα αἱ ο' πόντος τοί βίν αἰνον αΜέφορε τῳθεῴ, δὶ ῥηματων, δῦ 39 ἐννιὰ } 
“52 γμάτων. Ὁ ὃ πολλῶν ἐσμκέν ὀφειλέται αὐτῷ, ὃ οτί τέ Οὐχ ἐν ἐ ἐποίησε, ἡ ὅτι τοῖα ὑπνῶν 

σοι 6 5 ἐργασειτο᾽ οἷι δνοιδίος ἀζοχρατέ, ἡ τι καθ᾿ ἐκας ἴω πϑλνοζ τίω ἡμέραν, 

Ἂ χϑιγῇ Ὁ ἰδίᾳ; ὑλαιϑρα ὃ φλμερώς, καὶ κ) Εἰδότων καὶ ἡ) Οὐκ Εἰδυτων. τί ν δ τίς Εἴποι 

ζᾳ ὁρώ,ϑμα, ἃ δὲ ἡμᾶς ἐποίησε ; τί ἀζακονίου αὐτὴὖὍὍ ζὼ ̓πἶϑὸ χέται: τῷ σώματος τίω ᾿ 

αἰ άπλασιν τὴς ψυχν τίωυ ἔρνο, ; τίω καθ᾽ ἐχάς ἴω ἡμέραν οἰκϑνοιμίαν, τίω δῷ 49 

ἰνγαωμαάτων,τίω κὸ ὟΝ νό νόμων τέωω ᾿ δα τῶν ἀμωριών: »τίω ποικίλζω ἰντύὶ πϑόνοι- 
ἂν ᾧ ἀἰκατώλητῆον ; Ὁ κεφαΐλαιον τῶν γαϑῶν, ὅτι συ εἴλ γο(΄ μονοβιμοῦς ἐφείσεωτο δὲ Ἤ 

εὖ! δυγύτα δὴ δζῳ τὸ βατυ]σμαης, δζρ τῶν μιυυφηδίων ; τὸ μέλλοντα ἡϑενειζ 

4 

Ἰελδῃ 



Εἰς (ὃ ρμδι γάρ, 88ς 

τ πόῤρητω ὀκᾷνα ἀἰγαϑα,, τίω βασιλείαν, τω λῥαίςασιν, τω ληξιν τῆς πασης μα.-- 
! , ᾿ (Δ ὦ ͵ 2 » 

πῶ χαϑλύτηγος ἐμόσαν ; ἂν ΝΣ ἐκοιφον τίς ττων κατα λέγῃ, Εἰς πέλαλϑς ἀφαον " εμ(--. 

» " πεσεῖται ἐυερτησιοδν,ὴ ὑψ4.) πόσων ὅρ)ν σα εὐθέος ᾧ ἸΘεῷ᾽ κὶ δὲ ζῶτα ἢ μόνον, 

λα, ὦ ὅζρο Ὁ μεγαλῴον τῆς δόξης αὐτι, δρα τίωὶ ἀἰκήρρτον ὠσίϑν. καὶ γὺ ὀχ ζυτίω 
Ε ὀφείλεϊ αὐταῖ Ρ ἡμδλ) αἶνος κα) ἐυλογία ἢ διζωυδκὴς ἐυλσραφία ὺ λῳτρεία κ) δ ρικογία, 

(μεχις. "οὐ γϑιῶ αὑτὸ δηλωΐ ᾧ αὶ πσουφήτης, - τῶν 
3 Μέγας ὁ Κυύρμός, Φησι, αὶ αἰνετὸς σφώδγα, χαὶ τῆς μιεγαιλωσειούης ἀὐτυ οέκ ἔς 

πέρας. Ἐπειδὴ "ὃ Εὗτεν, δ) λογήσω χαὶ αἰνέσω, δείκρυσι ὅτι κνὶ χοείδυ ἔχει ἿΜ 
χϑηρδϑαίνων συ σὲ “δ βὐ λογιών, συϑὲ κσθ9ς1).) αὐτῶτι τῇ δόξῃ τρῦρο τὴς ἐμ ϑζρ 

19 χογρϑων θὐφημίας αἰκήροιτος γὸ ἀντιζὴ σία καὶ αἰγενδεὴς ὅσοι σεοϊενὸς ἑτέρου χσό9σ-- 
δύται ᾿ (Ὁ ὃ αἰνοιῶῦτες αὐτὸν, ἀὐοὶ λομασοϑτερϑι γίνονται. “σ᾽ τῦτο 5 μόνον, ἀλ-- 
λα ἡ ΡΥ Ὁ αἰχυύβέχον αὐτο τῆς δόξης, ὀφείλεται αὐτῷ θὐφημία δ ἡμδιν, δ[9 ὁ τῦτο 
δηλῶν Εἶπε, μέγας Κύριος νὴ αἰνετὸς στρόδρα ᾿ τι τές!ν, σύ τθεγὸς δεόμϑμος. τί ὅδην,α)-- 
γετός ; ϑὐφημιών ἄξιος, ἐγκωμίων ᾧ ὕμνων. ἢ ἐχ ἀπλαῖς ανετὰς, δλὰ αὶ σφούδρα; 

15 219 ἃ τούτο πσοοσέϑηκε. πόσον ἢ) αἰνετὸς εὶ δγωμαΐ μϑρμος πραφῆσωι τῶ λόγω, ἐπήγαγε 

ὐ τῆς μεγαιλωσιωης υτῷ [Ν12. ἐς! πέρας ' ὅπερ ἕτερος ἐρμέωθυτής, ὀξεύρεσις, Εἶπον. 

ὁ ὃ λέγει τοιούτον 541γ᾽ ἐπεὶ μέγθῳ ἔχεις δεασύτέου λιμοῦ ᾧ σὺ ὑψοιλὸς, ὸ τῶν βιωτικϑῷυ 

ἐπαλλάγηϑι πραγμάτων, λαδε φρόνημα αὐωώτερεον τῆς τὠπεινότητος “Μ᾽ παρόντων, 
δχ ἵνα, “δἰπτονένονυϑμος Ἄρη ᾧ αλαζων, δλλ᾽ ἵνα μεγαλόφρων καὶ μεγα λόνοες. ἕτερον γ 5 

80 λαζονεία, ᾧ ἕτερον μεγαλοψυχία. ἀλαζὼν Ζ ὙΡ ὅφῚν, ὁ ὈΧὶ τοῖς μιρκροῖς κοβετπί. 

ζων καὶ τῶν ὁμοδούλων “ἰ χϑρομων᾿ ὑψηλος ὃ, ὁ ταπεινὸς τω αἱ σένοιδω, ἢ (ᾳξ φόντασί.. 

ας τοῦ χῦροντος βίῳ συσὲν ἘΠ) νομέξων. πούγωῦ Εεσν (Ὁ λέγοντες ὅτως Εἰδύαι δ Θε- 
ὃν, ὡς αὐτὸς ἑαυτὸν οἶδεν ; αἀἰκουέτωσαν τῷ ἀὐδοφῆτα λέχϑντος, ᾧ μεγαλωσιιης αὐτῷ 

ςἐν ἔςι πέρᾳς, χαὶ αἰο,ευυέαϑωσαιν᾿. ᾿ 
5. 4 Γρεα ᾧ Ἄνεα ἐπαρέσει ζα ἔργα συ. Οπερ ἔθος αὐτῷ ποιᾷν, τῶτο χαὶ εὖν- 

θα ἐργάζεται. στὸ γὸ ὐτύΐλου μιάσν τίου μεγαιλωσιρύζευ, πίω δύξαν, ἐριχέται ἂ 
Ἐχὶ πίω οἰπο τῶν ἔργων "σἰτόύδειξιν. Ὁ αὐτὸ δὴ ἡ ον ζυῦϑαι ποιᾷ ἃ λέγει" ϑψιμεαὶ αὶ ϑμεαὶ 
ἐπαινέσει ᾳ ἐργά σύ, δεικνες ἰπτὸ τῶν ἐργων αἰντῷ τίω μεγαλωσιωζευ" τοτές!ν, Οὔκ οὖν 
ὧν χρόνῳ γάλϑνε μόνον καὶ πϑδῦλϑεν, σδ εἶς εν δύο ᾧ ποισὶν ἔτεσεν, λα πϑμτὶ πϑρεκ]είνε) 

30 ᾧ πόρόντι αἰαῖ, τε ἐχαίς-ίωυ ββρεϑιὶ )οεωρῷν αὐτῷ τὰ δομαπργήματα.τῶο γδ 6 ὅ81,γε- 
γεα ὦ ψνεαὶ ἡ τε ὅσαι, φησιν, 5 τε ἐλτούσοι, ἡ τε μετ᾿ ὀκείνζω, ᾧ ἡ μα (ὐτίω πάλι, 

ὁ ἐκούτη τῶν Τππουσῶν. ἡ. τε κῆίσις πάλιν πὸρτὶ ὁμοίως τω χρόνῳ πϑροίεινε.) τύτῳ, 
δῇ ϑἰρφινὸς, γῇ, ϑωλαήα, ἀρ, λίμψωνπηγοι, ποταμοὶ, απέρ κάτου, φυτα, βοτάναι, ὼ 
ἡ ὧκ τύτων ἐυεργεσία, φύσεως δρόμος μηδέποτε «[ σκοτ]ονϑμος, ὑετοὶ, (ξ, παὶ διηνε- 

35 χῶς “ϑρθύσσαι, γυξ, ἡμέρᾳ, ἥλιος, σελίωύη, τὰ ἀςρα, τὰ ἀλλα πόντα. ἐτι τε τοὶ τύτων 
χωρὶς, ᾧ ᾧ καθ᾽ ἑκα ἣν “ἡνεαὶ καὶ ἰδία ἡ κοινῇ ασοϑς δίϑρθωσιν, κσϑϑς θυεργεσίλν 

ὼ τὸ χϑινοδ τῶν απ ύτων αὐν,ϑούπων ἥμοις οἷα, ἐχὶ τῶν ᾿σδοίων "(ἀωέξαμε (μεγῶς, 

ϑαύκατου, σημεῖα, τὸ Ἄγοια. ἡ οὖν θυξϊηοία, ἡ εἰν τας νίκαις τῶν πολέμων, ἡ ἐν τοῖς ἀλλοιὶς 

᾿ ὦπασιν᾽ οἷα, Ἐχὶ τῆς αὐρυσίας τ Κοις Ὁ, ἐχὶ τῶν ἀἰποσόλων, δὶ τῷ χαιονὁ τῶν διω 
40 μδι, πλείονα ᾧ πολὺ τῶν παλᾳιαῖν ὀχριφέροντο χτὶ μέγεθος" οἷα ̓ χὶ τῆς λμεώς τὴς ἡ-- 

μετέρας. ὡγὸ Οἕκ ἔςι χρόνος συ᾿ εὶς, ἡ τότων ὠκτὸς τῶν κοιγούν, ὁ μεὴ φέρων τὴς αὐτὸ 

“ὐδονοίας σημεῖον. Καὶ τὠὺ δυωαμιὲν σῳ αἰπαγίελούσι. Καὶ ὀχοὲ τῶν ἐυερ-- 

πισιαΐν, φησι, ἱ οἱ τῶν κολαίτεων, αὶ γᾺ} δέμλιμιπόῥε πιδυτὶ ὥόπτῳ τὸ ἰῇ ὃ φύ- 
σεως 



886. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟῪ ΕΡΜΗΝΕΤΑ 
σιως ΤῊΝ ἡμότερας οἰκονομϑΆΓ ὁ ὃ Θεὸς δ πὸρτὸς τῷ 
3 Τίω μεγαλοωρέπειαν τὴς δόξες, τῆς μαζί συ λφλήσυσι, ὺὶ πὶ ϑαυμό- 

σιαὶ σω διηγήσονται. Ἐτπερϑς, Ὡ ραιότητα τοῦ ἐπαύν συ, ὺ ἡ (διὸ λόχϑυς τῶν ὧν οἶδα- 
δυξων ὺῳ διηγήσονται. Ἐπειδὴ Εἶπε διυύαμιν ̓ δείκρυσι χα «ὑτίω ΚΑ 

λῆς ὅσαν διυωύα μὸν. συοὶ )Σ} «πὰρ, νοὶ τὰ τα τυχόντα Εἰργαζεν, δλλ᾽ ὕὅτω πόμ- καὶ 
τὸ ἡσωματυργοῦσει δὴ οἰδαδυξοποιῦσα δετίλει, χα τίω Φύσιν ἐργαξομδύν Ν 

δὐ,ϑεν πίνων, ὡς ἡ ἡϑαύματορὶ ὸ δόξη πλνρη τὰ ὶ γοόμϑμα τῇ. οὐνόησον γϑεὼ τὸ ὦ Αἰ. 
γυπῆῳ, τὸ ον Παλαιτνη, τὰ ὑχὶ ὃ Αὐρκάμο τὰ Ἰηὴ τὸ δ Ίσαακ, τὰ Ἐχὶ τῷ Ιωσγφ᾽ πα- 

λιν τὸ ἐν Αἰγύπίῳ, πὶ ἔχὶ τῷ Μωυσέως, πὰ ἐν τῇ ἐρήμῳ, τὰ ἤὴ πω Εἰσοδον' πα- 
λνζα ἐν τῇ Ι αἰχμαλωσίᾳ, πὰ ἔχ! τῷ ΒΝ αύυηρδονέσορ, πὶ ἐχὶ τῆς χαμίνα, τὰ Ὡχὶ τῶν τὸ 

Λλεύντων, τ πὸ ἔχί τὴς ἐπθμόδου, τὰ λχὶ τῶν πασοοφητῶν. ζχῦτα γΚ ποτα λὐεκήρυῆε 

τῷ ποιοιώτος τέων ἰχεω, τίω δόξλν, τίω μεγαλωσιμοζωυ, πολλίω τε τίω ἐκπληξν 
ἃ πολύ ὃ ϑαύμα αἴξέβιδνα. 6 Καὶ τίωὐ διώαμιν τῶν φοξερωῦ, συ ἐφρύσι, 

-ω μεγαλ ὡσιωύζεν σύ δινγήσον.). Δεύμυσι ΟῚ τιότν, ὃ ὁτί τ 9ς ἐχαίτερᾳ 

αἰπηρισμέην ἢ ἰχς, ὃ ὦ πσοϑς θὐεργεσίδν, ἢ ΓΣ ς {μμφείαν᾽ ὼ ὅτί ταὶ ὶ ἀηβειϑμηλώτα 

ὡπόμτα, ἐκοίτεροι τύτων ΕἿ χε. πλίω κού οἶκ ἴδω ἫΜ τὸ τοτε συμιραίπων μῦνον, ̓ ὁμὼ 

ὃ ἐχίτηῆς κ]ίστως ὅεν ἰδεῖν, ᾧ ἐχᾳ τέρας τῆς ἐνεργεσίας πολλὰ ὄντα τὰ ὀργόρμα" δή Ἢ 

Μ ὦ φοξερων, α αἰτραπας, βονὶ, σκηγήους, Ὡρηφῆφϑις, λοιμοις, χίόνας, χάλαζαν, πα- 

2.3)» πυρώσει, Ἰπηκλύστις᾽ ἡ οὖν Τοῖς ἑρπετοῖς δ, δραχονίαε, σχθμπίνε, ὑφεις᾽ ὃ ῳ τίς 

πετεινοῖς, ἀκρίδα, ἐρυσίρ Θζωυ ̓ καὶ ὧν τοῖς τελέσι, κυγόμαιδν, κα απτην᾿ ὧπερ δὴ μάλι- 
ζα ὦ αὑτὰ πτϑϑνοίας ὅν, ὑχιφρέφοντα (δὲ Αὐιϑεῖποις, ἀπαλαήοτα ῥᾳϑυμίας ἐ 

Φυπνίξοντα τὸ βαϑεορὺ ὑπγου, Ὑπὸ τῷ κοίρρυ σϑϑς γῆψψιν αν ἀλϑντοι. Οζι ὡ τοῦτος 3 

μόνον, δλλαὶ ᾧ οἰν τοῖς εὐγδωτίοις ἡ δυωα μὲς αὐτὶ ἀπηρζισμιένη. δ Κὶ ὸ «ἕ τότων ἡμᾶς 

διδὼξαι βελόνϑμος, Εἰπων, τίω διυύαμν πῶν φοζερῶν σῳ ἐρούσιν, ἐ ἐπήγαγε" , 

7 Μημάυ τῷ ὁ πληλεος τὴς χρησύτητος συ ἀξερεύξονται, ἐ τὴ ἢ διχαιοσιεύῃ σν α- : Ἷ 

γαλλιάσονται. Οπερ ἕτερος ἐρμέάμυξυτις εἰ εἰπε, Καὶ ῶς ἐλεημοσιεύας στ ἐυφη- 

μήσυσν. Ἡμεῖς ὥασερ ἀἰπηριϑμησείμίθα τὰ ὶ φοξεροὶ ὕτω ὑ εὐνλυτία τύτων αἰαΐ:. ᾿ 
χαιον Ε-ἰπεῖν᾽ ἥ ἔχ τῶν ὁρωρϑέων ἡ απ ἡ ἐημάς, Ὁ παρέ ἐτησίας, ἡμέρᾳ, αὐ δαδείσοις, ἶ 
λειρϑέίας, δύ θ᾽ ποικίλα, ὕδωρ πυτίμον ἢ γλυκὺ, Ὁ ἐκ τῶν ὑετῶν  χεύσιμον, τῆς γῆς ' 

ζζὠ ὠδέναρ, ὥο ποικίλους καρποοῤ, ζοὶ δύδρα (οὶ ὄζέφορᾳ, ὧν αψέμοις, ὧν ππῶσι- 1 

νᾷς, τίω ἡλιακὴν ακῆνα, τίω σελξωυαίον λάμπαϑα, (ὃ ποικίλον τῶν ἄφρων ,χροϑν,ὃ 
πυρσηνὲς τῆς νυκ]ρ᾽ ἡ ὄχι δ λογων, παϑόξατω ᾧ βούς καὶ Ὄ αἶγακ' ἃ ἐπὶ τῶν αἰγρί- 

ων, δορκάδος, ἐ ἐλάφυς, λα “άὰ οἱς, ὦ ἕτερα. στὰ ἐλονα, ἡ ὼ Ἐχὶ τῷ τῶν πετεμνων,,δνὶ ὃ ορνεὶς ὧν 

"Ινδικϑύς, νἡ οὖν τοῖς ἐβγϑις ἀζς ἰϑοιις δω κολφίζοντα μόνον, δὰ καὶ ὶ δϑεργετοιώτα αὶ σὺ 

πολλῳ πὰ φονν πχολαδοντα ζῳ ' δὼ φόξων ἕνεκεν ποιᾷ. Εἰ καὶ ποτε πεῖραν ἐπαγά- 4 μὴ 
γριόζρ. τίω πολλζωὺ λϑαμϑησίαν τῶν ὃ ἰ δίθρλουμθμων τῳ φύξζῳ τούτοις ὃ ἐμφιλοτιμέῖ- 

7αι, Ἵ μέρραπ τὴς πείοοις αἱ αὑτὰ όϑατι, ον Εἰς ἀξίως μογονδλλλα ὦ εἰς λῤαξίυς. 

ποιχίλλων τοίγιωυ ημδν τίω σωτηρίαν ποτὲ ὦ ζμώτα, ποτὶ ) , ὠκῴνα ἐργάζεται, πλέοο 

ναϊχις ὃ  ὀκᾷγα, κα ω μαιλλον ὠκφα" Τῇ κα ὕ ὀκᾷα βύλε) μόνα. δ Ὁ Ρ τῶτο Ἢ γαμνς 

ἡπείλησιν, ὄχὕα ἐπαγάγῃ, δ να μιὰ ἐπαγάγῃ. χά) τίω ἃ ̓πῳ αἰ ϑθῦλῳ πϑεσ- ᾽ 

χεύασε ( πορευεαϑι Ὁ», φησιν, εἰς πῦρ, δυ ἡτοιικασμεένον τῳ “χκθόλῳ) τίω ὃ ΜΝ 

σιλείθω δι, ϑοϑήποις, δεικρες ὅτι ἐβυλε λύϑεπον Εἰς γέενναν ἐμξαλᾷῷ. 
8 Οἰκῴρμων [Ἢ ἐλεήμων ὁ Κύρμος, μαχρόϑυμως ὲ πολυέλεορ, 

1: 

; 

" 
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« 

9 Χρησφ 



Εἰς ἢ ρι4δι. Ῥόλμ, 887 

9 Χρηὺς Κύριος πῖς σύμπασι, ὶ (Ὁ οἰκιρμοὶ ἐντν' Ἐπὶ πάντὰ ζρ ἔργα αὑτού. 
΄Ὁ 

Ομρᾳρ δ κσϑοφήτην τὕτοις ογδζρυτοίξοντα τοῖς ",ρηφοτέρφις, ὁ Ὠχιδουψιλθυόμϑμον 
ΝΜ ᾿ ᾽ ) “ “τ᾿ } ΛΌΓφ’ Π{ 

ῷ , γῳ δι ὸ ̓ὸ οἶδὲ σωφαύς ἐν τῦτοις ὁγτα μάλιςα “Θεϑ ᾧ πλούτον.δδὲ ὃ ζὼ σω- β 

“ϑίωδαι,κοἱ πολλὺς ὅσης αὐ ὃ φιλαν,ϑονπίας ἐκ ἦν μεῖναι, μιὴ] πολλὴς ὀιπολοίυογζομς ὃ " 
4 ἀγαϑύτητος. δ καὶ αὐτὸς ἔλεον, Ἐγώ Εἰμι ὁ Φξαλείφων ζαὶ αἰομίας σψ᾿ ἡ ἐὖ ταῖς σι μγεκο. " 
αἰ μδοτίαις σῳ πσοϑέφην σῳ. οἰκίρ μων ὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος. ὅρα πῶς δείφυσιν ἐὐτϑ ἀ!- 
Φατον τίω φιλαν,ϑ πίον. Π “ὃ ἐλε μόνον αἰ μδοτλμοντας, ἀλλᾳᾷ ὼὸ ἐτέρον Εἶδος φι- 

λαν,ϑοσπίως ὃ μικρὸν ὁχιδείκψυται, ῶ μιουνιρόγυ μον, ὥζε αὐτοις Εἰς μετόμοιαν ἐλϑᾷν, ᾿ 

αὶ Κ(Υ τῆς αὐτὰ φιλαν,ϑοσπίας καὶ ὐπὸ τῆς οἰκείας σωϑίεναι «σουδῆς, χαὶ τω Ὄπο ΡΜ β 
10 καιτορθωματων πβρησίδν ἔχεν. ἐν ἀπλαίς ὃ ἐλεήμων, ᾿διγαὶ χα! πολυέλεος Εἶπε, ᾿ 

δεικνυᾷ ὅτι ᾽ πολὺ ὅτὸο μετρηϑίεναι Οέκ ἔνι, ἀλλα πόμα, αὐρθαΐνει λόχον. δζρι χϑεὼ μ 
ὕμεξης, καὶ ὧ ἐγχωρφιῶ αὐτῶ, «γεδείξατο, ἐπαναγωνᾷ Εὐπων᾽ “χοηςὸς Κύρμος Ὅς 

σύμπασι, καὶ (ὦ) οἰκ)ρμοὶ ἐντύ Ὡχι πλϑζῳ, τὸ ἔργα ἀὐτι, Ὧἱ ἘΩῚ, τοῖς σύμπασι» ὦ τοῖς 
αἰμδοτωλοῖς, φησι, αὶ ζοῖς ον τοὐοανομία, ζαίσιν. Δ ν δὴ μόνον (ὦ) δίκαιοι, σὲ ὦ , 

ΓῚ κριτορθοιουτεφ, σε οϊὲ Ὧ μεπτϑμοοιώτες, ἀλλα χὺ πόρτες δὲ ὧν παδουσιν ὀμαχκηρύἤουσιν 

ἰστιῦ τὸν ἔλεον  τέω: γγρηφότησοι. κα μέ ζις ἔραταὶ, τίνι γοησὸς ἐήμετο "ἐραΐ᾽ ὀυχί τῶ " 
Αἴξελ μόνον, λα ᾧ τῷ Καὶ ' ἐυχί Νῶε μένον ᾧ τοῖς ἐκείνας στεωσίν, αἰλλαὶ χἈὶ τοῖς 

“(πὸ Θ καταποντισμοῦ χκαζακλυοϑεῖσι. πόρζα, Ν᾿ σι Φιλαν,ϑοφπίας ἐργαζεῖ). κ) 

ἵα μαϑης πὼς πάσίν 561 γθηφὸς, σχόπτει ἐγτύσλεν. πόσης χρηφότητος (ὦ, Εἰπέ μοι, 
ἡ Νγψιὼ 19 ὃ τὸ αἰδήφοκἼονον ὠκέϊνον καὶ ζοιαυτίω πολ μήσοινζῳ σφαιγάω, Ὦ καὶ ᾧ Θεού κατα-- 

μι" παυτήσοιντου τοὺς νόμες, το οϑιδούγαι Ὡιμωρία,, ναϑεσία, μᾶλλον ἢ κολάσει ἴσῃ, [ ὡςε ] ἡ 
αὐτὸν εἰκέϊνον καϑάρᾳι ὄχ, τῷ μήκους Ὁ κτ' ῷ γθόνον τῆς αἰ μδότίας τῆς ἐγζενομδμης, ἡ: 

χαὶ (ἄν ἄλλες παιδεῦσαι, δὲ ὧν ἔπαο,εν ὠκέϊννος; πύσης ζῶ γρηφθτητος, Εἰπέμοι, ὃ Ιἱ 

ὧν ὀῤίατα νοσοιῦζωι Ἐχὶ ᾧ χοτακλυσμοί καὶ μήτε ἀπειλαῖς, μήτε Ἅθηρις, μήτε ἀλ- 

25 λῳ μηδενὶ δίορθωϑονζμ, φήσει Τὶ τὴς κακίας ἡ τῳωὐ κοινῷ χείοι τῆς Φύσεως δῤτὶ φαρ- 

μαΐκν γρήσοιοϑει» τὸν κουφότατον ἀδζοῖς ἐπαγατεῖν ϑανώτον τὸν Αἰ ὁ. δ ἢΨ ὑδάτων; ὃ ; | 
ἢ σύμπασιν, Οζι ἘῚ τύτων μένον ὅξ᾽ν ἰδεῖν, δυλαὶ ὦ Ἐχὶ ἣν ὁρωμδύων αἰπόμτων, ἐχὶ ᾿ 

τ ζώων, χὶ ΟΜ ἀλόγων. Εἰς αὐζῶν 5 δὺ τις ὀϑαξῇ ὧν ἀνέλῳς, (ἂν: Φρχαήξλους, 

“πολλζι ὑψοται πίω χρηφότητα, πολλούς ὧν οἰκιρμοιξ. ἕκοιφον Ν᾽ ἔρλϑν “πολλὴς ὭΜΤΟ. 

10 λαιύᾳ φιλαν,ϑοφ» πίας. περ δὴ ἡ αὐτὸς (υιδὼν, ἑπήγα ν᾽ 

10 Ἐξομολογησοιίαδωσαὶ σοι, Κύριε, ποίᾳ τὰ ἔργα συ, ἃ (ὦ ὅσιοί συ θὐλογησοί- 
τώσαν στ᾿ Ὑστέςν, ϑφλϑρα φείτωσαϊν σοι, ἀϑα-πτεμιπτέτωσοίν σοι ὕμνους οΐ το λόγω 
τετιμημϑύοι, ὰ τε Φωνζεὼ Ο΄Χ ἔχοντοι. χαὶ »ὸ κ᾿) ἿΜ αἰφώνων ἐκάφον ὅτω οὐδ ϑνεν, ὡςε 

βυλογίδν ὀμαπέμπειν Διο τὴς οἰκείας φύσεως, κἀν ἄφωνα ἡ, “6 τῶν ὁρωντων καὶ 

49 ὁπολαυόντων δι, ϑοσπων᾿ ἢ ὀκόνα ὦ “9 τῆς ὅσίας τὴς αὐ Ἷν, ἀρ, ϑοϑρποι ὃ αὶ δὲ 
σὴς δῴμγωγὴς καὶ διδὲ τὴς πυραξεως. 89 τῶν» δῆλον ποιεὲὶ δζᾳ τὴς ἐπαγωγῆς τῷ, (Ὁ 
ὅσιοί συ θὐλογησουτωσαίν σε. ὁσίους δὲ ἐγζώϑα, «ἦν ἁγίας καλῷ, ὧδ Εαὶ τῷ Θεοδ 
“οϑοςα γμαΐο, πληρϑιώτας, (ἦν αδατως αἱ μδοτήμασι ἢ πονηελα. 

11 Δόξδυ τῆς βασιλείας συ ἐοούσι. 
4“. ΤΙΣΙ, δῦξαν ἐρούσι, Ὁ αὐενδεές, Ὁ φιλοῖν,ϑο95πόν, φησι, Ὁ χηδεμονικὸν, τὸ μὴ δι. 

ὀμϑρον δ᾽ δἰρχονϑύων Ὁσαύτέω αἰθὲ αὐκῶν: Ἰηπιδεύφυοϑαι πσοθνοιὸν, Ὁ αἰπνοόσιτον 
τῇ φωτὸς, ὃ ἄρρητον τὴς ὅσίας, ὃ ἀκατάλητῆον. Καὶ τίω διωαςείλυ σὰ λαλή- 
συσι Τυτέςι, τίωὐ διυύαμιν τίω ὦ μαηον, τίωὐ αἰχείρωτον [Εἴσονται ] οὐκ ἐ- 

ι Ζειδὴ -»--- 



488 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

“πτιδὴ σι χρεία τύτων δ᾽ ὕμνων ἡ ἿΜ βφημιών, δλλα δὲ αὑτοιξ τὸ «ὅν' λέγϑντας, Ἂ 

ὧξε καὶ ἐτέρφυς ϑιδωξαι ᾿ ποιῆστιι τὴς θυφημίας κοινωνοις. 
1γν. ΤἸοδ γνωρίσαι τοῖς ἡοῖς “ΜΜ' ὀμ,ϑεύπων τίω διωαςείαν συ χϑὴ τίω δυξὰν τῆς 

μεγαλοωρεπείας τῆς βασιλείας συ. Δείκφυσι δζρὰ τύπτων ὅτι ὅρα Ὁ μαϑεῖν ἐπέ. 

ρδ9 τίω δυωάςείλν αἰντύ τὸς δυφημίας ποϑεσίετω,. πολλὴ τοίγιωυ ἡ δυώαμις, πολλὴν 5 

δόξα, πολλή ἡ θυωρέπεια, πολλὴ χαὶ ὠφατος, εἰ μόνον πόῥτον αἰ Ζυβαίνουσαι λόγϑν, ἀ- 
λα ἢ πϑρταγικῶσει γοιῶ. ΦΛλ᾿ ἡὶ πολλὴ ἢ ἀφατος αὕτη χρείαν ἔχει ΥΜ διδασκόντων 

αὐτέου δου τίωλ" ἀγνοιὸν ἿὟΜ πογλλών. ἐποὶ ἡ ὀἥλιος Φδμότατον ὅν ἄςρον, χαὶ ὑμῶὼς 
(ὦ ῷ ἐμματα νοσοιῶῦτες εἰχ ὁραῦσιν ἐὐτν ὃ φώς" ὅτω δὲ ᾧ ἡ τῷ Θεοῦ χγξϑνοια ἡλίου 
(ὦ πϑυτὸς 581 φαιδροτέρρι, δλλ᾿ (ὦ τοῖς λογισμοῖς διεςραμμένοι ὦ βεξυσμένοι τὰς αἰ. το 

κραὶς, πολλῆς δέογται  ἔχιμελείας, ὡςε ϑμοιγέμσαι αὐ δζρόνοιαν. δεῖ τοίνευ (ὐωεὼς 

ἐὔθις ογηχεῖν ὦ οὐνιένωι τίωυ αὐθὸ τότων διδωσκαλίλν. Εἶτα ὯΦ Εἶπε δόξὸν βα- 

' σιλείας ὦ μεγαλοκυρέπειδν, χαὶ μὴ Αἰ ασειφυσοις “πἴλέδραμε, πείλιν α᾽αλῳραμει 
λέγέκχν τὸ ἐγχωρϑιῶ αὐτῳ, {{ 91 δυξα, ἐπαιγαγων᾽ 

13 Η' βασιλεία σῇ, βασιλεία, πόμταν Π] αἰώνων. Οὺυ τῶν παρϑντων μόνον, ϊς 

φησὶν, Δλλαὶ χαὶ τῶν ἐρηϑυδῥων, ὠτελόυτητος »ὺ ὦ ὠπτιρϑς,νὺ μόνη τὸ αἴδιον ἔχουσορ. 
Καὶ ἡ διαποτεία στ' ον παση νεώ χαὶ ἥνεά. Ορᾳ αὑτῆς καὶ ἐγτθῦϑεν τ ἀ- 

τελϑύτητον᾽ πόρτο χοῦ τὴς οἰκύρμϑμης, πϑὸμταχοῦ Τ αἰωγων, τι τοιχοῦ τῶν χθὼν ὧκ- 

πέταται. 14 Ποὺ, Κύριος εἰν πᾶσι τοῖς λθηϑις εἰστι νὰ ὅσιος ον πᾶσι τοῖς ἔργϑις 
εὐτῦ. Εἰπὼν τὴς βατπιλείας τὸ ἀὐτελβυτηηον, τὸ βεζηκος, τὸ παΐγιον, τὸ αἰχίνηγον, ἐὸ 

λέγη ἡ τῶν λόγων αἰτεῖ το φεῤῥόν. τὸ γὙ5}} πιτος, τϑτο ς!, βέζαιος, αληϑής, Εἰ 5 πι- 
οὺς, πόμτως ἔφαι ζῷ Ε ἰρυμδια 7» αὐτνῖ, ὡασερ ὃ κὶ βασιλεία αὐτο ἀὐδχρέπηωτος χαὶ 
“πέροις Οέκ ἐχουσει, ὅτων (ὦ λθγϑι αὐπϑὶ φερῥοὶ, βεξζηκότες. οὐτε δξωω ὠκεήη ποτὲ δῴμ- 

κόωήετωι, ὃυτο ὅτοι ωΥ ̓αιπιπῆσσιν. Εἰ οὐ ΔΙ απιαλόσι, δεῖ πόϑτως αἰκολϑυϑησαι τὰ 
ἢ " ᾿ῪἽμι νιν ἃ δ ν » ἜΞΕΆΈᾳῃ{ῃΕΙ ! 

πριν, ἔργα. Θἰδὲπῦϑτι χαὶ Εἶπε οὐ γέχονε,χσι τῦῦρ τὴς αἰληλείας αἰτεῖ “Ὡστοδειξις. Πέ- 25 
᾿ δ9ις »» λάλησω Ἐχὶ ἔϑγη κ᾿ βασιλείδυ, οὗ κα τασκαίσ]ειν καὶ ὠκολζοιῶ χαὶ ἐδὼ μὴ 

τὸμοήσωσιν ἔχ τὴ κακία, μετδνοήσω κα γω ἐφ οἷς ἐλάλησα ποιηδεω ἀὐζιῖς. ἡ ἐκ! τῶν 

αἰγαθῶν ὁμοίως γρηςαὶ ὀζμ λέξομαι, φησι καν μεταξα λων"), κα γὼ μιταξαλωώτὼ, 
αἰδὶ αὐνδὴὍὼθ Εἰρηνϑμα. καὶ ὅσιος οἷν πᾶσι τοῖς ἔρχϑις αἰὐστῳ, Ὧ( δθΊν ὅσιος ; αὐληπῆος, ὀρθῦ6, 
καϑαρϑς, ὠμωμος, στ οδ μέλ ν σεελνὶ πλέων λᾳζζωυ. 49 

ιξ Ὑποφηρίζει Κύριος πόντας ζῶν: χατοιπίτηοντας, καὶ λύορϑοι πϑρΐζᾷς ὥδτκα- 

τιῤῥαγμμένοις. Εἰπωὶ αἰϑὲ τῆς βασιλείας ὁτί αἰπέρφντος, «ἰοὶ δ λόγων ὅτ α'- 

ληϑεῖς, αἰδι Μ᾽ ποραξεων ὅτι ἀλυνῆοι, αἷδὲ τὴς δύξης, αἰἷθὲ τὴς μεγαλοωροπείας, 
λέγ παλιν αὐθὲ τῆς φιλαν,ϑο9»πίας᾽ ὃ ἡ " αὐτὴ μεγίφη δόξα, τὴς βασιλείας ἐὐτί,, ὃ ἐραἰὰ 
μὴ μόνον Αἰ αλρατεῖν ἐφωΐζας, δλλαὶ κα μάλλοντας καταπίτήειν μοὶ ἐὰν τῶτο παλεῖν, ὦ 35 
χεινϑῴοις αὐις΄ἂν. χα] τὸ δὰ λαω μϑιφον, ὅτι πόϑτας, αὶ (δ) δεῖνα χα! Τ᾽ δέώνα μένον, ὄνλα 
τόμτας, κἀν δούλοι, κἀν πένητες ὡσι, κα σημωι, κἀν ἐξ ἀσήμων. πϑτων )» ἔδι 
δεασύτης, ᾧ ὅτε κειμϑύας ποθατο ἐχει,θῖτε σοι λϑυομδύες αἰ χύρορᾷ. τῦτο ᾧ ὅχὶ Ὁ κοιν 

γῆς Φύσεως ἐποίησε, τῦτο καὶ ἐφ᾽ ἐχαφου ἐργαζε:). Εἰ δέ ὄνος μ᾽ κειρδμων οέκ ὀμίςαν- | 
σαὶ, ὅ ΤΩΣ αὐτὸν Τ' βυ λόμϑμον δϑορ)γώσοι, δλλα “ἐς ὠκείνες «ὄν: μὴ ϑολοντας αἰαφῆ- 40 

γα. ἐπεὶ ᾧ Σ Ιϑδὸν πεσόντω φυλή ϑη ὀύαςφησαι, ᾧ πσδϑς τῦτο πόρτα Εἰργαίσωτο, 

Ὅλλ᾽ ὀχκῴνος Οὐκ ἡϑέλησε. Τ᾽ γϑιώ Δαζίδι πεσονζα, αὐώρϑωσε ᾧ ἰφυθϑν ἐποίησε, τὸν 
δυνιβλα, ΠΕ μέλλοντα χαταπίπηειν ὀμέφησε. ἡ ἀκνε παΐς, Σίμων, Σίμων, φησίν, ἰδοὺ 

Σατὸμας 

᾿ 

ειῳ 

Ἀμμως 



Ἑὶς ᾧ μμδι. Ψόιμ. 889 

Σ ατὸμάς ὄξητησε σιγιαῖσαι! ὑμᾶς, ὡς Τ᾽ σίτογ" καγὼ ἐδιήϑίω αἰϑὶ σῦ, ἵνα, μὴ ὀκλίπῃ 

ἡ πίοις σα. Εἶτα λέγ ἕτερον δυεργεσίας Εἶδος. ποικίλη "ὃ αὐτῷ καὶ πδυτοδα πὴ 

᾿ κηδεμονία, 14 Οἱ ὀφθαλμοὶ πόρτων Εἷς σὲ ἐλπίξασι,ῷ σύ δίδως τίω ζ,- 

φίω αὐδὦἶ οὖ βύχαιοία. Εἶδες πιεἰς ἐδειξεν ὅ7| γρηφὸς τὸς σύμπασι, κα (ὦ οἰκ- 

4 ὡρμοὶ αὐτῷ ἔλὶ ποτα α ἔργα ἀὐκῦ, ὅπερ ὧν τοῖς θυαήελίοις Εἰρηἢ), Οἷ ὀϑατέλλει 

Ὁ ἥλιον αὐτο Ἐχὶ ποννρφὺς ἡ ἀγαϑοὺς, ἡ βρέχει ἔχ: δικαίος καὶ αἰδίκυς, το καὶ ἐγ ζω-- 

9 ἔξ ἡνίξατο τω Εἰπεῖν᾽ αὶ σὺ δίδως τίωὺ (ξοφίω αὐ Μ ον θύχαιολα. αἰ γὸ ὑεπὶ ᾧ 
γὴ ὁ ἀὴρ, ἀλλα τὸ χζογμα, ἀυτο τοὺς χαρποὺς τελεστορὲιν Ε΄ ἴωϑεν. τὸ ον θχαιοία 
τῶτο δηλοῖ, ὅτι χρηο9!ς πανζοι διώρλςαι, ᾧ ζοπᾶις Δ αφΦόροις δξατέν. χα πῦτο ν 

το μάλιςα αὐτῷ δείκψυσι τίου σοφίδῳ, τὸ μὴ ὁμοῦ παγζοι μυηδὲ ὑφ᾽ ἕν, αἰλλαὶ ωρϑροὶ πανί 
Σ ἐνιαυτὸν διελὲν ζὰ τῆς ὥφῆς, ὧςε ὁ τ γηπόνον λϑανταύεοϑαι, ὁ τὸ γνόνϑμα μὴ ὅζρ- 

φϑείρεοϑαι!. πὸ Οίνιω εν θύχαιοία," περ ἐμσοϑοϑεν Εἴπομδν τ.» ἔσιν, οτί χαιο9ὶς 
μεμέρλςαι ἕκαςα, ἢ ὅτι δεονδροις, γρήζεσι τίου ζ φζὼ δίδως. κ πώς, φησιν, (ὦ 4-- 

θυυλμοὶ πάντων Εἰς σὲ ἐλπίξζυσι; χατοι πολλοί Εἰσιν αὐτόματα ἴα, ονζᾳ λέγϑντες, (Ὁ 

15 ὧν ἀσεβείᾳ ζωώγτες. ἢ τὸ ποράγματος ἀρ λέγᾳ τίω φύσιν ὠζϑα,ὥασερ ὁ ἐγ- 
λόχοῦ ὁτὸμ λέγῃ Τοῖς νεοοσοῖς ΤΜ χοροίκων τοῖς ἐχικαιλουμϑροις αὐτὸν, καϊπτερ αἰλό-- 

γιζαιᾳ ζώα 61 κὶ πάλιν, Σκύμνοι ὠρυόμϑνοι τῷ ἀρπασαι ὁ ζητῆσαι οὐαὶ (οὐδ Θεοῦ 
βρώσιν ὐδζῖς. χαίτοι αὶ οὗτοι αἰλόγιφοι, ὁ Οὔκ ἀὐοὶ ζυτούσιν᾽ ἀἰλλαὶ καὶ ἐγζωϑα πα- 

λῃ Ὁδανράγματος λέγ τίω φύσι. οὐ γὸ Στ τὴς κείνων πασδϑαιρέσεως, αλλ᾿ 

10 πὸ τῆς Τὴν γνομϑέων φύσεως ζούτο ῥητέον ὅθήν. 
17 ΑἰἸοίγεις σὺ τίω χεῖδϑι συ, ὃ ἐμπιπλᾷς πὸρ ζώον ἐυδυχίας. 

Χῴεα, τίω οὐγέργειαν λέγει ἢ πϑω γορηγητικῆν δεωύα μιν, ὀζρὶ πεάντων σε σπουδαίων 
Εἰδέναι, ὡς Θέκ οὖν τοῖς σοιγείοις, ΔΛ οὖν τῇ τῷ Θεοῦ αποϑνοία, μ᾽ χαρπτῶν αἱ γϑναί. ἢ 
ὸ ὦ εὐκολον δεικψις Εἶπε τὸ, ὀμοίτεις σύ τίω χεῖρα σῳ. "ὺ ὦ πίτε μαλιςα ὝΨ] 

25 παγτῶν αἰτίον ἀφέντες “ατϑόσικύνοιω αὶ ἀέρρι ἡ ἥλιον, καὶ ζυῦτα ογομιζον δὴ τὰ πα- 

ρέγρντα ὧν καρποις, αὐαγων ἀύζυς (χὶ τίω Φρχέω τω ὀῥω χαὶ (ὃ τούτων αἴτιον ἡ 

δεασότίωυ, (μυεχῶς ζῦτα ἐχιλέτει, δεικγυς στι ὧκ τῆς ὀκείνε' χειρϑς πότου, ὧκ τῆς 
ἤῤνα. ὀκείνε κηδεμονίας ΟΣ ζῳ ἀγαϑα. ἐυδυχίας ὃ ογζῦϑα ἐμπιπλᾶν λέγει, δ |9τι ε- 

“ καφὸν ζωδον πληρϑι πὸ δε λήμαιτος ἀἰὐτύ τὸ ϑιρέσχονηος αὐτῷ. ᾿ »»ράπλώς δίδωσι 

40 (,φιω, δλλα κτ' Ὁ χρήσιμον ἐκοίφτῳ, κτ' τίω ἐχιϑυμίον ἐκοίφου, κτ' ζ πλῆρες. 95 

λέχει τῶτο ἐς!" ἡ αλόχϑις δίδως ᾧ αἱ, 9 ἴποις ἡ πᾶσιν, ὡς ἐκοίφ'ῳ ἡδὺ, ὡς ἑκοίςῳ α- 

ρέφὸν "νὰ αὶ δίδως μόγον, διλλαὶ καὶ πληφ915, ὡς μιηδὲν ἐΠ) εὐγδέον. 

18 Δίκαιος Κύριος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἀντί, καὶ ὅσιος εἰν πᾶσι τοῖς ἔρηϑις αὐτῷ, 
Οδὺς εἐνζῦϑα, ζὸ οἰκονομίας λέγει," παρ νοιθυ,τίω κηδαμονίδιν, δὲ ἧς ἀπόμτω. 

39 διετύπωσε. πόρτα 5)", Φήσι, τὰ ἔργα τυ ἐγκώμια, ϑαιυ μάτων γέμει, σοί μίαν εἰ- 

᾿ δινὶ πὐρέχοντο " λαξίω, καν ἄνες μαίνωνται καὶ λυοσῶσι. ζῳ τοίνιιν ἔργα φυσει τοιαύτα, 

ὡς ϑἰσυλέμιπειν, ὡς ΣστοΣΊ ΛΟειν, ὡς ὀϑακηρυῆειν τοὐ πεποιηκότος τίου τσ γοιὸν, πω 

κηδεμογίλυ,τίο φιλαν,ϑοσ πίων, τίω δικαιοσιωύζωυ,τίω ὁσιότητα. 

19 Ἐπ ς Κύριος πάσι τοῖς Ἐχιχαλουμϑῥοις αὑτὸν ἐν αἰληϑεία. 

40 Ἰδου αὶ ἕτερον ασοϑνοίας μέρος, ὃ κεφαίλαιον “Ψ ἀγαθῶν. Εἰπὼν)» Οὐ κοινῇ χαὶ 
τοῖς απίτοις δεδομϑῥα, τίω “Ῥοφζω, (ἦν' ὑετοιὶ, λέσκι ἢ τὶ ἰδιαζῴτως τοῖς πισοῖς πα 

ρέχουϑυα. τίνα ὃ ζωῦτα 81; τὸ ἐγ αὐ δι!" ἐΠ), τῶτ᾽ ἐσιν,αὐτέχεοϑαι κήδεαϑαι, 6 3- 
γοῷν πολυ μειζόνως κείνων, μωυοιω ἀύζις ἘΠ) ὦ ἵλεων ὸ ϑυνϑρμὴ, μᾶλλον ἰὐζις σῦκα 

Ομ εγίοϊ τομλ. 1. ΕΠ , λύπῆοιν 

ῳ [ 

ΣΝ 
ἰ αὐ, 

με 

Μαγϑ με, 

Ψαλμρμειν 

ἕαλμ ὃγικβ, 



βΚεγιις., 

Μετϑ.ε,ε: 

ἀκορι Ρικ. 

899 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

λύπ]εν τὰ «γαθα. 20 Θέλημα ῇιϑ φοφερϑμων αὑτὸν ποιήσει, τὸ τῆς δεήσε 

ὡς αὐ] Εἰσακούσε, ἃ σώσει αὐτούς. Και μέω, Φησιν, ὁ Παῦλος ἐξάλετο ῷ 
ἀγή λον ὦ Σ ατὰν Ἰὐποφῆναι αἵ ̓ άὐτυ τύτες!, τοὺς πειξφισμοὺς, ζι ϑλίναι, αὸ ἐ ξ- 

πιζεϑαἐςρὺ ον ἐποίησε ἢ μέω ἐποίησε. "Ὁ δ γὸ, Ν ἐγγὼ ὅτι ζρ μι" συμιφέροντα ἥτε, 
παλὺ ϑελῆσαι δὶ Ἂ σφόδρα δουλῆσαι, Θεοΐ ἔργϑν ἣν, δ ξς ἔλεψ, Ευδυκῶ “ὦ αἰαϑεγείαις, ς 

ῳ ϑλίλψασιν, ὦ Ο» διωγμοῖς. Εἰ πὸ εἰναντία σσεύτερον ἐδύλετο, δ᾽ ἄγνοιδν ἐξφλεν. 

ἐπειδὴ δὲ ἔμαϑον ὃ ὅτι στοῦ Θεὸς βέλεν, Ὁ αὐτὸς Λθίττν ἀν δοχέῖ. ψ [2 δεν ἀλλο ὦ 

ελημίι Θεοῦ, ὰἀ ἀλλοῦ φοξυμϑμων αὐτὸν. Εἰ δέ τίνα ᾧ αὐτοὶ ὡς οὐϑερτοι βέϑλογο- 

ται», δλλ ὑζερϑν δθρλοιῶται. 21 Φυλβοσει Κύριος πὸρίς τοῦς ἀγαπῶν 

αὐτο, Ω παγζμ τὰς αἰ μδοτωλοὺς ἄξολοιϑ εσει. Καὶ 1 ϑὉ μέρος παρϑγοίας αὶ τὸ 

μὶκρὸν, Ω τηρῷ, ὃ ἀσφαλίζεοϑαι, Ὁ τίω “δὲ αὐτε ασούνοιαν παρέχειν. αἰαϑρτωλους 
δὲ Φησι, τοὺς τοὶ ἰλϑίατα γοσοιενίᾷε, τὃς ὃ ̓ἰβυλομδύοις δίϑρ)ωθέωώαι. εἰ δὲ ὕγας χα! Ὧὰ 

εἰγαιπώντων αὑτὸν ἀφίησιν Εἰς “αναιτυς ἐ ἐμπεσεῖν, ὦ το Φυλάοσοντος ὅδην, Ὁ ὁπτρ καὶ 

ἔχιν Αἴελ γόνον. ει ̓ καὶ ζο σώμίατοι αὑτῶν διεφϑίρη, λλ ὃ οιθς τῇ ἡνψυχῇ λαμ- 

πυϑϑτερϑι γεγϑνάσιν. Ὥσπθλν ψον) δὲ ὶ τὰ σώματα, ἀφλερτα. ἐπεὶ δέζυ εἶπε τῆς τῦ).- τ 
γοίας αὑτοῦ τὰ Εἴϑυ, ὁσοι δευνατον ὦ εἰπεῖν ἵν αὐτί, ῳ κοιναὶ, ζς ἰδιαάζοντα, ᾳ ἀξαίρετα 

ιν αἰγίων, τίω αἷϑὸ τὰς σαιλϑυομδνας κηδεμονίλυ, τέι αὐἰξὶ τος χεινϑρος πσϑϑνοιαννὉ 

μιαχροβυμίαν, τίω ᾿ἀεδρτωλωῖ δίϑρθωσιν, τω κα ἀγίων Φυλσκίω, παλιν Εἰς 

αἶνον καιταχλείει ᾧῷ Ἄθηρν, καὶ αὶ τίου οἰκϑυνϑῥζω πασαν Εἰ κοινωνίαν πῆς ἐυφημιίας 

χαλᾷ λέγων᾽ 2» Αὔσν Κυσίου λδλησει ὃ ξύμᾳ μα, αὶ ϑὐλογείτω πάσα, 20 

σαῤξ Ὁ ὃνο μα Ο ἄγεον αὐτῷ ξ ἐς (ὃ) αἰωῖνα, ὺ Εἰς Ἐ αἰωνα τῷ  αἰωνος. 
Οὐμάς πῶς πὸ τῆς ΩΣ Δ19. γίστως αὶ τὸς βϑερτυτώρϑροις μόνον, δλλλαὶ χα τὸς 

᾿Ολαζομδύεο καλέ (ἐ γορὺ ἡ ΤΟ κηδεμονίαρ) Οζα αὐ ϑοσίπους μάδνον, ὅλα καὶ ᾿ ζ«- ι 

λογα, χα! 'ζς σοιχέα, χαὶ τὰ ι ἀγαίϑητα ἀπθμτα. ποτα “δέ ἐμεπέσλνσαι αὐτὸ τῆςα- 

γαλότητος. μὴ τοίγιω μηδὲ ἡμεῖς ἀρλείπωμϑυ ᾧ ὅτω χρσο ὅυτω φιλβνϑορπον, 25 

τὸν πθυταχού ὁ οκτείνοντα αὐτν τίω δϑεργεσίαν (ἀωεχῶς. ἀυυμνοιώτες, ἢ δζρὸ ῥημά- 

τῶν, ὼ ὅζῳ ραϊματον᾽ ἵνα ὁ Τὴν χόροντων ἡ Μ μμελλοντον ὑλιτυχωμδρ ἀγαϑω, 

χάειτ δ φιλαυ,ϑεφπίᾳ τοῦ Κυρίν ἡ δ Πησῷ ΣΧ ολφοι ᾧ ἡ ' δῦξα χαὶ Ὧὰ χρατος, Εἰς ὥν' 
αἰωίνας ν᾽ αἰωγων. Αμέω. 

40 

ὕλγι μὲ. Υ ΑΙΝΕΙ Ἡ ΨΥΧῊ ΜΟΥ ΤῸΝ ΚΎΡΙ:- 
ον. αἰνέσω Κύφλον οὖν τῇ ζωὴ μύ, ψαλώ τῳ Θεῷ μὰ ἕως “πυαῤχω. 

ἢ ἸΝ9 το χατέλυσεν, μοὐγτεύλεν αῤχοῦ παλιν, πὸ αν ὑ πῆς ἐνφημί- 
ας. ὌΝ μικρῶς ὀκκαϑαιρει ψ χώω Ο τοιούτον. αἦνον ἢ λέγει, 

, (μελώς λέγω, δα τῶν ἐργών᾽ ὁπτρ ἡ  Χειτὸς φηπι,λαμψαῖτω 

 ’ Φ Φώς ὑμδμε ἐμισσϑεϑεν ὙὮἊδ ϑοόπων, ἃ ὑπὼςρ ἴδωσι τὰ καλά 

ϑ)ὲ ὑδδε ὀργαὶ ὁ ϑυξασωσι () πατίρᾳ υμδῇ! τὸ τὸν ὧν τοῖς εἰρφινοῖς. ἢ 
ὐδοο πάλιν 0 Παρ Δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν εὐ τῳΐ σὼ σωμαι ὑμδέδ Χ 

ὡ τω πνεύματι ὑμδῶυ, καὶ ὦ ὠῷ  ασθ9 δ τύτε ἐλεγεικαθ᾽ ἐκρίφιξωυ ἡμμιέροιν ἐυλϑγή- 40 

σὼ σε; ὅτω ν ογζωῦλε, ἡκε τῶ! Θεῷ μϑ» Φησιν, ἕως ὑσαΐχω. Εἶτα βυλόνϑνος 

Ζ Ὁ» 

πάλιν λαῷ κϑινωγους τὴς ἐυφημίας ἀν, ϑοθίποῦς, Εἰς τὰ διηγήματα εἰνταί τῆς φιλανν 
εϑο»πίας ἐμπίτῆει, χαιόνϑμος, ϑερρίϑηνόρϑνος τῳ πύϑῳ, ᾳὐδωφέχων τί οἰκουψδῥίω ὡ- 

“πασαν, 
4 



Ἑἰς (ὃ μμε. Ἄμε, Ν 9. 

πάσαν, ἐπϑυᾷς (μάγων Εἷς ᾧῷ οἰκεῖον χρρόν. Ὁ "γϑ ἡ τὸν» μίλια αἶνος, τνὸ μὼ- 

λίρα δόξα Εἰς Θεὼ, ὑτὸμ πολλοὺς Ὡγπιζυτῇ ὧν μέλλονζᾷς τῆς αὐτῷ ἀπολαύειν Θτ- 

θα. ᾽ν Μυ πεποίϑοιτε ἐσ ̓ ἀρχονζ, ἐχὶ ἡδς αὐ ϑοϑττων, οἷς οὐκ ἐςι σωτηρία. 

Ἐτερ»ο Τῷ ὑκ ἐφντ σῶσαι. Ακνέτωζ, ὃ αὐδανέσεως ζύτης ὦ συμόσλῦς 2) τεῆς 

43 Οζι αὐϑρωπίνας κέ χνοτες πρυτασίας,ζαὶ Ὦθπικηρϑις κα χὐ: δεφϑουριϑῥας. ᾧι δὲ ζ 1γ οἷς ὅθ 

ἐς! σωτηρλα; συσὲ “ ἰδίας, φησὶ, σωτηρίας Εἰἶσι κύξιοι,ς στ ἑαυ τσ οςῆνωι διιυάυται. 

Ἢ [γὺ ἐπέλθοι ἡ τελέυτη, κείσον.) λίβων αἰφωνοτερρι. τὸ . ΟΥ̓ ὕλιφέρει λέγων" 

3 Ἐξελ δύσεται ὥ πγεύμᾳ ἀστν, ὲ ὑλιφρέαᾳ Εἰς τίω γἀῦ ἀντ, ἐν κείνη τῇ ἡ- 

μέρα, Ἰἰπολϑιῶῦται πόρτες Ὁ) 5 λϑγέσμοι, ὶ ἀὐού. Ἐτερος, Αἱ παοϑϑέσεις ἀδζ(, 

ιο (᾽; ὃ ̓λέν4, τοῦτο ἐςν᾿ Ο ἑαυ Ὁ πὐόϑεῆναι μή ̓διυνάμϑδμος, πὼς ἐτερρες ἀξαιρπασιται: ; 
οὐ γδρὺ ὅτως Ἐισφολὶο κὶ Ὁ σαι εϑοϑννῶς ἡ οιαύτῃ ἐλπίς. ν δείκφυσι ν τραγμά- 

τῶνὴ φύσις. δἰθ Παύλος «ἰδὲ τῆς Εἰς Θεὼ ἐλπίδος ΔἰΘλερριβμῶς. ἔλεγν, Η5 νοε,ς 

ἐλπίον Υ καταιο ει. δὶ Κα δὐϑοαπινα τοιαῦτα, δλλα σχιάς αἰαϑενέσερᾳ. μιν "Ὁ 

μοὶ Εἴπης ὅτι ἀργῶν 91. χὶ γορὺ χ ὁ ἀρ χων σσυὴν ἐ ἐγοί πλέον τῷ τυχόντος λέ, ϑοόπου" 

τς τῇ αὐτης ἡ ἀδηλίᾳ αὑτχειται. Εἰ δέτι 2,2. ἡ λα μκαφὸν Εἰπεῖν, φὴ) ἀρχῶν 66] ̓ χαὶ 

αἱ αϑτὸ μίλια ἐγ" αῤῷ. αἰχροσφόης γὃ αἱ τοιάώῦται δυιυαςείαι. καὶ μὴ με- 

τα πέσῃ, σεῖς ὀργάω ὅς» ὀξυῤρεπτής, χαὶ ( Ἡοἶουσία “τϑο φ αἰγνωμοσιευζεω Ὡστοκέ 

ἀὴ πὰ, ὡς ὅ μέλλων ἰτϑυδίωυος ἐπ ἌΝ ̓πίω αἰ παι αὑπτλίσιν δυξαρϑρῳ, κα δγνωκκον φως, 

δ θσλωτέρας ἔξει ζ μεταφήώσεις }} ἰδιωτενώταν, ὅσῳ καὶ ν μείζοσι κὶ Ὁ πλείοσιν ἔχιου- 
20 λαῖς εἰ παύκειται᾽ χα! ̓ μᾶλλὸ ὅς δὐχείρωτος οὔτέ, ὁσῳ καὐ πλέίοις ἔχει τὸς Ὀλιξελδ,- 

ονζᾳκ. “ἰ Ὅ» βελοι,) ὦ σωμιατοςφυλαῖχες ; 1| ὃ αἱ πολλαὶ πορφυλακαί: ; πῶς δζχωυ ὁ 

ὦ πόλει Δύνομουμϑῥμ, μηδ ̓ αὐ τῷ σώματος ἀδζυ ϑώρρών, ΡΝ ὡς ω μέσοις λύα- 

φρεφόμδιος πολεμίοις, ὅτως ὧν οὐαγώνος, ὁτέρρες σώστιι διωήσε 0 ὁ Εἰρίωυης ὅσης ἢ 
ὧν πολέμοις χαλεπώτερον διδοικως, πὼς ἐτέρας ὧ ἀσφάμίᾳ καταφήσει κα ὁ θζαρπείσεζ 

25  κοδιυων; πολλοῖς: 5. διωμαυϑμοις καθ ἑαυτὰς ζ'ν χω αἰδείας, 3) αὑτὸ γέγϑνεν ἔχιζε.- 

λὴτὸ τοιότοις λερῥῆσαι, ἡ καταπεσύντων κείνων Ὁ ὅτοι συϊκατίου(θηῷ. ἑ ἑτέροις ὃ ὦ 

φύλακές πσόϑδοται γέχϑνασι,. δ ὁ ὁμως ὁ έλφητης τα ἁπόμτα αὔραδραρϑὺ, 

ἴων πολλοὶ διέφυγον, Ὁ αὐαμιφισίη ἩΤΉΤΟΥ τίϑησι, δ πλϑυδ. κἀν Ν᾽ πόρτα, σοι κτὶ 

ῥοιὼ ὦ φέρη.) καὶ δυνς ἡ ἡ καν τ» εἰδώς, φησι, καν μέλλῃ Ἰἰποδιδόαι, οὐ μέσαι Ὦ Ἐυπο κἐ- 

80 σίσι κριτουλύσας τ βίον αἰφῆκέ σε ἐὺ ἐλπίσι κεναῖς, δῷ τον Ἐζω ζωὼ μη φεχέσαι κσεὴς 

τῷ αὑανολέσεως: τέλος. στὸν ἢ μυδὲ ζωϊω Φρκὺφ ἔχη ασδϑς τίω “τσὶ “έν, λώ 

“περχαταλύ) ὃ ὕ τέλοις ὀβίορ, Ἐχὶ σαβραὺ καταφδυγής συμμαλάδν. ἢ ὃκ ἴξε πολλοιΦ 

τὗτο πεπον)υζᾷε, καὶ τὸ συμμάχου πεσύντος, Ὁ ϑανοθρατυ γυμνωδενζαα αντεῦδι μῶϑλ- 

δον »χατενεθεν τας: ὑπ λέγω «ὐξὲ τῆς ἐπαγίελίας, ὁπ οιχε ὕται Χὴ ἀὐπολλυῖ “ ὁτὸν 

35 ὁζώτης κύριος ὧν μηδὲ αὐτὸς δύῃ: ; ἤβπερέφει ὙΣ, Φησιν, Εἰς τίω γάυ δ εὐ 

ὃ , ὀχᾷος Ὡπύλωλε, πολλῷ μάλλον χαὶ ζχῶτα. δο καὶ ἐπήγατ 5, ὦ ὠκείνη τῇ: ἡμέρᾳ 
δ σπολθιοται πτίγτες ὦ “ολογισμοὶ ἰδού, δεικρὺς ὅτι υὶ μόνον Εἰς τέλος ἔχ ἥξει τῇ χ 

(ρῶν ἐπαήελίας, Σλαὶ καὶ " αὐτὸς οἰχήσεται 9  ἐπαιγίελόμδρος. αι δέζυ εἰγτεῦϑεν ποιᾷ » ; ̓ ἐπει Χ 

αἹ ϑεφπίνων ἀπήγανῳ ἐ ἐλ λπίδων, δείκρυσι λοιπὸν τὸ ἀσφαλῇ λιυϑμα καὶ πὸ αἰχείρωτον 

40 πύρ᾽ϑν, ὺ ὑ συμιοσλόύει οὗν ω μάλιςα κυἰ Ῥανέσεως ἀφιςος {όποε,πάνγεν ὕμοσα- 
οεδοθν καὶ οἰ εὐαΐν τε" ταὶ ἰχυφα ̓ χαϑαιρᾷν, τὰ μάταια, Εἰ ἱφ'ἂν ᾧᾳ αἀἰληϑινα " διελέγε 

χενζᾳ ἀπατῶνται, Ὁ δεικγιιώαι τὰ ὠφελοιῶτα. 
4 Μακαίρμος, ἃ ς ὁ Θεὸς Ιακώς βοηϑὺς αὐτῷ, ἡ ἐλπὶς αὑτοῦ ἔχι Κυριν( Θεὼ 

Οἰιεγίωι, το, 1. ἘΠ: ἀιύ. 



ῶ::- ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕἙΡΜΗΝΈΙΑ 
ἐὐζύ. Εἶδες αϑιυσίλω συμξουλῆς καὶ πρϑϊδαινέσεως; ὅτ" μακαρλσμὸν Θἴπη, " 
“θύτω λέγή πὶ αἰγαϑαὶ ὼ δείωυσι τίω ἀσφαίλήδυ τῆς ἐλπίδος. μακοιοίσας τοί δ 
ἐλπίζοντα ἐπ᾽ αὐτὸν, λέγει λοιπτὸν τῷ βοηϑοδ τίω δυυύαμιν, δυυκγυὲ ὅτι ὁ ἐζ αὐ ϑ69.. 
πος, ὁ ἢ Θεός᾿ ὁ ὦ ὐπολλύμϑρος, ὁ δ υδύωνγ᾽ Οὐκ αὐτὸς ἢ »νϑέων μόνος, λα ὴ ιἔρ. 

γα αὐτῷ. δ}9 Κ ὅτως ἐπήγαπ' Τὸ ποιήσαντα (ὃ ϑφοινὸν αὶ τίω γζῶῦ, τίω 3α. ἃ 
λαοσὺμ ἡ πόύτα ζᾷ εὐ, ἀύδις. ἘἙἘΪ ἃ ἔργα αὖ ὀχαρκῆ, πολλῷ μᾶλλον αὐτὸς ὼ 
ἀχρρκὴς  διωά τὸς" ὰ στι τοιούηος, δείκψυσιν αὐ ύ ταὶ ψιμόνϑνα τω ἰακυ ἱ ζω, Εἰ 
αὶ δμρχής ὅ41 διωαχὸς, εἰ βούλετω δὲ ; πολλοὶ Ὁ» ἫΩἜἝὐοήτων ζῦτα λέγϑυσιν 

Σλλ᾿ ὅρα πῶς  ζαύτίω αἰαιρᾷ τέω κ᾽ αὐϑγοιδν. Εἰ πὼν γὺ τὸν ποιήσαντα τὸν ἐἰρανὸν καὶ 
τίω γἀὐ,τίω θύλαοσθμ ᾧ πόρτα οὖν ἀδοῖς ἐπήγαιι, ς "Τὼ Φυλοίοσογτα ἀ.. 1ο 

λήλειαν Εἰς τὸν αἰώγα, ποιούντω κρίμα τοῖς ἀἰδικϑυμϑδύοις. Φ 5, λέγει,τϑτο ἐς! 
σὅτο αὑτοῦ δρ, ἔργον, τῦτο (ώηϑες, τϑτο μάλιξα Θεοό ἴδλον, τὸ μὴ πἰβεορᾶν ἀδιχϑυ.- 

μϑύοις, ὃ μὴ τρέχειν ἐπηρεαζορϑμοις, τὸ γεῖρα, ὀρέγειν τοῖς ἐχτου λθυονϑοις καὶ 
τού» Εἰς ὃ διμωυεκές᾽ 89 καὶ ἔφησεν, Εἰς (ὃ αἰώνα, τῷ» δολών. ὁ τϑο Ὁ) μόνον, δ λὰ 
αὶ Ὁ ἐξηςρὲ ηϑεϑμον' Διδόντα (ξοφίω τοῖς πειναῦΐσι. 6 Κύριος λύει πεπεδημέ- τς 

γες, Κύομος σοφοῖ τυφλοις, ἄλλος, Φωτίξει. 7 Κύριος ὀῥορθοῖ κατεβ- 
ῥόγμώους, Κύρκος “γαπτὰ διχαῖσό, 8 Κύριος φυλδίοσει τοὺς πσοϑσηλύτοις᾽ 

ὀρφόνον χ)" χήραν ὀμαλήνεται, καὶ ὁδὸν αμὔοτωλών ἐφανιᾷ. 

Εἶδες πὼς ΔΙ οὶ πλύτων δείκψυσιν ἀρ τίω πσοένοιαν τετανϑμίω, ᾧ στι τῦρ ἔρλϑν 

αὑτῷ, λύψν συμιφορᾳίς, λιμὸν δίορϑούοϑαι, δεσμων ἐλάϑϑερϑιω. δυλὰ ζῶτα Κὶ ἐκτο 

μέρες καὶ ὁ ϑοῦποι διωανἢ) "γα ὃ ἐξὴς Οὐκ ἔτι. χαὶ δ τῆς Φύσεως αὐτῆς τζω πή- 

ρῶσιν δ͵ ορϑούται, τις πετ]ωκόζω ὀμις ἃ, φησι, τοὺς ον ὐρετῇ λοίμιπιονζᾷς ἐπαρέ, 
τῦς ἀπυοοςατιύτες σώξει, τῦς δὶ ὀρφϑυίαν ἢ χυρεθρ δυαφρᾳίνονζῳς ἡ ὀδυυνωμϑρους 

ὐραμωϑεῖται ἃ αἸακίώτω. Εἶτα ὨγΦ Εἶπω, αἰγατιῷ δικαίως, δείκψυσιν ὅτι πολ- 

λοῖς ᾧ Ὡσπὸ συμιφορφις μόνης "ἐπήρκεσε. ὼ Ν᾽ ὃς “ἰδ τὸ ἐφει, “ἱὶ ὃ πενὴν πεέφει, 9- 25 χεἰζίδα 

περ Οἕκ ἔς!ν Φρετης᾽ ἡὶ τὰς πεπεδηρϑϑυς, ὄζρῷ τὰ δεσμαὶ λύει, σὐυδὲ αὐτὸ ἢ Φγρετῆς, 
αἰλλαὶ συμφοραὶ" αὶ τὸς τυφλοις ὃ δζρα τίω πτήρωσιν φωτίδει Ογεὶ τἶτο ὶ κατορθώ- 
ματος, αἰλλαὶ χαὶ αὐτὸ συμφοφφις. ὁμοίως χὶ τὸ κατερρβάσθαι, χα τὸ πολ σήλυτον ἐἰ 

ὲ ὀρφδιὸν ὑ χίξον. Εἰ ἢ τὰς οὖν συμφοραῖς, “πολλῷ μάλλον τὺς ιρετῆς Ἐχημδιουμέ- 

γύς, ὅτὸμ δὼ ἢ δωωυη") ἡ β ὅλη), ὼ δχαρκὴ τυϊχόρῃ τοὶ ΤῸΡ αὐτῷ πόβτα, ὼ Ὡπροτίω ΠῚ 

Ὡαποδέχοται» ἃ δ συμφοραὶς ἐλεη, νος ἕνεκεν ̓ ῴν ἀφίης τὸν ὀἰσπολλύνϑμον, Τ᾿ ἀἰοϑε- 
νἧ, τὸν ἐχίκηροι,ὸ ἐχὶ ἃ ἰουρϑν κα) ὠμανρν καταφϑύγεις, τὸν Οῴκ ὀνειδίδοιτα Φσυμι- 

φόρας, δλλαὶ δορθούνϑμον, Ὧν πόμτα ὁσα βέλεται δυωναίμϑμον ; σχόπει ἢ ὁ ὃ ἔϑατοι 
“ὡς Ὰ ἀκριξείας Εἴρηχῳ. "Ὁ εἶπεν, αἱ μδοτωλοὺς ἐφλρνιᾷ, δλλά τίω ὁδὸν αὐτῷ, 

τυτέςι, τίν πο ἕξιν αὐνἝδ᾽ καὶ γλ τίω φύσιν ϑὀποςρέφεϊ), δολα πίω κοαικίων μισεῖ. 25 
9 Βασιλεύσει Κύφμιος εἰς τὸν αἰώνα, ὁ Θεὸς συ Σιων, εἰς βιμεθρ ὸ Ἄρεα. 

, Εἰ τοίιω βασιλεύει ΔΙ εαὶ πϑωτὸς καὶ «ϑμει δζᾳ πϑρτὸς, οὐκ ἔςιν ὑποτῦ σαι, ἀλ- 
λοέκαν μὴ " γζιῦϑα δῷ τίω λῤτίδοσιν, (χὶ μείδοσιν αὐτίω φυλόῆει. με τοίνωυ μή- χούμῷ 

τε οὐ πειροισμοῖς ϑορυζωκῖθα ὦ ζιμρᾳηώμβα, αὐ μυὴ ὩΞὰ πύδως ἡ λύσις δέηται, δὴ 

«ὑτῷ αὐοαχωρώμϑρ τὸνχαιοθν τῳ Κυοίῳ τῆς λύσεως" μιήτε δρ αἰγαϑὸν δι κωτορϑώ- ὁ 
σωρϑυ, ἐυθέως ἀπαιτῶμϑυ ζῳὲ ἀμοιξαὶς, δλλὰ καὶ ὅὕτω παίλιν α᾽ανϑμωμὸν ὃ αὐτυῖβε:- 

γνῷ 7 ! "ν“» “οι «“! ᾽ Ι. ἄλλν 4 ᾿ λημαί μ᾽ γὺ πλείονος δίδωσι τὴς αἰμοιδης, στὸμ ὀυαξα!λλη.}) ἡ δζῳ παγτὼν ὄυχάς 

εἰκώμδυ,ὁ «ϑἕωϑμ αἰνοιῶῦτες. ὕτω γὸ (ὃ παρϑυτα αἰωῦνα, μ(' πολλῆς βιωσορῦν ̓  
«ἴδείας, 



| 

| 

ΝΕ Εἰς. 59, | 
ἀδείας, ὁ Τἶμ᾽ ισορρήτων (γτθυξό ζηα αγαϑοὶ, χέει ὁ φιλαν,ϑοφπία ὦ Κυοίν ἡ 
δ, Ἰησῷ ριςοῦ, ᾧ ἡ δύξα αὶ Ὁ κράτος, ἐν τῳ ὀμάρχῳ ἀὐτῶ πατοὺ ὁ ῷ ζωοποιῷ 
σγϑυμου νικῶ ᾧ ἀεὶ, ἢ Εἰς τοὺς αἰωΐνας “ἣν αἰώνων. Αμέω, | 

9 φημ. μμφ. ν ΑἹΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ, ΟΤῚ ΑΓΑ. ] 
δον ψαλμός. 

ἔλεγε, μέγας Κύρμος ᾧ αἰνετὸς σφύδγα, ὶ πολλαὶ αἷϑὲ τῆς δόξης 
αὐτὸ οἱ φλέτε οὐ ζῦϑα 3 δείκψυσι ὃ αὑτὸ τὸ αἰνεῖν ὅτι καιλϑὲ, 

καὶ μυρίων ἀγαϑώῶν αἥτίον ὁψαλμός. ἀἰφίςησι δ᾽ τίω διθινοιδν 

τῆς γῆς, ἡ “πἼερ9! τίω ψυχώω, κουφίζει χρῇ ῥμετουρσίεις ποίει. δ 

' αὶ Παῦλος λέγη, Αδυντες κῳ ψάλλοντες εἰν ταῖς καρδίαις ὑμδμ! τω Ἐρ. 5... 
, Κυρίῳ. Τῷ Θεῷ ἡμδι" ἡδυυνΝθείῃ ἀνέσις. Ετερος, Αλληλουϊα," ὅτι καλόν 

15 φδὴ τω᾿ Θεῷ. Τί 51, Θεῷ ἡμδῶ ἡδυωΝείη ἐὔνεσις, θυσοόσδοζος δμοιτό, φησιν. | 
“Ὁ δροχεῖ Ὁ ψάλλειν «πλαΐς ποὺς Ὁ ἡδίω ϑίῶαι ᾧ Θεῷ τίω ἀγνεσιν, δλλα δεῖ αὶ ἃ 

βίξ αὶ τῆς ποδϑσευχὴς ἢ τὴς αἰχριρείας τῷ ἀδὸόντος. δοχεῖ δὲ μοι ν᾽ ὁ ψαλμὸς (ἢ τῆς Ι 
ἐπϑόμόδιῳ, ᾧ δεύωυσι δέῳ τῆς ἐπαγωγῆς. ἐπαγά 5 λέγων, 

Ἅ, Οἰκοδὺ ΟΣ] Ἱερυσαλήμ ὁ Κύριος᾽ (ὠὰ Δ. «πορρς δ Ἰσραήλ Ἐχισωωυάξει. . 

290. Ἐἰ ὃ ἐμ Κύρος αὐτεὶς ἀφῖκεν, δλλ᾿ ὶ τῆς ὀκεύν γνώμης, αἰλλα τῆς δ᾿ Θεοῦ βο- 
πῆς τὸ πᾶν ἐγίνεηρ. ἕτερ» ἢ ἐρμιινθυτής, ὀρ τὶ τ οἰκοδὸ δϑίυ, οἰκοδὸ μήσει" ζβ δ [9.- 

απο οὶς, «ἂν, δξωσμένος Εἶπε. ἢ δήποτε; ὅτ| ον αὐ ϑρόον αϑήγθησοιν πείντες, ὁλαὶ 
μ᾿ τίω ἐπανοδὸν χτὶ μικρὸν ((μυήγϑντο. 3 Οἰωρϑνος (ὅν; (μυτετοιμμέγους 

᾿ς πτῆχαρδιᾳ, ὃ δεσμθυων ζαὶ ((μωτοίμμωτω αὐ. Αλλος, Τα καυτεαγμένα αὖ-- 

2, γ, Ἐπειδὴ τίω οἰπὸ τὶ βίᾳ ελρησίὰν οῴκ Εἶ. χὴν Εἰπεῖν, παϑϑξαϊλλετω πάλιν τίω 

συμιφοροὲν, ᾧ τὸ τῳ Θεῷ (μωώνϑες. ἔργον γὸ αὐτῷ  «ἦν' τετωπεινωμδῥως χὐδαχα- 
λῶν, αὶ ἴδιον αὐτ αῷτο. ὥασερ ὅτὸμ λέγη ἡ ΠαύλοςΟ ζωοποιών τοὺς νεκρούς "ὦ πά- Ὅν. δ. 

λιν, ὁ χαλώδν ζα μοὶ ὑτω, ὡς ὀγτα, Ὦ ἴδον ντεῖ λέγων ἔργον. ὅτω δὴ ἡ οὐζωῦϑοι ὥς, 
ὁ ωίμϑμος Ους (ἀωτετειμιμένας λέγη, δεικνὺς οτί κἀν αὐαξιοι ὦμϑμ, ΤῊΝ ἔργον ἐυτϑ. 

30 ἐσμεν, τέο παρά ξιν αὐτο σύν ἐγκαταλεί ή, Ὁ Εἰωθος ἀὐτῳ οὐκ ἀἰφήσειιϑτω ἢὶ Παῦ-, 

λος, Αλλ᾽ ὁ οἱδαχαλών τοὺς ζα πενοὺς πϑρεκώλεσεν ἡμᾶς. καὶ πάλιν, ὁ διδοὺς Τοῖς βΚῳ ζιο» 
ὁληϑήύχοις μακροθυμίδρ καὶ ὁ αὐζὸς εἶτα πσοοφήτος ἀραχού, Καρδίον ((μωυτετοημια ψδηυνεῖπι 
μϑυΐω χαὶ τετὰ πειγωμδμέεν ὁΘεὸς οἕκ δέοδενώσει. ὁτὸμ ἔγνων βυληϑης Ὡὐρακλοσε- 

ὡς Ὀὀἰπολαύσαι, ζα πεινού σεϊυΐζον, (μύτοιψον σῳ τίω δζρνοιὰν . τῷτο Ζ δὼ «ἰϑὲτῆς 
35 βυιλήσεως ἀδού, αἰθὲ τῆς γρηφότητος χαὶ τῆς φιλαν,ϑεφ πίας, ὁτι ἔρχϑν αὐου τῶτο, Ὁ 

Οὐς οὖ συμιφορᾳῖς χρδοι ουθείοϑαν᾽ Ὁ ἢ ἐξης πὐξὶ τῆς δυνάμεως. ι 

4 Ο τ ὐριθμδυ πλήϑη ἄφρων ̓ Τυτέςιν,ο Εἰδὼς, ἴχπν γὺ αἰδὲ πλήθους 

ζῶ ὀζοκ“σαρέντος ὁ λθχϑθς χαὶ ὄδοιμου φαμονδῥα τέως, Εἰκότως το ὦ αἰασύδειγμα, 

Εἰς μέσον ἤγαγε, δεικρὺς δζρὶ τότα ὅτι χαὶ Οὺς διεασπαρνδῥος δυυνήσε:) (μυαγαγεῖν. 
40 τυς τε Ν᾿) (ωτετοιμμένος ἔθος αἰυτῳ. δ ορθοιώ ἡ «οὐδαμυϑειοϑου τα τὸ ὠπειροι πλή- 

ον ἀςέρων μα ἀκριξείας Ἐχίςωτω,οὐκοιῶ καὶ ἡμὰς, οἷς ἐπηγίείλανο Ὁ πλῆθος 

ὠκείνων ἔσταϑαι, μ(τ' ἀκριξείας (Ἰμυώξει. Καὶ πᾶσιν ἀὐθοῖς ὀνόματω καλά, 

Ἐτερος, Παίς αὐςἄν' ὁγομιαςὶ κουλέσει. Ηγούμαι ΟΣ ΚΝ] Ισραηλιτών Εἰ- 

Οἰμεγίοιᾷ, τοπὶ, 1. ἘΠῈ3 ᾿ς βῆρδ 

| 
ΑἹ ε “ 

τῷ Νωτέρω ἐν μὰ τῶ τεασωραχυς'ᾧ τετάρτῳ καὶ ἑκατοξῷ ψαλμῷ ᾿ 
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894 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

βίοϑαι, ἡὶ ζωυτὸ λέγην ἡ πσειφιτέου δ ὁπτερ Ὄ ὺ Ἡσαΐας κῷ ̓ζιῦτα᾽ Μὴ Φοίοῦ Ἰσραήλ, 

ὧκ δ) σοπιωώῖν τῇ τῆς γῆς ἐκάλεσα σε, ἡ ΕἾπαὶ σοι, παῖς μοι βἦ. (ἱ (ι πίω αὑςᾶν 
ὁνομαξὶ καλέσει: ; σγοϊὶς αὐῷ, φησιν, τπἰπολᾶται, δνλ ὦ ὧασερ κατ᾿ ὁ ογο κα, χα θεώ. 

τις, ὅτω ὦ αὐτὸς μῷ ̓ἀχριξείας πανᾷις (μωαξει. 

ὅ Μεγας ὁ Κύρμος ἡ μκδν, ἡ μεγάλη ἡ ἰρὺς αὐτο, Ἐπειδὴ ̓ ορξάγμα Εἶπες 

μέγιφον, ὁτί Ὁσαύζᾳς μυειώδως πϑωτουχοὺ τὴς οἰκνμδοης δζεασαρείσας ἐχισιωαΐξει, 
αἰϑὶ τὴ τὴς διωαμεως ἀΐζυ Ἄϑιπον δζαλέγετω, ὁ ὥν ὁ σφόδρα λρυθαρδμος χν"} ἴνδαίων 

Εἰς πίςιν ἄγων. Καὶ τῆς (ἰωέσεως ἀυτῷ σέκ ἐς!ν αἰραθμός. 

Μη ζήτει: τοίνιω “πῶς αὶ τίνι ξοπῳ. και »»» ἡ μεγαλωσιωύη, ὠϊι ἀπειρρρ Ὁ 
τϑ ἔλεη,τῆς μεγαλώσιωυης ἰού Οὔκ ἐ' οἱ αἶϑας. αλλ᾽ ὥατερ ἡ μμεγαιλωσεμη ἀπει- το 
οϑς, ὅτω δ) ἢ ̓(μεύεσις. ΧΩ τὸν Ὁ ̓ Εἐπων, κιέγας ὁ Κύριος ἡμδ, ἐπήγαγε, καὶ τῆς 

( μέστως ἀὐο ςῴν ἔςιν Ὡριϑμος, χρῃ ἡ γγαῖσις ὃ ἀδού ϑαυμιαςῇ. δ9 ὦ ἐλεῖν, Ε- 

λαυμαφώϑε ῃ  γραδσίς συ δ ἐμωΐ᾽" ἐχξαταιώνδη, οἰ μὴ] διυύωμαι δὸς αὑτίω. «ἱαὰ 
χρίματοι ἣ ̓ ἀϊοῦ παλιν αεξερθύνητα. δ χα! ἔλεε, Τὰ κρίματα σα, ἀΐζυοσος πολλη. 
ὁτὸμ τοίγιευ χαὶ μέγας καὶ ' διινατὸς ἡ ἢ χα ̓ ( μενετὸν, μὴ «ἰξμεργαζου “πῶς ,ζυῦτα ἔ ἐξ. 19 

ό Ανοραμδλύων Φραεὶς 0 Κύριος, ζα πεινῶν: ὃ  αἰαϑρτωλοις ὁ ἑως γῆς. 
Ϊνα Ἵ» μή λέγωσί τίνες Δὲν αὐοήτων, δι ας ἡμᾶς,τί ζμἁ ἀγα, οἷδὲ μῷ αχριξεί- 

α, λέν » γίω ἐπ’ ἀριϑού πωνκηδεμογίδλυ ὅτω γνομδι ζει" ᾧ οἴκ εἰπε, βοιλῶ ὥγα.--, 

ἐσιν ὁ  Κύρμος, ἄλλ᾽ ὃ πολλῷ ᾧ μεῖζον, ὀϑαιλασιμθαλων, ὦ ὡς αὐδὲ ὶ παΐζος φιλρφύρηνυ ὅσλε- 

σόνϑιος. χ, ΓΟ αγα λαμραγων: ; αὐακ' (ώμδμος, Φέρων, δἰ φθαφαζων. Εἶδες πεί- 29 

λν ἐφ᾽ ἐχώτερρι τὰ διώαμω αὐξ ἀπηρτισμένευ, Ἐχίτετὸ αἴρειν τοὺς ζαστενοι, αἱ 

ζῳ πεινοιιῶ τους ̓ Ἀὐτονενοηβδῴοις, ; ὄχ, πλώς 8 ζω πειοῖ, ἀλλά ᾧ μα Τ᾽ πολλῆς τῆς 

αὐτρθολης᾽ πῶτο γῸ 691, τοΐως γῆς. 

7 Ἐξαρξατι τω Κυείῳ ῳΨ ὀξομολογήσει. Αλλορ, Καταλέξατε. Εἰπὸν 
“ὦ ζῷ κατορθώματα, παλιν Ὠπῴὺ ὕμνον αὑτὰς καλῇ λέγων, ὄξωῤξατε τῳ Κυ- 5 

δίῳ ἐν ἐξομολογήσει" τατές!ν, ον βἰγϑρλσίῳ, μ᾽ πολλῆς τῆς σουδὴς. 

Ψώλατε τω Θεφημδμ᾽ κιϑαρ α. Αλλλος, Δια λύρας. 

8 Τῷ αἰβιξἀλλοντι ΣΙ θρφανον ο» νεφέλαις, τῶ] ἐτοιμοίζοντι τῇ γῇ ὑετόν. 

ἵνα μή τις Μ᾽ λϑωμοϑήτων Ὁ λέγη, ἡ τὶ πσϑς ἐμὲ ζὰ ἐροίνια., ἐπήγαλῳ θύϑφως τίω «με 
εἰδν τίωῦ ἀὐϑεθπίνίυ, δεικνιῤ ὅρα τῆς ἐπαγωγῆς, ὦ ὁ τίνος ὕεκεν «ἰξιζάλλο ΤῸ ὅρφυ 10 

γον Ὁ πφέλαις. δζω σέ, φησιν, ἵνα σοι τ᾽ δασκθυαζηὺ ὑετὸν. ὸ ὑετὸς δὰ σέ ἵνα, ὠκξάλ.-: 

λη χόρτον. ἡ ὅρα (φίων. λέγη ζᾳᾷ καϑολιχᾷ ἀγαθοὶ ὰ ΤᾺ πασι ἔδωχεν, Ἰλιτομίξων εὖ- 

ὧἔν ἐκ αἴϑωυσίας. Εἰ Ν Ἰχὶ Ψ ἐπίςων τόσου τὴ χέγρηται τῇ ἡ ϑαψιλείᾳ, ὦ ὰὰ χαὶ 

νέφν (ωαγῳ, κα δ ὑετὸν κινῴν, αὶ γώῶ διεγείρειν, πολλῷ μᾶλλον ὑμῖν, δὲ αὐτῳ λαὸς πε-- 
οὐλύσιος ηκατίσουτε. 33,1 ; 

9 τοι μεύκοποῖ Ψ δρέσι Ἄρτον. Οκρᾳ αὐδιουσίαν τῆς σσδννοίας , ὁτὸμ ὠμμ 

μὴ μόνον οὖν αἰρφσίμιη γῆ, ἀλλα ὁ τ τοῖς δρέσι δαψιλῆ εἰστο πϑρέχι τίω ἰπαπεζὰν, 
γν Δ 9 φίω .ν}} κτέωοδν ἣν «εὶς "ὡπνηρεσίὸν ὟΜὌ ἜἝ ϑεύπων γελυναδίων. χ δὰ τὶὰ 

δ[9 καὶ ἡ ἐπαγή, 10. Διδὸντι τοῖς κτέρώεσι (,φιὼ αὐ. Ἐτσέραν παλη λέ- Δηϑ 

γἡ φιλοτιμίδιν, “τὸν μυὴ μόνον τοῖς αἰπυηρέτεμϑμοις ἐν, ϑούποις κτίωύεσι (οφιω χ)έ- 40 
χοναἰλλαὶ ὺ ἑτέροις ἀλόρρις. Καὶ τοῖς νέοοσοῖς ὙΣ» φησι, κοροίκων τοῖς ὁλικάγα- 
ὑϑύοις αὐτὸν. Εἰ: Ά οὖν τοῖς ς αἰλόρρις ἀἰλέγϑιρ αἰχφίοις ἂν χε υσιν δῤ,ιϑεύποις 

διρκονίαν τοστιύτη ἡ ᾿ ασοϑνοια, πολλῷ μᾶλλον ὡ» αὐ,ϑοϑποις, ἢ αὐθρωώποις ὑμνϑσιν, ὃς ὺ ̓ 
; ᾿ λαον 



Εἰς Φ) ρμζ. Ἑάμ, 895 
λοιὸ πὐξ ούσιον ἡ μερίδα ἀδο ἐκαίλεσιν. Εἶτα κ,2᾽ ἀἰεϑενφοή ἠῷ Ρ ὅπλων ἔρημοι, 

πόμτων γεγυμψωμδύοι ἢ γα μηδὲ ὁ οντεύθον λορυξαξται,δραι πῶς 2: ζωτίω αὐδ ἢ δορϑού. 
τῷ τίω ̓ἀἰϑύνοιλρ λέγων 1.) Οὐκ τῇ ἡ δυιναςεία, γϑἵπανυ θελήσει, σοὶ εἰν 

πῦς κγήμφις τῷ ὀμδρὸς ϑύδοχεὶ. 
5 ΙΨἉ Ευδόχε! Κύριος ω τοῖς Φοζμμδύοις αὐτὸν, ὁ εἶν τοῖς ἐλπίζουσιν Κλ ὄλεορ 

ἀὐ τ, ΟΠ Αγζωτας ἐχντέ φησ, τὸν Φοζον καὶ τίω' ἐλπίδα, τίω Εἰς αὐτὸν κί - 
ἐπ χριξείας, ὑχιασάσεοε ἀδού τίω δυνοιαν" Ἐλπασασαμδμοι ὃ δ, πότων ἐμ ἵστανις τὸ ὃ- 
ε΄. πλα ἐχόντων ἐστοὺς διιυατώτερει. ἐν τοίνεωυ σι: ὰ ζητϑαδμον, ὦ ὡςξ μη ἀλάλλειν μ5-- 

δὲ ἐ λρυθῴᾷοϑαι, ἀλλ ἀναρδμεν ΩΝ ἔλεος ἐδ. τῷτη γὺ μάλιςα ἐλπίς τὸ αὶ «οὐ αυΐιχᾳ 

10 μὴ ̓λαξονζας μή ἡὐπογονώσκει, μηδὲ ἀπαχϑρόύειν. "ὃ ὁ χαλοῖς Εἶπε τέλεος ἀδού. σδοὶὶ 
γδ Εἶγον τίω στὸ τῶν ἔργων αξβισίαν. αὐλλ᾽ ὅμως, φησί, κἀν Σισὸ ταῖν ἐ ἐβγῶν ἥτε 

πσϑόδεδουϑμοι, ἐλπίζητε δ πχὶ Τὸν ἔλεον ἀὐδού, τευξεϑε τῆς ππερνοίας κὴ) τῆς βοηλείας 

ἀδο" ὧν ϑμοιηο πὸυζς ἡμὰς Ἰχητυχεῖν ̓ ὙΡΡΙΤ καὶ Ὁ Φιλαυ, ες πίᾳ τῷ Κυρίου ἡ-- 

αϑνἸησῶ οιτοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ Ὁ κράτος, Εἰς τἂν αἰωνας ΤὟΜ' αἰώνων. Αὐνωίω. 
ἐξ 

ὕημ. αζ κι ἘΠΑΙ͂ΝΕΙ ἹΕΡΟΥΣΑΛῊΜ ΤΟΝ ΚΥγ- 
δ.ον, ὐγει τὸν Θεόν σύ, Σιων. 

9 Χ 

Ύ “δὸς τίω πύλιν, ἀλλα πσοϑς τὸς οὐνοικοισζας Ὡἰστοτείνει τὸν 

Ὅς λόλον, ὁ δ πϑυτὸς τῷ βιθλίου ποιῷ, τούτο χαὶ εν ζυῦϑα ποιώνγ. 

φὐ Ὀαννεῖ δὲ (ὐωεγώς ὼ συμμιοαλεύει, ὧφε ζ  αρ ἿΜ δϑεργεσι- 
Ἢ ὧν εὖ ̓᾿αριτίαρ λϑαφέρειν τα Θεῷ, κα ἡ μήτε οἰκοδομήμασι, μήτι 

ἀσφαλείᾳ «ὐξεξόλων, διλα τῇ ἢ αὐτοῦ “οϑνοία ϑαῤβεῖν. τούτο 

.Ἔν «αξϑκατασχβυάσας ἐπάγει ἡ λέγει, 

δ κ, ὕπο ἴρωσε τοὺς μοχλοὺς ῇΠπυλών συ" ϑύλόγησε τὸς ἡοὐς σϑ οὑσοί. 

δῆτ) “Τί ὅς1, τὺς μοχλοὺς ονίρωσεν: ον ἀσφαλεία σέ, φησι, κρυτέφησε, ἀχείρωτον ἐ- 
“ποίησιν. ἐυλόγνσε τὸς ὑοις συ ̓τυτέσν, εἰς πλῆθος ἸἘπχιδοιεῶαι ἐποίησὲν. ἣν (ὦ τούτο εἷ- 
δὸς ἐ ἐυεργεσίαρ᾽ ἕτερον ἢ) τὸ χα ον σοί. ὃ τοίνιευ λέπι, ἥτοῖς" ἰδιεασαρμϑύοις, δὲ δὶς. 

μι σχϑρπισμόνθ, “δλλὰ (μυαῃξνζοε καὶ τ σοὶ ̓ς Ἐλαιδοιῶαι ἐ ἐποίησεν. εἶτα χαὶ ἀλλο 

30 χρορνοίας εἶδος δεικνες λέπι, 3 Ο τιλεὶς ταὶ ὁρμαὶ σῳ εἰρζευξωυ. 

Ἐς! γ δ Χ, ῳ ἀσφαλείᾳ ἐἢ), καὶ κ᾽ “πολλοῖς ; ἘΠ), ὁ χ, 17 πολεμείοϑηι. δλ᾽ ωῳ ζῶϑα σ᾽ 

ζύτης αἰπηλλάγμένοις δείκψυσι τῆς ὕλιθυλῆς, τω ὕτως Εἰπεῖν Χ ὁ δεῖξαι ὦ τω πύ- 

λιν μόνον εἰπαλλατγεῖσαν “Μ᾽ ἐχιξολθυόγτων, ἀλλα ἡ αὐζαὶ (ς ; ἐραύιας. Εἶδες πόσας 

δἰεργεσίας ἀπδηϑμε, α αγοϑτίω καὶ ὃ μείζονα πϑύτων, τῶ Εἰπεῖν, τὸν Θεὸν συ. δχὰ ̓  

39 τοὐρη, ρλέκαπος τούτα σϑώτα τα λέκει, δτί φκχειωσουτὸ στε, δΤΙ κληρϑνόμον σε ἐποίησεν ἐ-- 

) αὐλν, οΤΊ χοινὸς ὧν α'πϑϑτων δαυύτης, ἀξαιρέτος σ σὺς ἔβτηδπερ κεφώλαιον σε το ΝΜ 

αγαϑοῖ, δεύτερον, δι οἱ ο ἀσφαλείᾳ τίω πῦλιν κατέφησε. τεΐτοι, δ, πολλοὺς ἀζοις 

εἰ ἐποίησε. πέτα, ὅτ πολέμιον ἀπήλλαξε ὀζαεαχῆ, ἐχ' ἰ τίω πολιν μόνω, δαὶ 
": αὶ ὁ ἔϑγος ἰπϑρ᾽ ὅτι ὐχ ἐνὶ καιρῷ ϑ ὁ ϑύυτερῳ καὶ ω ποίτῳ, ἀἰλλαὶ διϊινεκῶς τῷτο "ἐποίει" αὶ 

40 “ὃ Εἶπεν ό θεὶς Ολλ ὁ τιθείς. Εἦ δὲ ποτ ὦ πόλεμοι (ἐμυέξαμοι, ον ὐτϑ έγκαταλιμ.- 

πόροντος, Σδλλ αὐτὴἔἕ Ὡστοστηδωντων᾽ ὡς Ό; ): αὐτϑ ἔρηϑν τῷτο ζῶ  διευεχές, Ὁ ταιχέξει, 

ῶ ἀσφαλίζεοϑαι, ὦ ποιῴν ἀπηλλαγϑαι πασης ζραχοκὶ ὼ πολέμει. Εἴτα ὺ ὶ ἐτέραν 
μετ᾿ ὠκείνης λέγει δυεργεσίαν, τοὺ θὐετηοίομν ᾧ δυϑιωΐλν ὐπὸ γῆς καρπῶν, πα-- 

λιν 
“«.Φ0Φ 



Δμὼρ εν, 

δοό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
λιν εν ζιυῦϑα παιδόύων αὐτδὺ μὴ τὴ γη, μηδὲ τὴ φύσει Δ ἀέρων, δολαὶ τὴ ὠδο 
παρονοίᾳ, δ πὸῇ λογίζεοϑαι. ποίλῳ  ζαὐτίω δι ἐπήγαγε λέγων, 

Καὶ ςέωρ πυρο ἐμστισλλων σι. Ορᾳ,ούκ Εἶπεν ἁπλαῖς πυρϑν,δλὰ οἰ. 

ερ πυροῦ, πολλίωὺ οἰὐγδεικψύμϑμος τέωὶ βὐημεοίθν. φέρ γδβ πυρϑὺ, ὃ λιπαρϑν τοῦ 
χαρποῦ δειλοί. ζιαῦτα Ν τῷ Θεοῦ αὶ δῶρα, δύκιμᾳ ᾧ ἐυθα λῆ. τὸν χοίλλιφον δέζυ πυ.-. φ 

οϑν ἐγζιῦϑα λέτι ἐμπιπλάν μ᾽ δωψιλείας. πτῶῦτο γδ 9 δολών οὐκ ΕἸἾπε,διδοὺ, 
δ ἐμπιπλαΐ σε. 4 Ο πἰνζέλλων Ὁ λόγιον αὐτοῦ τῇ γῆ. 

Οὗὕπεν αὐπμ ((μυνθὲς ὅ81ν οἰπὸ Μ᾽ ἰδικδίν Ἰχὶ ζῷ κοιναὶ μεταφέρειν τὸν λόλϑν, καὶ παὶ.- 
λιν Ὥἰπὸ δ χοινωῖν (χὶ τὰ ἰδιαίξοντοι, τῶτο καὶ ἐντοιύθου ποιῴ, Τ᾽), Εἶπεν, ανειῷῷ 
Θεώ συ, ἵνα μή τις “ἢν λῥοήτων νομίσῃ “δ δα ων μόνων (Θεὸν ἘΠ), δείκψυσι πῶς κογὸς ὃ το 
οἰκουμϑρης 66], χα πϑμταχοὺ τὴς γὴς κὶ ππσϑόνοια, ἀστϑ πέταται, δἰπὸ ΝΜ ἰδζαζώγτων (χὶ 

Ὁ χϑιγὸν ὄξαίγων τὸν λόρον ἢ τοῦ καθόλου χσδόνοιαν. δ χαὶ εἰπων, ὁ ἰποςζέλλων Ὁ λό. 
γον ἀὐού τῇ γὴ, ἐπήγαγε, Ἑωςζαηρις δραμεῖται ὁ λθχθς αντῇ. 

Τοῦτο 5 Εἶπε, δεικψύς ὅτι ϑὶ μόνον τῆς ἡμετέροις κήδεται ,αἰλλαὶ ὃ οἰκουνϑρὴς αἷπιαἰ- 

σης. λθγον ἢ ον ζῦϑα, ὦ πδὲςαγμα φησι, τίοὺ οἰγέργειδυ τω πσρϑνουτικήν. ΕἾτω τς 
τῶ δυκολίλν πδιζας, υ ῷ ὀγόμκατί τῷ λϑγϑυ, αὐλλα χὰ Ἢ ποϑησηλϑθλα, τὸ δρόμα 

Φυὐτίω “ὔλίφησι. χα! συ εἰς τῶτο αὐτῷ ἤρχέσεν,αἰλλα χα! ὦ τὰρς πυϑϑσέϑηχεν. 92) λέτι 

τοιοῦτον δε Ίν᾿ ὁπερ δὺ Ἐχιταξη, μα πολλῆς ον τὴς ζιχυτῆτος. Ἐχιτώηει γὺ “πόμτα- 

χοῦ τῆς οἰχουρϑῥης. τἱ 5 Ἰχετωπειζαῦτα ζᾷ (ωέγοντα τίω ζωΐω τίω ἡμετέραν,λέ- 

γὼ δὴ, τὰ αὐδὸ τὴς ἢν (ἰέρων οἰκονομίας, ἡ “ἦν ζ, πων ἡ μετοωζολών. 9 δ ἐπαάπι 29 

λέγων, 5 Διδόντος χιόνα αὐτὶ ὡσεὶ ἔρμον, ὁμίχλίω,ὠὡσεὶ απυδὸν παϊοσογτς. 

Τούτο ἑτερος ἑρμέιωξυτὴς, δρόσον πεπηγμμένμω. (5) Ἑ(ραίος, ΧΧεφὸρ ̓ θώφηρ . 
6 Βάλλοντος κρύφαλλον ἀὐτοῖ, ὡσεὶ ψωμοιφ. κι ασϑσωτπον Μύχους αὑτοί τού « 

“ποζήσεται ; 7 Ἐξαποφελᾷ (ὃ λόγ)ϑν αὐ ὁ καὶ τήξει αὐτά ᾿ πνθύσει Ὁ πγδμα 
αὐνπδ ὶ ρυῦσε!) ὑδωτα. Εγζᾳυϑα μοι τὸ ἀμαχον καὶ ἀπέρριντον αὐ  Φ δυυωναίμεως 29 
πέλίςησιν, ὅτι ὶ σῴρς ὅσοις χῦΡάτει ζς ἐσίας, ὁ “ἀμομϑῥας μετωτίϑησι, ᾧ ἀσοϑς ὃ β8.- 
λεΐ) μεπιῤῥυθιμίζεοι. ὅπερ ᾧ ἕτερος πυρλφήτης δολών ἐλελν, Ο ποιῶν πλύτω ἢ με- 
τασκίυα ζων αὑτὰ, Εἰ)» ᾧ φύσεως αἰκινήτοις ὁροις πεπέδγωυται, δλλ᾿ στὸν αὐταΐ δὺ- 
κῇ, λύογ) ὅτοι (ὦ ὅρ9ι. αὐτῷ δ Εἴκει ἢ ωὐὐϑοιχωρᾷ. καὶ ποτὶ »ϑὲ αὐζιὶ μεταξαλ- ὑπὲκ 
λει τοὺς σίας, ποτὲ ἢ μϑμούσας Εἰς ἐτέρριν μωιτατίϑησιν οὐγέρττιαν, καὶ τέω ἐξ οἰκείαν 30 
"αἰτεῖ καὶ συγκεκληρωμϑμέω ἀφίησιν ἡσυχαζειν, ἑτέφαν ἢ πίω ἐγλρμτίλν ἐχιδεύωυ. ἰραδὲ ' 

ω» 

ται ᾿ ὁπερ καὶ ὅχι τὴς καμία ἐποίησε. πῦρ γὸ ζῶ, ὁ οἕκ ἔχφιεν δἰ δλλα δρόσῳ Φινὸς ἡδίζης “πῆ; 

ὦ ἐμόληϑεντες ἀπέλαυον. πέλαφγ9ς ὦ ἐχὶ ὃν ἴνδαίων, ὦ κυ καιτεποντιζε τὰ ὕδωτα, 

δλλα πέτρας φεῤῥότεροι διεξιξαζογτο. γὴ ὦ Ἐλχὶ τοῦ Δαϑαν ὁ Αἴδειρων, ᾧ ὁμως Οὐνν 
ἐφεὴν αὖ νὖν τὰ σώματα, δλλα θα λοίοσης θὐκολώτερον κατεποντίζονη». ξύλον ζω ξη- 35 
ρὸν ἡ ρα ϊοδὺς τῇ Ααρων,ἡ ΟΜ Κχὶ γῆς πεφυτθυμϑβων ὡρριότερον καρπὸν ζωεγκεν. ὄνος 
ζιὼ τὸ πότων γωθέφερον ζωδον Ἐχὶ τῷ Βαλααμι,ὺ ὀν, ϑόθπου λογικοῦ σον ἔλοῆον α- 

πολογίαν Εἰς () παίοντω πεποίηκε. λέοντες ἧσαν ἘὨχὶ τῷ Δανιήλ, ᾧ προ ώτων ἡμε- 
οϑτητοι ἐπεδείξο νη», καὶ τῆς φύσεως αὐ" ἀφονιαϑείσνς, διλλαὶ τῆς ὠνεργείας μετὰ 

Θληϑαίσης. πολλαὶ ἕτερρ. ζιαῦτα ϑαώύματα ἡὶ θλὴ τῆς κιίσνώς ὅ81ν ἰδεῖν. μυὴ δεώυ, Τ) 4, 40 
καθ᾿ ἑκα φον Ὑ οὐγιαυτὸν αὶ ον ὄψεσιν ἡ μδβ συρεξαίνει, μοχρὸν νομίσῃς ὃ ϑωῦμα᾽ ἐπεὶ 
εὐνόησον ἡλίκον δὴ γωῦ χίογα φαμεοϑι, νεὼ ὃ ὕδωρ,χαὶ ῳ βραχείᾳ, χαιο9ύ ῥοπῇ ύ- 
στούζῳς γίνεοϑτῳ μεταθολοίς. ἵνα, Ν᾽ μή τις Ὃ λῥοήτων λογίζητω τῇ φυσικὴ Ὧν φοιχεῖ- 

9 



Εἰς (Ὁ μμζ ψόμι. 897 
δ᾽ οὐνεργεία, ἃ τύτων ἱπλωῖς ὦτα ζωτα γομίξῃ, ΝΥ Εἰδῃ ὡς ἄν ὁ Ὠχντα ῆων ̓  

Ἰχὶ ὃ πούςαγμα αὐ πλύτωντύτων αὐαΐγει τὸν λόγον, χα! φησιν, ξαπποςελά τὸν λό- 
ἡ τήξει αὐταῖ᾽ τυτές!, τὸ πσϑόφαγμα. καὶ γὸ Ἢ ὀμέ κοῦ καὶ φύσις ποϑηρϑῥως ορν αὐτῷ τῇ γτὸ σθςα γα 

τῦν ἐργαϊζο,),ὐλλ᾽ ὁ «διὸ ὀμέμως ποιήσας Θεός. “ξήγαγε ὃ ἐπὶ ζὰ φοιχεῖα “᾽ λόχονρὸ 
“ Φξ. τοῖς φοιχαίοις μεταξολοὶς, πείθων Τ᾿ Ιπδαγον τὸν παχεὼ ἢ θα αϑητον δτὸ ἢ καθ᾽ , 

ἕκα σον “ὑγιαυτὸν γινουϑῥων εἰδέναι τῷ Θεοῦ τίω ἰαεω, αὶ τί ἡ (οὶ κουτ᾽ αὑτὸν ῥαίδιον «ὐ.. 
ῷ αἰ οϑεῖναι πόρτα, ὅσα ἐν ἐθῴλῃ, ἡ) Ὁσπὸ ὙΜ ςγαντίων Εἰς ζα ἐνόυτία μωταξλ.- 

λων. ὥασερ οΣρκρυμῶ γνουϑέου ὼ παλϑυ αὐυποίςου, βάδιον αἰτοῖ γαλζωζων ἐργάσοι-: 

εϑα! ἡ πλύτα ὁψελῦσοαι, ἅτω δὲ αὶ αὐζἄν" ἐν αὐχμοιλωσίᾳ μονϑβοις καὶ ἐν πολέμοις ; 
μμν χορ" βὐκολώτερον ἀὐτῳ πσοὸς Ε ἰρίζω καὶ τίω ἑαυ ἐπόμαγαγεῖν, ἢ ποὺς τίω ασο9- 

τέφαν θθνμερίδῳ χειραιγωγῆσαι!. εἰ τῦτο θ΄ μόνον ϑυιλοῖ, δαὶ ὸ ἕτερον κεκρυμμένως 
«ἰίῆς.).ποῖον δή τῦτο; ὅτι καϑαστερ ζῴῶτα ἢ λυποιώῶτα πολλαχις χρησίμως τε ἐ- ' 
φολίμως γίνεται, ὅτω καὶ ὶ κατ᾽ αὐςζἄν' συμιφερϑντως γέγϑνε, ἐργασείνϑνα πολλζωὼ 
τίωὐ ὠφέλειδυ, ἴα μὴ ϑχ πλέον λυπήση,πελιν Εἰς μεταξολίω μετέφη τέο θύδιεινο-- , 

15 τέραν. Ὅἰ δὲ αὐτι θέλε ὶ αὶ πὐϑαδυίγματα  εὶ γ)Ὰ} Εἶπε, διδύνηος χιόνα μόνον, 'δην, 
ἐπήγαλν, ὡσεὶ ἔρλον᾿ στ ὁμιίχλίω ποίοσοντος, δ᾽ ἐπήγατδμ ,ὠσεὶ ασοδὺν᾿ σϑ᾽ὲ ' 
βάλλοντος κρύζαλλον, ΩῚ ἐπήγατιν, ὡσεὶ ψωμοις. ἐμοὶ δοκεῖ καντθῦϑεν τίου β κολίαν β 

πο ἐργαξονϑμου δυιλοιῶ  τίω θὐποοίλν. 8 Οἱ ἐπαγίέλλων τὸν λόγον ἀυτύῳ, 
Ἰαχώσ. Ετερος, Ακριδασμές. Αλλός, Προςίγματα. β 

292 Διχαωώματα ἢ κρίματα αὐτοῦ τω Ἰσραήλ. 9. Οὐκ ἐποίησεν ὕτω πϑρτὶ ἔογά. 
Αδλος, Ομοια. Καϊᾳ χρί ματα αὐτῷ ὑκ ἐδήλωσιν αὐτοῖς. 

Οἷα πῶς πολιν ἐπὶ’ δ καϑρλικϑν Ἐλὶ ζὰ μερικοὶ μετάγει (Ὁ) λόχον ἡ τῶν ἵν-- 
δαίων ζῳ ὀξαίρετα, βαλόμϑμος διεγεῖραι αὐᾶν' ἀσδὲς πλείονα απουδέω. ρηθλϑμος 

δἶζῶυ τῷ ψαλμοῦ, αἰδὶ Ἢ αἰαϑηΜ διελ ξϑη ἢ σώμα ὠφελοιώτων, ἃ ἀσφαλείας, θύε-: 
25 τηρίας, Εἰρίωης᾽ ἐγζῦϑα 5. ἔχ (α ὑψηλότερα ὀμαΐγει τὸν λόχον, (ὃ «αὐἰξὶ τῆρνομο-: 

“"" θεσίας Ἄδομον λμωπλωδν,ὁπερ ω μάλιςα Εἶδος Δ)εργεσίας ἴα πώγειν καχίας, χειδαγώ-- 

γεῖν πσδὲς “Σιρετίω, φωτίξειν Αἱ δ'νοιὰν. δ[9 καὶ ἹΜωύσης αἴω χαὶ καίτω πτϑτὸ ςρέ- 

Φων ἔλεγε Ποῖος ὡς ὦ λαός ; Ὁ ἔϑνος τὸ μέγα, ὃ ὅθην αὐτω Θεὸς ἐηΐζων αὐτοῖς, δώτὠζ. 
ὶ ὡς Κύριος ὁ Θεὸς ἡδίω; 'ἐχὶ πᾶσιν οἷς Ἃ αὐτὸν ἐχικαλεσωκῖθα. καὶ ὁ Δαζὶδι 

30 παλιν, ΠΠοιων ἐλεημο( ας ὁ Κύρλος, καὶ κρίμᾳ πτῶσι ζῖς ἀδικουμϑμοις. ἐγνώρισε «με. ε, 
 )οδους αὐτῷ τῶ] ἹΜωύσε!, Ὅς υἱοῖς Ισρκὴλ τὰ ϑελήματα αὐτν, οἸερεμίας, Ου- Βηρὺχ γικγ. 

"ὁ Θεὸς ἡμδυ" 4 λογεοϑήσε!) ἕτερος “δὸς αὐτον. ὀϊξεύρε πάσαν ὁδὸν Ἐχιςήμης, καὶ ᾿ ᾿ 

ἔδωχεν αὐτίωῦ Ιαχως τω πευϑδὲ ἀρ (᾽, αὶ Ἰσραὴλ τῷ ἡγαπηρϑύῳ ἰαυ ὠδο(. διλ᾽ 
ἰσως Εἴποι τίς οβ᾽ ἡ μὴ δηλώσει τοῖς λοιποῖς δύ, ϑούποις, σταῖς αὑςᾶν' κολοίζει ὅτι ' 

45 (Δ γὸ κολοίζει ἢ (ὦν ασοϑ τνόμο καὶ (ἦν πὸυτοιηού τὴς οἰκουυδύης αἰ μδοτϑμονταις, δῶ- 
Ἅρν οἷ ὧν ὁ Χο ιςύς φησι Βασιλιοσῶ γότυ ὀύαφήσε: ν καταχρινὲ τίω νεαν ζωτίω. Ματβιβ,μ, ἶ 

καὶ πάλι, ὀύδγες ΝΝηδυϊται αὐαφήσον") ἡ κοιταχρινούσι τίω λμεαῦ ζιὐτίωυ. πάγτως , 

οὸ δζβ τθνο ὕτως Εἴρηται, ὡς κακεϊνων λόγον αἰ πσεηντων ἡ δι ὦ ἐπαινύμδῥων, β 
δ κολαζομδῥων. ΕῈ μὴ τῶ δῆλα ΜΙΆ πῶς ἔμελλον καιτουκρίνειν τὰ.- | 

40 τῦρ! “οἰς ὃ πάλιν ἐλελυ, τι ὃ αἵκᾳ ὠκϑικηϑήσεται οἰπὸ τῷ αἵματος Αἴξελ αὖ δικαία 
ἐως τῷ ματος Ζαυσρίν »φαῖς ὃ καὶ αἰγοζ)ότερον ἔξαι γῃ Σοδόμων ἢ Γομόῤῥας ; τω  γὸ 
Εἰπεῖ, αἰγε]ότερον," τελείδῳ ἀπαλλαγέω, Σρλα κουφοτέραν φιμφοίθω,ἕν ἡμῦδτον, 

αὐκδο διδῦγαι δηλοῖ. Εἰ5 (Ὁ κολαοϑέντες ὅτω χαλεπῶς πάλιν δίκζωυ διδόασι,Ζις ᾿ 
ἀλὼν ͵ ' 
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ΓΦ. ὠ. 4. 

Ῥω (.γ. 

1 ω,0.ι, 

Ταλ δ ας. 

ἘΦ;..ἤοι9, 

8:9 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 
ἰλλων γα φόξεται: ; ὁραίμᾷν ὃ Ἀ ὁκἶν ἔχὴν χαταχλυσμούδ δικίω διδωκοζ καὶ ᾧ ἐτέθοις 

“πολλοῖς αὐτὸν ἢ ᾧ Κανν. ὧό  Παύλος δὲ φησι αὐτὸ τὸ» διλογ᾽ Απὐχαλύηῆςα 

τῶ χὰ ᾿ Θεού ἐπ’ ̓ἐρανοῦ Ἐχι πᾶσαν αἰσεξειαν κα ἡ αδικίδμ ἀνϑεῦπων δι τίω ἀλή- 

ηιαν οὖν αἰ'δικία χατελθντων, ὅίοτι ζὴ γνωσὸὶ τῷ Θεού φανερθν ὕδηγ ἐὐΐζις. "δά αἰόρρι-- 

τῷ ἀδοῦ δἰπὸ ἰ ΚἸσεως κὦ κόσμαν Τοῖς ποιήμασι γουδμα χαϑορόται ἡ τὸ αἴδιος ἀὐδού διωα- 4 φ 
μιφ ὦ λαιζτηρ,, Εἰςῷ ἰὴ αὐςν' ἀναπολργήτῃς. Εἶτα τ αἰεὶ τῷ βίον κινῶν λόχϑν, συ 

οὐ ῦλα ἀφίησιν αὑτοὺς αὐθυϑεωυὰς ὅτω λέγων᾽ οἵνες ὃ δικαίωμα ἢ Ἑ Θεοῦ Θημόν- 

τές, ὅτι (ὦ) (ὰ Τοιαῦτα, πόαοπντες ἄξιοι ϑενατα Εἰσὶ, ν μόνον αὑτα ; ποιούσιν, δλλαὶ 
ὁ (ὠωέυδυκῦσι τοῖς ποάοπυσι. Λογίζη ὃ ἢ τῦτο, ὦ λόύϑενπε, ὁ χρίωνς ὥνο Οιαῦ- 

“΄ὰχ ποξλοσονζαε, κ Χι ποιῶν αὑτα, ὅτι, συν ̓ὀκφθξῃ ὧ κδίωμᾳ τῷ Θεοῦ, ἡ ἃ ϑπλούτυ τῆς Σ 

λφησότητος εἰντα ἡ τὴς δύοχας, ἡ τὴς μαχροϑυμίαρ: καταφρονεῖς αἰγνοοὖν ὃ ὅτι Ὁ ΠΩ 

τὸ Θεού Εἷς μετδμοιὰ σε ἄγει; .λ 1 τίου σκληρϑτητοί σὰ ὰ αὐμετὸμόητον καρδιὸμ, 

ϑηστευείξεις ἡ ἑαυῷ ὀργάς: οὖν ἡμέρᾳ ὀργίεῷ ξ ὐπυκαλύμψεωρ καὶ ὺ διχρηοκρισίας τῷ Θεού, 
ὃς δἰποδωώστι ἐκοίς ῳ κτὶ ᾳ ἔργα ἀΐῷ δτοῖς ἅ καθ᾽ αὐ πνομονδεὺ ἔρηϑυ αἰγαϑού, ϑυξὰν 

μέ ᾧ ἐς δειροίαι, Οἷς ὃ ἐΐ ἐραϑχίας αἱ ἀπειϑυῦσι ἅ τῇ ἀλυϑεία, πειδομϑίοις ὃ ὃ τῇ ἀ-τς 

διχία, γυμὸς χαὶ ὁργ} Ἰκαὶ θλίψεις αὶ Ὁ «ενογῶξ εἴα ἔχι πάσαν φυγώω τῷ θχατεργαζομλέου 

ζὴ κακὸν, ἰσϑαίντι ἀϑεῆτον, ὦ Ελληνος. ὁράς ΔΙ φ , πλύτων ἦν Θἐρημδύων παρὰ. 
΄“ϑυτις σοι γ4γ. γαισδιν λὐίϑεσποι ὼ ῦθ9 τῷ γον δικζω διδόασι, κα » ὅσοι τῆς ρετῆς ἐ- 

πεμελὺ σαν" χαὶ ἰσεκείας ἀπηλλάγησαν, ἰγαϑαὶν Ὀὐπολαύσσι; τος δζζω ἡ τῶν ἔςαι, 

ἡ ὠκχέννο, Εἶπ σφε ἡδεισειν ΩΣ ποξακῆεον: Ε{5 καὶ ἥδεισαν ῶ “ξακ]όον, φησὶ, τσ ὡς εὃ 

λέγ, Οζα ἐππίησεν ὅτω πὸμτὶ ε [Ὁ 1.1} Ὁζἀχρίματα αἰὐδρ Οἵχ ἰδέλώσεν ἀφῇς, ὦ δὰ 

ὅς Ὁ Εἰρνωδέον, ᾧ τί ποτε δυιλοιῶ βέλε: ; ἰκουε ᾿γρατῆϊο νόμον οὐθενὶ ἄλλων 

ἐϑωχε. ῷα δ ἘῸΝ Φυσιχὸν ὀνδολεν Εἶχον ἀπόυτις οὐνηχοιώτα, ᾧ ἄ᾿ χαλοι, (5 ὶ τοῖς 

οὐττον. ὁμοῦ γ πλαῆων ᾧῷ δυιδροπον ὁ Θεὸς τῷτο αὑτῷ οὐέϑηχε ϑικαφήειον ἀδέ- 

κατον, τίω εἰν ἐκαφιῳ πὰ ἡ (μμμειδότος ἕμφον. Ὅς ὃ ̓Ικδααίοι ἀξαίρετὸν τί ὀωραγμα- 22. 

πεύσοτο, ὦ καὶ ζ γα μμαίτων δυιλώσαι τὰ νόμεμι. δὼ τῆτο ὺ αὐτὸς οὐκ Εἶπεν, π΄ 

Οόχ ἐποίησεν οὐ πϑρτὶ ἔθνει, δλλ᾿ ὅτως Οὐκ ἐποίησε ᾿τυτέριν, πλάχαᾳς ἀδοῖς ὃ ὄσπεμ- 

ψυ, ε Ν ζω ματα, δ νομοϑῴτίου Μωύσέα,ν ζᾳλα τὰ Ἔχ Σινᾶ ὁραφ ̓ ὥλαω τύτων 

παν "ἂν ὧν δι σίας ἰσδοίοι μόνοι ἀπήλαυσα. ἡ μϑύτοι πᾶσω Φύσις ἡ 1 αὐ, 6 πίη 

“δρκοιωτα Εἶχε ῷ Ἂντὸ Ῥ ̓(ἀωιδῦτος νέ νόμον. ἀοδ Ὁ 9  Παύλος δυλώ ἔλοϑν᾽ δ. 49 

τὸ γὰρ ἐϑνν τὰ μὴ νόμιον ἐρντα. Φύσει τὰ ῃ νόμου ποιῇ, ὅτοι νόμιον μι ἔλοντερ, ἑαυ- 

τοῖς ἐξ ίσι νόμος. 89 ὁ μείζονος τὴς κατακρίσεως ἰουδαοι ἀξιο, στί κ᾿ Φ φυσικοῦ κα » 
ῷ γφασό]ον λαοντερ, Ὡσαῦτα πὐρυνόμησοαν. ὡςε ἡ πολλῃ τ Ὁ Θεοῦ Δὐερτισία, πλεῖ- 

ογος ἰδίοις καταχρίστωρ ὑαύλεσις οἷ ἐῤῥαϑυμωνχόσι. χτὶ ὧς δῶ τὸ ῥατὸν ϑηρκεῖ πὰ 
Εἰρηνϑμα" Εἰδὲὰς ἐχιθυμίαν ὃ ἔχει ἊΝ Κζ' ᾿α᾽αγωγά 1 Τ ψαλμὸν ὀχλαζῶ, 5 ἰφἶϑαι- 1 9 

τησὺ ἄθα Φ ζω τίωυ ὁδοῦ σαι τίων οδὸν,᾿ νυ ᾿ λυμφιόρϑμοι τέωυ ἱσορλλυ( μὴ “δμοιτοὴ δ λὰ 

μετ᾽ ἐκείνης ᾧ ζιῦταω σρολεῖλοντις τοῖς φιλοπονωτέρφις, χαϑῶς νυ οἷον τε ἥ. ἐπαΐει 

Ἰερυσοιλήμ (ρ Κύριον, εὐνει ᾧ Θεόν σῃ Σιων. ὁδἶδεν] ἐρασουλημ τίω ὀβὼω ὁ  Παῦλρρ, 
αὖϑι ἧς λέγ᾽ Η 5 ἄγω ἰερασουλημα ἐλδυϑέρρι δὴν νις 8] μήτηρ ἡμδν. ὥασιρ οἱ 
Σ ων οἰδὲ τίω; ὀκκλησίδυ, ὁτὰν λέγ᾽ Οὐ Ἂ “σοδλσεληλύθατευι (ρει ψηλα Φωρϑμῳ χαὶ 4 

χέκαυ μὔμῳ πυρὰ ̓  γρόφῳ χα] σχϑτῳ σι ,ϑυέλλῃ, δλλαὶ -οόσεληλύθατε Σιων πόλει ἢ 

ἐκχλησία χυϑθροτόκων ̓ Ὀἰπογεγφαμμώωι { ρανοῖς. δυνατὸν ὀἶίυ κτ' ἀναγωγάώ ὺ 
κύδὶ φύτης λέπιαϑαι τὸ, ἐπαίνει Ιερασαλήμι ( Κύριον, ανφᾳῷ Θεόν σῳ Σιών᾽ ὅτ ἐ- 

νίχωσᾷ 



Εἰς ᾧ μμζ. ἰδ 839 

νίλωον (δὲ μοχλϑις “ἡ πυλῶ συ βυλόγησε ἄνα ἥοις συ εἰνσοί, χαὶ ̓ γὸ τῇ τὴς ἱερόσοι- 

λὴμ ἀσφαλέφερον αὖτ ἐπείλασεν, β' μοχλοῖς χορ ἐϑύφριρρδλλα τῷ! φαύρῳ . πὐξιφραξας 

χαὶ τῇ Ὡἰπυφασει τὴς οἰκείας διωυαμιεω, δὶ ἡ ἧς ὀμέφησει αὖτὴς πϑυταχρῦ ῷ «ἥξέθολον, 

Εἰπὼν οΟΤΙ πύλαι ἄϑου οὐ χατιούσύσιν αὐτῆς. ο» ,ϑιὼ ἡ παφϑοιμίοις, βάσιλς ἀπϑρμ- 

- τές Ὁ ̓δαμοιχαὶ πέλᾳς, χα Ἐν δαιμόνων αἱ φαλα γε, κε αὑτῇ 7 ἢ αἰϑθύλεη ἡ τύξφι-- 

γὶς, χαὶ μνεία τραγμαΐα ἐπέλεν» τῇ ἐκκλησία, χαὶ ὅμως παγτὰ ἃ ὀκένα διελύ-- 

δ» ὦ ἀπώλετο" αὐτὴ ὃ  αὐξομδον τρϑϑς ὕψος ἤρϑη ᾧσῦπτον ὅτι κ αὶ αὐτοις χἱ τωρέρη ζρις 

ϑρανοῖς, δύλόγησε ὥν' υοις ΟὟ ον σοί. ὡατερ ἐξ ϑηρχὴς ξ- ἵπτεν,αὐνξα εαϑε Ὁ πληϑυ- 

γεοϑε ὦ πληρώσειτε τίω γώ, καὶ δχρὶ τῆς γὴ, απασης ὁ λόγος διέδραμδι" ὅτω (Τ᾽ ζῶ 
10 γὰ ; Εἰὐπτὼν Πορδυλωντες μαι δητιύσουτε αϑώτα ἴα ἔθη ὃ Τί κριθήσεται [ ἀρῆλι λιίον 

τῦτο ον ὁλῳ τω κόσμῳ, αἱ αὐτὰ τῆς οἰκεμδμης τὰ 'πέραζα ς ον» βελχείᾳ χαιεφὐ ῥοπῇ 

κατέλαε ὃ Ἰίζωγμα 8 δ 9 ἡ ἐλευ, Οὐ κόκκος τὸ σιτὰ ἐδώ πεσων εἰῷ Τ γέ μὴ Ὅσο- 
9αγ, αὑτὸς μόνος μέν ἐαν ἣ ᾿ ἀποδεῖν, πολίων καρπὸν φέρᾳ αὶ πάλιν, τὴρ ,ὑψωθώ,παν- 

ᾧς ἐλκύσω ρὸς ἐλίϑτον. "νρα Δ να Ῥχ ν δξ ἐγὸς ἐλ πολλοὶ νόμῳ Φύσεως Ων 

“Ἢ χη. 2. 
» αὐκό' δ' 

ἴῳ, βικ1.λβ, 

1 πλήθυς αὐξοιϑιν δϑὺ αθσιότερον ὧ Ὡραγμα Ὡρομει᾿ ἔχτ: ὃ μω ̓ὐποσυλων, ὀνόμῳ 

Φύσιως, λα υ χαρατι ὦ πλῆθος ἐπεδίδι, δίόππρ θύδεως ἐν μιά ἡμέρα τῶιράλιοι, εἶτου 

μύφμοι, τα πάσα ἡ ᾿ οἰκφυμδνη διαὶ ᾧ κα λὴς ζαυτις λὐαδωνήσεως τερθέντερ,υξη, ϑησαῖν 

τ ὁ ἐπληϑιωώϑησαν, κ᾿ ̓ ἐυλογέδῳ δια; ἃ; ἔργων " ἐλαίον ἐπεδείξαντο. . ἐγ δ αἱ αἰμιοί-- 

τῶν, ὦ συὲ οὐκ δελήμοπος (κε αλλ ς οκ τῆς τῷ Θεοῦ χαίξιτος ἐδυνήϑησαν. ο  ὑϑεὶς ᾳᾷ 
2οσρλαί σῳ Εἰρζυζω. σῦτο μάλιςα αἷϑι τῆς ὀκκλησίας αὐτις Εἶποι κυρίως, ὶ δὴ 

ϑαυμαφύτερϑν, τί πυλεμανϑβη Ε ἰρίιυης α'πέλαυε, Ἢ παντῶν Ἐχιξελευόντων τὴ τῇ αἰδεία 

εὐνέτευφα.. δἰϑὺ ἔλεε, Εἰρζωζυ τίου ἐμζὼ ἀφίημι μιν, Εἰρίώμν τίου ἐμέυ δίδω-. 

μι ὑμῖν φέρ πυροῦ ἐμπιπλων σε. δυυυαπον ἡ Ἰχι τὴς ἐκκλησίας τούτο λαμθλυε- 

οϑτῳ ἑτέρως Εἰς πγῶματικὴν ξοφίω, οἷ αὐρτον ἡμῖν δέδωχε τὸν τῆς ζωῦς. ὁ δυτραέλ.-- 
2.5 λῶν τὸν λόχϑν αὐστῷ τῇ γῆ. ἕως τώχοις δραμεῖται ὁ λό)9ς ἀντι, “ποῖος λόγος, (Εἶπέ μοι; 

ΟΥ̓. ΤΠ) Ὡποςύλων, ὁ πῆρ κευφότερϑν πϑύτα α αὐξιδρακθὶ. δ 9 αὶ ὁ Δαζὶδι τϑτ 

ἀλλαηοὺ ὑ αἰνεῆουϑμος λέγει, Κύριος δωσει βῆμμαι τοῖς θυατς λιζορθβοις δεωώμει πολλῇ. 

Εἰ δέτις αἰμιφιξαλλοι ΤᾺ λύοητων, Ὅσο ΤΙ" μ ᾳᾷ φοιχεῖα.: γνομϑμων λαμοανέτω τῶὼ 

ὐπύδειξῃ καὶ [ μδμϑαινέτω, πῶς ἡ χίων ἀὐϑρϑο ἐπεισι ὗν μια καηρϑ ῥοπῇ πάσαν καλύ-: 

40 ὩἼΕΙ τίω γάυ, οὐκ οὐκ αἰδεύδου Ὠχιοΐσα τῷ ἀσξόσωπῳ ζωτι, ΔΛ α᾽ϑρϑον αὖ Ὲ 

κὐξἐκέλλουσει. ἴα τοίνι πσϑοφητὴς »Ἃ κ) Εἰκὸς αὐτὸν τὰ μέλλοντα φθϑναφω- 

γοιώτα ὶ ὁ αἰννῆομδυον κι κι αὐαγωγέμω ζῦτα λέπιν, ἀκολούθως ᾧ ῷ » αἰθὶ δὙὝΨ' φοιγείων ωὡ»- 

ϑχρτοίζει λόγῳ. ὃ ἢ λέπι ποιούτον 541" μέλλει πάσοι ἡ 7 ἡπῶΐ λόγῳ τῷ Θεού χρτηχεῖ- 

ἴω, δι κε 

ψηξωζ. 

«θαι, κῷ 'πολλοῦ τὸ τ τάχους, ο ον βεργεῖ χριρῷ. οεἶπα ἵνα με Ὥς αἰμιφιραλλῃ,ε [1σδα)-. 
45 οἱ ἔϑνος οὐ τοσύτῳ χρόνῳ τοσαύτης Ὡπολαύσαν ὑχιμδιείας καὶ 1 γέγϑνε δόκιμον, παῖς τὰς 

τίω οἰχϑυμϑυευ οἰκοιυζῶς ἐν βοα εῖ καιρῷ δγωνατον μεταῤῥυν μειοἴϑάοῦ κα, οἰ βεῦαι- 

ὥσιν τῷ λόγϑυ ζὰ δἰπὸ Τὴν σοιγαίων αἰϑαϑείγματα πὐθαλαιμίολι εἰ, τίω δ χώα, τίω ὁ- 

μίχλίω, ᾧ κρύφαλλοι, ἀπερ μάλισα ὡν μία ζ χα!οφ9ύ ῥοπὴ Ὑ γ΄. Μὰ τοίνμω αἰπιφήσῃ, 

Εἰ ἡ τα τὴς γφώμμης αὐτὴ μέλλοι “μετωξαίλλέαϑαι ἀἰκάλον. δλλαὶ πολλοὶ (ὦ) αγ9ι- 

40 φαΐ μϑροι; ; δλλα καὶ Ὁ ὅτοι ἐκςήσονται . πὐοαχωρήσωσιν. Εἰ 5» φρο ὀλίῃϑν σφοδρό.. 

ΤτΕρϑν γθόμϑμον συτῆεὶς ἐὐγεγκεῖν δευύαται, δλλ᾿ Εἴκουσιν αὐτῷ πόρτες ᾧ αὐ δαχώρούσι, 

πολλῷ μάλλον ῷ λόγῳ ὁ τῷ ὑπιταγματι. ἐὐτύ πόρτὼ ὠκςήσεται τὰ ἐναγτίιούνϑμα. 

ὕ ὌΝ (ὡς ἐσίας ἱκανὸς μεταϑεῖναι, καὶ αὶ μοὴ ὅσας τβαιγατέν, ὁ Εἰς Ὀσοαύτίω αὐξη- 

σα 



Ταλι τιν, 

Ἦσ μϑ. ,γ. 

ψλ. ρΙγ.α, 

ἘΙσιμεν, 

Ὁ" ζν.ν, 

ΜΝ. 28. κ, 

οο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΈΕΙΑ 
στη " (μὸν ὦ ὡς ππάσιᾧ δἀὐύποικα ζῶτα γξαϑαυ. ὁ ἀπαγίέλλων ᾧ λόγϑν αὐτῷ τῷ 

ἰαχωῦ, δικαιώματα ἢ χρίμιατο, αὐτυ τω] Ἰσραήλ. ὠζῴλα Χ) ὁ ὦ Ιαχως οὐκ δ ὑὩς ἰών 
αἰμῦντοι ᾧ πγϑυματικόν Εἰπωνὶ Ὁ ῷ Ἰσεαήλ, ̓  χαὶ ) Παῦλος οἷδε λέγων, Εἰ ρζωη ὑ- 

μὰν ᾧ Ὧπ ᾧἸσρκὴλ τῷ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξω Εἰς «ὧν αἰώνας ἢ αἰώνων. Αἰμέω, 
4. 

ὕλμ. μη. 1 ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΤΩΝ 

εἰραναν, αἱ αἰνεῖτε αὑτὸν ον τοῖς 'ςυψίςοις" 2 Αὐνφτε αὐτὸν 
πόρτες 2) ἀπελοι αὐτῷ. 

 ἘΡΡ ἘΚ Θος τοιούτον τοῖς αἰ γγίοις δζορὺ- πολλζωὼ ͵ Δἰγνωμοσεμύζευ,ἐπειδὺῤ μέλοιο 
᾽ Ὁ λωσιν Δ αϑριχεῖν τῶ! Θεῷ, πολλοῖς χαλῷ χρινωνοες τῆς θυφημί. 

4) “9, ταὶ αἰ δακαλῷ ᾿ (ἰιυεφαάτήεοϑαι τὴ τῆς καλῇ 9 ζτης λοτυρ- 
᾿ γίας αὑτοῖς. τού. καὶ ὦ παίδες ὦ τρίς πεποιήκουσι, πίω κῦσιν 

)ὸ ἅπασαν, ζωΐχᾳ ἦσαν οὖ τῇ καμίνῳ, “φεῦ τίω θὐφημίλν πλού- 

ἢ πέρ αὐδἕἋΜ  ἐ ἐυεργεσίας χαλέσαντερ χαὶ πςῖς τίωυ τοῦ Θεοδὺ βυμψῳ- 13 

δῖαν. οὐδενὶ Ὁ τὰ ̓ὐζῦ)α ποιᾷ, ἐ ὀκούτερον (ὃ κὶ Χόσμιον καλά, τὸν αὐω, τὸν κϑτῶ, τὸ 

αἰαϑητὸν, τ γοΉ τον. τ 29 ΧΑ ὁσξλφετης Ἡσαιας, ὦ ὡς οτὸμ λέγη᾽ Ευφραινέαϑωσειν (ὦ 

ἐἰρᾳγοὶ, Ὁ ̓ἀγαλλιάοϑῶ ἡ γὴ, ὁτί ἠλέησεν ὁ Θεὸς Τ᾿ λφὸν αὐτοῦ. χα αὐτὸς ὃ ὥστ ταλιν 

ὑτὸῳ λέγη᾽ Εν ἀξοθς ῳ Ἰσρανλ δξ Αἰγυηῆου, ο οἴκου Ἰαχω ἐκ λαοῦ βαρθαορυ, τα τὰ ΘΡΗ 

ἐσκίρτησαν ὡσεὶ κριοὶ, ὯΙ ὦ βοιωυοὶ ὦ ως Ῥρία πυεγθάτων. ὃ ἀλλαχοῦ παλιν ο Ἡ- 20 

σαΐας Ν ἐφέλϑι ῥλυάτωσαν διχαμοσιώζωυ. ὧτε ᾿ χὰ ςὔχ ὄντες ἰχϑμοι μόνοι: “οδϑς ̓  

ἐνφημίαν τοῦ δια Ἑαυῦτα, «ὐἰξείρον τῷ πὸ ζῷς κοινωνοῖς λσξῷ τὴ τῆφυμψῳδιας. ̓  ᾧτο συτε. 

"ὡς μαιλιςα, ὧι ἐ ποιῴ, ὦ ὡς ὀτὴμ λέγη, Καὶ «ατρεσκιωυησούτωστιν αὐτοῦ πάντες ἀπίελοι 

Θεοῦ᾿ αὶ παλιν, Διωυα ὶ ἡ ἰρωϊ, ποιοιῶτες α Τ λόγϑν αὑτῷ. ᾧ ε' ἐτερον δέ τι ἔκ τύτων υϑὴς 

χατασκέυαζει. “ποῖον δὴ τϑηο ; ὧ μηδίνα ἣν αἰλογωπέρων νομείσαι δύο δημμμουργϑὺς 25 
(0. ὯΝ χὰ αΙ ᾿κῦισεις Δἰίφοροι Ω διεφήκασιν ἀρλήλων ταὶς ὑσίαμ (ἡ ἅ Μ ἈΝ ὅξιν 

αἰοϑητή, ἡ ὃ νοητὴ, ἡ ἡ ὁ ὀρριτὴ, ἡ ἢ αὐρϑιῖθς, . ; μϑμ σω μῶν ἐμπέπληςαι, ἡ δὲ βνὰ ά- 

σώμᾳ"ο9) ἡ μή ἥις ἐκ τὴς αἰ αΦορϑς ὯΜμ ἐργων μαφέ: ὀρϑὲς δοιμιυρνε ἐ ἐπεισειγάγῇ, 
ἕγα χθοῦν ἵησι, δ αἰπόμτων μίδν ἀὐαγων αὐτῷ «ἰὼ μδιρδίαν, καὶ ἡ Τ αὐτὸ ν λέγων δε 

ἕν τε τῆς ἀῤω, εὑ σὰ τε τὴς κα τῶ κ “σεως αἰυμνᾷ οϑι Θεὸ, δυιλωνχ ὐ ἐὐγτεῦλον, ὦ ὁ. 19 

τ εἷς ἐκαυτέρρυς 0 ὁ δημιουργϑ6. ν πρϑότερον ὀθωϑον αὐῤχεται λέγων, αἰνεῖτε αὐτὸν σταν- 

τες (ὦ ἀήελοι αὐτο, Αὐἰνῴτ αὐτὸν πάσαι αἱ διινάμμεις ἄυτϑ. 
Ε' τιρ9 1] σα αὶ φράτιαι αὐυτϑ᾽ τὰ ἰ χερσσίμ λέγων, τὰ ἰσερᾳφὴμι ας κυφιύτηζ, 

ζξξφχαὶ, Φὲ ϑξυσίας. τῦτο ὑδρα ὀκχαιομδμης ψυχὰς, τῷ» φίλου πεπυρωμέ-., 

", ῶ παίζᾳε διεγείρειν “δός τίωυ ἐνφημίαν τῷ ποθουλϑῥου᾽ τϑηο (ἰωερθς οὐτρυφώ- 2 

νοίας τῇ αἰϑὶ τῷ Θεού ὠὐγνοία, ὀκπληῆομδῴης, λαω μαζούσης τοῦ ἐδύξὰμ ἀν- 
Με τὸ αἰακυμόνς αὑτῷ. 3 Αὐφτεα αὐ ἥλιος ὼ σελίωη᾽ αἰνεῖτε αὐν πόρτα 

ὦ ἀφρα ὃ φώς. ἕτερος , Αφέρες Φωτόρ. 
4 Αἰνεῖτε ἀυντὸν ὁ ὑφανοὶ Τν ὐφαναν, κὶ Ὁ το ὕδωρ τὸ ὐσφαάνω ἿΜὉΜ ὠρανωδ, αμε- 

σοίτωσον τὸ δγομίᾳ Κυρίου, ᾿ οπ αὐτὸς Εἶπε,ὺ ὀλνήϑησαν, ἰντὸς οὐετείλφ 49 

πιὸ ὠκτίιϑησαν. 6 Ἑφησιν αὑτὰ Εἰς " αἰώγα, ᾧ ὡ είς ἡ  αἰαῖνα τῷ αἰαζγος. 

ἄλλος, φησιν αὑτὰ “λ| αμϑβειν αἰωνίως. Πρύξαγμα ἔθ», ὧν ἡ πϑλολεύσε!): 

Ἰύος ἕνεκω ὀλίγα «ἰδὶ ΟΜ ὀρφοίων διυνάμεων Εἰπων,ζωχέως ἀπεπήδησεν ὀκξ- 
ιν) 



Εἰς 4 μμη. ψμὼ φον 

δὐδδ θχν, ἡ οὖν τοῖς ὁρωμδῥοις "Ὲ λόγϑν ἀγαγὼν ενζωϑα αὐτὸ μμηβιύει, τλται καθ᾽ ἐχαςον 
, ἐπεξζιων, ὰ ὀμω,ζῷ κάτω, ὅτι ζωῶτα τοῖς τότε αἰχϑύουσι σουφέςερᾳι ζοὺ ὧτε ὁρώμϑνα ἡ 

“9 ὀφθαλ δι κείρδνα. 89 ᾧ Μωύσὴς ργόρϑμος τὸς δημιουργίας, ἢ μηδὲ αὐθὲ 

᾿ς οὕ ὀριλειθεὶς,μϑ μοιρὸν, μὴ μέγα, αὐστ᾽ ἐροινοῦ' ἢ γῆς ποιεῖται τίω ϑογζω, ᾧ 2. α.- 
2. (αίνει λοιπὸν δγρὲ ἡλίου καὶ σελζωϑης καὶ βοτϑμών ἡ νη Μὰ τότ απόδων, χαὶ Εἰς τὸν ὀζι- 

«ϑοϑπον καταλύει τὸν λόγϑν. θρανοις ὃ θρφιοῖν ογζωῦϑα, λέγων, ἐυ πλῆθος ἐγδιήψυ-- 
ταὶ, αἰλλ᾽ ἐρρινὸν ἀρφινού τον αὖτὸν λέγει. τῇ δ ἙΘρᾳίων φωνῇ, τὸν ἀρφινὸν ἔθος θρᾳνους 
καλῷ καθώπερ ᾧὶ ἐτέρωϑι φησιν, Οὐ ἐροινὸς ὅ ϑρανού ῷ Κυρίῳ, τίω 5 γἀῶ ἔδωκε τοῖς ἐδργον, 
ἡοῖς δὲν δ ϑοϑπων. ἡ Ὁ ὕδωρ Ὁ. πϑραγω τῶν ὀνρρινών. ἤχϑυες ἢ Μωυσέως λέηϑντος, 

ὅο ὅτι ἣν" ὑδυώτων τὰ μδὺ Εἴασε χάτω, τὰ ὃ Αἷρ ὔμνωτων ῥ᾽ ἐροινίων μοτεωράξεοϑοι 

πϑρεσκθύασεν, ἐν τω μέσῳ τὴς ἀδύοσου πήξας ὃ φερεώμα, ἢ αἰ χὺῷ Τὴν νώτων αἰφεὶς 
ζὕϑατω νϑῥενν. ὁ πτως ζωῦτα αἱνᾷ ἴσως Εἴποι τις ὁ), ἐυ φωνζω ἔχοντα, υἱ γλώῃῆον, 

᾿ ψυχίω, εἰ λογισμὸν, δὶ νοιοῦ, αὶ φωνητικὸν ὀργόμνον, αὶ δζρένοιδν ; ὅτι δύο δυξολογίας (64. 
᾿ς ποι΄ Εἷς Κ ,ὁ δία ρημώτων, ἕτερος ὃ,ὁ δὶ ὑψκως, ἢ ποίτος ὃ μ᾿ τϑτων, ὁ δζ βίου ἡ 
13. ἐργωνοὶ ὃ αὶ ἀὐβρώπων "' Φϑεγίομδέων μένον, δυλὰ καὶ συγώγτων, δόξα ὀϑαφέρε!) ῷ Θεῷ, 

ὥασερ καὶ ΟΧριςῦς φησι, λαμνψάτω Ὁ φαῖς ὑδιυξμασοϑεϑεν ἢ ὀμθρώπων, ὅπως ἰδω-- 
σιν ὑμϑιμ" τὰ χαλοὶ ἔργα, δυξάσωσι “ἢ πατέρᾳ ὑμδῇ ὦ τοῖς ἀφοιγοῖς. ἡ πάλιν, Τὺς δοξ-- «'Βασιβλϑ, 
αζοίφέμε δυξασω ἐς! δ [λώῆης δζρρίαος αὶ Μωύσης ἐδῦξασε (Κ᾽ Μαρίας 

᾿ λέγων" Ασωμδν δ Κυρίῳ. ἐνδόξως γον ἰδυξαςαι, ἔφ Ὁ ἡ δζρὶ τὴς κλίσεως αὐτῆς ὡς Βρρλιρα, 
80 αὐτὸς ἅτος φησιν᾿ (ὐ εἐἰρανοὶ δινγϑεῶται δύξαν Θεοίϊ, ποίησιν ὃ. χειραῖν τι αὐαγίέλ.-- ψημμα, 
λει φερέωμα. ὅτω καὶ ἐν ζοῦδ αἰνᾷ αὑτὸν αὶ κτίσις ῷ χάλλει, τῇ δικαιῶ με γέδει τῇ Φύσει, 

υ 

τῇ χρήσει, πῇ δ{ρικονία,, τὴ Ὁ. μονῇ, τῇ λυσιτελείᾳ τῇ οἰξ αὐδῇ γινομϑῥη. ὁτὸμ δέω 
λόγη, αἰνέτε (ὃ Κύριον ἀΐελοι, δυωαΐμεις, ἰραιγοὶ, σελίωη, ἥλιος, ἀςέρες, ὃ ὕδωρ Ὡ 

᾿αἴβόμω Μ ὑρανων,τῦτο λέγει, ὅτι ἔχαφον ΜΨ γνονϑμων ἀΐδιον τὴς τῷ πεποιηκότος συ-. 
22 φίας, ἡ πολλοῦ γέμει τῷ θαύματος ᾿ ὁπτρ (ιωπτμως ὁ Ἱμωῦσης εἰν «ἀσδϑοιμίοις ἐλεγέ, 

ὁ Εἶδιν ὁΘεὸς ὅσα ἐποίησε, ὶ ἰδοὺ χα λα λίαν᾽ ὅτω καλοὶ, ὡς δοξάζειν (δ) πυποιηκέ-: 
γα, ὼ ᾧ ϑεαχέω ἐγατεν Οίς ἀὐφημίον "τῷ τεκτηναρδῥου. αἶνον ὄϊζω τ ῷτόν φησι, δ 

κοῖλλος ΝΜ μονδῥων ἥϊκτον ὑμνολογίαν ᾧῷ πεποιηκότι. ὅπερ ἡ Παῦλος δυλο!᾽ Τα ρων, 
ἡὸ ἀὐρριτα ἀὐτύ πὸ κζίσεως κόσμα τοῖς ποι μασινοούνϑμα, καιϑορϑιται,ἢ τε αἴδιος αὖν-- 

49 τοῦ δεωύαμμει ον γκιδοις. ᾧ ὁ πσρϑφήτης 5 τ: Εἰπωνζᾳ κτίσματα, αὶ τῇ ἐψαι ζ ϑοω- 
μϑύων καταλιπῶν Ὁ γαλλος αὐ!ὖὦ κατου μίαν ἥνεν ᾧ υτϑιμάγεϑος ἊΝ τίω “οείλὺ, αὑτὸς 

ἑτέραν ἄϑησιν αἰτίαν, λέγων" ὅτι αὐτὸς εἰπερὰ ἡϑηᾷ αὐτὸς ὡνετεώλφτο,ο ὀκῥίιηῷ. 

ἔφησεν αὐτὰ εἰς 1: αἰωνα, εἰς “' αἰωῖνα, τῷ αἰαύνος. ποόφαγμα ἔϑοτο,ὸ δ᾽ πρβευσε.). δ 
“, δι δ χαλοὶ ν ϑειυμμάσια, κα) αἰυτὴ ἡ ὄψις δηλοῖ" ὅτί 3 ἡ δημμουρηϑν ἔχει, ἡ Οὐκ αὐτό-- 

35 ματα ζωτὰ, οὐοὲ αἰἴρητα, ἱκανὰ μϑμ χαὶ τῦτο ὐπὸ τῆς ἐρμΖιυείας αὐτῆς κατιδεῖν 
Εἰδέ ὡς αἰμφιζαίλλοι, πϑὸ ἐμοῦ μῤμθονέτω, ὅτι δὴ μιαρηϑν ἔχει ὼὺ ποιητέων ᾧ αγο9- 
γοη κηδεμόνα. δύο δ ταῦθα τίϑησι, μᾶλλον Ἀ τοία Εἰ δέτις ἰκρίξεἰς ὄξοταοι, 

ὦ τίασαρ κ᾽ δι τε ἐποίησε, ᾧ ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησε, τὸ μετ᾽ θὐκολίας ἐποίησε, ἡ δμό- 
μϑνα ὄζακρατεῖ τὸ ἅἢ "ὃ εἰπεῖν,αὐζς εἶπε, ἐυχολίαν δηλοῦν ὡς κὶ Παῦλος δυλοδ ἔλο-- Ρο;δοιζ, 3 

40 γε Τοῦ ζωοποιοιοῦτος (βνὶ νεκρους ὸ και λοιῶδος ζαὶ μὴ ὄγτα ὡς ὅσα ὦ ὀνόματι ἢ χλήσε- 

ὡς͵ τίω ἐυχολίαν ἥμιν αἰννῆόμδμος. ὁτ| ὃ χ) δνόμϑνα φίακρουτᾷ, αὐτὸς ὁ παϑοφήτης 

πάλιν δεύψυσιν ἐπαγανγων, ἔφησεν αὐταὶ Εἰς (δ αἰωνα, αὶ Εἰς (ὃ αἰώνα τῷ αἰωνος. 

πυρόςαγμώ ἔϑοτο, ὦ ὁυ ϑρελεύσεται. ὅρφι ἢ ἐνταυθουν, τίω ὥζωσίλν, τίω αὐϑεγτί.. 

ΘΟ γιοῦ, ἴοπὶ, τς σρδε ἣν 

ἡ 



ἡρΏλ κα. 

ἰδέ μ. ὦ: 

οΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΙΑ 
λυ πῶς παρέδηλώσιν, τῶ ς-ἰῶαι μόνον, ἀλλα ὺ το Εἰπείν ππούσαγμα, ταῖς δρ-.- ἥἴραι 
εϑερπίναις λέξεσι τίω οὐνέργειδν αὐτν τ΄ αδηλαν ὦ ᾿ὡασερ οὐ όσοι ὃ Εἰπεῖν δὔχολον, 
᾿ ζω πσξοςα ξαι ῥάδιον, ὅτω ῷ Θεῳδ ποιῆσοι Οὐκ ὄντα, ὦ διμόμϑμα δἰ σκοντι ἴστε" 

μᾶλλον ὃ ὅχ ὅτως, δλλα αὶ πολλῷ πλέον. Οὐοὶὲ Ὃ διωυνατον «οἷ δα φῆσαι τῇ τῆς δκολίας, 
πίω ,ὐτῦρ 'πωρξολίω, δὴ ἧς Ουταὶ ἐποίησε. ὃ ζω δ ϑαιυμασὸ, ἐχ ὅτι ὁζακρατεῖ μύγον,ἀ- ἃ ς 

δὲ ὁ τί ἐφηχασιν αἰχίνητοι εἰ νόμο! Ὁ Φύσεως, δϑλ᾽ ὃ δτί ) γοόνον ὅτως ἀπείρον. οὐνόησονγ "δὼ 

πίσος αἰων, ἡ συν (μμωεχύϑη μοντων ᾿ αὶ ϑυλοιῆα τίω γἀυς ἐπέχλυσεν, ἰχ ἥλιος 
δι ὁρώμϑνοι κα τέχαυσεν, ΟΥ̓Χ ὀρανὸς πἰεσιλθϑ δη, δ γυκ]ὸς οὐδὲ ἡ ἡμέρφις ὁρϑ! σύγ- 

οὐϑοσα ἐχ ὡρῶν Ὁ παὶ, οέκ ἀλλο τὴν γοιούτων συοῖν' δλλ ἑκα φον ὶ ἡ μχάτω ἡ ἢ 

ϑϑω μ(ῦ πάσης ἔφηκε τὴς ἀχριξείας (ὖν ὥῦν' ̓ὡπαξ τελοζρε ὀξρες ἐξ Φρχὴς. αἰτῳΐ ζρτη-- 15 
Φι. Εἰπὼν τοίνεω αἶξὶτὴ τῆς ὀμὼ κΚἸίσεως καὶ “. μὴ χρτ ϑρανον, χάτεισιν ἐΧῚ τω 0.Ὁ-- 

περὸ ἐποίησεν ἔχι Μ᾿ αὐω, Ῥρξαίμϑυος ἐὦ ΝᾺ τἰπὸ Ἷν τ χυρδρανίων,χατοξας ὃ ἢ εἰῷ 

ϑἰροίνια, τῶπτο ἡὶ ανῦϑα, ποιᾷ Ἂν δ ὀρᾳνίων Ἐχὶ τίω γάυ μεταπηδῶν. ΡΤ ἮΝ 

ὅυες Εἰσι λέροντες, ΟΥ̓νὴ κατ᾽ ἐἰρανὸν τὺς τῷ Θεοῦ δυμαργίας ἄξια ἐν ἐἢ» ῬΜΗῺΠ 

»ὴς ἐχιλαμζξαγονται [9 δ ων αὐτή ἡ 60)] σχϑρπτίσς λέγοντες, ἔχεις, δρακογίᾷς, ῶ ι 

λοιπὸν ω ϑνείων νος, ὦ πὶ ἀκαρπα ἣν δύδρων, πρὶ ςτούτος ὡατερ Ὡπολργϑύ- 

δέος, ἑτέρως παλιν μετοιγειφίζειτο ΤΟΥ λόνϑν. ἡ ὁρᾳ τ ποιεῖ. τὰ ὶ ὠμολογημδύα καλϑ' ἀ- 

φεὶς, πσξόςατα ἡ "βοας, ὧν χὴ ἡ πειθοι τίω χρείδλυ δε: ψησιν, νους κοι μεηήλους ἡ ὅσαι ωρὺς 

πω αἰγωγέμων ἡμὶν μεταχομμιδέων᾽ ϑνας ὧν τοῖς δυκούδσιν αἰγρύοις ἐ{) αὐθικα'.. 
“1| 4 Ἅθηϑν, δράκονζ ας Εἰς μέσον ἀγων,ὼ ὦ" ἀπλωτο ν πελθΐγρες μέ, ὑ ταὶ δυ- 20.,ἶμεν 

χϑιῶτα λυπεῖν, ὃ ζω πῦρ, τίω χέλαζον, τίω' χίόνα, Ἷ χρύφαλλον. Εἶπα τὰ ἀχαρῆα Ἂ 

ζ}}} δοδρων, τοὶ ὀρ ἡ παλιντὰ πεδία καιταλιστῶν, τὰ ὑπήια καὶ Ἂ “σϑϑς γεωργίδυ Ἐβαιτή- 

δὲια, Χἡ ὁ καρποῦ ἡμέρων Φοραὶν, Ἐχὶ τὰ ὅρη μεταξαβει ἀ τοις βοιωοιᾷ τ τοὶ ἐρημοτερᾳ 

χ}} ̓χωθίων, χα!) τῶν ἑρπετῶν μεμνηται πύντων. ὡςφε ἢ σοιφέσερην ζωτα μαϑεῖν, ἀΐδιον 

ἐπακούσαι αὐ δ ρ ῥπμαίτων. Τ' μτ ὃ Ὁ εἰπεῖν, πσϑθςαγμα, ἔθετο, χα) ὁ παρελόυσε- 25 

ται, ἐπήγα μ᾽ 
7 Αὐφτε (ὃ) Κύριον ὧκ πὴς γῆς, δραΐκοντες ὸ πᾶσαι ἀξυοσοι ̓  
8 Πύ, χάλαζα, χίων, κρύξαλλος, πγεύμο. χἀταιγέδος, (ᾳ ποιοιώτω ᾧ Ἄρην 

«ὐτν, Ἐπερος, ἄνεμος τυφώνος. 9 Ταῦ ΟΡὴ ν πόύτες ὦ βοιωυοὶ ξύλα χᾳρ- 

ποφόρᾳ ὦ πᾶσαι κέδροι" 10 Τα θηρία ὦ πόρτα (οὶ κτίζων, ἐρηετα ὰ πετει. 30 

γαὶ πτερωτά. Τύος ἐγέκενιϑτω αὐψτοιγειρίζει τὸ ΤῸ λθηϑν ; ὧκ «ἰθιουσίαρ: δεικψς Τ 

Θεοῦ τέμῃ σφῆνα. αἱ ὰ ᾳ δοκοίη αἱ ἄχεῆρα τὴ, ὦ πολέμια τω δύο δος 
«ϑεΐπων: ὄυτως 69) ̓καλᾷ, ὅτω χρισιμαιῶς ὅς αὑτὰ ὕμνον αγαφέρειν τῶ Θεφ δ δυξολο- 

οἵδν ΎΡ τῆς οἰκείας δυμιθργίας, οὐνοησον οἷα τὰ ἀλλα, Φ Εἰ ϑυκεῖ, ἐπέλθωρϑυ ἑ ἐς 

καφον δ Θέρημδων. ϑραϊκοντέρ, Φυσι, 5 πάσοῃ ε ἐἴυοσοι. δραϊκονζας ὠΐζῦϑα ῷ 15 

χήτη λέγη, ὡςὶ δλλαχοῦ ὃ στὸ λέγῃ, Δρφίκων τῇ ον ἔπλασοις ἐμπαίζειν ἀστῷ. χα 
πολλαχοῦ ἰδὸι τις ὁ} ὦ ζωδον “Ὁ ὅτω καιλούμϑιον. αὶ πώς 8» αἰξτὸ τὸν ποιήσαντά; Φη- 

σι; ὺ πὼς Οὐκ ανᾷ; ὅτὸμ ΝΣ ἴλης Ὁ μέγεθος, τίω σύμεπηξν τῷ σώμιαιτορ, μὲ ἐνπφ 
Ιωδ ἡ γθαφὴ διηγεῖται ΚΑΤ Ὑλ πλείονος τὴς (σφμοείαρ, πὼς ̓ ἰλαυμαίσεις τὸν δυμισργήτς ̓ 

σόνται, ἡλίων ζώων πὔρήγαϑν: 5 ΟΣ τὸ ειδγολος 4) μόνον, ΔΛ ὅτι Ὦ χϑεῖοι αὐτοῦ τη τὴς 40 

“πιλοΐοσης τὸ τὸ ἀσπλωτον ὀπεκλή ὡσε μέρ. ο ὁ ὠξιον λαυμαίζοιν πῶς χ αὐαϑόαμοι 
τῶν" οἰκείους ὅρϑες, ζώον ἀ ἄγον ὃν "ὦ σφόδρα μέγιφον, δλλὰ αϑρει τοῖς οἰκείοις τόποις ὡ»- 

διαιτώνϑμον, ὃ κὶ ἐμόν οἕο ἔξεισι πσϑς τίω γάῦ, συσὲ πσοὸς τίω οἰκουυϑμίω Ὅς 



Εἰς ᾧ μη. Ψόγα. ζΩ3 

δλλ οὐδὲ τὴς “α λοίῆης τὸ “αξϑς ναυτιλίαμ Ἐχιτήδειον λυμφήνεται μέρες, αὶ ϑαπύμα, 
ΜΙ ὑϑύων »ρ»ᾳἀὰ αἰλλ᾽ Εἴσω τῆς οἰκείας οὑδιαιτᾶται θέα. ἡ Ὁ ̓ζωτα μόνον ἀ ξιο» 

θαυ μμείζειν, αἰλλὰ ὸ τίι ἀἴξυωσον, ὅση τ βάν 8). ὅπερ ὃ ἘΠ αὖ ϑνδίου, τούτο χα! 

ἐχί της Κπιλθίοσης δξὴν ἰδεῖν. ὑ ἡ ΣΡ χαὶ αὑτὴ ταῖς χ}} πηϑυματων βίωςς οὖσοι αἰψόρη- 

᾿ τος, ᾧ τοσ; τον σιἈ 90 ὑϑοίτων ἐ' ᾿ἐλουσει, οὔκ ὀκρήγουται Ἢ οἰκείων ὁρῶν, οὐκ ὄχικλυ.. 

ζει τί γείτονα γέ, Δα ἡ ἀν τῇ δεσμοῖς, αἰκινήτοις πεπέδηται. καΐπιτε ἀτοικΊος ἡ ἢ τ} 

υδούτων φυσιρ᾽ ὑτὸμ ὃ Ἁ ὃ πλῦς τοσϑτον ἡ, ὡ νυ τοσάτων πνθυμζν ὠ,ϑῆται, εὐγεόησον 

ἡλίκουϑαύματος, τὸ μήτε κῃ τί ἀταξίαν μήτε" τὸν ὄγκον μήτε τίω βίαν ὠκπίπηειν 
τὴς οἰκείας χῶφφις, αἰλλαὶ πιάσαν εἶν ἀταξίᾳ τοσαύτη Αἰ στυρῷν ὑταϊξίαν. Φὗτα 

10 τοίλιω ἀναλογιζόρϑμος, δυυυήσῃ καὶ Ὸ οὐτεύνεν ὕμνον ὑφώψνειν τῶς Θεῷ, Ὁ ὁ ϑαυμαζεν αὐτῦ 

τίω διυύαμυ, τίω σοφίἀυ, τίω ἰο ἰκωω, τζοωυ ὀἰξουσίδμ. Εἰσί: ὃ κ᾿ ἐτερϑι λθγϑι Ὀὐπόρ- 

ΡΗΤοΙ τούτων, δὲς ὁ ποιήσας οἶδὲν αὐτὸς. δ 9 αἱ τἰς ἐλεγε᾿ Μὴ Εἴπῃς, δρὺ αἰπούτο; Εἰς Ξηρλλκ, 

“ἰ τούτο; πόρτα ὙΣΣ ξ ἰς χρείαν ἐλυεο. πῦρ, χώλφζα, γῶν, χρυσαλλορ,πγεῦ μα κα.- 

ταιγίδὸς; ζ ποιοιώτα τὸν λόλρνο αὐτΥ, οὐ τοιύδι ἀ ε ὅτερόν 71 ΠΟ Τμ Θήρηνδύων “δ: σ- 

Γ τίνϑησιν. ὠΐξζ ̓ γ τῷ! πολτρῳ τοί ἐλαύμαζο, ὁτί ὧ βϑᾳ χέίᾳ χαιρ9 ῥοπῇ πα- 

σαν ἔπεισι τἑω γάς ἡ χίων, ὁ χρυγίδμρρ᾽ ΟΤΙ πήγνυται, ὅ7| μεταραῦλέται, οι πεὶ ς Ω 
οὐδυτία μεϑίφτιται. εὐταύϑ)α 5 2) δΐι τὸ σῴα ὀν ταὶ λέρθνε, καὶ δὲν ὅθ α ει, καὶ. 

Ὁ. μϑίογτοι ἡ αικόγων τξν πληρϑὶ , χαίτοιγε ἐλο »γα ὄντα ; καὶ τὸ ξ’ςα γμα εἰστῦ 

χω πολλῆς τὴς ὑπο’ ἀκοὴς Εἰς ἐρ λον ἄξαγα, μᾶλλον ὃ χαὶ ̓ ονλυΐια τῇ τὴ Φύσει ὧ πολ 

20 λάκις Ὠίταγμα ζώυσεν᾽ ὥασερ. Ἰλὶ τῆς Βαῤυλωνίας καμίνου τότε καΐον τὸ πῦρ. 

ς δροσίζον ̓ ἑχάτερᾳ πσρ9.οὺ ὀδείωυ». τῦτο ὀΐω, Φυσιν, θυ» σε! σας ἀξιν ὁ ; 

πολλῆς "ὃ δὰ ἐἶωυ. “δι Ὁ» Θεὸ ὁμοίως αὐυ υμλνᾷν χορ» χὰ 1 κολαίζοντοι χα) λιώτα 

κολάσεως. αἰμιφδ πρᾳᾷ Ὁ» κηδεμονίας, ἀμφοτερᾳ αἰγαλότητος, αὐ,ϑόϑποι μὃρ γὸ 

τὸ ἅ ̓ αἰγαϑύτντι ποιοίσι, τὸ 2 Σ᾿ πονηθία, ἢ 5 ϑυμῷ" ὃ ἣ Θεὸς αἰμφότερᾳ φιλαν,ϑορ πίᾳ. 

2: ὁμοίως )ϑιὦ αὑτὸν ὡν μγέϊν δε, ᾧ ὅτι ἐιϑηκεν ῳ οὐ δαϑδείσῳ ῷ Αϑωμρὺ δ ἀξεξαλε ̓ 

σ᾽ χάον Εἴδὲ ἐναι 5 χ᾽ τῆς βασιλείας μένον, λα δ τ τῆς γεέννης. χα "γ. 

ὴ ζω τίω ἐ ἐποίησε τε ᾧη ἠπείλησεν, ὧξε καχίας ἀπαλλάξαι. ὧασερ δζωυ ἰαξν " πές 
Φονζῳ μόνον, διλλαἱ καὶ ὁ ἀγχοντα λιμῷ, οὔκ Εἷς αἰγϑρϑὶν μόνον ὀξξαλγονται, ὥλα ᾧ οὐ οἱ 

κοῖς 2 καυταικὰ Είογτοι, οὐκ αἰλείφοντα μόνον, ὅλα καὶ ἡ χαίοντοῦ υ τέμγοντα ἡμωμαζος. 
40 μὃν ( Εἰ ἰγ: φᾧ ογὰν τίαίᾳ γινονδμα, δλλα πσϑὸὺς ἐν ὧν ὁρᾷ τέλρρ) ὕτω ᾧ ῷ Θεὸ ᾧ ἈῸΡ 

πότων λυυμνν χ᾽" χα] πολλῷ πλέον, ἴσῳ ὁ ὥ Θεός, ὁ ὃ δἰ ϑεφπος" ὃ ὅτι το δ 
τότων πολλάχις ἀ Εἰς τόμωυδμτίον ἀξέζο, (ἢ τῷ Θεοῦ χω τὴς σσξἐσηχούσῃς γένεται 

σοφίας Ὁ κηδεμονίας. 11 ᾿ἀμωρεῖται ὃ 2 μόνον χάλαζα καὶ Χ) πῦρ, δλλὰ κα μ ἡιμωείας αἀπήλ- 

λαξε, χα] ' πολέμιος ἔτησε, (ΑΙ [ξηϑροις ποίας ἐπεκρούσοτο. ἢ Οζα οἶαϑα οἱ ο᾿ ̓Αἰγυτῆῳ 

45 ὅσαι ὅζα τύτων ἐλουματυργήϑη ἣν σοιχείων, χαὶ ὅγε δὴ ἰνδαίων, χαὶ ὅχὶ τὴς λνεὰς 

τῆς ἡμετέρας: χα! Τοσοιτη κἡὶ τῷ κελθύοντος διωώαμες, ὃ οτί ἁκῷ δὺ αὐίέλων ἐποίει δ 

νορραῖν ὀκείνωνὰ μεγάλωι δουναίμεων, ζωτω πολλάκις χαὶ χω Ἷ σοιγαίων ἔθδαυμα- 

τούργή, ἥα ὕτὰν ὁ ἀτίελος ζωτα ἐργαίζηται, μηδεὶς ἥμων [ἰαοητοτέρων ὠκείνῳ λογέζη- 
ται δνλα τῷδ" ὑχιτάξομτι. ἔσισεν δ ὠγίε Δλϑό πολέμων, ἔφησε χρη ̓χαλαζα" ἀμέιλε τὰ 

40 “ερ τότοκα ἀγίε λος, ὀϑένλε χαὶ χαταιγές δολαίῆης ῷ δῆμον ὡπὸρμζᾳ. ὙΡΡ απὸ 

τῶν τοίγωων θ,χσοίτει τῷ φιλανϑεύπῳ Θεῷ. τὰ ὄρη δὶ ᾿ πλύτες ῷ βομωυοί' ξύλα Ἀ4ρ- 

πυφόροι χρὴ ᾿ παστοι κέδροι " χὰ ἱ ϑνεία καὶ ἡ πϑύζο τὸ Κίηνη ἑρπετὰ αἱ σπετειναν πῇρωπί, 

ὅρϑι πώς τοῖς α; ἡφοτέρ9ις μῶλον ἐμφιλογωρει, ἐσ χὺ γαΐπτως κ᾿ βοιωοῖς κα "ὦ ϑηδίορ, 

ἰιγιοῖ, [ΟΠ,. 1, Οερρε ν᾽ ἐρπε-: 
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ὅ94 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΉΝΕΙΑ 
ἑρπετοῖς ἡ ξύλοις αχαρποις. πὶ ὃ χαρποφόρῳ αὐτῦϑεν δηλῶν ἔχει ̓  χρείδλυ,ϑασερ 

χαὶ τὰ ὑπῆϊα πεδία καὶ τὸ ἥμερφι ζαΐα᾽ τὰ ὃ ϑηοία καὶ τὸ ἑρττετοὶ καὶ τὰ ὄρη χαὶ τὰ ἄχαρο 
“τε δίγδρα ποίδν αὐύει γοθαν, φησί »πολλίω δῖχυ, καὶ σφόδρα τίω ζωίω (έχουν. 

σῶν τίου ἡμετέραν. χαὶ γδὸ πσϑὲς οἰκοδομίας δρη τὸ βοιωυοὶ χαὶ ξύλᾳ ἄκαρπα σφῶδγα 
ἡμῖν ἐχτιπήδεια, χαὶ Εἰ μή τύτων ὠπελαύομϑμ, οὐδὲν ὠκώλυε αἱ σφϑείρεεϑαι τὸ γέ- 5 
γος τὸ ἡμέτερον. ὥσπερ ὄξω Ὠπιδεό θα “ἡ Μήμέρων γωοίων Εἷς τὸ τρέφεοϑαι, ὅτω δὲ- 
ἐᾶθα καὶ δ᾽ αἰκαίρπων ξύλων χαὶ λίθων Εἰς τὸ ζῳς οἰκίας οἰκοδὺμεῖν χαὶ μυνοΐα, ἕτεραι 
εὐτεύθεν κατασκθυάζει. δλ (δ ύφεις, φησὶ, χαὶ ὦ σχϑρπίοι ἡ (ἢ δράρωντες ὁ ὦ 

λέοντες, ( γρήσιμον Εἰσαίγϑυσιν Εἰς ({ὴ βίον, ὃ αὐτῶν Ὁ κέρδυς; πολὺ ἢ ἄφατω, 
ἂ Ῥλ)υμόρων οὐκ ἔλοῆον. ὀκεῖνα δᾺ )Ὲ  'οϑς τίω πῷ σώματος χρείαν ὄφιν ξχυτή.. τὸ 
δεια" ζαῦτα δὲ σοι ᾧ φόξον ἐχυτειχάζει, ὶ σωφφονεὶνγχο νοισκάνάξαι, ὶ ἐγαγώνιον ποιῶ, 
ᾧ λυαμιμνήσκᾳ σε τὴς ον ῷ, ὐθαδείσῳ τῷ ασοόπατορος αἰ οδδτίας, καὶ δείκψυσιν ὅσων 
κακϑὺ αἰτία ἡ τοῇθϑακοή. ὃ γὸ τοιαῦζῳ ἐώ «ποὶ τότε ϑηρία, φοξεροὶ ᾧ φθυκίᾳ ῷ 

δὐ,ϑούπτῳ, δλλαὶ ̓ ϑαοσὼ χαὶ χειρρήιϑη. ἤγαγε γϑεοῶ αὐταὶ πσοὺς (ὃ Αδαὶμι ὁ Θεὺς, 
ἃ αὐτὸς ἐπέθηκεν ἀδοῖς ζῳ ὀνόματω. ὀύφις τῇ γοωναρκὶ τ συλέγε), ὶ Οὐρο ὐἰποπη- τ 
δα να. ΡΤ ἢ χερεξαίϑη κἡὶ ο»τολὴ, ἃ ὁ Θεὸς πϑρηκούεϑη, ἠχρωτηθλαίεϑη ζ τῆς 

τιμῆς. ὅτὸμ τοίνιωυ ἴδηις λέοντοι, στὸμ ἴδοις ὀφιν, αϑα μι ( σχϑυ Μ'διηγημώτων, χα 
μικρα σοι γρέξει ζωῶτα φιλοσοφίας αὐπεήλεσιν. ὀϑαμιμλνήσκϑυ ὃ αὶ τῷ Διανιήλ,πο, 
Ἄχ “αο)ς τίω πα λοιϑὼ ἐπόνηλθεν εἰκόνα, ϑύκοιτοιφοϑνητα ζῶ αὐτῷ ζῳ φοζεροὶ ϑη- 

οἰα, ὠασερ ὁ Παύλῳ ἡ ἔχις, καὶ ὁ μειχρ κὰν ον τόῦϑεν καρττωση απουδέως χαὶ Ὀγημέλειθμ 16 

υχν. κῷ τότων 5 ἡ ἐτέρωνεν 61 )υνμαώσαι τῷὸ Θεού τίω οἰμογομίδμ τω ἐπ᾽ αὑ.. 

τοῖς καὶ τίω ὀζάτοαλξν. ποίδν Ὁ Ζωύτίωυ νδτι ὸ τύτοις αφώρασι χωρία αἰπτῳχισμέα ἢ 

πόλεων, Τα κ ἐρημίας, ὶ ὕτω Φοξεροἱ ὀγσου σρκ ἐβιφιλθχωρέϊ ταῖς πόλεσιν Οὐδ κατα - 
“έχει (ἄν ἐγδὸν οἰκϑιζᾷς, δνλὰ φέργε! ὁ ἀγαπὰ τίω ἔρημον, ὀύωϑεν τῷ Θεῤεῦς 
ἀὐζοις συγκληρωσαντος, ὁ πον ὅχιτήδειον ἔχεν κα κλῦρϑν Δ] οίτης. ὁτὸμ )}} σύ χα 15 
ϑεύδαις, τότε ὠκᾶνα, τίω ἔρημον ἔπτισιν. περ ὼ δλλώχοῦ δείκψυσιν ὁ πο ήτης ὅτω 

λέγων Ἐϑου σχότος, καὶ ἐΐῥετο νὐξ᾿ ὧν αὐτῇ διελεύσοντει πϑϑζᾳ τὰ ϑηοία τῷ δρυμού, 

Εἶδες οἷς ἡνωῶ νϑμει σοι τὴς ὍὭἴολὴς τὰ ἴψη, Εἰ ἢ ἠκρωτηρμασμένω, δνλν ὅμως ἔχον-- 
ζ ὠνιγμα τὴς παλαιᾶς ἡιμῆς! ὥασερ γδγ δούλα, ὅτως ἀσσῴκιςαι ἡ τῶ χϑῃρῷ 
τῳ Ὅπῳ. κἀν μή σὺ τούτοις ἐπέλθης, αὑτὰ ςέκ ἔπεισιν, δλλ᾽ εἰνδιαιτῶται, τας ἐρή-- 30 
μοις. Ε5 αϑυμεῖς ᾧ ϑυογερανειφτίνος νεχεν γέχϑνε γηοία, σφόδρα λυοηταψνεις "ὃ 
σύ ταὶ  σείυχῳῃ καλαῖς οἰκϑνομκήσῃς, ΩΝ, ἐἰὐντεῦϑον βλαθήσῃ" οἱ ἢ πσὸϑηθίων δία 

χη βλάθδυ, οὐνόησον ὅτι χαὶ το Ρ αὐ, ϑοϑπτν πολλάκις χαλεπωτέραν ἐδέξω. ἔς! δ) 
ἡ ϑηρίν αὐ ϑοῦπος χαλεπτώτερος. τὸ (δ γὃ πυοφαήϊ τίωὺ ϑηολωδὶδν ἔχει, ὧν 

κρύγῆει τίω “πογηθίαν ξ, τὴς Ἐχιπεικείας πυρόσωπείῳ, ὅϑεν ὴ πολλα «ἐς β)δυσφύλακ- 32 

Ὄς. δλλ᾽ ἐδ νήφης, ὅτε ϑηρίον,δυτε ἀν, 3.69 πὸς σε δεινὸν τί ἐργασεται,λαὶ ἡ τὰ αἰγ- 

τα ὠφελήσει. Καὶ τί λέγω ϑησίον χαὶ ἀν, ϑοφπος, σπαυτε καὶ αὑτὸς ὁ αἰ ϑθολος ὐ μόνον 
οΥονν ἔόλαψε (ὃ Ἰώς, δολὰ ᾧ μυοίων ζεφόψων αὐτῷ γέλονεν ἀφορμή; πἰλέγω. ὦ, 
ϑηράον καὶ αὐ, ϑοφ πον, ὁ πουγε ἡ αὐ πῦὸ Τ οὖ σοῤκειμδέων φοιχείων, ἐδ μ βαϑυ μυήσῃς, πλῷ “ἢ 
χαλεπώτεροι πείσῃ, ὯΙ τἰσυὸ λῇς ̓  φλέγματος, δ ἀμετρία τινὶ πίω τάτων πλε- 49 
ογεξίδν «ἰβεΐδης ϑὅτω πϑμταγϑϑωνηφαύσης χρεία δχρινοίας. δλ ὡαϑρ ράϑυμϑδι μγί- 

φ'ζω εἰντεύθεν χ' ασοςήσῃ β λαίοίωυ, ὅτω νήφων ἡ ἐγρηχϑρὼς νὶ τίωὐ τυχούσων καρπωσῃ 
σαλινὠφέλειν. ὦ δ πὸ (πὶ τὴ σῃι κεῖται γνω μιν ὅπερ δξωυ 581 χιὼν ον πὸνη, 

1 
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ἣν πὸρ . δ πεῦκα, τοὶ Ἂ ὧ Φ αἱ σωμμαιτι Φλέγμα χαὶ αἶμα ὼ λολή᾽ ὦ δὲὶ κζ' αἰδλφου 

λόγου τα οἰκονομεῖν, ὡς καρπεῦοϑαί φ, Ὁ αὐὐὖμο ὀφελϑς, δρλα μὴ βλάπῆεοϑαι. 

ὺ ὑὰ λέγω αὐδὰ τῷ σώματος, σπουνς ἡ) Ἢ ἡψυχοῖ ἔχει φγὰ, α; ἅπερ ἐὸῳ ἀφῇς Εἰς αἀμετοί- 

Ἢ ὀξολϑεϊ,οσήματοι δ τυ, ολαζόμδμα διβοηϑήμαται; κα ἡ γὴ ὁ ϑυμὸς, οὐ δὲ Εἰς δέον 
ἣ χεσν»γεγϑνέ σοι Φαῤμαχϑι σωτηρλαφ᾽ ῤ ὃ αἰμέτρως, γένει αἰπωλείας «ἰ πσοθϑαεσιςὐ 

"  ὑληλυμία Μ᾿ μέτρου Ἂ ᾿ οἰκονομαμϑύη, πατέρρ σὺ ποιᾷ (ὦ "ὃ Εἰς παυδοτενίαν 

γ479ν: γξησιμορ) ἀἰφιενδνη ὃ, Εἰς πορνείδν ἫΣ μιηφίαν σὲ καιταῤαῦλει πολλάκις. 
δὴ τὰ ξάγματα αἰτιωῖ, ὡλὰ πϑυτοι χοῦ τέων ἕω γνωμέων. δὼ "γὃ Τύτις ὑμολῆφ, 

ᾧ αἰσυὺ ̓ σεἰυτοῦ βλαθήσῃ, χαὶ “ἰπῦο πὸ οἰκεῖν σώμιατος Ὡπολῆ᾽ ἀν. ὃ της ἰῦχα 

το μδδ", Ὁ σοὶ κι αὺὸ Τὴ δαιμόνων σεοὶὲ “πο τὰ Δ αθόλου, μι τε ν αυῦ ϑηράων πείσῃ 

ἡ, διινὸν καὶ ἡ ἀηδὲς. 11 Βασιλεῖς τὴς  γησὴ “σύρτες λαοί. ἄλλος Πόυτα φὺ- 

λά. Αρᾳντερ κα Χ πόρτες κριταὶ. γῆ 1» ἹΝεανίσχϑι χαὶ πἴρλύοι. Αλ- 

λορ Ἐχλοκτοί. Πεσξύτερφι (Τ᾿ νεωτέρων. Αἴλλος, Μετὰ νέων. 
Αἰνεσοίτωσαν τὸ } ὄνομα Κυρά. Πάλι ὁ ἔτορον οὐ ύ)ο χυφ. πϑριοίας 

15 εἷς, δὴν Φρόντων. οὐ Παῦλος οὖ τὶ “οὸς Ῥωμαίοις ζίϑησι μῷ πολλῆς τὴς σύγ- 
ἔσεως, δεικψις ὅτι τὴς τῷ Θεοῦ σοφίας ἔρον πὴ εἰς αβηνίβε: τα Εἰς ΞΡ χορδύαφ 

τόδε ὦ πὸβ ἀζματαξαι. Θεοῦ γὸ δικονὸρ ὅ61 σοι Εἰς Ὁ αἰγαϑον. αὖ ἢ τῦτο ἀνέλῃ, Φ 

πὸ οἱ [χέται. Ει Ὁ γι ὀντῶν Ξρχόντων χαὶ ᾿ πολλῶν εἰν ἀὐζῖς διεεφλαρμδμων, τοσαύτη 

τὸ τ ιϑάγματύς δφηγὴ χϑεία, ὡς ἡ χαχῶς δῥακεινδμων. πολλίω γίνεεϑαι τίω ὠφέλᾳ- 

20 δι, εὐνόησον Εἰχαλώς μετεχείοιξον Φφέρχας ἐγχαειζὸ αϑροι, πόσης ὠ ῶ νος 

εἰπήλαυσεν δὐημεφίας. λα υδὺ τυητῶσαι οἱ Φρχαξ, του Θεοῦ γέχϑνεν ἐργϑν᾽ δ 
ἢ πονηροὺς ἔχί ὅτο ἄπεϑαι, καὶ ὁ μυ! Εἰς δέον αὐταὶς κεχφύεϑαι τη Ομ ἀν,ϑοϑπτων πο- 
νηρίας. λέγή τοίνιω" ᾿ ὁ αὐτῷ τῇ βασιλέας ἐΐ), ὀ αν τό νλκασας ἐῇ), δεῖ μεγά-: 
λᾶς ἀν ,θρλσίας αναφέρειν τῳ Θεῷ.τῆς γὸ ϑύταξίας τὴς ὧ αὐγ,ϑοσπων ̓ ἔλημδηύμενορ, 

25 ᾧ τῷ ἰω ̓,ϑηδάων ἀλογωτερον ΑΝ, κείεϑαι ὮΝ πολλοὺς, ὥασερ ἑωοχεὶλῳ ἡ κυξερνη-- 

Ἰρνέωῳ ζικὴν, ὅ τως Ὥρας Ἂ βασιλείας ἐ ἐξϑοίσατο, καν αὐχῶν τοίνων ἠρθὐςαρίτει τῷ "Θῴ, 

᾿ δτὶ ἐλαξες ἀφορμάυ ὑσαύτης Ἰχιμδιρίαρ᾽ καὶ 2} ϑνος, πάλι βἰχαείσει,δτι ἔχεις 

μίσν κα αὶ τὸ ν θδεημδιρύρϑιον, ἡ κ) οὐκ  αἰφιέντοι σε κα ἘῊ πορβα Ὀχιθυλεύροϑαι. ἢ καν Εἰς 

γ δοις ἔλϑης ̓ κῷ γέος ἧς, ἐυχαοίςει. τοῦτο γ μάλιφα, ΟΣ, πϑύτον 0 ψαλμὸς οδτ 

ἴδω 40 κατοισκέυαζζει, ὁτ| δὲ! ἴλύαβο ἀπόρτων αἰνᾷν αὐτο, κἀν αὐχῶν ἡ, καν ν τού λαοῦ ἧς. δϑ 

ἐ πού λῶν, ὦ πόϑτες Εἶπε λροί. κάννέος, φησὶν, ἧς, καν γογμξρυκῶς, καὶ γιυυὴ 

καν αἰγήρ. Οτ ὑψωϑη Ὁ ὅνο μα ἀνιμ μόνου. ἄγος, Οτὶ ἐαὐϑέχον. 
13 Η ἐξομολόγησις ἀντ ἐχὶ γῆς ὁ θραινοῦ. 

ἄλλος, Και ἢ ὕμνος εἰντυ Καὶ ὑψώσει χέρας λαῦ αὐ. 14 Ὑμιυος πᾶσι χοῖς 6“ 

45 σίοις αὐτῷ; ζοις υἱοῖς Ἰσροιὶλ, λαῷ ἐγ! ζοτι αὐτῷ, 
Ο5 λόγει,τοιούτον ἔφην ἐδειξα αϑρ ἡ Ὡοὸ Ὑ ὁρωμδύων αἰπόμτων τ Υ κηδεμονίλων 

Ὑ δέξου, μμεγαλώσιεύην δὲῖ ἢ αὐτ' αἰνᾷν αὶ ὅρα ζαῦτα μόνον, ὁγα ὀτύσων εἰς "ὃ ) ὃ 
ἃ φρὸ τούτων, ̓  τῦτων ἀγῶ, συϊκεκλαρω,) αὐτῳ ὃ ὑνος καὶ ὌΝ ᾿ δῦξα τὸ ἡ παρ οοὲ πόμτων 

θ᾽σριτία, Φ 3, ἀντ Γ μνα, “δός δὐτιδζμσολίωυ δι οὐκὸ ὀγτῶν ϑεῶνᾳ Εἶπον. εἴ 
" 49 λϑάγων Ἰχὶ μείζονα ᾧ ῷ αἰχροιτίωι [ ὀνοιαν], παλιν Ὡπὸ τῆς γὴρ Ἰχὶ ῶ τὐφοινὸν αὑτὸν 

μεταιτίνϑησιν. ὡασερ᾽ δ ̓ ϑρχόλδρος Ὡσπὸ τῇ ὀρονῦ ποδὸς τίω γάῦ κατέζη, ὅτως πὸ 
ἐὐλόῖη “ ΝἸΜορωρλύων ἀπόύτων Δία γή πάλιν αὑτὸν τῇ "ᾧ ὁ ἀφρὸν, λέγων" ἡ ᾿ ὄξομο- 
Νὰ ὑρ, λόγησις «ὐτν ἐχὶ γῆς Ὄ ὁ ὀρανού" γυτές!ν, Εἰς Ὁ αἱ αἴω δυωάμεις αἱ αρίτοι Ω νοερᾳὶ " 

Ομ γίοιῖ, τομλ, 1. αρδδ 3 “παιφονταῇ 

Ὀ)ωγιδ,, 
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φοῦ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 

παύονται 8) ),αραςούσαι ἢ ἀϑυμνούσαι, ὅμως ὁ ζρσῦτος καὶ τηλικϑότος Θεὸς κατηξίωσφ ἐδμς 
Ἀσιὸν αὐτὶ ὦ ἡμιᾶς ὀνομιαῖσαι, τὸ Οὔκ ὀνομιούσοι μόνον, διλαὶ ἢὶ ἐππῶραι ἢ ὑψῶσοι. δ. πὸ εμν 
χαὶ ἐπήγαγο, καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ τ, ζαύτη πάλιν αὐςἄν' ἐχιασώμϑμος γος 
μείξογα το 3εροιπείδν,καὶ δεικνεξ ὅτι δ τὴς ΤΩΡ αὐ δὲ δεόμϑμος ϑεραπείας( στ αἷς ὃ, 
ὁ Φύσει συγκεκληρωμϑῥην ἔχων τέων δύξαν καὶ τοσοιύτίωυ κ]ίσιν «(πσοτετα μένω; )δυλαὶ ς 

δὲ ἀχαϑότητα μόγέω φκειώσα"» αὐτξν, ἑαυτῳ, καὶ αὐἰδεφόμεὶς ἐποίησε ὦ λαμασοϑι 
Ἢ πϑρταχοῦ τῆς οἰκαμδῥης. ὁ τῷ» δῶ ὁ δηλων ἐλελμ ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις τ τοῖς 
ἡοῖς Ἰσραὴλ, λαῷ ἐγδζοντι αὐτῷ. ἵνα ὃ μή ζωτη πάλιν βαϑυμοτέρας ποιήσῃ ᾧ ὑπ. 

φωτέροις τῷ λέγήν, ὁ λαὸς ἀυτοῖ ὁ τύ τῳ μόνῳ ϑαῤῥοιώῶτες τῆς κτ' ψυγέω αἰμελώσι 
τῆς Φρετής, Εἰπων, ὕμνος πεῖσιν, ἐχ ἑπλωῖς Εἶπε τοῖς δω,ϑοοΐποις, δλλαὶ τοῖς ὁσίοις 19 
ἀὐτ. ᾧ πάλιν Εἰπων τοῖς ὑοῖς Ἰσροηλ, πσδοσέϑηκε, λαῷ ἐγϊίξοντι «ἁὑτῷ, ἕτερος 

ἑρμζωυθυτὴς αὐτὶ τῷ ὕμνος, ἔπαμος ΕἾπεν. ὃ τοίνιωυ λέγει, τοιοῦτον ὅ21ν᾽ ἐαὴ ἦτε ὅσιοι, 
ἐλὺ ἐγϊίξητε αὐτῶ, πολλῆς ἰπολαύσεος δόξης. τὸ (αὶ γ  αὐτύ᾽ πόυζαᾳ " Αἱ αρχη ὅν, χιΐπιω 
ὕτω πλυτοιῶτος ἡ ̓σαύτίω δόξον ἔ θντος' δῖ ὃ καὶ ταῦ πορΉ μδμ λοιπὸν αἀκολυϑεῖ, 

ἡὶ πολλῆς ϑπολαύσομϑν αὶ ἡμεῖς τὰς αὐἰδεφδνείας, ὙΣΡΙΤΙ χαὶ Φιλοιν,ϑοφπία τῷ τ 
Κυρίου ἡ δῇ Ἰησῷ Χοιτού, ᾧ ἡ δύξα καὶ ὦ χρατος, Εἰς (ἂν ἀἰαίνας δΜ' αἰώνων. Αμίω, 

εκ ἀμίωι 

ψάγα, μμθ.. τ ΑΣΑΤῈ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΑΣΜΑ ΚΑΙ͂ΝΟΝ. 

εἡ Ατοὶ Δ ὀϑαγωγδω, Ὁ τῆς χαϊνὴς Δ. ϑύκης ἀἶσμα χαννὸν ΕἼρη7). 19 
Ἐτ ἡ πλύτα γΔ} τότε γέλϑνε χαμνα  Δ[ 9, ϑήχη ̓Διαιϑήσομα ὑμῖν δᾷμ- 
ἘΝ ϑήκζω, Φησί, χαηνζεύ. κ] σις" ἘΠ᾿ ἂς ἐν Χοις-ῷ, φησι, χαηνὴ κῇ- 

ἡ σίς. ὀνιϑεφπος Απικδυσαιμδιοί, φησι, ῷ παλο ἰὸν δ,369- 

ἐν) πον,ὼ οὐδυσαίμϑμοι (δ) νέον “δ αϑαχαινούμδνον Εἰς Ὀχίγνωσιν χατ᾽ 

Εἰκόνα τῷ κίϊσαντος αὐτὸν." ϑζρᾳ τέων χαινω τοίνεωυ ζωζω, χαὶ τὰ 15 »»δὲῆη 

αἴλα πϑυζᾳ, Δα. ϑήκη χανὴ λέτται, ὶ ἔσμα καινὸν ὃ ζώτης ἄϑειν γι ὁ προλφήτης ( μὴ | 
πσοϑτεέπει. κτ' 3 ἱξοοίθν, ο ἔλὶ γίχαις, ὁ Πλὶ καιτοργώ μασιν, ὃ ἔχὶ (ξ παίοις ἔμελλον μάγνιν 

ἄδὲν λάμιασοϑν χαὶ δχίσημον. Η ἄνεσις ἀὐτὸ ἐν ὠκκλησίᾳ, ὁσίων. νέμτε, χρὴ 
ι Οἱῶς ὡς το δ] ῥημάτων τίω ὁζρὲ τῷ βίν καὶ ΨΜέργων βὐτσρατίαν ἔχιξηατῷ, ὃ ἱρεω 

τύτος Εἰς (δ χοοῦν ἀγή “Ἢ ὑμνοιώτων Ἐ, αγῈ}6 Σοκεῖὸ δζ ρημάτων β)γαραφεῖν 30 "οἢ 
" ΟΞ ΚΨΙ ,.»" ] ᾽ ᾿ ! .« ») " »» ε μόνον, ἀν μιῦ καὶ ἡ δζρὺ τὴς πορῴξεως “διρετὴ συμίδαίνη. ἡ αἴνεσις αὐ ( ὧν ὠκκλησία ὁ- 

σίων. καὶ ὅτερϑν ἀν ῦϑα παρδύῦει. δείκψυσι Ὁ» δὶ ὁμοῦ, ἃ μ᾽ συμφωνίας πάσης 

δὲ (ις θυφημίας λμαιφέρειν. ὠκκλησία ὃ συξήματος ἢ (μμυόδες δὴν ἄομᾳ. 
2« Εὐφρανϑήτω Ἰσρκὴλ Ἐχὶ τῶ ποιήσαντι αὑτὸν. 

ἴΠ69 τῶν ἰδϑικών θὐεργεσιών ζζϑησι τέων καϑολικζωυ͵ μονονειχὶ τῷ, δ ὧν ἐπήγαγε,πα- 35 
φαπον λέγων, θ χαρίφει τω Θεῷ, ὅτι σύν ὄντ σε ῆδηγαγε ἢ ψυχδω ονέπνδυσεν. ὁ 
μεικρὸν Δ} ἡ τῶτο θὐερτεσίας μέρος. εν ζωῦϑα, κὶ ὶ πλέον “ι δείκνυσιν. καὶ δ᾽ ἑπλώς 
τίω δυημωργίλν, δλλα τίω οἰκειότητα ἐμφαίνει τω ὅτως Εἰ πεῖν᾽ καὶ δ) γϑρφεῖν Ὡνα- 
καλευεῖ), ἐχ, τί ἐποίησεν αὐτὸν, ὄνον ὅτι Νὴ οἰκεῖον λϑβιόν. ὁρῴς πῶς ἐγών αὐτὸν ᾧ, Θεῷ ἡ 

(μυαϊτῆων, ὑχ πλώς δ .σραςεῖν βύλεται, δλλαὶ μ᾽ ἡδονῆς, μ᾽ θὐφροσιώης, χαὶ 49 

δζαϑερμαινόνϑμον Τὶ ὀζμνοιαν εζωῶτα Ν᾽ πόιύτοι ὀχ Ἔ ὀὐφρανϑήτω ἡγίξαν». Τὶ ϑῴϑεσιν 
"ὦ ΦΣΙ ̓  δύλαρα φοιεστος, ἥα, ὠκκαΐηται ῷ πύϑῳ,ψἡα. δαε[είρηται ῷ Φίλτεῳ,να, ὅλος α- 

γαχέηται ζῇ ὑμνυυϑέῳ Θεῷ' καϑοί τῷ καὶ δια χοῦ ὃ αὐτὸ δυλώδ ἔλεγεν, Ον τρόπον Ἐὰλτο 
ποϑοὶ 

αζσὶ 
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ποθεῖ ἡ ἔλαφος ἘλῚ (αὶ πηγαὶς ἢ ὑδάτων, ὕτως ἔχτποϑεῖ καὶ ψυγι μιν πσοϑς σέ, ὁ Θεύρ' 
ἡ πάλιν,ἐδέψησεν ἡ ψυχή μϑ σϑϑς 1 Θεὸν, ἰοω Θϑν, ̓  ζώντα' ὁ πάλιν, ἐδι ψησέ σε ἡ 

ψυα ΑΒ ποσαστὰ αἷς σοι ἡ σείρξ μισ,οὖν ὙΝ ἐρήμῳ καὶ ἀδάτῳ ᾧ αὐύδρῳ ὅπερ ἕτερος ἐρ- 
μηνυτής ὡς εἰν γῇ δυψαίδι, εἶπτειβυλόμϑμος γὺ Ὁ ὅζρϑεσιν ὃ ἑαυ αὐδᾳ τῆ σαι {ψυχῆς κα 

5 (ὃ πῦθον, γῇ αὐ ορθαλλει διψάδι, ἐλοίφῳ ϑυψωσμ.  δζρὸ ρημῆ» 5. πταίλιν τὸν αυτὸν 
πίθον ἐνδείκνυται λέγων, πότε ἥξω καὶ ἐφΦιϑήσο μαι ζῷ ασοϑσώττῳ τῷ Θεοδ᾽; τοιαῦται γὸ 
αἱ ΟΜ αὐγίων ψυχαὶ, ὠασερ αὶ ἡ ΠΙαύλου φενώζυσει ἐποίει τῇ δι ήσει “ὃ ἐντεῦθεν εἰπο-- 
δι μίας. ὀ Καὶ οὶ Σιων ἀγαλλιάοϑωσαν ζχὶ ᾧ βασιλᾷ αὐ. 

Ορᾷς ὅτι τούτο, δπερ ἔφϑιω Εὐπων, εὐζιῦϑα ἰνίῆσται, τἰω οἰκείωσιν, Ὁ ὅξαϊρε-. 

ἴ9 γον ἐστ ἢ λαόν: δζρὶ δὴ τοῦτο ᾧ ἐπήγαγε ὃ, Ἐχὶ φ βασιλᾷ αὐ δ᾽, τούτο δηλών, καὶ 
ὃ δὲ κῦὶ τὸν τὴς δημιαργίας λόγϑν μόνον μι βασιλευῤ, δλλα καὶ Κτ' τὸν τῆς οἰκειώσιως. 

3. Αἰνεσοώτωσων τὸ ὄνομα εἰντο ἐν χορῷ. ὅξαᾳ πάλιν ζωτίω τίω συμι- 
᾿Φωνίθν “ἱ φλοίμπουσαν. δ "Ὁ τῦτο χορϑὶ, ἵνα κοινῇ πόρτες ἡ ὁμοθυμαδὸν αγαφέ- 

ρῶσι (ρα θύφημίας. τίξ»» ἡ Παῦλος δηλοῖ λέγων, Μηκαταλιμπόμοντες τίω ἔχισυγ- 
19 αγωγά ἑαυτῶν. ὶ αὑτὴ ἢ ἡ θύχὴ τῷτο αἰνίῆεται πσῦτοῦ χϑιοῦ πταύτων αγαφερφμδῥη᾽ 

πατορ ἡ μδμ᾽ ον τοῖς ἐροινοῖς᾽ καὶ, ἄφες ἡμῖινζᾳ ὀφειλήματα ἡμϑμ ὁ μὴ Εἰἰσενέβοῃς ἡ- 
μᾶς Εἰς πειρρισμκύγ' ὦ, ῥύσαι ἡμᾶς Ὡσὸ τὸ πονηρϑὺ, » πληϑωυτιχῶ ὀνόματι ἘΠῚ έν: 

χφρυϑϑοις. ὅτω καὶ τὸ παλαιὸν ἐπταιδούοντο κα; συμφωνίας ψάλλει καὶ δεν ῷ Θεῷ, 

πϑρμταχόϑεν Εἰς αγαπω ἀλειφόμϑμοι κὸ ὁμόνοιαν. 

20 Ἐντυμπόμῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν ἀὑτῳ. Τυὸὲς ὥ' καὶ τότων ἣν ὁρ- 
γόμων τὸν λόρον κτ αἰανγω γάὼ ὠκλαιμξλμοντες λέχϑυσιν᾽ δι τὸ ὦ τύβιπόρον, τω 
γέκρωσιν τῆς (ρκὸς ἡμδ ἐχιζητφ' τὸ ἢ ψαλτήρλον, τὸ τασοϑς τὸν ἐραγὸν βλέπειν. καὶ 

δ ὀύωϑεν τὸ ὀργῶψον τϑτο γινφται κοὐτωϑεν,ὥασερ ἡ κιϑώρᾳ. ἐγώ ἢ ὠκῷο ἐν Εἴποι- 

μι, ὅτι τὸ παλαιὸν τως ἔχϑντο δζρ ΔἿΜ ὀργόμων τ ύίτων, δζρῳ τίω παχύτητα τὴ ΩΓ ανοίς- 
85 ας αὐ, ᾧ τὸ αὐτι ἀπεασαιϑαι διὸ τῶν Εἰδώλων. ὥασερ δίχυ ζᾷς ϑυσίας (εγώ. 

ρῆσεν, ὅτω ἢ ζωῶτα ἐπέτρεψι, συγχαταῦζαίνων αὖ τῶν τῇ αἰοϑενεία. ἀἰπομτε τοίνω «ἰ»- 
ζωῦϑα τὸ (θ᾽ ἡδόνὴς δεν" τῦτο γῈΡ ὅ81 τὸ, αὐνεσοίύτω σαν τὸ δγομ(φ, αστῷ ον χορῷ, Ὁ με-- 
χα συμφωνίας, Ὁ ΓΟ βίν καϑαρου. εἶτα πταΐλιν εἰς συλείονα παφοϑυμίδν αὐτὸς διείεί.. 

ρῶν, λέγει ἢ τοδύμνγεμδμου τέω ἔιωυοιαν τἰωυ αἷξι ὠδούς, ἐπ᾿ατει γ᾽ 
39 4 Οἷ θύδυοκεῖ Κύρμος οὖ τῷ λαῷ αὐτῷ! Τί ζώτης ἴσον ϑμοιτ᾽ δρ τῆς ἐυ-- 

ἡμερίας, στὸν ὁ Θεὸς ἵλεως ἢ; Καὶ ὑψώσει ωραξὶς ἐὺ σωτηρία. 
Οὐχ πάλι πῶς καὶ τὰ τῷ Θεοῦ τἰ ϑησι,ὺ τα τῶν ἀγ,ϑοῦπων. ὥασερ δίζυ λύω τάω 

ἐυχσρατῖθν γῇ αὐτῶν αἰπταμτῶν ἢ τα τῷ Θεοῦ εἰσῆγε λέγων, δι ἐυδοκεῖ Κύρλος ἐν τῶ 
λαῷ ἀὐτῶ" ϑτω χαὶ ἐνζιϑα πάλιν ἐπαελόνϑμος τὰ χρϑδοὶ τοῦ Θεού, ἀἰπευτεῖ ὸ τὰ 

35 αὐ, δ, ϑοάπων λέγων, καὶ ὑψωσειωρᾳεῖς οὖν σωτηρίᾳ. Ὁ ΚΖ γὺ ὑψῶσαν, τοὐ Θεοῦ" 
τὸ δ ὡρᾷον ἔὮ), ΟΜ λὐ ϑεύπων."ὶ γὸ Ὁ Ὁ τὰ οὐδὰ τῷ Θεοὶ ἐὰῤ μὴ (ῷ ὐδαὰ αὐ ϑεϑί- 
πων" ἀσθϑηγήσηται. ἡ ϑρφ τῆς δωρεάς ὧ μέγεθος. θκ Εἶπε, σώσει απλώως, δλλ ὑψώ.. 

σε! οὖν ϑωτηρία,  τοτέςιν, Οὔ ἀπαλλάξει ὟΜ δεινων μόνον, δλλαὰὶ αὶ αἰϑεβλέσῆοις ποι-- 
ἥσει ἡ αἰδεφανῴς, κ( τῆς σωτηρίας ἢ τίω δυξὸν ὠδὶς πρέχων. τού» )ϑεῶ ὸ Δ σσαα 

49 φών, ἐπήγαγε πάλιν λέγων ̓ 

5. Καυχίσονται ὅσιοι ον δόξῃ. σαι ἐκῇ ὡραῴς Ἐλχιζητεῖ, ὅτως ν- 
ζῦϑα ὁσίους. πϑωτωχού δ ὁ Θεὸς μ᾽ ϑαυμαίτων τὰ ἑαυ παάγτα ἔχιδείφυτω. ὥ- 
τως ἀὐδοιὶ ἀπήλλαϊξεν Αἰγύπῆσ, ὕὅτως ἐπλμήγαδμ ἰπὲ Βαδυλώγος, Οἕρ ἐὺ ̓  

βκῳ. .ζ. 

Ἑώὼ εἂ, 



ἔιλ.γ..7. 

οὐ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἘἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 

ἽΜ δενοῖν ἀπαλλαγῇ, ἀλλὰ χαὶ "ὦ τῷ ϑαυ ματι ἿΜ γυουϑμων λοαιμασεϑτέρρις ἀἥοις Χο 

ἐγασεέμϑμος. δέν 
Καὶ αἰγαλλιαίσονται ἔχ Δ κοι ὃμ' αὐ. Πολλίω δείκνυσι τίωω ἀδδειὸμ ὃς ἄνα 

ὧν ὅτας ἐπήγατε, πολλ ζω τέων αὔεσιν, πολλίω τίωυ βὐφρφσιωζω, πολλζωὼ τίω ἡδονίμ,. 
Φυτωϑ λέπει, ὦφξε Εἶδεναι αὐςᾶν", ὅτι Οὐκ οἰκείοις ὅσίλοις σν ες οἰκείᾳ διωαίμει, ἀλ- ξ 

λοὶ τῇ τῷ Θεοῦ ῥοπῇ τὸ πᾶν γἐφρνε" αὶ ὅτι ζαὐτίω Ὠχιασάοϑαι δεῖ δζῳ (απενοφρ»- 

σζωης ὺ φραότητος. ά Αἱ ὑψώσεις αὖ Θεο ὦ φ» τῷ. λάρυγίι αὐ, δα βομα 

Φαϊαι δίσομοις ω ταῖς Ις χερσὶν αὐτῶν᾽ 7 Τοῦ. ποιῆσαι ὀκϑίκησιν ο οὖν τοῖς ἐθγεσιν,ἐ- 

λέγοις ἐ ἐν τοῖς λαοῖς." Ἑνταύθα ῷ κ( λρρείας πόλεμον διδοῖ, ὅτι ἄδοντες 
Ὸ υμψοιῶτερ δυτώ «ξ εέσονται. ὑψώσεις γδζὺ ὑμνολογίας, ζω  ψαλριῳδιας, (ς δ)- ιὸ 

ϑοιτίας λέγει. δ͵ϑ ὁ ὅτερης ᾷς ὑψώσεις, υ ὑμνο λϑγίας Εἶπε. τῷ ποιῆσαι ὀκδίκησιν ὧ 
τοῖς ἐϑνέσιν, ἐλέγμμοις ἐν τοῖς λϑοῖς. ἀ ἴι τῦτο; ὅλην τὸν πάντα χρόνον χεστήσαντες 

ὠνείδγξον, ἐλέγξαι αὐςἂν δζῳ τῶν ἔργων ἐπαήφλε), ὁ ὁ δεῖξαι δ τῶν ἐν ἔργων αὐτῶν, ὁΤΙ 

ὄχ ἡ τῷ Θεοῦ αεϑένεια, λλ᾽ ̓ α αὐτῶν ον αὐεϑρτίαι ὁ ἔδωχαν αὐγοῖς χρατήσοι. τὸ γριω ὃ δὲ. 

κζω ἔδοσοιν ἱκαψζω,, ἔνϑυσε μόνον ὀφιλρίνιϑοθοπτος Θεὸς, αὶ ὰ αὐξάγμαται Εἰς ϑαυ- ες 

μαςίω ἤλϑε μεταζολζω. ὐ δ ϑφι τὴς νίκης τίου ̓αὐεβοολίω, ἐπατει Σ Χὸ λέγει" 

8 Τὸ δῆσαι ὥν βασιλῴς αὐδῇ ἐν πέδαις, (ὧν: ἐνδοξυς ὁ ἐν χειεφπέδαις σιδηραῖς. 

Εἶδες «ἰδιασιδν ἰοίύος; 5 ἰοὺ ἁ ἀπηλασοιν ἕν: πολεμίοις μόνον, ουδὲ αἰπωσαντο, 4)- 

λα δισμιωζᾳς λαζοντες ἐπόωῆλϑον, πᾶσιν Ἐχτδεικφυρϑμοι τῷ Θεοῦ τίω ἰχώω. 

Τού ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρίμα ἐπρκαῆον. 2 

Τί ὅθ, κρίμα ἐγφοαπῆων: ; φϑνερϑ, ὠμολϑγηρϑμοι, ὁ δυυναί ϑμον λήθη πραϑο- Ὁ 
να! ῷῳ τὸ “Θεοῦ τοιαῦτα" κ᾿) ῷ βμεγέλει τῶν  καιτορϑε μια τῶν, υ. τῇ τῆς λυ ματορ- 

γίας “βΟολῇ, Ε ίς παγτα ι ἀχριτείνεται τὸν χϑῶον. υΟιαύτη δῖωω ἔςα ιἡ νίκη, φησί (ἢ τοῖν 

οὗτον ὦ παρ, ἰ ὡς ἁπασιν τῇ δῆλον, ὅτω στιφές, καδοίπῃρ ἐ ὡ φήλῃ γεέχραμμῴον καὶ 
μηδέποτε δέξαλειφόμϑιον. Δηξα αὐτὴ 661 πᾶσι τοῖς ὁσί εἰς ἐν, 13 

Ποία αὑτὴ; τὸ νικῆσαι, μᾶλλον ὃ Ὁ ὦ νικῆσαι! ὡπλώς, αλλα κα ὅτω νικῆσαι, ΟΣ 

τῆς τῇ Θεοῦ συμμαχίας, ὄζόπτης αὐῶωϑεν ῥοπῆς. ὁρφι ὃ πο Ἄς ὁσίων μιέμψηταιρδιε- Ἐπὰν 

πίρων αὐεᾶν" Εἷς τίω τού βίε τὴς Ὄρετὴς Ἐχιμέλειδν. ἐμοὶ ὃ ) δυκεῖ, Ὁ ὐχὶ “πίω νίκην 

μόνον λέγ δόξαν, δλλα καὶ ὃ τὸν αἶνον, ἢ (ΩΣ μελῳδίας, κα " ὧν ὕμνοις, ποωδοων δ 

πταύτων, οἷι Θεὸν ἀγυμφοιώῦτες, μεγαιλίω ἑαυτοῖς ἀβ ιϑύασι δυξόμ,ὼ λοβιασο τέρας 10 
ἑχυ τᾶν: Ὀἰποφανοῦσι, χάΐειτι αὶ ᾿φιλανϑερπία ἢ ᾧ Κυριν ἡμϑμ]ησὸ Χοιςυύ, ᾧ ἡ δύζα 
ἡ ὦ χράτος, Εἰς (ἦν αἰεΐνας τῶν αἰώνων. Αμέω. 

Ψδμ. 91 ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΝ ΤΟΙ͂Σ ΑΓΙΟ 
οις αὐτι, Αὐλλος, Ἐν ῷ αἰ γίῳ αὐτῷ, Αἰλλος, Εν ῷ ἡγιασμένῳ ὠΐού, 9 

δ: Πεεὶ Τ Ῥ λαοῖς ω» ζώ}ε τὅτο λέπι, ΤΟΣ βίωυἁ αἰ γίου » ὺ ἀὐδρῶν 

Ι» αἰ γίων. ὅρϑι ὃ "ποῦ Φ βιολίον καπέκλεισε πάλι Εἰς εἰ φθεισίαν, 

»- παιδάδωνν ἡμᾶς 971 Ὅτ καὶ Ὡρχὴν ὸ τέλος δῇ δὲὶ αὶ ὁ τ Ἐαξαίμν 

ὦ ὸ Τὴ ρημῦῇ ΤᾺ γμδυ, δἰθ αι Παῦλος φησι Πάν ὁτί ἀν ποιῆτε οὐ 49 

ἜΝ λόγῳ χαὶ ἐ; γ60, πωτοτε δ. φεῖτε ᾧ Θεῷ καὶ πατοὶ δὲ αὖ- 

Ἄν τῷ. ὅτω καὶ τῆς ἐυχὴς "ὧδ δ πφϑοίμμον ἐντεῦθεν ἔχει τέων Ὁρ- 

» δ "ὃ ᾿Π λέγ, πατερ ἡμδν, δι ασραφοιώτων δρὴν Τὴ γυλμηνθῥαις δωρεαις, ᾧ πα- 

, "ἢ; 
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γαζ αὐ Δ] οἱ τῷ νόματος τῦτο δεικριώτων. ὁ) Εἰπὼ πατέρα, τίω ἐοϑεσίον ὠ- 
μολόγησεν᾽ 65 τίω ἰοϑασίδμ ὁμολογήσεις, τίω διχᾳηοσιωύζωυ, “' «γιασμὸν, τω οἰπο- 
λύτρωσιν, τίω ΔΨ μδοτημιάώτων ἄφεσιν, τῷ πγδίματος τίω γρρηγίον ἀγεκήρυξε. δεῖ 
“Ὁ (τω πόμτα πυολύπαρξαι, ὡςε τῆς υἐοϑεσίας ἡμᾶς ὅτως Σἰπολαύσου, κα! καιλέ- 

5 στ πατέρρι ὠξιωϑίωαι. ἐμοὶ ὃ ἕτερον δοκεῖ αἰιίἥεοϑαι λέγειν. ὃ δ οὐ τοῖς αἰγίοις αὖν-- 
ποῦ, τῦτο ἐς!, αἰ τοἰς αγίως αὐτο. ἐυγθρα ἅτε δίζυ ὅτι τοιαύτέωνυ πολιτείαν Εἰς Ὧν 

Θίον Εἰσήγωδν,") τους αὖγ,ϑοῴποις ἀγίέδους ἐποίησε. 89 τσόϑτερον εἰν τοῖς αἰ γίοις εἰχκὼν, 
π΄ ἐπήγαμ᾽ Αἰνφτε αὐτ' οὖ φερεώματι δωυαίμεως ἀὐτυὶ 

Ἐμιφαίνων ὁπερἐφϑέω Εἶπων. τῶτο γὰρ μᾶλλον τῳ Θεῷ αἰδεασουϑατον," ἐ- 

0 κῴρο κα γὺ ὀραινὸς δι (Ὁ αὐιϑοφπον γέχϑνεν, Οζι ὀύίϑοφπος δα (ὃ ὑρανο. ἕτερος ἢ 
δὐτὶ πῷ, ἐν φερεώμειτι, το! ἀκαϑαιρέτῳ ΕἾ πε᾿ καὶ ἄλλος, εἰν φερεω ματι κρ ῴτοις ἀὐτοὶ 
ὁ ἕτερον δέ μοι ϑυκεῖ αἰνίἥεοϑαι παλιν ὡς ἐν ᾧ πσοϑτέρῳ ψομῷ, ὡς γὺ κεῖ Εἶπεν, 
αἰνεῖτε αὑτὸν (ὦ) ἀτήελοι ἀντὶ ὅτω ἡὶ ἐνζιῦϑα, αἰνεῖτε αὐτὸν φερέώματι αντι, τατέ-- 
ς(ὦ ὀγτῷς ἐν φερεώμιατι ἀὐτΥ, (ὶ γὺ παύεται (ινεχῶς κοινωνους λαμοόμων τῆς (0.- 

1 φημίας ζῳς αἴω δχωάμωις. 2 Αἰνεῖτε αὑτὸν Κ᾿ Χὶ ταῖς δωωναςείαις ἀυτν. 

Αἴλλος, Δια Μ᾽ δυιυατειωῖν ἀντ Ο αὶ λέγει, τθην ἔτιν᾽ αἰνῶτε αὐτὸν ὅχρὶ ζας δυ-. 
ναφείας αὐ, δὶ Ὁ διωαμιν αὐϑιόχοὰ ϑαύματα αὑτοῦ δζρα τί ἰχου με δζρ πὸρ- 

τωγιῥχιδείκψυται, ΡὮ ὀϑω, δὰ κατω, ἊΨ χνῇ, Ἂμ ἰδέα, Μ καθ᾽ ἑκαφον, τῶν διηνεκῶς. 

Αἰνεῖτε αὐτὸν κῸ ζω πλῆθρς τὴς μεγαλωσεωύης, αὐτῷ. 

μαμγῆῃ 1 Καὶ πῶς τῷτο διώνατον, ὀῤτίῤῥοπον τὸ πλήθοις τὴς μεγαλωσιούης ἀρ ἀὐνον" «.. 

ναγαπίν; καὶ τῶτο λέγει,ψτι δύτίῤῥοπον, δ᾿ ἐσον", φησὶ, δυυνατὸν οὐ τείνειν, οὐνοαν ὃ 
πληθὺς τῆς μεγαλωσιώης ἀϑζρυ, τοιοῦτον ὡς ἐγχωρεῖ σοι Ῥω αφερε,ὶ δ Εἰκὸς τοιότῳ 
μεγάρῳ Θεῷ αὶ αἴθ᾽ αἰ ὠθζολης μεγαίλῳ λύα φέρειν ὕμνον ἐν, 9.69 πον ὄγται" ὁ γὺ ἀξιον 

υἣὸὺς ἀϑενεγκεῖν δυυύάται. (δὲς πόθον τυχὰς "Εἶδες ὠκχαιουϑμέω φζρμνοιὰν, βιαζο-- 
25 μϑρβίων,φιλονεικϑούσοιν ἢ τίω οἰκείαν αἀἰκϑένειλν ὑπρόξσαι ὁ ὀμαδζωῦαι λοιπτὸν τσδϑς 

αὑτὸν 1’ ὀφρινὸν, (ωδεδερμδῥζωω ῷ Θεῷ, ὀμακεινϑύζωυ αὐτω πολλῷ ῷ πόθῳ; 

3. Αἰνέτε αὐὖντὸν ον ἤχῳ σοϊλπιήος. Αλλος, Δί ἤγρυ κεροιτίνης. Αλλος, Δια 
γαϊξλοις ἡ λύροις. 4 Αἰνμόνφε αὐτὸν ἐν τυμπόμῳ αὶ χορῷ,αἰνῶτε αὑτὸν οὖν γρρδοῖς 

᾿ νὰ ὀργήῥῳ. Αλλος, Διαὶ φρδῶν ἡ χιθαίρας. 

4. ς΄ Αἰϊβῃ αὐτὸν ὧν κυμξαρις θυήχοις᾽ αἰνὰτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἰλῳλαγμού. 
Δλλορδιν κυμζξαλοις σημασίας. Πώσα πγοὴ -αἰνεσεύτω ᾧ Κύει. 

ἄλλος, βέναπνοή. Πλύζα λῥακινὰ τὰὼ φῃγανα,ὸ δὲ πλύτων τίας φλᾳδίβ ὁία- 
φέρεοϑ γδακελεύεται, δχριϑερ μιαίνων τέων δζρέγοιαν αὐ ὼ αὐεγεί ὧν, ὥασερ δίχυ 
ὧ Ινδαῦοι Δ! οἱ πϑύτων μ᾽ ὀργόϑων, ὅτως ἡμῖν κοὐ Ῥακελεύεται ὟΝ Μ με- 

35 λων ὀῤυμνὰν (() Θεὼ, δὲ ὀφϑαιλ μού, δχρὶ γλώῆης, δὲ αἰκοὴς ὸ ὀχρὰ χειρός. ὅπερ ὅδ 
αὶ ὁ Παύλος δηλοῖ λέγων, ΠΙαραιςήσωτε τὸ σώματα ὑμδμ ϑὔσίλν ζεΐσον, αἰ γίδιν,ἐυαί-- νς; 4, 
ρέφου ᾧ Θεῷ, τίω λογυοοὺ λῳτρείαν ὑμδῇν; αἱνᾷ γ } χαὶ ὀφθαλμὸς, το μυή αἰκόλᾳςα 
βλέπη" καὶ γλώηα, στὸν Ναλλη " οὗ αἰχοὴ, “τὸν μη δόχοται πονηροὶ ἀσμαζῳ, μηδὲ 

᾿ κατηγϑοίας τὸ πλησίον" καὶ δζνοια, στὸμ μι] δύλος ραϊτῆν, νλὰ ἀγάπίω βρύη" ἢ 

49 ποδὲς, ὅτὸμ μὴ (πὴ πονηαίδ πρέχωσιι, δον πε αἰχαι θεῖν ἔργων οἰκονομίδ "κὰ χήρο, 
ὅτὸν μὴ ὅχὶ αἰρτία,γέω καὶ ἐπδιῃργεξίλυ καὶ πληγαὶ, ΔΛ τὶ ἐλεημοσιωϊω αὶ τίωΣ τῶν 
εἰδικυμδύων παοϑςασίαν ὠχτείνωνται. τε δ. χιϑοίρφι ἐμμελὴς ὁ δ ,ϑοφ πος, παν-- 
φυρμόνιόν ἦα, μελῳδίαν χαὶ πγευμφτικζωυ ἀὐαφέρωι ᾧ Θεῷ. ᾧ πλόργανα, ὃ ὀκῴα 



φῖο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙΑ 

ϑζᾳ τῦτο ἐπετεέτραντῦ]ο τε, αἰ τε τίω αοϑένφαν αὐνδιι͵ ᾧ δχμ ὦ χιρνᾷν αὐςδν Εἰς 
αἰγαϊπίω ἢ συμφωνίλω, ἡ ἐπείρειν αὐτδὴἷ[ὦ τίου δζμνοιαν Αθ' ἡδονῆς ποιφν τὰ τίω ὠφέλᾳ. 

ἂν πϑλεχίμδια, ὁ Εἰς πολλίω βύλειϑαι αὐςᾶν' ἀγήν απτουδέυ) ὅζρᾳ τῆς τοιαύτης ψυ- 
χαγωγίας. ὦ γὺ βόναυσον αὐ αὶ ῥαυμον καὶ ἀμαπεπύ)ωχὸς σοφιζόνϑμος ὁ Θεῦς, ἐ. 
φυπνίζειν αὐςᾶν ζωτη μεϑωδυῦσε τῇ σοφία, ὀμακεροίσας ῷ πόνῳ τῆς «ὐϑϑσεδγίας φ 

Ὁ ἡδὺ τῆς μελῳδίας. “{ δὲ ὕξιν, ἐν κυμξαλῳ σημασίας ; (ὅν «ψαλ μους τω Φησί. 
ΣΝ ἀπλώς ὀκυμξαλιζον, οὐυὶ ἀπλως ὠκιϑαίριζον, Σ᾽, ὡς οἷον πο ζω ἃ ΟΖ 

χυμζαλ ὧν, δ ΟΡ ἿΜ σωλπίηων, δ(ρὲ ΜὋἜτῆς χιϑυίροις ψαλιδμ φς σημασίας ῳ»- 

δειύμϑμοι. ᾧ ζω ἀὔφις Εἰς ζωῦτα απουδὴ ὶ πόνος. πολὺ Ὁ χέρδος φέρων. πᾶσω 

πνοὴ ἀνεσοτω (δ Κύριον. Ἰὴφ, ἐκώλεσι ὧν δξ ἐρανού, Τὴ, διήγειρε (ὃ δῆμον, ἐ- το 
πειδὴ ζᾳ ὀργόμα ὥπϑωτα ὠκίνησεν, Εἰς τέων φυύσω πάσοιν ὠκί(αήνει λοιπὸν, πάσοων ἡλιχί.. 
ὁν Εἰς τίω μελῳδίαν καλωδν, ὠρεσζύτας, ὀύδρας, νέους, ἐφήζοις, γωναῖγᾳς, ὡπὸμ.- 

(ς (ὧν τίω οἰκο νδμζω οἰκοιώτας, ᾧ οἐντοῦϑιν δὴ ἀσοϑκαταβξαλλόνϑρμος τὴς χαμὴς 

οὐ αϑνκης τὰ τέρματα τοῖς πϑυτουχοῦ γῆς οὐλυτεταρδύοις. αἰνωΐνϑῳ τοίνωωυ δ Θεὸν δι.- 
ἑωεχῶς, μη δζᾳ λείπωμϑυ καἰ ἀπόύτων. β  ,αραφοιωτες,ὼ ὀζρὸ ῥομῶν  δζρὼ τῶν τα 
πυραγλάτων. ἁυτὴ ΣΡ ἡκίθν πυσία καὶ δλστοροι, ἁυτη λειτυργία ρίφη χαὶ ταῖς 

ἀγελιχαῖς πολιτείαις ἐοικυῖα. κἀν οἱ φαείγωμϑν ὕτως αὐτὸν ὀψυμψούντες, ὼ 

ῷ παρϑντο βίον αἰπυδϑσχϑπως ὀφυσονδν, Ὁ ΨΜ ̓μελλόγτων ὀσολαυ- ς, 

σύ θα ἀἰγαϑάν᾽ ὧν Ἄμοιτο πόῥτας ἡμᾶς Ἐχιτυχεῖν, "οατί 
κ) φιλαν,ϑο9πίᾳ τῷ Κυοίν ἡμδμ Ἰησὺ Χειτοῦ, 10. 

3) δ ᾧ πατοὶ μα ᾧ ἁγίῳ πνθίμαδι.» 
δύξα,χρ «τος, ἀμμυλνιὼᾧ ἀεὶ, 
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΩ 
: ἘΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑΙ 

ΕΥ̓ΜΗΝΕΙΑΙ. 

᾿ Ἄλμιο ἴα ΕἸΣ ΤῸ ΤΈΛΟΣ ΣΥΝΕΣΒΩΣ ΤΩ ΔΑ: 
ἰδ, ῳΨ τῷ ἐλ)εῖν. Δωήκ ῷ Ιδουμοῆον, Ὄ ὺ ἀὐαηεῖ εἰλφι τῷ Σαούλ, 

χα Εἰπεῖν αὐτῷ" ἦλλε Δαῦὶᾷ εἰς ᾧ ὁ οἶχϑν ’ Αδμίλεχ. 

ι Τίς ἐγκαυ χα ξ ὦ κακίᾳ ὁ διυυατός ; ὀϑομίαν ὁλῶω τίω ἡμέξφα, 

᾿Ξ, Αδικίδῳ ἐλογίσου» ἡ ἱ γλαδοσίσυ᾽ ὡστι ' ξυρθν ἠκογηνϑμον, ἐποίη- 

ἃ σοῖς δδλον᾽ 3 Ηγαπησαϊκ κακίαν ἰχὺῷ αγαθωσιώξμυ, ἀδι- 
ι5 Π΄ς χίδμ αἰχῷ Ὁ λοιλησοαιμϑδιχαιοσιωίω. 4 Ἡκγοίπησας πόρτα 

ῥήματα κουταποντισμκοῦ, γλώοσλμ δολίαν. 

ΘᾺ Μὲ Ν ψαλῳ ζ ἔρηται τῷ ΔαΟΝ , ὁπότε ἠλλοίωσε δ 

Ἔ αυδόσωπῳῃ λυΐιον ν ἀφ μέλεχι κὶ ἡ ἀπέλυσεν αὐτὸν, Ὁ αἰ- 
ν πῆλϑεν᾽ ὀυτοσὶ Ὁ ἐκείνῳ ἀκόλυϑος δ Θἴη κ᾿ τίω ἱφορίαν. 

δ λέγη γδῥὴ γραφὴ ν βασιλειῶν Καὶ ἐκῷ ὦ ἐν ὃν" πα δω- 
, ἔων τῷ: Σιαοὐλ ὀρ τῇ ἡμέρᾳ ὠκείνη. Ἐχισημαίνεται ἢ (ὃ χϑι-- 

Φορε, ΑΕ οϑν,οὺν ᾧ ὁ ἦλθε Δα(ιμδ' αίο τ οἷν ̓Αθμέλεχῷ «ὧν ἀρτυς τῆς 

νου τίς ἔφαγε λαξων αἰ τῦ το πρχζάρν , ὅτε ὁ ἠλλοίωσι Φ πξλσωτπον αὐτο 
25 ογωπιον Αὐιμέλεχ, ᾧ ἀπέλυσεν αὐτὸν, ὦ ἢ αἰπἤλϑεν. καπ᾿ αὐτὸν "γὸ ὠκάϑον τὸ τὸ χα!οϑν 

ὀχ ζω, φησιν, ἕν μ᾽ παιδουφίων τῷ Ὁ Σαοὺλ Δωήκ ἢ ὁ Σύρρο, νέμων ἕῳ αὶ ἡμιίγοις Σ)α.-- 

οὐλ,ος κ᾿: ζωυτα ἐλϑῶὼν χγρἧς Σαοὺλ Εἶπον ἑωρφιχϑι τὸ υἱὸν ἱροσαὶ αἰοκ ρόνδωι 

Εἰς Νομβα τὲς "ΠΑζιμέλ εχ {ον Αγατως τὸν ἱερέα ἡ ἤρωτα ἀυζον δζῳ αι Θεού, ὰ᾿ 

σιτίσμὸν ἔδωκεν τῳ, ὁ τίω ῥημιφα)λν Γ ολιαϑ τῷ ̓δλοφύλου ἔϑωχεν αὐτῷ. χα α α;- 

3 ο πέφειλοι 9 ̓βασιλδὺς καλέσαμ. τὸν “Αιμέλεχ τὸ τΥ ἱερέω, ᾧ πὐρίᾳς ὧν του τὸ πα (ςς 

εἶντεν τὺς ἱερᾷ τὸ Κυρίου τοις οω Νομιξᾷ, ὰ “ὮΝ ηο πόύτες σαῖς ζ βασιλέα" 

ὅτε ὸ κελάύσαυτος τοῦ Σαϑλ, αὐτὸς ὠκχέι οἴ Δωηκ ἐθαναΐπωσε ἡ εράξαν γ Κυείου 

τειαχοσίδες αὶ Ὁ πέντε αὐδρας φέρον ἐφουβ, ὦ τίω Νομιδώ τίαλ πόλιν Ἢ ἱερέων ἐ- 

πῶτ αἴξω ο Ψ σόματι βομιφαίας, Ὄπ ὀὐδρορὲ ἕως γεωναμὸς, Ὅσα δέν ἃ εως ϑηλαζον- 

35 Το, Ἂ μόρρυ, ὸ ὀγα, ᾧ πεϑθατυ ο οὖν φὐ ματι ῥομφαίας. ζοωτ᾽ ὀΐω μαϊϑῶν ὁΔαζὶλ 
ὅτον πεωραγμέα ᾧ ζχηον, (ἶι (ἅυ’  ἀποϑκειρϑρας πφυφέριται Ἁόγϑις, ὅτε ῳδέω) «ἶθε- 

ἐχοίζας, ὑτε ὕμνον, ὅτι ψαλμῶν, δ ὅτε τί τοιοῦτο, “πῶς γοβὺ μ οἷον τε ἐὦ Ἐλὶ συμιφορᾷ, 

ζριουτων ἱ ἑερέων ῳϑοὺς αὑτὸν χαὶ ψαλμοις ἀδὲιν; δ|9 συτοθὲν ζοιούτον ξΧχιγέγραπῆαι, μόνον ὃ 
Εἰς ὃ τέλος Εἴρνται Ὁ ὁ ((μυέσεως, ἴζαν ᾷ τελόυταια ῥἌλλογων, ἀγαϑὼν ὅφην αἰπα-. 

0 πιλτίχα, ὧὖν οἷᾳ φησίν, ἐγὼ ἢ), ὡσεὶ ἐλαίαν. κρυείχαρπρρνοῦ ἐνῷ οἴκῳ Ἵ Θεού ἥλπισα Ἐκ τ 

ἔλεος ᾿' Θεοῦ Εἰς" Σ αἰἀῆμὴς Εἰς ῷ αἰαΐνα ὃ ΄ Ἁώνος. χὰ ((ὠέσεως ὃ ἢ πὴς ὧκ Θεᾷ δει- 

τῶ ἡ δ ") ἐμφερονδθων λϑγών 9 οἴνοια. ὅτε ΓῚ ὀΐω ἂν τω ̓Αὐιμέλεχ γενόνϑυος “Ὁ 

ἱερρωτίκης αἰπεγεύσουτο ῥφφης, δ Ὡλλλοιώσοις τίου γεῦσιν ἐυτυῖ (11 ἣ Ὁ πον ἀῤῥό, χε τὶ "δκτ 

α,8.5. καιζ. 

αἰἾἜασικβ.θ. 
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ψαλμιλγα, Δ λοιπῶν ἐρμώινεἰλυ)έυλογίας κὶ ἐυηφριτίας αὐέπεμιπε ᾧ Θεῷ λέγων' Ἐυλογήσω “Ὁ 
; 

Κύριον ἐν πϑμτὶ χαιρῷ, δζρὸ πλωτὸς ἡ ἀγεσις ἐστι οὖν τῷ] φὐ μα τί μὰ, ὶ ζῷ ἑξῆς. γωωὶ 
Ὁ ὅτε Ὁ σχκόλυ. Δωήκ Ἐ πυράξν ἔγνω, καὶ ὡς τοσώτος ὀϑ λέν ἱερᾷς ἔργῳ ὀῴμζολι- 
κῷ γθησοίμϑμος, πσϑϑς αὑτὸν ( μυτώῆει (ὧν πυδοκεινϑρός λθλρὲς φάσκων 

Τί ἐγχαυχᾷ οὐ κακίᾳ ὁ δγινατός; αἰομέδλυ δλίω τίου ἡμέραν, αἰδικίαν ἐλογίστιτο ς 
ἡ γλώοσώσν. ν 

" Καλούντωι Ζ τὰ μετὰ χείξρις “πολὺ κροθτερον τοῖς χρόνοις ὃ ἱφοσίας Ἐ πεντηχόφοῦ 

ψαλμού, ἔτι γᾺ ζῶντος Σαϑλ χαὶ τοῦ Ἔ βασιλεύσαι (Ὁ Δαζιδι,ζωῦτα χαὶ πέ. ἴσιμλώρ 

“ορακῦ καὶ Εἴρηγ᾽ μαχροῖς ἢ ὑζερον γοῦνοις μ(Τ᾽ 1' ϑανατον Σαούλ, ἢ πσϑϑς τοῖς τι-: 
λόυταίοις τὴς ἑαυ βασιλείας ὁ Δαξὶδ τίοῦ ον τῳ πεντηκος’ ᾧ ποιῶται ὄξομολόγησιγ' τὰ 
{ὦ «αοθύταδε δια τίω πσοθς (ὃ ν5' ψαλμὸν αἰκολυϑίδν, ὥασερ δξίυ αἀσοδέδιιζιαι. 
ὦ δ᾽ πὸ τορϑότε καὶ πιντηκοςού τὸν ριθμὸν Εἴκοσι Ἔ Δα Ἐχιγεχραμμένοι (.- 

26. τῷ ἐδδὸμηκοςού, ἐξ ἑτέρας δῖοχις τίω εἰ πυόϑεσιν Εἰλήφασιν. ἐοίκασιν δξζυ ἔτι 
ζωώντος Σαὐλ Εἰργοϑαινωρὴν ἡ βασιλεύσαι (ὃ Δαξίδι. δ΄ τε γὰ μα χύρας, ἔτι ζῶν- 
τὸς Σαϑλ ἐλέϑη,ον ῷ ἐλθεῖν Διωήκ δ Ἰδουμφγον ὶ «ϑαγίοιλαι ῷ Σαϑλ,ῦτι ἦλϑε Δα- "3 

οἰ εἰς () οἶκον Αὐμέλεχ. δλλὰ καὶ ὁ πεντηκοςὸς τρίτος, εν Ὁ ἐλϑεῖν ἄτι" Ζειφαίως 

χα) Εἰ πεῖν ῷ Σαύλ, Οὐκ ἰδοὺ Δια(ιδι κέκρυτῷγαι "Ὁ ἡμ(ν, Εἴρηται. καὶ ὁ πέμιοος 

Ὁ γ. πεντηχϑφος, ὁτὲ ὐκρφτησοιν αὐτὸν (ὦ) Φλλφφυλει οὖν Γέθ, Ἐχιγέχοααι. ἐπὶ 
αὐτὸς ὁ γρόγος ὁ πχο3 τῆς βασιλείας Δα τι τῷ Σαουλ δ όντος ᾧ βίῳ. ὁ ὁπὼ- 

τηκοφὺς ἑκίος Ἐπραφει᾿ ᾧ Δαξὶση, ον τῷ αὑτὸν ̓ ξποδιδράσκειν. ἐπὸ ἀσο)σώπε 16 
Σαουλ ς ὃ ασήλαιον.σοιύτως Κη ὁ πεντηκοςὺς οδδος᾽ ὁπυτε) φησὶν, αἰ πέφειλε Σα- 

θλ ὁ ἐφύλαξε (δ) οἶκον ἀὐτϑ, τῷ θεναταΐσοι αὐτόν. ὅγε μιζωυ πεντηκοφὸς ἔὐνατος, οἰ 
ἡ μῷ' ῷ θαγατον Σ αοὐλ Εἴρντο, ἤδη βασιλύύσαντος τῷ Δαίὶδι,  λὰ αὶ αὐτὸς ( 

τῆς ΧῸ Τ' Οὐρίαν “σραξεως" ὃ δὴ σημᾳνε:) ὐπὸ τῆς Ἐχιγρα φῇς, ἡῶις δοιλοῖ τ χρό- 

τον Φασχϑυσα᾽ ὑπότε ἐγεπύξασε τίω Μεσυποταμίδυ Συρίας καὶ τίω Σινοίδν Σωδάν, ᾧ 25 

ἐπέφρεψων Ἰωαΐ, καὶ ἐπάταξε τίω φαρᾳγία ΔΜ αἱλών, δώδεχᾳ χιλιαίδευς. ζῳωτα ὃ τοῖς 
χρόνοις πσοϑαγή τίωυ εἰν ζ πεντηκοςᾧ ψαλμῷ ἀἰξομολόγησιν. ἔτι μεζωὼ καὶ ὁ ἐξηχοφὸς 
δυύτερος ψαλμὸς ἐλέϑη ᾧ Δαξὶδι, ἐν τῷ τῇ αὑτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ τὴς Ἰυδαίας,ζωύντος 
ἐτι τῷ Σαούλ. καὶ ϑέα, ὅπως οαδὸν (ὃ πλεϊφοιπῷ δυύ τέρα μέρος τὴς βίςλυ  Μαλ- 

μδμτῷ Δαζὶδ, χϑδεκίς τῷ πεντηκοφού, οὖν; ἀσοόπαλαι.Εἰρημδύοις αὐτῷ ατολ τῶν 30 
χοῦων τὴς χτὶ Τ' Οὐείδυ πορϑξεως «οὐἰβεειλήφωσι, δ δὼ τοῦτον μέρφε[ γ.π0] 
τὴς αὐτῆς βίολυ, Ὁ ὐπὸ ποτε μξάρα. τεοστυροικοςού, τίω ἐἰγαγτίαν Εἶχε τίξν. 

ὠὰ γὰ μα; τίω ξομολόγησιν τῷ πεντηκοφού οκένο αὐθ εξ χϑ ὦ μέρος. ὁ δξωυ τοίτος 

ψαλμὸς λέλεκ)οζ, Δα) δι, ὁπότε ἀπεδίδρασκεν υἰπὸ πσο)σώπου Αἰξεοσυλώμι Ἐ ψοδ΄ 
ἀυτίἐφάτ ἢ Ὁ ἐὸν μα’ τίω ἱςοράδν πὸ Οὐρία. ρλὰ αὶ ον ᾧῷ ἕκτῳ τῆς αὐτῆς ἕγε- 25 

κεν ῳράξεως ἀπεκλαίετο λέγων ᾿ ὠκοπίᾳσω εἰν ῷ φεναγμῷ μ, λύσω χαθ᾽ ἐχαφ' ἕω 
νύκζᾳ τίω κλίνμω μα ὦ δαίχρυσί μυτίω φρωμέιὐ μὺ βρέξω. χαὶο ἔρδουμες δ ὑ- 

-- ἢ λόγων Χυσσὶ (ο΄ Ἰομϑμεὶ λολόνϑινος ΤὟΜ αὐ! αὐ Εἴη γρόνων. Χυσσὶ ἡ ΣΡΏ»- 

χιεταιροθς γεχϑνως τῷ ΔΑΟΝΝ, ᾧ Αξεοσωλφμ (μυεήμετο. ἔτι μέ καὶ ὁ ἐπηαχαιδέκα.- ὦ 
τος διποδεέδεικ)αι πὐθὶ ζῷ τελθυπῶα. τὴς ζῳὶς Δαζιδι λελύῤμθμος' δλλαὶ χαὶ ὁτόια- 49 

χοφὸς ἕξδομος Ἐχιτιγραμμέγος Εἰς αὐάδμνησιν, τίω αὐτί χων ὀχ διδὼ ᾧ ὑΐῳ, ἀρ- 

γέτωι (ὦ ἀσπὸ ΠἿΜ αὐδὴν) ῥημάτων λέγων᾽ Κύριε, οὐ τῷ ϑυμῷ συ ἐλέγξης με, μη 
Τῇ ὀργὴ σου “παιδυύσῃς μ᾽ πσθϑϊων ἢ πἰώ αὑτίω ἀξομολόγησιν τίω οὖ τῷ πίν- 

τηζῷ 



Εἰς ῷνα. Ὅλα. ο 913 ᾿ 

Τηχός τῷ Φερομϑμίω ποιεῖται, ἔν τε τοῖς ἄλλοις, δ᾽ ὧν φησιν, δτὶ αἱ αϑομίαι μιϑ αἰ βη- ἰ 
οαν Ἐ κεφαλίω μου ασοϑσώζεσειν ᾧὶ ἐσεέπησαν οἱ μφλωπές μι, Ὄστὸ ασϑοσώπου ὃ 

αἰφροσιοωύης μυυὺ σὺ δ᾽ αὐ κτὶ σαν!" συναγαίων θύρϑις ἀν ζὰ πλεῖςα ἐν ᾧ ὠρώτῳ μέ 
ΝΜ . πν ἢ “ΑΝ ΑΡ  ς ᾿ς » ! ..Δ ἵ 

Ρε! τῶν ψαλ δ κ᾽ ὧν χροσς τὴς Χο τ' Οὐυρλαν ἱφοθλας εἰρημδνα, τὰ ὃ μ( “ πεντη-: 

5. κησὸν τοῖς γ,φύνοις πσόϑαροντοι τέμ κτ Τ' Οὐοίδν αράξιν. τί δὲ ποτε, ὁ κτὶ τίω τῶῦ 
“χόων αἰκολουθιὸν (ὦ τοῦτοι τοῖς γθόιοις, χσοϑτοι κουτεταάγησαν, αὶ (Ὁ) δούτερϑι δυζύ- | 
περι δλλ (ὦ  πορτο λελεγμένοι ἔτι ζωδντος Σαουλ, εἰν τω υυτέρῳ μέρᾳ ψώ- ' ; | 

εδίμ" οὖν ἢ τῳ “νοΐτῳ, (Ὁ τοῖς γθόγοις ὕφξατοι ; ἡγϑύμαι δὴ ζαυτίω Εἰληφέναι πίω 6} 
ζαξιν, ὡς αὖ μὴ σὸ τοὐνκρενῆδγων Ἐχὶ τὰ χείρω φέρϑιτο. ὀλιρρφοὶ Ν᾽ , Εἰς ὃ τέλος 

το μὴ αἰ οαφΦϑείρης ἢ Εἰς τὸ τῶν ψαμδμ, τάξεως πεφυλοίηθαι ἔοικε. δὴ ζ σκυ,369- 

πότερα ἀσόϑτω τί)εται ἵνα ἐν δυυ τέρῳ (ὶ γοητότερᾳ φυλαχϑη,υλυτήονϑμων αὶ ἐξ- 
αἀφδνιζονϑῥων τῶν χειρϑνὼν δρὸ ταν ὡἶν δυύυτέροις κρενῆόγων. Εἶκὸς ὃ Δα(ὶδ εἶ 
"τὸ πλημμεληγὼ «τῳ ὕξερον δὶ τ πὐδοτίρων ἀὐτν, κατορϑώμαίτων ἐθέλει καλύω-" ἡ 

᾿ σειν, εἴποι δ ἀῤ' τις» οτί χαθ᾽ χἰπυροολζωὼ ϑυλαξείας ασοϑόζας ἐταῆς (ας ἐἶξομολογήσεις | 

15 αὐτῇ, ΤΠ, δίχαιος ἑαυ κρυτήρορφς ἐν πο τολογία. λα γὸ ζσύτων ἡμῖν εἰς τίου τίροιμ. ει, Φ, 
Ὡσποδοϑείσοαν τάξιν γεγυμνασμένων,χα!699 ἤδη ὸ Ἐχὶ ζ ασόϑκεινϑῥας φωναὶς τοῦ πεν-- ! 

τηχϑτοῦ τροϑτο πϑλελθεῖν. γράφει τοίνευ (ἦν ποϑκειψδύος λόχϑυς, μαϑῶν ὁποῖω ἐ- ᾿ 
πραξαῦ Δωνκ ὁ Σύρος οὐ τεὸς κουτ' αὐτοί οἱ οἰδολαῖς δ ὡς τσθ3ς αὑτὸν ἀγετείνειο ᾿ 
λέγων τί ἐγκαυχὰ οὖν κακία ὁ διωματοβῇ ὁ μα δΐδῃ αἰ δυυύατος ὸ ἀϑαγος ᾧ ὁλίγϑ ἐγ χᾳ.-- Ἢ, 

80 χία,πλεοναζονος ἐν αὐτω τῷ χρείῆονος φἌπου, ὡς ἀν αἰἀϑενέφερος οὖν καχίῳ ἐγκαλύς 
ψοπο αἰμδοτόμων, τί αυῦ τὴς (ἰμυειδήσεως κεντύνϑυος μετὸμοήστιον ἀν, ἐ τὴς ἐ αὐλήν, , ̓  

κακίας αἰδροήστιεν ἀν τ φαῤμαχα δὲ ξομολογήσεως καὶ εἰλικρινῶς μοτὸμοίας᾽ ἢ δὺ- [11 
γατὸς ον χαχία,τυφούται ον αὐτὴ ἡ ἐγκαυχάται, ὡς ἐχὶ μεγάλῳ κατορθώματι σεμ- | 
γωυόμϑρος. καί μοι δοκεῖ (Δ εὐδυτίον (ξόπον δνγζάφωι ὁ πῆρων λόγϑς τῶὐ πσϑϑηγη-- ἰ 

3 σαρϑύῳ ἐν τῷ πεντηχος ᾧ ψαλμῷ. ἐν ὀκεύῳ ὦ »ὺ ὁλιοϑήσας οὖν κακία, ὡπαΐξ ποτὲ 
μοτεγίνωσκε, κὸ ἑαυτὸν ἐχυπὴν δξομολογϑύμϑρμος ὼ ζῳ αὐτο κακοὶ Ὀσοκλαιόμϑμος᾽ ὁ Ι 

“ἕδὼν, ἐν κακία, ὧν διωυατὲς, εἰς ςἂν' ἐξωϑῳν αἰθέμϑμει ἐλέγηρες, δλ ἐναιξρυνγόνϑρμος, ἠ 
ὡς οὖν δρετῇ, καιχίᾳῳ σεμινγεώεται, ἀπερυ,ϑειάσας τσοὸς τἰω εἰν αὐτῷ (ἰωείδοσψ. Εἶ- Ρ Ϊ 

τὰ ὦ αἰομίδῳ δὲ ὁλὴς τὴς ἡμέρριφς βυλθύοται ( καθ᾽ ἐκάφ' ζω ἡμέραν, κτ' Φ Σύμι- Ε " ̓ 

40 μαχον) δλλαὶ καὶ δι᾽ λογισμοὺς οἷν; ἀδικίας πλήρεις ὕχὴ τῆς γλώοσης φέρει, θκαιλυύ.- }} 
πῆων αὐκἶν ἔνδον ἐν ᾧ τῆς ψυχὸς ζυι μιείῳ, δλλ᾽ Εἰς δξαίκουφον τοῖς πᾶσιν αὑτοις Δ οἱ ΠΝ 
τὴς γλώδῆης ἀπαήέλλων. δ λέλεκπω, αἰδικίαν ἐλογίσουτο ἡ γλώῃηα σῳ ̓ ὁποιοί Ε-ἶσῳ : εἷ , 

(Ὁ ἀδιωςκαὶ ἀχαταχαλύτῆως αἰδιφοῤῥημονοιεῦτες, ἤ ἀφυλάκτως βήματα βλασφημαι ὉΠ} 

φ)εηόνϑροι," (ὦ; {4 Φόρϑις ψϑυδολογίωις αὶ ἔχπορχίαις γρώρϑρμοι,οἷ τε ὧκ, τῷ φωμερῶ β 
44 ΧῸ ἢῥ πέλας ϑχεθολάς πσοοφερϑυϑιοι "ὦν εἷς τις ἰῷ ᾧ ὁ Διωήκ, τοιαύταις κ᾿ Φ Δα- ᾿ 

οἰδᾧ κτὶ τῷ Αὐσιμέλεχ χρησεύρϑνος κατα λαλιάις. ἢ ὁ ( διωατὲς ον κακίᾳ, τουῤ “ 
δας λογισμοις Ὧπ' τῆς γλώήης ἑαυ Φέρει" ὁ ὃ ἐλούηων ἐὐχακία, Εἰ μὴ χεχαθουρα Ν 

ταί γε λογισμοῖς, δλλ᾿ δΐέυ κρύπῆει αὑτοὺς, , ὅση δευίαμις, (δ ενύειν ἡ ἀφανίζειν ανω 
ὥν' ὦ ἑφυζῷ πειρϑῖται. ἔτι μι ὁ δυινατὸς ἐὺν κακία, ὡσεὶ ξυρϑν ἠκόνηνϑέίον, ἐποίησε " , 

40 δόλον, ὕξαπα Μμ (ὁ ἀπαλῷ λόγῳ ᾧ) Ὀχιθυλδυόμϑμον, λα, ϑραίως ὃ αὑτὸν (ἡυσκϑυα-- , ̓  
ζονϑρος ὃ τούτο ἢ Δωήϊ᾿ δ Σύρος ἐποίει, πϑρων ὥ ἐν τῇ πόλει Μ ἱερέων, ὁποία ἐ.- εἰ τι , 

ΠΝ τῳ" ΑΟμέλεχ ὁ Δαζισὴ, δολίως ἢ ἔλττηρων αὶ ποραἤρμδμα,καὶ μυνδὸν δὴ 

Εἰ; Φόνερϑν τότε φϑεγίδυϑνος, ζαίχα δὲ που καὶ φιλίων “ρὸς αὐτὸν Τετον Δα(ὶδι ὴ ωβὸς 

Οἰεγίοήμοιν ἐν ΗΛΙ ΡΠ ὦ 

-- .Ξο ας... ..ὕ.». 

---,«"οὐ 



14 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ἘΡΜ. 
(ἣν ἱερέας κ᾿ ασοκρινόνϑιος, ὑφερον ὃ δείξας ἑαυτὸν ὁςῃς ζω, ᾧ τὸν ἐν αὐτῳῖ κρυτῆόμϑμον 
δόλον, ὥασερ ἰὸν, ἰὐποτο]υσας. ὁ 3 αὐτὸς, δύο παρόκένϑμων, καικίας ὲ αἰγαϑύτητος, δέον 

ἐλέοϑαι τίω κρείῆονα,ὁ ἢ τίω χακίαν πσοϑυτί μα ̓ παρϑ ὃ αὐτῷ οἿῇ ἐν αγαθωσιωῃ 

τίω ἀἰδικίὸν εἵλεζο. ἠδίκει Ν᾽ κατανκυδύμϑρμος τῷ ἱερέως, ᾧ πὲ μὴ τραρϑέντα κατ᾽ 

ἀδῥύ λέγων. ὦ.) ἐπερωτῆσαι τὸν Θεὸν χ' σὺ τοῦ Δα(ίδι, ψεῦδος ζῶ ἡ Οὐκ ἀλή-ς 
φχιώ. σΥοὶὶν γϑε τοιοῦτον μερδο το ἡχεν ἡ γραφή ξίῶ ἢ αὐτῷ ἡ λόλησοιᾳ διχαιοσιωώην, 

διδωξόμτα τὸν Σαουλ, ὅτι τίω (ζ᾿ αἰτίλν τῆς ὀμαγωρήσεως τοῦ Δαζὶδι ἡγνόει ὁ ἱερέυς" ; 

ὡς Φίλον ἢ αὐτὸν αὐπσεδύχετο τῷ βάσιλέως,  ἀπεςαιλιϑηον Τχὶ ὀχρικονία βασιλικῇ 
Εἰς μέ τοῦ πέμψαντος ἐδυξιουη», καὶ οὔκ ἐδίϑιῳ ζ᾽ ἔχισιη σμο(φ δὶ γὸ “πϑρῆσαν 
αὐτοῦ αὐτοι δυυυαίνϑροι ἐφοδια σοι! τὸν Διαξίδι. τ 35» χϑιωῦ αὐτο χαὶ αἰπελογήσοατο ὁ ἷε-. τὸ 

(. Βασ κα, δ. ρϑὺς ᾧ Δαζιδι, εἰ πων, σύν Εἰσιν ει ῥτι βέξηλοι,δλλ ἢ μόνοι ῷ τῆς πδϑϑέσεως) ἐυκ- 

οἱον Οἷκ ἐδίδου Ἐζχισιτισμόν, ἀϑαίγκης ὃ καλούσης  πλιέον τὸ νενομοϑοτηϑμέο τολ- 

μά, ΝΜ τὰς πσϑϑϑέσεως μεταδιδοὺς ὡς αἰδὶ ϑεοφιλᾷὶ διχαίῳ. ζωτα ᾧ (ᾳ Οιαῦτα 

λυαδιδαξας ὁ Δωὴκ ἐλοίλησεν αὐ διχαμοσιώζιυ, Εἰ ἠςὐλορ᾽ ὁ δ ψευδέσι οἰσθολαίς 

χθυσείμϑμος ἡγοίπησεν ἀἰδικίαν “πὸ Ὁ λαλῆστοι διχαιοσιωύζευ. ις 
Αλλα' ᾧ πόύτα τὰ βήματοω καταποντισμοῦ, Ὑλοωοσὸμ δολίδν, ἡ γατησεν. 

Παύτα ρα πρὸς ξηπξπλίω καὶ φόνον αὶ θαγατον τῷ τέ ἱερέως ἡ ΟΜ λοιπτῶν ὦ- 

΄“πλύτων τῶν (Ἰώ αὐτο τιθανωτωρϑβων διετρραξα"ο. 89 βήματα κοιταποντίσμου (ὦ 

λόλϑι τῆς τὸ Δωὴκ ψώδολογίας Εἰἴρίωτω. αἰ ϑρϑως δ πᾶσαν τίω πόλιν τῶν ἱερέων, 

ὥαστρ ἐν βυθῷ, κατεποντίσε τοῖς ἑαυ βῆ μασιν. δαὶ ζαῦτα ἐδ αὶ Δωὴκ μόνος, δυλὰ :ρ 
ὸ στᾶς ὁ ἐν χαχία, δυωατὸς ππηρα ξειεν ἀυ, δυωαμει καικίας χοώμϑιος ἀκωλύτως. ὁ- 
ποῖα, ὃ αὑτὸν τὰ ἐκ τὴς τῷ Θεοῦ κρίσεως μετελύσεται,ἐξης ὁ λόγθς διδαίσκει φαίσκων᾽ 

ς Διὰ τῷ ὁ Θεὸς" καϑελέσε Εἰς τέλος, ἐκτίλαισε κ᾿ μετὸμαςευσαι σε Ὁ πὸ χαβίμι 

σκηγωματὸς σώ, ἢ Ὁ ῥίζωμα σὰ ἐκ γήφ' ζωντων. ὀζέψαλ μα. 
6 Οὐονπιι δίκαιοι ἡ φοζηϑησονται, ἡ ἐπ᾽ αὑτὸν γελαίσονται ᾧ ἐροῦσιν ἰδὸυ ὀῤ).- 15 

εϑοφπος, ὃς Οὐκ Ε9ε» ᾧ Θεὸν βουϑὸν αὐτῷ" 7 Αὐλλ' ἐπηλπισεν Ἰχὶ τὸ πλὴ- 

90. τὸ πλούτυ αὐτιν, ἡ ορεδεώνα κι939η ἔχτ τὴ ματαιότητι ἐὐτι 
(δασερ ὁ κήρυξ τῆς αἰλυδείας λόγω γχεώρϑιος μνθάοις αἵτίος ἐΐμετο σωτηθλας, 

αὐτὸν ἴδξϑππον ᾧ ὁ δωωνατος ον κακία ῷ αὐτῷ λόγῳ πολλοῖς απρ ξεν λείναηοι ᾧ ἀπω- 
λείαρ, ῥή ματου χατοιπτοντισμοῦ πδ)φέρων, ᾧ ξίφει λογικῷ χθω ϑμος ἐπ’ ὀμ,ϑούπων χ9 
αἰπωλεία " ἡ μάλιςα, ὅτε μὴ μόνον σώματα ταῖς αὑτοῦ δα ζολαᾳῖς ἀγαιρᾷ, δλλα χαὶ 

ψυχαὶς αὐζμ γλωοση δολίᾳ καιτολλων Ἐχὶ ψευδεῖς ἢ ϑέος δῦξας. 29 λέλεκται 
Ἄλλμε τοῦ, που᾽ ΟἹ υγοὶ αν,ϑοϑπων, (ὦ ὀδόντες αὐϑβοπλα καὶ βέλυ,ὰ ἡ γλώοσω αὐνὴῦνϑμ μείχαι- 

6κι ὀξεῖα᾽ ὃς δεῖ φυλρίῆεοϑαι μιλλον, ἡ (ἶν' ον τῶςς συμιφορῖς χαχϑυρχϑιωζοκ᾽ ὧν 

Εἷς 81 ὺ ὁ Διωήκ, τί ψθδεῖ λόγω κ) δζμθολῇ χρητοίμϑμος ὥν' ἱερέας ἀγν!λεξ Θεν. 43 

ΔΛ ὁποία ({) ζοιοῦτον κἡὶ ἐκ Θεοῦ μετελεύσεται δίκη, ὁ ρων διδιώσκοι λόορς, ὡς αὐ: 
ᾧῷ δυωυατον ἐν κακία φαΐσκων δα τῷ» ὁΘεὸς καϑελεῖσε Εἰς τέλος. Ὁ 5» ἡγά- 

στησοῖς κακίαν, τῦτε χάριν αὑτὸς ὁ ““μ ἀπτόμτων κριτὴς Θεὸς τρξτον μδμ σε τῆς ἐπὶ- 
σεως ὶ τὴς μεγαλαυχίας καϑυλέὲι, καὶ αγτὶ ὑψηλοῦ ζῳπεινὸν ποιήσει, ὡς ἀν μηκέτι 
"καυχᾷ ἐν κακίᾳ "Εἶπα ΩᾺ ἐκτίλαι σε ἀ μετὸναςεύσοι σε στο σκηγω μιατὸς συρὸ ὃ 40 Ἡ5 
βίζωμα συ ἐκ γῆς ζωντων.χοὶ ΠΥ Σύμμαηρν,κοιϑῳλεῖ σύ, φησι, ὺ Ὡσποξυσαι σι τσὶ τὴς 

σκηγὴς σῳ, ὃ ὠκολζωώσαι σε ὧκ γὴς ζωντῶν Εἰς εἰ" ὕα, βλέποντες δίκαιοι φοξαίνπα δ 

χαταγελώσιν αὐτοῦ λέχϑντες ἰδοὺ ἀγιϑοφπος, δεὺ πσολέταξε ῷ Θεὸν ἰχωὼ τ, 



ἐῶν 

Εἰς ᾧ να. Ὅλα, : σις 

σ᾽ ἐπποίϑησε τῳ πλ ήη τῦ σλούτν εὐαθ, καὶ νι ρέσιτς τῇ συμφορᾷ ἀντῤλέ- 
λεκται ὶ ζωῦτα ὡς ταοϑς (ὃ) Δωήκ, τω ( Σύρον Ὁ ὅλος, αγαςραφέντω ὃ εἰν μέσῳ 

τῇ Ἰσερὴλ, χαίπου ζαχα καὶ πο ἰῬαδαλλοντο μ᾿ τού πλήϑοις Εἰς τίω πόλιν τῷ Θεού, 
ϑεοσεξῷ, τε πσοϑσοιένϑμον ᾿ Εἴρηλι ἢ ἡ πσοϑς πόρτα (δ ἐν κακίᾳ διωνατὸν, τῇ 

5 γλωήη γδώμϑμον δυτὶ ξίφυς Ὠτὶ ψυχῶν ἀπωλείᾳ" ὃν ὡασερ τινα πικρον ἢ λυμαν- 

αἰκζεὺ ἐς ὁ ΝΡ ψυχῶν γεωροὸς ὠκτίλαι, κἀν δόξῃ προύς θροχο ἥινα γόνον εν τῶ" 
σκηνώματι τοῦθ εοὐῦ, αὶ ἐν τῇ ὠκκλοισίᾳ αὐτο πεφυτεύοϑαι. ὠκτμϑεὶς 5. ὁ (οιούγος 
μαχρῶν διποβριφεὶς τοῦ Μ αἰ γίων σκηνώματος, για μᾳ κείσεται οἰκίξ 9» ἐπ᾿ ὠφελείᾳ αὶ 
σωφ ρονισμῷ ζ}} ὁρώντων, οὶ τίω  πότομον τῷ Θεοὺ κτ' τοῦ ζοιϑηου χρίσιν ὀφϑαλμιοῖς 

ἴο αρ δα ώντες, αὐγωνιασυσιν ᾧ φυλοίξονται μυὴ ζοῖς ὁμοίοις αἴδεπεσεῖν. Εἶτα ἀγαφέ.. 
οόντες τὴ μφή μῃ τω «ατοϑτέροιν τῷ δυυνατοῦ ἐν χαικία μεγαλαυχί αννοτὸ τὸ ὑνος, ὁ τίω 

αἰ πθηφανίλυ αἰτεῖ ὁρωύντες 5 καὶ τίωΣ μ(δ' ζωτα μετελϑοῦσαν αὐτὸν ζα πείνωσίν τε χαν' 
ἀπώλειλν, χχτοαιτγέλοιφον αὐτοῦ ἡγήσονται, δξ οἵων Εἰς οἷα χακαὶ ἐμιπέπηωκο ϑεώνϑμοι" 
Ὄσοδεξον:) ἈΦ ΘΕΝ κρίσιν, διχα!αν αὐ 1) ὁμολοηγϑεώῶτες.ΕἾτα καὶ ζμῥαψήας διελθ,. 

ἧς σονται δὲ ὡς ζαῦτα πέπονγω ὁ ἀὐσεξὴς, ᾿διχαιοιῶῦτες Ὁ Φ' Θεϑ χρίσιν. δέον), μμῆ᾽ 
πλούτω μεγαφρονᾷν, μησὴἑ ἐγχὶ τῇ ματαιότητι τῷ θρόνος βία ἐπαίρεοϑαι, μόνον ὃ “- 

Θεὼν ἐλπίδα καὶ βονϑὸν αὐτοῦ πίϑεο,, ὁ δχὶ ζωτῃ σαλεύειν τῇ ἐλπίδι, ὁ 5 πίω ,(ϑὴ αἰ... 

νά ϑέω ελπίδω τὴς ἑαυτοῦ σωτηρλας χαταλέλοιπεν, ἘὨχιἢ ματαίῳ πλούτῳ ζἐἐλ- 

πίϑας ὀϑαρτήσοις, πλέον συ νὲν ἢ γέλωτα "φλήσας Ἐλὶ τῇ αντοῦ ματαία χαὶ ἀ΄- 

20 Φοϑνι μεγαιλαυχίᾳ. ΄ 
8 Ἐγώ ἢ), ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρποξ ἐν τω οἴκῳ τῷ Θεού, ἤλπισα δὶ ὃ ἔλεος τῷ 

Θοοδ Εἷς τὸν αἰαῖνα, καὶ Εἰς τὸν αἰωνα τῷ ἀζαΐνος. 
9 Ἐξομολογήσομαι σοι Εἰς τὸν αἰώγα, ὅτι ἐποίησας, ὦ “πορβδνω ὃ ὀγομια σῳ,, ὁ] 

᾿ ἡφὸν εἰναντίον “ν᾽ ὁσίων σῷ, οἷ ἐῤχαχία δυιυαπτὸς ὁποίου τέλους τεύξεται, 

ἃς ἃ] 6 ΜῈ ἰρηνϑμων μεμαϑηχα δ᾽ ἐγὼ δέ, φησιν, ὁ Δαξὶδι, ζωῦτα πουδυυϑεὶς κσϑϑς 
τῷ αγίου πγϑύ ματος, ὅτε ἔχὶ πλυχι πλούτυ ασϑόσκαί ο9υ ἐπο» ϑίεϑαι ποτε, ὅτε ὁχὶ 

μιατειότητι τῷ ϑνητῷ βίου (Ματαιότης γ)δ)» ματαιοτήτων, ζοὶ πόύτα ματαιότης) δλλαὶ Ξε. 4.8. 
ἡ φϑύγων τίων ὁδὸν τ δωυνατῷ ἐν κακίαι, τίωυ ἐμαυτῷ γλώηδλυ ᾧ ζὰ βήματα σἕκ εἰς 
εὐπωλειὸν ἑτέρων αἰκογήσω, δ λ ἐπ ὠφελεία, ψυχῶν ̓ ἔσομαι, ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρ-: 

ὅο πος, Εἰςσώτηοίδυ τοιουτῶν " ᾧ ταῖς λοιπαῖς 3 πσραξεσιν ὅτως ἐὺ “δ μοίμζουν βϑθι.-. 

λὴς ᾧ θκωρπος, ὡς ὐδαδαλλεοϑα) μου τί) ψυχζω ὠειϑωλεῖ κα; πολυκαρτσῳ φυ- 
τῶ ἐν οἰκῷ Θεοῦ πεφυτόνϑῥῳ. δ [6 φημι, ἐγὼ 5 ὡσεὶ ἐλαία κϑυτοίχοιρπος ἐν τῷ οἴκῳ 

τὸ Θὲῤδ Ἄχ τὸ Συμμανχον, ἐγω ὃ ὡσεὶ ἐλαίᾳ ϑ)ϑωλὴς ἐν τῳ οἴκῳ τῷ Θεοῦ. οὐ 

2} αἰπένθυον τῷ οἴξου τῷ Θεού, διλλ' ἐνδὸν ἐν αὐτῷ, ὥασερ ἐν γεωργῳ Θεοῦ πεφυτῶ.- 
35 ̓ϑρος͵ ὃ “δῇ γα μοίτων τῆς ἐν ᾧ οἴκῳ τῷ Θεοῦ πηγῆς ̓ δἰπολαύων, πολύκαυρπος ὀδμό- 

μζωυὺ καὶ ϑαλής, κτ' Ὁ αὔδάδειγμα τῷ τῆς ἐλαίας φυτῷ, ὁπερ ὧν τοῖς ἀἰεἰϑαιλέσι πα 
ρείληήαι. τήρει, ὅτι ζωῶτα ᾿λέγων ὁ Δα(ὶδ ἀτ᾽ (χὶ τῆς Ἱερυσωλή μι ἐτυύγ χὸρεν, 
ἐιὼ ἐνόμιξον ἐΠ) ἴσδοίων παῖδες οἷκογ»δ Θεοῦ (συεῖδ γδ 6 φκοδὸ μιηη» αὑτὴ) δΑλ᾽ συ 
ὦ τῇ σκζωυῃ τὴ αἰ σὺ Μωυσέως χατεσκθυασμέῃ τῇ ἔτι τότε δα Ἰνδαίοις θσν (φεύγων 

20 Δ. τὸν Σαουλ δῇ ἐτέρϑις ζαὶ οἱ ψτοιδας ἐποιφηο)ύμως δὲ ὅδ ἐκ ἠγνόει ἑαυτὸν ὦ 
οἴκῳ τῷ Θεοῦ πεφυτευλϑᾶι; οἶκον (ΘΘεού νοωΐν Τὸ ϑεοσεξές πολίτδυμαᾳ. ἢ ἐπειδήπερ 

χατακουρπος τώ, δολ᾽ οὐκ ἄκαρπος, Ουὐσὴὲ πικρους φέρων καρποις, γλυκεῖς ἢ ὦ πολι 

δῆς γέμογζας Φιλαν,ϑοφπίας, Εἰκότως ἐλαίας φυτῷ χατακαργτῳ χϑρεδαλλεν», τὸν 

᾿ς Οδεγίοίβ, τοτλν τὸ ΒΌΒΕ 2 τς Οἐρ 



Ῥωεωῦ 

διό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΒΠΙΓΡΑΦ. ἘΡΜ: 
εἰς«ὧἂν πέλας ἐλθὸν σημϑήνοντος τί Εἰς ἀπόνζα φιλονϑεϑπίαν τὸ 5 κρθραδείγο 

ματος. ὡς δῆζυ τοσύτοις δ οάϑων ἀγαϑοῖς αἰκοϑϑύϑως Ῥλτλέγφ᾽ ἤλπισαι ἴχὶ Ὁ ἔλως 
τὐθϑεούείς ὧν αἰαίνα, ᾧ εἰς ὧν αἰαῖνα τὸ Ὁ αἰαζνος. τῇ ἅ ΡΥ, ἐν κοικίαᾳ διωανῦ ὦ 

τλοο,ὐκειζωσινα αὐττϑ, αὶ αἰΦανισμιὸν ἐδηλν εὐρεῖν' ἢ "γὸ τίω [πικροὶ ποιητικοῦ βζαν 
καρ’ πῶν, πρὶ “Ὁ δλῶων σοφῈ α γεωργϑδ ὀκτιλίεαι. ὁ διως ἐλᾳία χαιταχφιρπος ἐν ᾧ οἱ οἰχων ἃ 

ὕ Θεῦ, ἦλπισεν Ἐχι ὦ ἔλεος ὅ δΘεῦ Εἰς τ " αἰαδγα,ᾧ εἰ ἑἰς Τ "᾿αῶγα δ; αἰαΐνος," ἀθανασίαν ὺ 

ζωδωυ αἱ αἰώνιον ποριζύμϑμος στὸ τῆς αὐγαϑὴς ὀλπίδος, ἧς ὕποτε ὠν πεσεῖται. Η 
ἐλπίς, τ ὧν ἰπόφολον, ὐκαταιγοιᾳ, Εὖϑ᾽ ὡς ἐπὶ ̓αγαϑοῖς χαρποῖς αἰγαϑες, ἐλπί- 

δας ὲ ἐανῷ δ νι πσοτυπτωστέρϑμος, τίω αἰζιὰν ὀξα ας ῷ πατῶν ἀγαϑών χορηγῷ ἄζο- 

μολργήσομαι σοι Εἰς Ὧν αἰῶνα, ὃ ΟΤί ἐποίησεις. .] ἐγ ἐγώ, Φησιν, ἐποίησοι ἐμαυΐ ὦ ὡς ἴὸ 

ἐλαίδυ κατείκαρπον, διλλαὰ σὺ ὁποίησεις᾽ σῷ ἡ χϑρὶρ. 89 ὅποτε πταύσο-. 

μϑΙ ἐστι τίω χάθαν Εἶδως χα! σοι δξομιολογρύμϑμος" ὦπα ὃ ἐλπίσοις Ἐητὶ ὦ ἔλεος Ἔ 

Θεού, αὐποιϑνώ ὩΣ οὐνομαᾶ οί. τῆς »ὺ ἀγαθὴ ἐλ πίδὸς αὐτυυχειμδίηφ, που μονῆς 

ἡμῖν χρεία. διὸ αὑσλϑυῶῖ τὸ ομά συ, Φησιν, ὅτί χολσον ονδλωτίον Ῥμο ὁσίων σῳ " ἢ 

χν ΤῺ Συμμάχων, οἷι ἀγαλὸν σπ . ὀγομκο συ λὐπχρυ νος ὁσίων σῳ. Εἰδὼς δὰ δίχυ, ὅτι αἰγα- 1: 

ὺν 661, ἀγαϑεν ποιητικὸν ὁ τοῖς δευ άτοις ὧν κακίᾳ, οὐὐθὲς τοῖς Ὡἰποσλήτοις ἿΜ ζῶν- 
τῶν, δλλαὶ τος σοῖς ὁσίοις, Εἰκότως “αν αϑυαῖ τ᾽ Ὁ ὀνομαὶ ! συ ,βυελπις ὧν μήποτε ὄκπε- 

σεῖν τῷ ἐλέοις. ὅτως δζυ ἤλπισα, ἐπ᾽ αὐτὸν Εἰς τον αἰούνα, κα ᾧ Εἰς τὸν αἰωῖγα, πῷ ὧν 

ὦὗνος, χάειτι κὸ φιλαν,ϑε5"πίᾳ, τοῦ πόμτα πεῖς τὸ συμφέρον οἰκογομοιεῦτος Χριςοῦ 

τῷ Θεοῦ πδμ, ᾧ ᾧ  δῦξα Οιὼ το πατϑιν ὺ τως αγίῳ πνθλωχτι, γιοῦ χαὶ Εἰς «ἦν' αἰαῖ. ἕο 

"ας “ αἰώνων. Αμάώωυ. 

Ψόμμο. 4. 1 ΑΣΑΤῈ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΑΣΜΑ ΚΑΙΝΌΝ, Α- 

σείτε τῳ Κυρίῳ πάσο ἡ γῆ. 

12 

Ὁ ) Α λόν ἡμῶν ὡς ἀληθαΐς κα ὃ λαιωμαΐσιον ὕμρον αἰ δ᾽ τὴς πνϑυμιοιτικῆς 

ἘΝ ἡὐεκρόσαιτο Αύφας ὁ ὑμφογράφος. Δακ(ὶδ ἀρ τῆς πῶφη- 

4: τικῆς γλωήῆης ῷ θὐαγίελικὸν ὁ ὑφαξνων λόγον δ, δ Κι φῆρχαι- 

κα ὧν λόγων ζᾷ χαμαὶ ράγμαζα σημαίνων. γ ὺ ἐξώνσεν; ὡς α- 
ζ 96 ἕως αἰκηκόᾳμδμ, Αστετε τῶ Κυείῳ ασμα καινὸν, ς ἄσατι ῷ Κυρίῳ 10 

᾿.. ΟΥ̓ Ὰ πᾶσα γῆ. σχϑπησον, ἀγαπητὲ, θἰσεβως, χαὶ γίησον, ὅπως 

προϑφητίκοι τοῖς ἢ βἰαής λιχϑὶς (ἰωάπῆων ἡ ῥήμασιν, ἃ ἀσουτέ φησι ῷ Κυρίῳ αἱ ἄσμα αι" 

νὸν, ἰσμέν, ἀδελφοὶ, στ ὃ χαινον ἄσμα πρδϑς ῷ παλαιοὶ Αλὐτιδιατέλλε.. αὐανγκα] ον 

ΠῚ ) ὥντήσοι, τ ἃ ἄσμω Ὁ παλαιὸν, 45 τὸ χαινὸν χανε... ὅτω γοβῷ ἐκ τὴς δΨ 
“ελγμάτων ΔΙ αΦοραρ, δυωισό θα χαταλϑιξεῖν τῇ τῆς αἰληϑείας τίω ὄνοιδμ. τὸ τοί ἢ. ἢξ 

φέῦτο " πϑύτων ϑηρχαιότατον ἄσμα Ἐχὶ τῆς ἐρυϑράς ϑευλοαίοσης ἤδετο, ὁ ὅτε Μωυὺσις 

ἣ 
λας 

ὦκφνος ὁ ὁϑαυμείσιος θείᾳ δυωαίμει τίου ϑαίλαοσθῳ " ἐπέρωσε, ὲ γἀδὲ ἐποίησε ὃ πί- ἐπιαῖνη 

λα)ϑο,αὶ ἀσμω λέακρυσείμδυος ἐλεμ, ἀσωμδι. τῳ Κυρίῳ᾽ οὐδόξως νὰ διδόξαςαι, 

ἵστατον ΩΝ ὃ ὀναβα τίω ἔῤῥιψεν Εἰς θαλαοσθμ. ἐλέγετο κ᾽ ἀλλο παλαιὸν φσμαλυαὲ 

μακφείας Δερόῤῥας, ὀπτζωυΐχα τρωϑέντων ΝΥ τῶ πολέμῳ Μμ ὀὐνλμπίων, οἷς οἷον, Γ΄ μέγι- 49 

φοῦ ἡγήρε, Ὅπαιον, ἢ Ὁ Ὀχυΐαονὺ ὕμψον. Αὐρήσεις κα ὁ ἀλλο παλδιὸ ἄσμώ οὖν τὴ ἐρήμῳ γ- 

νόνϑιρον, ὅτε τὸ φρέωρ δῦρον ΩΣ 40, Ἰσραήλ, ὺ τῆς ξένης εἰπήλανον ΡΟΣ ἡ πολι 
ὥφην ϑύρὰν Δόγϑυ τῇ παλαιοῦ ἄσματος τοῖς γ"ησίως ἡ Εἰλικρνώς τὰς αγίαις »φαφα 

εὐγτυϊόρύσι. 

᾽ 

ἴι ἐπωρπὶ 



Εἰς ἢ {ε. Ῥάμε, 917 

οὐτυίχόῥοσι. αὐα [καγον ὃ ἡ λοιπὸν ζυτήσαι, τὸ τὸ γέογ τῶ ἡ χαρὸν ἄσμα, ποίαν ἐ χει ϑύνι. ᾿ ' 

μω; τ ποίδν αὐτούιλεται ϑεωράδῳ. χα μι “ϑῦσεχε ἀκριξεῖς. τὸ παλαιο ἄσμυ, ι 

ὧι πὐβιώειτο λαῷ, ἐ Εἰς ὧν αἰξαγέγραπῆο κλίμκοιτὸ Τῆς Παλαικηνηρ,ῃ Οὔκ ἐπετέτρυ.. 

πο τῷ λαῷ ὀκτος τῷ κλί, ματος κείν τὸ πτιλϑιὸν ἄσμα πσφϑφέρενν. δλλ᾽ ὯΝ λϑος ᾿ 

αἷς ζῶ, ὦ ἔϑνος ἐν, ἐν! ἱσω κὶ κλίματι ν᾿) ρὰ «σμά χαὶ ἡ λότφεία, Ὁ παλϑιὸν αὐθιω- 

6.0. εδοτυρα: ἢ τῶ Ἄθγῳ ᾧ ὁ μίϑικοίδλος Δα δι, ὧδε Ἰπηλέγων ὧκ πσοϑσωττῦ τῆν 

εἰς τίω Βαζυλῶνα . οὐ σκληφλώτων Ἰσδαίων᾽ Πώ;ὠ ἀσωμδῳ τίω φδέω Κυείου ἐχὶ ψαλμ: ρλς. δ, ἢ. 

.ὴς δλλοτείαρ: ; ὁρας, ὡς σῶν Ἰπχιτέτραπῆο ᾧ παλφιῷ ἀσγκατί ὁ: πάσης χωρεῖν τῆς 

αὐτο’ ϑρανον, λωξ ᾧ ἔθνει ἡ ὁ ὕμψος (ἰωυεπερφάφετο: ; ὄλλα πάλιν ἐπθυαλαίο ὠμϑμ 

ἰὸν ᾳ λαιληλώτα δα Μὸν Βαξυλώ, Τότε ἡ [ἠρώτησειν ἡμᾶς Ὧ αἰχμαλωτεύσαντες ταλμοβλρ). ι. ! 
ἡμὰς λζϑυρ φδῶν,ῦ οἱ ἀπαγαγόντες ἡμᾶς ὕμνον ἄσωτε ἡμίν εκ  ῳδῶὼν Σιων. εἰς 

οχ ᾧ γόμω αὐἰξετιγφαμμένοι, ἡ κωλυόμϑμοι ὅχὶ τὴς αἰλλοδωπήρτα ϑεῖα ἄθει, Ὅσο- 

Μρίνονται ̓ στῶς ἀσωμῷ τίου ῳϑέω Κυείν Ἐχὶ γῆς αἰγλοτρίας : ; το ϑρ δὲ δ παλαιὸν ἀσ- [1 
, κα. ὅτω αἰ ϑαῤριδέω αὐἰξεεγέγραπῆο, ὡς ὀφιϑώωυ 6 πων, ῷ τε λαῷ χαὶ τῷ κλίματι" ᾿ 

] 

ων 

ἘΣ τρὴ γέον ἐν; μα δ,γ. πασης λορή τὴ τῆς αὑο ὀρφανὸν, ὑοῦ παίδης ἀδετο τὴς οἰκιυμένης. 
ὅρα τῦτο ᾧ ὁ ασϑ9 Φητης Εἰπὼν, ἀσατε τῷ Κυρίῳ ἄσμα χανον, ϑ)λέως ἐπήγαιγιν, ἀ ςφ- 

στε τῷ Κυρίῳ πάσει ἡ γ5. ὁρα. “τῶς δείκγυσιν δ): διαςελλόνϑνον τὸ ἄσμα τὸ χαινὸν 

παδὸς ὦ παλαιὸν ὠκῴο χαὶ «ἐαιρραμμένον. αὶ ἥα μή ὡς σοχασμοῖς δμ,ϑοοπίνοις 

' αἰμθλεούῃ τίω διωείαν, Οὔκ ἐσιώπησεν ὅτε τῆς θυακ[ελικῆς. ἦϑριτος τίωὐ ογέργηαν" εὐ τ} 

30 ἀλλ᾽ Εἰπων, πωτε ῷ Κυείῳ πᾶσαι ἡ γ,, πάλι ἐπήγαψ, ΝΝ 
Ψἦ Ἑυαήξε λίφειϑε ἡμέροιν δξ ἡμέροις Ὁ σωτήρλον αὐτί, -π 
Οὕποῖον σωτήρμον;ἡ δῆλον {τί τίου πολυύμνητον ' σωτῆρος οἰκενομίδν λέγει, τ Θεὸς εὖ 

οὖ αὐ, ϑούποις ἐζμετο δζρὲ φιλαν, οοπίλν,»Π τοῖς κοί μνϑσιν ἰα 99 ἐπεδὴμκήσεν, τί τοῖς εἰ 
᾿ ἐσχϑτισμένοις τὸ φώς ἐπέλαμνψεν,ὁτι τοῖς περλανηνϑμοις ἡ ὁδὸς ἐπέφανεν," ὁδὺς ἐκεί- ι 
ἘΣ ἡ σήμερον βοήσωσο ἐᾷν ΡΨ ἜἝβ αἠε λίων, Εγω δίαι ἡ ὁδὸς, χα " ἀἰλήλεια, κ γὰὺ ἡ ζων. Ϊφ. "7ως, ᾿ 

λϑαγχαῖον ϑ, ἀδελφοὶ, μιαϑεῖν ἄγος ἐγεκον ὃ παλαιὸν ̓ Θεὸς αἰξιίγφαφετ Το λον ἐν ζ.- | " ' ᾿ 

“τῷ ἡὶ κλίματι. διω τἱ ἢ ἐκ ὀπέτροπες ὁ λϑιῷ ἐκείνῳ αὐοὺ πᾶσαιν Υ̓ να ἀδὲν τὰ λεία; ; ἐα ἊΝ 

χεῖλο γὸ δὲῖ ωρῶτο εἰδέναι καλῶς ὅτι Θεὸς ἐπρέπε, 9 ̓ μεταβάλλει), δ᾽ ἀφ ν᾽ ὁτέραρ εἰς ᾿ 

ἑτέραν μετατί)ε.) γνώμην. ποτὲ (' κ ὅπ δοκιμαῖξε, πυτὸ ἢ ἕτερον ̓δΆ, αὑτὸς ἅ ὦν ἀτῃ- ἵ ἱ 
30 γῆν; εὶ ὀὐαλλοίωτορ, αρμεζέ.) ωρὸς Ἢ αἰαϑέναν Ὁ λυβρωπίνην. λαλῇ Θεὸς ἀδελφοὶ, ἡ αδτι 

νομιολατεῖ πολλάκις ὀυχ ὡς αὐῷς δυιύα «1» ΣΛλ ὡς ἡμεῖς αἰχϑυειν διιυα ἔβα. ἐδυωατοὺ ατ ἱ 

δ ὃ πυλαιὰ ἄσμ ας ἀξα γα! τ λαμιπα δα τὸς ἔθνεσιν, δλλ᾽ εἰκ ἦσοιν Φ (ι4- τ ἢ 

τα χειριζόμϑμοι πίω λαιαποίδα ὦ θυτονοι πρξϑς Ω τὴς ὠωσεξείας κήρυγμα, Εἰ Σ αὑτοὶ ] 
λαθώτες μὴ κατέρον τὸν τὴς ἐυσεξείας λόλρν, πῶς Εἰς ἄϊλλοις διἰσδοωῦαι ἡ Υ̓ τῆς ἐυ- , ἱ 

39 σεξείας νόμον ἡδεουανη; δλλ᾽ Τὴ ὁ ὁ λδιὸς σαι, ϑρῆς ὰ ἀπιτος ζώ, χαὶ ̓ ζαχέως τοῖς ἐϑνι- ἘΠ} 
ΧϑΙς αὐ αγϑυδνος μιασμασι, ἐνὶ ̓αἰξωείζεται τὸ τύπτῳ, ἵνα, δυνηθῆ Ω καθ᾽ ἑαυτὸν. α)- 
σκζοϑαι τὸ τὸν τῆς δυσεξείας νόμων. τῶτο ποιφ ὁ δυὴρ πολλαχις δι καθ᾽ ἡμιῶς ἕχασοσι Ι᾿ 

ἐπειδὰὺ ἐ ἔχ Αὐπσϑ7ηον γαιυαναρι, αἰϑίοολζει αὐτίω ὕπῳ, ὃ θουλόίμοις «ὑαποκλείει, 

ὼ θυνούχοις αἰθεΐξησι, καὶ πᾶσαν Φυλακίεὐ αὐξετίϑησι, ἀ πόρτα ποιᾷ χαὶ πξψγμα.- ! 

40 τεῦς.) ζᾳ Φυλαονται τίω σωφρφσειύδευ ἴηδν “χ, ἐχει τίω αἰληϑη φιλανϑερπίδν ἢ 

οἱ Φυλκίωὺ πίω Ὄλπὸ τῆς σωφφριος Δ  σνοίας, τέων σώφρϑνι συμπολιτευονδήξε. ὁ οὃ ᾿ ̓  

| 
| 
| 
| 

σώφρονα ὃ ̓ομίδν ἔχων γειναῖκαι ̓ σϑἰῆὶ μἰας αὑτίω καθόδου κωλύει. δ χε! 78 αὰ 

γφαλὲς ογέχυρον, τίω ϑ,ρυϑοτν.ὠρόεισιν ἐπ᾽ ἀγθδ9ς,ἡ ἐσξεςαι ὁ ζηλοσ' ζωιυγο 
Οἰυγίοἱῖ, τοι. 1. ἨἩὮΒΒἢ 3 πολλοῖφι " 



Ωσβιϑ. 

Μαρκ.. ζ. 

ΨΝ ξβ. η. 

Ἡ1σ..δ', ας 

ΤᾺ δικ', 

ἵῳ ἐμ. γι, 

ἴο καρ. ιβ. 

Δώτιβ. 'γ. 

ἵἴραμ,β. κι, 

φ δ ημΆ. 

φ18 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ, ἘΡΜ: 
πολλοῖς ἀὐδρώσι, ὐ ὑδαμϑ ζηλοτυπίας νὸ γοσθφ, ἢ ̓ γ 9 σώφρων ὄχει ,βεἐ ἑαυτὴς φύλᾳχᾳ 

ὼ παιδαυγωνϑν, ᾧῷ ζόπων. ὁ ίμυ ἐφ᾽ ημδὰ ο ἿΨΜ ὐ ,ϑούποων, τούτο ὁ 0 Θεὸς ποιφ, καὶ " 

μὴ "ὡς ἀμαβμοςον 0. νοι τέω Εἰκόα τίω' αἰ αὐφοκενδμμ. 0 γὰ Θεὸς ὅτω Φῶσ- 

φέρεται τῷ]. λαῷ, ὡς  αγὴρ γαναικχὶ, ἐχν δ τἱυ Μ᾽ σωμιάτων ἑγωσιγ, διὰ χὶ τίω δ .- 

ισῳν ᾧ τίω ἔννοιαν. ὁ αὐτὸς γϑεὦ κ᾿ τῇ παῤαιξ ἐὐ Θλελόρϑνος (μωαγωγῇ δὼ ͵τῷ ὭΡο-ᾳ 

φύτυ, σαφως ἐλεν᾽ ̓Ἐρμινηφευσουμιέων σε ον χρίκιατι,ὶ ὧν ἐλέῳ, ο οὖν διχαιοσιρύῃ, αὶ 

" ὧὺ Τλπγνώσει.. τῇ Θεοῦ ἡρμόιυσξυσε τίω ((μμαίφειδν. κα "Ὁ “ϊςἡ ς μυάφεια Θεον ἡ ἔλί- 
γρώσις. Ἰχὶ ἃ “»} τὰς ἀρ ϑεϑπινης (μα φείας σώματα σώματι (ῳυαηῆεται, ζὴὲ 

ὃ τὴς Ὁ δ Θεὸν (ἀμμαφείας, ψυχὶ τω Θεῷ κολλάται ὁ ὥασερ ὠκᾷ Εἰ) Καὶ πϑο- 
κολλη ϑήσεται πσϑϑς τίω γωνῶχα αὐτοί, ᾧ ἔσογ!) ῶ δυο Εἰς σείρκϑυ μἰδν" ὅτως ἡ ιο 

ψυχν ἐνύμϑμη τῷ Θεῷ λόγῳ, βοα" Εκϑλλή,ϑὴ ἡ ψυχν μὰ ὀπίσω συ ἐμοῦ ὃ ὃ αντελρῖξες- 

τοῦ δέξια συ. εἶ χῖν δέῶυ ἡ παλαια ̓ (ἀωαγωγὴ ἀνδρα δυό νόμον ὡς αδρτυρεῖ σήμερον 

Ἡσαΐας ἀν τῷ Ὡιποφολου Φϑεγξαῦμος. τῇ γ) ππελφητιχῇ κα τεγ ήσοιτο Φ Φωνῇ 

Παῦλος, λύγων" Καϑὼς “6 γέρφαπῆαι,οτι πολλαὶ ζῳ τέκνα τὴς ἐρήμου μαιλλον,ῇ τῆς ἐ- 

ὕσης ῷ ἶνδρα ἐ ἐπεὶ δξχυ Εἶχεν κείνη ὠνδρα ῷ "ὐμογἐπθμαληψομίαι δ. Τ' λόγϑν) τῷ 

ὕποτ)ος ὃ ὦ ὡς πϑυταχού “ατροδιδυόσα τίω Εἰς Θεὸ ἐυγοιαν τῇ πσοῆς τὰ ἐ Εἰδωλᾳ 

(ἰωειδήσει, ἐλέγχει [γ αὐτίω ὁ Θεὸς, λέγων" Καὶ ἐ ἐμοίχευες ἢ λίθον ζω ξύλον, 

καμιὰ 5 ἐπελόίθου λέγει Κύφιορ. ὯΝ ὑποτῆῆον εἶχε τίου γγωμόιυ ᾿(μυαγωγί, Εἰ- 

κότως αὐτίω αἰδιγράφει τὸ τπῷ, χα! ἰδεκλείοι, οἷα! ἦμι 2ωλάμῳ, τῷ ναῷ, οὐκ ὅῆη- 

“φέπτων ὅτε ἡυσιαφήξμον ἱφιαν τ πὸμτὶ τόστῳ, δυλὰ πᾶσα μδὲ ζῶ ἡ Ἰνδαία τὸ λαὺ ὶ 10 

Παλφισίνη, Εἴς: 9 ΥΣ ̓ Ὀπορ 0 ἔχων ὃ λυσιαφήφιον. δὶ σατο χαὶ Μωύσης ἰδὼν Ὁ ὕπο- 

τον τὴς γωωναικός, γμιυαίχᾳ ὃ τέως λέγ τίω (ἰμαγωγάω ὁ λόγο οἰδεὺς δ ὑποηῆον ὃ 
((μωναγωγῆς, “σοϑόνεφωνει λέγων Πρρσεχε ἑαυτῶ ̓ΠΙσοαήλ, μήποτε ἀγενέγκῃς ζᾷο θ0- 

λοχαυτώματά συ, κα ἡ ᾧς ϑυσίας ς ῳ πϑρτὶ τόσῳ, ὅν θοριο,; δλ ἡ Εἰς ῷ τον ἀν 

ἐκλέξη:) Κύρμος ὁ Θεός σν. ὄρφι πῶς «ξιώεισαι" χαὶ Εἰκότως, ἀδελφοί, Εἰ [γὺ οἱ ΠΥ ΣΤ] 

ἐνὶ ὥπῳ δύξα μϑμη ϑυσιώςήο κὸν, ύτα τὸ τῦπον τῆς Εἰδωλολῳτρείας ἐ ἐπλήρωσε, καϑῶς 

εδοτυρῷ χρᾳξων Ἱερεμίας" Κατ᾽ ̓ πριϑμὸν ἿΨ πόλεων ἦσαν (ὦ 9κοί σῷ, [ϑδω, χαὶ κατ᾽ 

ἀμφύδοις Ἰερρυσειλήμ ἐθυες τῇ ἡΒααλ᾽ Εἰ τίπον ἕα λαξούσα, πᾶσαν τίω γέω ἐ- 

πλήρωσε τὴς μιγίας, Εἰ εἰς πᾶσαν ἐλφθω ἀδειαν, οὐνόησον ὁσέωυ ἔλφεν ἀμεξον 4- 

λασίαν. δια τῦτο ἀδελφοὶ καὶ δ ἄσμα «ἰξιώειξαι τόπτῳ ἴα ; ὦ φυσιαφήοκον ὕπ᾽ῳ, 239 
νι ὁ λαὸς ὄκῴᾷνος πῳ.ἡ Ή ἢ ζκκλησία ἡ σωφρων,χαὶ κόσμιος, χοη ᾿ πϑυταιχοῦ, ᾧῷ Χοι- 

σὸν ἐν αὐτὴ ἢ αὐβιφέρρυσα, χαὶ μυρίας αὔτυρας πσξϑβαλλομδῥη ταν τὴς εἰς () ἀν- 
δρα Δὐνοίας, ̓ ἐκωλύεῖ) ἀπὸ ΠΟΝ πων ΔΛ ἐν πϑωτὶ ϑυσιαςήρμα, ἐν πὸμτὶ ζόπτῳ διδωσ- 
καλίαι. τα φελλυαφωνεῖ ὁΘεὸς αἰ ᾳ τῦ πσελφητυ πίω ὃ ὀκκλανιασίκδε θ.- 

ϑιωυίαν σημφίνων, καὶ τίω ἀγνωμοσιουΐευ τῷ λαοῦ φηλιτεύων, στῶ: ὠκείνος φησιν" 18 

,η, Ουκἔςιμν ϑέλημα ἐν ὑμῖν, λέγει Κύριος πόρτοχρ ἀτωρ, χα ̓ϑυσίας υ ̓ ποῦσδέξομσι 

ὧκ χερῶν ὑμδι, διότι ὐπὸ αἸατολον ἡ ἡλίν μέχθα δυσμών ὃ ἃ ὀνομια ᾿ΑΥ δεδόξακαι 
οὐ τοῖς πέδνισιϑε τ, πὸρτὶ τὸ τύπῳ θυσία πϑϑσείγεται τῳ ονὸματί μι, ἢ ϑυσία καθαρ, 

ὄρϑι πῶς λαμαεᾶς Ἁ υ αὐἰϑεφλνώς τίω μυςικίω ἡμάδωσι πάπεζηρκέω λέαϊμας 

κτον ϑυσίδν: ϑυμίαμα! ὃ λέπι καϑουρϑν, τίω κέ) ζω τίω ̓ἀγίδν τίω τὰν τὴς 49 

θυσίας ὀἀϑαφερομδύωυ. ὀκᾷο ̓  Θεὸν ὀμαπεωει ὦ ονεάει β Ὁ ταῦ μ ἐζ ν γηΐ-: 
γῶν Ἀσιβεραρόρϑνον,δἰλλαὶ ὃ τὸ χαϑουρθις καρδίας αϑαπτερεποκῦμον ϑυμίαμια, Καΐϑ- 

ϑικυϑύτῳ ἡ χσοϑσευχα μύ ὡς ϑυμία μα “γωπιον (5.ὁρᾷς ὅπως πόνταχϑ ὀξρλάμπειν 
Ἐλιπφέπεται 



Εἰς (Ὁ 4ε. Ὑλμι" , 519 
Ἰλιπέπεν τῇ λευτυργία αἰγίελικῇ; ὁρᾷς ὅπως ὁ αὐἰθδεώριςαι ὅτε ὃ συσιαςήομοι,βἶτε ὃ 
,ς ἫΝ , , ἡ ὦν. , ἀλῆοα ἢ ι 
ἀσμαρὸν πὸμτί τούτῳ ϑυμίαμα παοοσφέρε:) ῷ ὠόματί μιν ἔς! (ὦ δῶ ϑυσία καϑαρᾳ, 

πορϑτη (ἢ ἡ ῥωςιοὴ τράπεζα, Ὁ ὠροίνιον, Ὁ αἰ χύρκόσμμον ϑύμα. ἔςι ὃ ἢ ὃν ἡμῖν ὅζᾳ-- 
Φοροὲ πολλῶν ϑυσιών. (51 ))» ὀνόμιος Εἶχε πολλαὶς θυσίας ω τῇ παλαιά, ᾧ τὼ 

“ὦ Αρβρ α οδοτιών, τίω ὃ ὁλοκαύτωμα, λεχϑινϑμίων᾽ ὦ τίω μϑὺ αἰνέσεως, τίου ὃ σω-- 

τηθίν, ἡ ἄλλας πολλὰς ἢ δῥρειφόρϑις τῷ ὙΜ ὧν μυθίοις μιαίσμασιν δξεταιζομϑμων ' 

ἡ πολες ζω καὶ ἀμέτρος Ὥρριϑμὸς ϑυσιών δὴ κατ γόμον, ἡνέα, χαιρλς ἐλϑούσει ὁζρὸ μιᾶς 
αὐδιγραφει πάσας, κὶ ἰὸν αἰληθινζου ἔφησε γυσίαν. ἔγομδν ὃ καὶ ἡμεῖς ἐγ ἑαυτοῖς ἑτέρας ἢ" 

θυσίας, δ ῷ γόμω φοιχούσας, δα τῇ αἰἠελικῇ Ὑοριτι ρεπούσας.ἡ βύλει μαθεῖν 

"0 ϑυσίας ζωύζῳ, ὡς ἐγειὴ ὀκκλοισία, πῶς ὠκτὸς αἱ μιώτων, ᾧ καπνοῦ,  βωμιού, καὶ δὴν 
ἄδλλων Ὁ β᾽αγίελικὸν δῶρον ὀμαπέμιττοται ῷ Θεῷ, καὶ ἡὶ ϑυσία, καθαροὶ ὁ αἰμέαντος; ἀ"- 
κουε τῆς αγίας γραφὺς σαφώς σοι παοιςώσης τίωω Αἰ αΦοραν ζτης, καὶ τίου ποικι-- | 

λίϑν. ἔςιν δέω κἡὶ τορϑέτη ὃὺ σία, ἣν ἐφ,ϑέωυ εἰπτων, Ὁ γοερθν ὠκάνο κἡ μω φἰκὸν δώρϑν,πε-- 

εἰ αὶ φησιν ὁ Παῦλος, Μιμηταὶ γἰνεοῶς τῷ Θεού, ὡς τέκγα αἰγαπητα, ὯΝ αἰδιπατεῖτε Εφ.ε«, 

᾿: ἐν αγάστη,καϑὼς ὁ ὁ Χρλφος ἠγάπησεν ἡμᾶς, αἰ ξέδωκεν ἑαυτὸν κι ρ ἡ δι᾽ ὡ)᾽ Θεῷ 
θυσίαν ὶ πσοϑσφοροὶν Εἰς ὁσμιζυυ ϑνωδίας. δυτέροι ϑυσία, ἡ “ἦν μαρτύρων. χαὶ “ἰς ἰ 
αϑοτυρᾷ λϑγϑς; ἀκουε] Παύλπ᾽ Παρακαλώ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, τὐδαςῆσαι τὰ σώματα Ῥωνβα, 

ὑμδῇ! ϑυσίλυ ξαΐσαν, αἰ γίαν,ἐυάρεφον ᾧ Θεῷ. ἔχεις ασεϑότέω σωτηρίας τέο ϑυσίαν,δυῦ,-- ' 
τέρφιν τίωυ ΤΥ ζδοτύρων, πείτέωυ τί τῆς θὐχης. κατευϑιω,ϑήτω ἡ πϑόσευχή μιν, ὡς 

29 ϑυμία μα ἐνώπιοι σῳ. ἔίοσις ΔΨἢ χειρών μι, ϑυσίᾳ, ἑασερμνή. “πταρτὴ ἢ δὲ αἰνέσεως, 

τυτέςι, δὲ ὕμνων. ϑῦσον ᾧ (Θεῷ ϑυσίαν αἰνέσεως. πέιτῆη καὶ [ρὲ δικαιοσιωύης τότε ἐυδὸ- 
κήσεις θυσίαν διχαιοσιωώης. ἕκτη καὶ δὲ ἐλεημοσιώης᾽ Θυσία, Φησὶ, χαθουροὶ ἢ αἰμίαντος, χω; α.κἢ ἡ" 

'ἐχισκέτηφοϑυι π]ωχοις καὶ ὀρφανοὺς ἐν τῇ λ ΐψει αὐ . ἐδδὸ μι ἡ τὸ ἀλφλαγμού, ' 

εἰλαλαγιὸς δὲ ὅ61ν ἐχινίκιος ἐν πολέμῳ κρότος. ἀλλο "Ὁ ὀλολυγμὸς, χα ἀλλο αἰ- ἽΝ 

2ς λολαγμμος ὅταν "ὃ χὰ νίκος ἐν πολέμῳ φρατιώΐται βοωσιν, αἰλα λουχμός ὅφηγ ὠκάνος,ἡ ' ̓ 

σήμα μέζον νέοις. δὰ ττο ὁ Προφήτης ει μέλλονζῳς ΘἼδέναι τυ ίκδιω τῦ Χοισοῦ, 
ᾧ ὕμνον βοώνζα ῷ κτ' Ῥ πολεμίων, μακαεάζει λέγων ̓ Μακαίομος ὁ λαὸς, ὁγι-- Ὅδπσιμεὶ ! 

νώσκων αἰ λοιλογλόν. αἰ λοιλθιγμὸς τοίνιου ὅν ἐχινίκιος ον πολέμω κρότος. ἐπεὶ δέζ β 
νίκζωυ ἔλαθεν ὁ σωτὴρ τίωω κτ' πλύτων, Θαρσεῖτε, λέγων, ἐγὼ νενίκηκα. (Ὁ) κόσμον, (δ ὕ-- ἴο. “τ. Ἀγ: 

20 μένον ὀμαπέμειποντες τ ὕτον ( πίω νύκζωυ ἐργάσει ϑμῳ ἀναγ ρφόυϑμ τὸν ἀλαλαγμὼ, 

ὃν μαχαοίζει ὁ χσολφήτης λέγων᾽ Ἐκύκλωσου, τ ἔϑυσοι εἰν τῇ σκηνῇ αὐτωϑυσίδῳ αγέ- ψδικριία, 
στωςκαὶ ἀλαλφγιϑ.ὁγδὸη {6 Ὶν ἐτέροι ϑυσία ῷ Θεῷ, Πνεῦμα ((ωτετοαμμένον,κοιρδίλν ΠΝ 
(ἀιυτετοιμμένίω αὶ τετωωπενωμϑμζω ὁ Θεὸς οὔκ ἀξαδινωσει. ὁρᾶς πηλίκαι ϑυσίαι ΧΡ ἢ ; 
ἡμῖν πολιτεύον") ἘΕςΙ ν ἄλλη καινὴ ϑυσια ̓  ὅζω ὦ δαγζελικοῦ κηρύγκλατος σλυρέρμϑῥη, 1 ᾿ 

45 ὁ Ἅθηος ὁ διδϑουκίικος, αἰδὶ 4 φησιν ὁ Οἰπύφολος Παυλος᾿ ἱεροργοιώτες ὦ Διαγίέλιον 35 Ῥω: ᾿ β | | 

Θεϑὕα μη) ἡ πρόσφορα Ὁ Θεϑ ϑυοῥσδικῶς, ἡγιασμένη ἐν πνδύματι ἁγίῳ. ὁρὰς ᾿ 

ὅπως ἔδειξεν, οτί ὁ ὃ κήρυγμα, αὐτὶ ϑυσίας ϑθα πέμπε) τω Θεῷ ἔχεις δξυ τσρϑτην ᾿ 
ϑυσίδν, ὃ σωτήριον δῶρον᾽ δου τέροιν, τίω Μ' εδοτύρων᾽ ποἰτίωυ, τίω τὴς πσοϑσευ-. ", 

ὔδ᾽ τοταρτίωυ, τίωυ τῷ ἀλαλαγμοῦ" πέμτηϊω, τίω τὴς διχαιοσιωης" ἐκτέωυ, τέων ΜΝ 
40 τῆς ἐλεημοσζωης᾽ ἐδδὸμέων, τίου τῆς αἰνέσεως᾽ ὁγδυζευ,τίωὶ τὴς κωτὸμύξεως εὐναί- ' ᾿ 

τίουγτίοω τῆς ζαπεινοφ ρφσιωης" δικα τίω, τίω τϑκχηρύγμανς. Εἰχᾳ αι παρέλιπον. " 

ὠνέα "ὃ αἰπαραθ μησαί νϑμος, εἰγόμεστι δέχᾳ οὐ δαδιδοοῖ, τίς δίωυ ἡ κοὐαλελειμμένη ἘΠ ἢ 

ϑυσία; ἔς! ζοίνωυ δεκοίτη ἡ τὴς καρποφορίας, Ὲ ὶ ἧς ὁ Παῦλός φησιν᾽ Ἑ δεῖξαι μι τοὶ ρινσβυε; ; ̓  
ΓΙ δ ᾿ 

ἰ 
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ἕτλα μὴ "ν, 

Ρ ὼ β Μ, 

“Τίμ το ἢ 

ὦ υτιλβ, λῦ, 

Η17, Ἀγ. τ. 

Ματὴ κ κ. 

Μαγθ, ,9. κα, 

9:0 , ΚΡΥΣΟΣΈΤ. ἘΠΙΤ ΡΑΦ, ΕΡΜ: 
“Ὁ ὑμϑιν" Ὥποςα λέντα δὶ ἔπαφερδίτε,ϑυσίλν δικ)μὼ Εἰς ὀσιμέι θϑωδιας. ὁρᾶς πὺς 

ἢ τῶω καρποφορίλυ Εἰς ὧν: αγίεφ ϑυσίαν χαλᾷ Παόλρρ,; ἔχεις ὁ δξωυ “ποικιλίαν 

θυμάτων. (Θῦσον τω Θεῷ ϑυσίὰν αγέσεως. ἐπήνεσαι ἢ πόμζμυ ὑμιαῖς ̓ ἀδελφοὶ, 

μάλλον ὃ πίυτες ἐπηνέσοιμδυ, χαὶ πῦρ 3 πόμτων ὁ Θεὸς , τίω ϑυσίαν, ἐ ἐεδείξα.- 

οὃε, λέγω δὲ τίν Εἰς οὖν πώς καρποφορία. ἡἠλεήσουτε Σ ἔν Ὠλὶ τὸς κα 

αἰγθφάς πατορϑῥες , ὥν δὲς Φ Θεὸν βοησαντας , χαὶ δὲ ὑμδν ἐπακνοϑένας᾽ ἐ- 

μιμησαοδε τῷ ᾳ Θεού τί τίω Φιλϑὴ ϑεσπίλν, ̓αἰπεόυ λήσουτε τῆς αγϑοᾶς ὧ δ ὀγειδὸς τῇ τῆς ἱσιηλόκη 

αἸωχείας. σϑ9η 9. ἡ ὀλοημοσίοη, Χ) ὃ ἔσξεσε τίω αἰααυξω. αἰθαωύν γδῤεώτώ, 

ἑλόντων ἡ ̓χραυγὴ δ πενήτων. ἐϑηστευσίσουτε ϑησοιυρϑν ζωΐς,α ἀπε, ϑησασρίσατε 
ϑνσαυρρν πλουτα διχαιοσιωώηρ. τῦτον γδν δεὶ Υ ϑϑησοισρϑν “23 ὀφλαλιδᾷδ ἐ ΕΧΩΙ, ι 

Τ' τῆς αὐληθείας, τὸν τῆς διχαγοσεύης, ἢ Τ' πῆς φιλραωγείας' ἐπειδήπερ, αἰδελφοὶ, δυο 

Εἰσι ϑησοιε 9], Εἰς, τοῖς χακοῖς ϑησαυελξόμϑιος, καὶ Χ) Εἷς, τοῖς αγα)οῖς ζ(αμιβυόμε- 

5. ϑυσαυρὸ κακό. ἢ αἴθακον, ἢ , απείθεια, ἢ ̓ οὐοαιομία; πὐξί ής φησιν , Παύλος, 

Αὐνοϊεὃ ὅτι ὦ γθησον τῷ Θεού εἰς μετλμοιλύ σε ἀν τ 3 τίω σκληρότητα σϑ,γχα] αμε- 

τὰρμοητον καρδιαν, ϑησασείζεις σεαυτῳ ὀργά οὐ ον ἡμέρα ὀργῆς, κ) ὺ δἰποχαλύψεως τῇ τὴς κἃς 

ϑιχχιοχρισίας τῷ Θεοῦ. ὁρᾶς ϑυσασρρν αἱ ϑρτημαίτων ᾿πούιλενϑμον τοῖς ἐργάπως 

τὰς ὀυομίας, ἰδὲχ δ ῃ “ϑηστεσρ εν Τ' ὌνΤΕ τὴς φιλρηηωχείας ᾿ὐποτιλέμδνοι τοῖς δικαιοσι- 
γζωω ἐργαζοιῦμοις. ἀκονε ΠΠαυλν Τιμοθέῳ γφάφοντορ᾽ Τοῖς πλυσίοις πῆραν λε τοῖς 

οὖν τῷ γιοῦ αἰαΐη, μή υ ψελοβο: ἐφνημέηδὲ ἠληιχέναι Ὁλ! πλούτε ἀϑηλότητι, δλ᾽ ἀγα- 
)οποιᾷν, πλντεῖν οὖν ἐρ,ϑ!ς α΄γαϑ: Ι6, Δὐμετοιδοτς ὀγζζμε, χονωνιχοῦς, ,Ἰὐποϑησαιυείζον- 2 

ὥς ἑαυτοῖς ϑησωνρ: ν ὥγαλιν Εἰς τὸ μέλλον, να Ὀλειλείξων) τὴ τὸς αἰωνία ζωῦς. ὁρᾷς 

ϑησαυρον ἀγαϑαν ; ὁρὰς ϑνσαφον χακδὺ ; καὶ "πυροὶ τίνι ϑηστζσρος πούίϑεται "ἡ ᾽ ἮΝ 

δῆλον ὅτι ΤΟΣ ἐὼ Θεῷ, αὐτὸς "ἡ τ ΤῊ κα κα ὅσαι ρὸν ζαμιβύετω Εἰς αὐτοίμει- 

4υ᾽ Ὁ ὧν  ἀμιώεται, ὧν ὃ  ἀμείςε.}.᾿ ϑέλεις ἰδεῖν αὐτὸν εἰχριξη τίου μνήμέω ἔ- 

χονζοι καὶ ἡ τίου φυλακίω ΤᾺ ϑησειυραν τύτων ; λέτε θά τῶν ὧν ἐργαζουϑῥων ζα φαῦλᾳ ὃς 

δζῳ Μαύσέως᾽ Εκ Ὁ» αἰμπέλῃ Σοδυμωνν ἀ ἀπιπελος αὑτἣν, ὶ ὶὶ ἡ κληιματὶς αὐνδδ ον 
Γ [ομόββας' ἡ ςα φυλὴ αὐ, σπφυλὴ Δδλῆο, βόιεις πικρίας ἀδοῖς, )δυμὸς δρακόντων 

ὁ οἶνος αὐ Νὴ κα, γυμὸς αἰασιδὼν ̓ ἀρίατος. χ ὡς ἀἰππεξιϑμιήσοιτο τὰ ἔργα" τῆς αϑομέας, θ).: 

γκὼς ἐπήγα μ᾽ Οὐκ ἰδὲυ ἤχυτα πόρτα (ἰμυνκῖαι ἢ ἐ ἐμοὶ ὁ ἐσφραγιζαι ων ἡιστωυ- 

6919 ΔΜ. ῳ» "ἡμέρᾳ ὠκϑικήσεως λὐταποδωσω, -»᾿ ζϑιβῳ Ὁ ὅτὸν σῴαλη ὁ ποῖς αὐτῶν. ὅτω 29 

ζαμιβθεται τ Τί ϑυσαύυρϑν τὴς αὐομμίας Οἷς ἐ ς ἐργάταις τὴς ἀδιχίας. ζα μιεύετοι ὃ ἢ τὺς 8η- 

στιυρ9ὲς τῆς βασιλείακ τοῖς ἐργα τας τὴς ϑιχαιοσιύης " αἰδε ὧν φησιν σαΐας, κει σϑ- 

φία ᾧ Ὦχπηφημη ὁ ὥσίζεια τρα Κυράν. ὅτοί Εἰσι ϑησοιυρεὶ ϑιχαηοσιωνρ. δλων ἡ 

ὁ σωτὴρ ἔλ ζῶ τοῖΦ αἰγίοις αὐτο μιϑυϑηταῖρ᾽ Θυσαυρφίσουτε ὑμὶν ϑησουρϑν ̓ αϑαϊκλός ἵν, ἱοαῖη) 

τῆν, αἱ αἰωνίον τὖν τοῖσ ἄρανοῖς, Ὁ ὁ αὐτῦς ᾧ πλυσίῳ ἀζελεγόμδμ ς, Δῴρ» αἰολουθει Μϑ!, γη8 ἀμλυδῖη 

χαὶ ἕξεις ϑησουῦ 69» οὖν ϑρᾳνοῖ. ̓φύγωμϑῳ τούνων ω ϑηστζυ 09) τὴς ὠρϑρτίας, χαὶ Ὄπι- 

ϑησαωφάσωμϑμ Τ ϑησαυρν τῆς ἐλθημοσιωύης, δ 43} χαλοι, χα! ἰχδμὸν σξέσαι πᾶσαι 

αἰ μδρτίδν, ἱκόμοὸν αύσοω πᾶστιν παρφνομίμ. χαὶ ἡα ἀκριζως μαάϑης ὁσζω ν ἰχωὺ ἔχω 

αὶ ἐλεημοσιωώη, σχόγησον ακειξώς τὰ ἐ λεχόμδια. ν}} αἱ εδοτημαίτων, ΟΥ̓́ Εἰ δμ- 

ϑέσπον βλέπει, ΩΣ 4) Εἰς Θεον οἷον τὸ ἀἰὐσείησει!, ἀ βλασφημῆσαι, χα] γαιὸν Θεό φ 48 

υ δεῖσαι, ἢ ὠκκλησίδῳ Θεού ̓ διωξαι, ἢ ἢ  ἱερῷς εἰτιμαίσαι. ζωταπόρᾷ Εἰς Θεὸν τέω 

αἱαφοραν ἔχει. 5 μοιχεύσει, ἡ κλέψαι, χα! αἰδικῆσοι, τα ον τὴ οὐδὲ «ὧν ὁ ομιθ- 

δουλος φρέφεται καταςασει, πολλὴ ὃ Δ οφορα μ Εἰφθεὼ αἰμδρτομομδέον, “" “ἣν 



Ἐὶς (ὃ 4ε. ῬΆα, ουτ 

εἰς ὦ ϑούπυς πλημμελουμδῴων. αἰσεξείας, τόνων ; χεῖρον ς ᾿ Οὐδ, Οὐσὰ Ὁ Εἰς Θεὼ 
«οὐ δανομίας μη ϑτερϑν, συ εν ἀσιξέφερον ΤῊ Τὴς κτ Θεὼ βλασφημίας. ΔΛ ὁ ὁμὼς 

χαὶ τίω ̓Ο σαὐτίω «οὐ θανομίανέ ἐλεημοσιωη δυώαται λύε, ακ ἐδὼ ὕὈπαρδῃ τῇ ηβλᾳσ- 

Φημίᾳ, ΡΥ ἐδ οὖν τῇ ἢ μετόμοία, τίω αἰμδοτίλυ ὁμακοιλέσηται. μη 'γὰῇ ι τίς καίτοι. 
4 πεχέτω τί λόχου κακῶς ἀκϑων᾽ ὁ ασεϑς τίω ὀβοιδν ΔΜ ἀμοήτῶν, ἄλλα πτθὸς τοις 

πιςοις ὑμᾶς ὁ ὁ Ἄδγϑό,. πυδϑς τὰς (μυΐξοφοις τῇ τὴς ἀληθείας. Οϑ εἶδ δενότερν τῆς ἀσε- 
Ὀείας, ςεὲν με ϑηρότερον βλασφημίας. λ᾿ ὁ ὁμῶς τοσῶτον κακὸν δὲ ἐλοημοσεωύηᾷ 

Αύεταιμ ἐὸν γνησίως ὡς τοξϑσέλϑῃ τὴ ἀληϑεία.. χαὶ μοι λϑθε πσόϑς ἀπόδειξιν τίω 
Ὥὔρχω Ιὰν ἱφτοσλὸν τῷ Δλνιήλ. τ Ναθυλοδονόσωρ παῖς 9 ὁ ΒΑ ταί, Ἐχικωμοίσας 

10 ποτὲ τοῖς γείοις αὶ ὑξοίσας αὰὼ ἀγα, ἐτόλμησε νῷ συμεποσίῳ μηδυώπων, αὶ αἀὐσεξοιωύτων, 
ἀ βλασφημοιώτων, ᾧ πὲ ἱεροὶ σκθύη, ᾧ Σιπὸ τὴς Ἰερφυσαλὴμ ἐλαδεν, ζωῶτα οἶα. 

γαγεῖν Εἰς μέσον, γοήσαιϑαι τϑτοις ὀργόμοις μέθης. τὸ δξήγαγέ, φησὶ, τὰ σκεύη Ἔ 
Θεοῦ οἷς Ιερόσαιλημ, τα ἅγια, ὼ ἔτεινεν ἐν ἀὐύδις αὐτὸς, Φ αἱ γεουαῖκες αἰστῶ χαὶ αἱ 

παλλαχαὶ, Ὁ αἱ ) δάσο δύ. ὑθείξετο ζ ϑεῖα αὶ μόνον δζᾳ χϑινῆς τραπέζῃ, ἐλ-ἕ 

15 λο καὶ ὁ δ τῆς ἀἰσελτείαρ. ἡ Ὄσθηον κακὸν ἡ ὁ Θεὸς μιαχροϑυμ, ἡ  λὐεξίκοιος δγωύα.- 
ἐμιρ, ἡ πλυσία, χάθαε, ἡὠφϑονος Φιλον,ϑ 69 πία ἡ ὀκδεχομδύη τίωω μιέτθμοιαν ημϑί, 

ὁ πβτλερδιη τίω “ιμμωειαν. Ἐχικωμαζοντα τοῖς ἀἰγίοις φέρει Θεός, καὶ ἣ πσξϑφέρει 
κατ ̓αὐτέ Ὡὐπύφασιν. ὄξινεγκε Ὁ», φησιν, ὧν ῷ ζωῶτο γένεαϑαι 6 τῷ κοριαμίιτος 

τα τοίχου, τϑτές!ν, Ἐχιὶ τού χείσματος, δξηλϑενὼ ὡς ἀφραγαλος χθ: Ὄσυ τῷ Ὁ καρποῦ 

30 μέχρι ἿῬΜ δοχυλων, αὔμα χείρ, ὐ ἔγφαφω Ἐχὶ τῷ τοίχου, μιανή, ϑεκέλ, Φαρές. ἡ 

“σὰ ῥήματα ζὼ ἡ Ἐφ ραῖκοι, καὶ Χ) ζ ξόον τῷ εύματος ὀξέπληηε(ῷ τύραννον καὶ ς«ὦν' συμ.- 

πόζρς. ἀ ἐζητεῖτο ἐμ ἸἈποραμϑιίων ἡ ἡ λύσις αὶ ἐχ δύδίσκετο. ὠκαϊλέσεν ἐρμιδιυέας πολ- 

λρερ, ἢ ἐπόρριευ «σεὲς τὸ ὁ φαινόμϑμων. χαλάται Δάν λ εἰς τὸ μέσον. δὲ! ΝΣ πεῦ- 

τον τὸ Σ ψεύδος Ὄἰπυρῆσα, χα! ὅτω τίωυ αἰληλκιὰ λάμψαι. χα ὥασερ ο; Αἰγυπῆῳ ἡ Ἴ- 

29 πύρησοιν ὧ μαύτεις χαὶ (ὦ σοφοὶ, καὶ τοτι Ιωσηφ αϑεκαλυψ τίω αἰλύθειαν ἐρ- 

μώωυθυων᾽ ὅτω χα! εν Βαζυλώδι »ἐλεγῃθείσηρ πάσης σοφίας δι, δοφπίνης, τεὴ τοῦ 

Θεοῦ συφία ὁζ. τῷ πισοῦ ϑεδαπογτος ἔλαμψο. ᾿ὐκλήϑη Δόνηλ, Εἰσηλϑεν 

ὁ τῶ ἁ αἰγίων λόγων πσξηφυτης, ἡ γοῤξφι τῶν γραφῶν βίξλος, ὁ ἐρμιδιυξυτς, τοῦ 

μεγοίλυ βασιλέως. χαὶ ἵγα μαιϑης δαφοραν αὐ,ϑού πα ψιλοῦ, χὰ ̓ αὐ ϑεϑπυ 

39 Θεοῦ, ψλύ ( ὅτω τίω φύσιν, ἀϑανατε 5 τίω ὁ γνωμέω, Εἰσελθὼν Εἰς ὃ συμιπὸ- 

σιον ὠκᾷνο τῆς αἰσεβείας τ δακαλήται τὐρὰ τὰ τὰ Φρχίσυιποτυ, λέγω δὺτϑ ϑβάσιλε- 
. Φησὶ γὴν ρὸς αὐτὸν ὠκῴνος,οἴδα ὁ’ ὁΤί πνεῦμα Θεού «: ἄγον ἐν σοί Ἐχίλυσον ἡμῖν Ω 

σραφαι ζυτίω. φι βέλεται; ᾧ' ὑπονρέτίω τιμᾷς, κ᾿ ἂν δεασότέων ὑξείζειρ: ; αἷ- 

θρωπον σέξεις, ἡ Τ' Θεὸν ἀτιμαζεις; ; πνεδμᾳ ὦ ὧγιον ὁμολογεῖς, ὃ ἀγα μανις: οἶδα δ ὁπ 

δ 5 πνεύμια Θεού ἁγιον ἐν σοί. ᾿ γᾺ» Ἐχὶ τὸ παΐξος μυ «ἰξεουότερον ὦ πνεύμοιἐ ἐν σοί. 

ἐδὼ τοίνων Ἐχιλύσῃς, Φησι, τῶν ζ ζητούμϑμοι, πορφύραν δύσῃ, μαμιακίω 220- 

οἷν «ἴξὲ ἃ πραγιλόν σψ. ὁ 5 μιαιχρίξλος ὠκᾷϑος καὶ . δου μφιφὺς οὐ οὐδε ῳ τϑὰ δμ- 

ϑόῦπων ἀϑέμϑμος δῶρα, φρὸ ἢ παγτων τιρϑιν" τίω ἀλήλειδυ, λέγει βασιλεύ, ζᾳ δω- 
εκ συ ἀὐδρὶὲ ἑτέρῳ λῷς, ζῷ δδμωτά συ διῷς ἐτέρφις" ἐγὼ ὃ πίω γβαφίω ἀὐπαίζε- 

4ολα, χ) ἢ ηἰς σοι μιοϑὺς τῆς ὑρμάυείας: ΠΣ ̓ αἴδὰ τῷ Θεοῦ βμαϑευποδοσία" μᾶλλον ἣ ΧΩ 

αὑτὸ μοι μιαϑὺς τῆς ἀλυηϑείας, τὸ ἐρμιωυεὖσαι αὐτίω τίου αἰλήλειὰν, ὀκϑικῆσα 

δυσφηρμιαμδώξωυ τίω ϑύσέβειὰν. καὶ ὅρφι τὸ θα μιαιςον τῷ Ξ διχαου, θ ἀροϑτον ἐρμιδινευᾳ 
τίω γραφίω, λα το ἐλέγχει! τίω γνωώμέω. ὼ τί φησι; βασιλέῦ, ὁ ἐϑδδν 

ροιγοὺ 

Δαν... 



π ατ- τ π" 

δϑασ. κα γ. 

ψλον, α, 

912 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ, ΕΡΜ. 

θρανὰ ῷ ἔδωχε βασιλείαν κὶ ὁ καῦτορ ᾧ πατϑίσυ Να(μχοδονόσωρ, ὡμηνὺ ὁ δόξαν ποδοσί. 

ϑηχεν αὐτοῦ" ὁμοίως χαὶ σοι, ἵνα, (ωτέμω. αὶ ἐδωχέσοι ὁ Θεὸς Ὁ βασιλείλυ, δ τ Ἐ τίχω, ὺ 

ἐπελαθυ ὃ 4 Θεϑ ὁ δξήγατις ἀντ Ὥργυρα, Εν υσα τι σκβυη, ἔ ἐπιές συ αὶ γαιυάκές 
συγ, αἱ ἱπόργαχαι, σου,ὶ αἱ ὐἷκκοιτοί σϑ Ὁ Ὁ ἔχοντα οὖν τῇ Ἴχειεὶ ἱ ἐδ 5 πγοϊω συ ὑμ 

γυλόγησει. τὰ Τὴ» ἀπεςαίλη ἀἰφραγαιλος χειρϑς ἐκ πρξησώπου ἀδού,ὶ ἔγραψαν ἔχὶν 
κογιάματος τίω ἰδῖλν Ὀὐπόφασιν, κα ζυαΐᾳ βήματοι. μαφή ̓ἠεϑμησεν ὁ Θεὸς δὴ 
βασιλείαν σου, ὺ ἐπληρώδν. τῦτο Ὁ ἐρμεδευθυει ἢ Σύρα γλώασω χαὶ ̓ Ἑθραϊκὴ ὁ ὁ. 

μοίως. λεχέλ᾽ ἐφαϑμμησεν. ὁ Θεὸς τω βασιλείδν σου, τ "ὐυρέϑη ὑφερφόσο. ̓ φαρές" 

διήρηται ἡ βασιλεία, σου, χα ̓ ἐδὺ ϑη Μήδοις κα κ Πέρσαις. τότε ) ζω μόνων Βαζυλω- . 
νίων ἡ ̓βασιλεῖ εἰώ. ὸ ὄρ. Τὸ λα μιαφον,. πῶς ἔδειξεν ὁτι ὁ Θεὺς (ᾷ πεόντα πριϑμῷ χαὶ 19 

σαϑμῷ “ποιεῖ. ἐσαιϑμησέ, Φηήσι, χα) ἐμέτρησεν. συν δ “9 ἀδζ αἰϑυ μέξου, οὐθὲ 

ὀύϑυ φαϑμού συτδὲν αὐδὺ ἀκολοϑίας, δρλα 4) διχαίῳ ἐμέτφῳ τέως δίκζωυ ἐπαίγέ, χαὶ τί- 

ἀφερύμϑμος ςαϑμῶ, τἰιὺ τιμωρλὸμ λύαλογον δίδωσι τὴ ἢ αἰμδρτία, ὅχ ὐαβθαίνεσον 

τίω αἰμδρτί αν, δρλω σύμμείξον. δζρε τὸν ὠπιιλών ποτε ὁ Θεὸς τῇ ὙΙσδοία τσξϑα- 

ναιρελείσης τῆς Σαρδϑίας ὐ «περαναιλω)είσης, λέγ᾽ Καὶ ἐκτεναῖ Ὠχὶδ Ἰερυσαλήμι ι5 

ζᾳ μέτρα Σαρδρίας, ἴα" σαϑμμία: τῷ οἶκε Ἐφραίμ" ὀρι τὸ, πἰιὺ «ὐτίω ὕζχημε. γῆ τ κῆμη, 
πα δικέω τϑτοις,: τὡ ἐπεμέτφησοι ὠκείνοις, ᾿γᾺ» ἀμεξος ἡ ἢ λεία, δίκη, ὄλλω μέ μὲ πίῳ, “ωλφί, 
κἡ ΧαϑόνΙ, ὺ ςαϑμῷ κεχαϑόνιςα!" καϑῶς ὃ ὁ (τι ἐλεὴν ον τοῖς θὐατελίοις " ᾧ μέτρῳ 
μετρᾷ, ὀρτίματου ϑησεται. ἐμέτρησεν δζζυ ὁ Θεὸς, ᾧ ἐ ἐσαϑμησε, : ἡ διεῖλε, τ ἐπληρώ- . 

ϑη0 ̓ ϑριθμὸς τῆς βασιλείας, φησι, ὲϑ ὠκχῴνον. »" ν᾿ τἱ μ' τίω τοσούτίω Ὡἰπύφα- 29 

σιν; λύσιν θύϑέως ἐπήγαγε τῆς Ὀὐτοφαστως. ὃ ὁ γιῶ, βασιλεῖ ἡ βαλή μπ ̓ πὴρεσούτω 6ι, 

κὴ ζς ἀμδρτίας σν λύτρωσαι ῳ ἐλεημοσιοωύν, Χ ὁ τίω δσέζειλυ σου οἰκί μοῖς πενήτων; 

μηποτεΐἵλεως ἕἔῥητω τοῖς ἴς πρρου]ω κασί σου, ὁράφ ὅσον ἰχύει ἐλεημοσειν: ; ὅσον δὺ.- 

γάτα φιλαν θεν πία: ; ὅὍσθῃ ἐργαίζεται διχαιοσιωης ἔρον ὁ αἰδὶ πὠν ἔλεος; αὔδνε- | 

συ ὀαυξϑφητης, ὡς εἰ αὐ κροσεν ὁ αρθάνομος, ἡ ἠκολούγησεν δὠτὶ ἐπαδελίας ἡ ἡ.25 
χει. μὰ ἡ χοίεις ἡπλ ων», κἡὶ ὃ γνώμη τίω δίθρλωσιν οὔκ ἐδέχεν. ὕτως ἰρω- 
6ϑν αὐδὲ ὧν πόνζθκυ Φιλανϑοφιπία. αἰδκεῖλεν ἡ ἐλεημοσιεύη αὔἥμα αἰχμαλω- 

ΤΟΥ ὧκ τὴς αγϑοϑ, «ἰξ εαιρεγησεται χῆμα αἰχαιϑιλωσίας ὧκ ποῖσης τὴς ᾽ς. Εἶδες 

τίω αλϑοαν γέμιασαν αἰχμαλώτων, Ὁ ὃ ((ωέζειλοις τίωὐ ον τὴς ἀηδίας " συξελᾷ ὁ ὟΝ 
Θεὸ ὃς τίου δίκζιυ τῆς τιμφοίως, τίωυ κα δ αἰεὗρτημοίτων ἐπαγϑνδύξωυ. Ὁ 5} ἀδι. 39 
κος ὁ Θεὸς ἔχηλοϑέοϑαι δ ψυχον ἣ αἰδίκως δυηρηνδμων, σὲ τῷ ἀϊκατος αὖ αἰδί-. 

κως ὠκκεχυμϑῥου. Δὐγρηίθησαιν (ὦ) ἄγοι, ΡΥ ναῷ βσιξείας αἰ πέϑανον.᾿ μι) 

μοι “σχῃς τρλονὶ ματι τῆς αἰχμαλωσίας δ τ πολέμιν, ΔΛ 7] τ“ ύφω»- 

σμύης τὸν ἀγώνα ὃ αἴνϑροι, πολλοὶ (1) ϑνώατον ἰπσέμειναν, πολλαὶ ̓ ρρϑώοι ον δ)- 
ϑῦρῳ ταιρῷ, ὡς οὗ χϑιρῷ. ὁ διωγμοῦ ἐ ἐφέφϑησαιν, ὠ ψυχαὶ πολλαὶ δὲ αὐτἷὰκἔ ἐπολεμήθη. 3 

ὃ μή νομίσῃ αὐαξίοις ἐδ) Θεού, ὧν οὶ κατα ἄξεχυνν. Ἔρχαιο στο Εἶδος ὥχ ἰ- 

φορίας᾽ αἰεἰ ὁ Θεὸς (ἄν ἁγίοις πῖρ χινδγούοις ὀκϑίδωσιν, ἡ ἵγα, δὲ ὠκείνων δυιχϑῆ τῆς 8)- 

σεξείας ἡ δυυύαμις. μη ̓ ὡς λεγέτω,α δὰ Εἰὴ ἦσαιν ὁσιοι λυ μρϑόνο: :Εἰησαν τῶ! Θεῷ 

μεμδλετημϑίοι, τοσαύ τίου αἰ πο ένϑμον πόριϑησιν ; ἄκουε τῷ ὃ Δαρὶλ αἱ σ' ζ}} παλφιον 

ᾳᾷ γέα, ἀδόντος. Ο Θεὸς, Εἰἰσήλϑοσειν ἔϑνη Εἰς τί κληρονομίαν συ, ἐμίανλν ῷ νά- 49 

ἐν ὺ ἰχ ἁπλώςᾷ, ῷῶ νὰ δ λλὰ ῷὰ ἀγεῦν σου. ἔλενη Τερεσουλήμ Εἰς ὀπωροφυλά- 

Χίον" ἔλεν» τα ϑνησιμα ἿὮ δυυλῶν σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τῷ ϑραινού, ζ σαρο 

χας ΤῊ ὁσίων τοῖς ϑηράοις "τῆς γῆς. Εἰ ὅτοι ὡς λϑαξιοι δυσεξείας “ϑρεδύϑησον, ὀκᾷνι γοὶ 
πῶς 
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πῶς αϑβεδέϑηπεν; Εἰ Τυῦται νεῦ πλουσί ἔρος ὡς ἀὐεξιοι, πῶς ζῷ ὐτοὶ ἢ ἀν αρὶνἔ. 
παϑϑν ὧγιοι; Εἰ εἱ αὑτὸς συγχωρανν, (ᾳ πόρτα σοὲς Ὁ συμφέρον οἰκονομεῖ, ἃ 419: 

ΝΜ ἁγίων ὀμαφέλλει τίου ρύμζωυ τὴς αἱ μδοτίας, συοὲν ἀθῖκον ἐδωμού χροὶ τὴς 

θείας δευυαίμεως συγχωραμδμων. ζζυται συγχωρεῖ Θεὸς Εἰς ῶ γυμψαοϑίωαι ὑμϑμ' 

4 ἄῤγνωμας, ᾧ ὑφίςανται δίχαιοι πολλάκις ᾧ αἷρΡ δ αἰδίκων ϑανατον. ἔχεις πα-- 

λαιδρ ἀκολοϑίαν Δ οἱ δὰ ρχαίων ἱφοσλών. ὀἰποφαίνεται ὁ Θεὸς κτ' τῷ Αδαμ 
λέγων' ΤῊ εἰ ἡ εἰς γώ αἰπελβύσνι ἡ ὁ ὦ Ἔ Θἰπόφασιν δόξαι μϑρος οὖν ζαῖσιν ἐϊξητάζε;», 

ὁ 3 μηδὲν ἡμδοτηκὼς Αξῇ ἐσφώπενο ἡ ὁ ὑπόδικος ζωῆς ἀπήλᾳνερῷ ὁ δίκαιος ϑαινατω 

ὑπεδαλει» ἡ δ. χρησίμως δ), γὸ α'πεφήνα" ἐ Θεὸς κτὶ ὦ Αδεύμ,Οτι ἡ ἂν ἡμέραι 
19 φαγης, θανάτῳ Ὃποθονη ὄχ ἐδωχε τῳ θανάτῳ ὄξασίαν τῷ κί ασοδίκϑυ πρῶτον 

ἀψαεϑα,, ἥα μή ὐληϑες ᾧ ἀσφαλεῖς λοίξη ὯΣ γομαὶς κι τὺ ὅυυς ἡμόῆνο ϑηίγατος. 

Εἰ "ὃ ΔΝ ῦθοινο μη σείντων πο ϑότον ἡψατο, ζω ἀν ἀμετάςατος ἢ αἰμετόμόητος ἡ ι- 

λίφϑία. δλλ᾿ Εἰσῆλθεν απ' ἀδικίας, ἵνα ϑξορλοϑοῃ Δ οἱ ϑιχαιοσιωώες, ὀμηρλϑησαν δ- 
χαιοι, αἰλλ᾿ Οὐκ ἐσξέασϑησαν. Εἰς μνημόσιωον γ αἰώνιον ἔςαι διίχφηος. ἡ μιατου ὄξεχυ,ϑη 

15 δηχαίων,δλ᾿ Θεὸς (ἄν: “ἱδαδοϑώζα ὡς ὐτελῴς,τότυς ὡς υὑοὶς χαλῴ, ἡ ὡς ἐπς ἐκ-- 

δικεῖ, οἷς ̓  Ὧ) ὀϑηρημδμοι απλαΐς «ἰ ασὸ ἐῤρων ὑοὶ Θεοῦ λέγϑν.) , ὡ ὡς ἐοὶ πὴν οἐἰκδὶ.-- 

χκησιν δέηρν.), ἐπνάταί μα τὸν λθγϑν ὁ μακοίσλος Μωυύσης. ὧι Ὁ φησι ὀχρὰ τῆς ὡδὰς! 
Ἑυφρφιν,ϑητε ἔϑγη μα τῷ λαοῦ ἀὐτι καὶ αδοσκυγησεύτωσαν αὐτὸν πούτες ἀπελοι αὐ-- 

τῷ, ὅτι Ὁ αἵ μια “Μ' υωἷν αὐτὸ ἐκϑικεῖτω Εἰ ἠοὶ Θεού, σταῖς δϑηρέϑησαιν ἰαῦο Τὴν ἐ- 

ιἀυμήω ἦ9 γαντίων ; ὁράς οτί συγγωρεῖ ὁ Θεὸς διχαίας ἀύωιρφοϑωι Εἰς" ϑύκησιν θὐσεξείας, ᾧ εἰ βε- 
(ζίαςαι ὃ βῆμα, ἵνα βεθαιωσῃ Ω Φρόνημ(ὰ ; δυφρφνϑητε ϑρανοὶ, τ! Ὁ αἷμα {0} εἰαἷν 

αὐτὸ ἐκδικεῖται. “Ἴν εδὸιϑησοιν ὡς δννιόποιοι, ἢ ἐκδικειῶται ὡς υἱοί, ὃ γυμψαΐσιον τῆς 
ϑσεζείας, μδοτύοιον ὅ51 αὐτοῦ φορὲς ὼ ὠὡμολογηνϑύον. ᾧ ὅπως, ἄκουε ᾧ σκόπησον, 

αὐρδακαλά, βαϑιώας ποσοῖς τίμο ἀκρόασιν τἰω ἔννοιαν. Ἐχὶ (ἡ ματος ἐκάφ'ῳ μὗδτυ- 

25 οἱ Τ ὁτερον ασϑϑτείε.} Θεὸν φνήσχωεϑαι (ἢ κυρὸς ζαυτίω τὴν ππρότωσιν αὐ γωγισεζ-- 

ῥϑνος, ὁ μολοηϑύνϑμον αὶ αγαντίβῥηγον δέχε!) Τ' φέφόρμον Ἔ εἱδτυοιο; χὶ Ὁ ἥγιω Εἰρη- 

γϑύων αἰ γίων,οκ ἣν διχα φὴς δικαίξων, δλλ᾽ ἡ ([μωεἰδησις. πολλοὶ ἐοῶν ὅτε (ὁ γὼ κϑιτακρίνω, 

δλλαὶ οὖν αὐ, ϑοφπίνες λογισμοὺς λυαξανω) γϑρέθησαν οὖν τι ϑνοία, δή Εἰ Τίς ποτε ἐν 
ϑλίψαι Εὐπε᾿ πούὸ Θεός, ᾧῷ ἐλοίτοαυον ,πούοθθευς, ᾧ δέωμολοχϑύμδω : χᾷ κλυ- 

30 δὼν ζω ὶὶ χείμκθν, ἡ ὦ σκαφος ἐκινδυυύθυεν. Εἰ δὲ ἄς οὖν τοῖς χειβῦσι ὀξοταζομδνος 

κείνοις, πίλιν λϑέγηνψεν, ὁ Εἶπεν μὴ »»» ον ζυϑε μοι αἰδιώριςαι (ῷ τὴς ζωῆς : 

μὴ γὃ Οὶ τῆς γῆς ὀμένϑμον αἰγαϑοί; αὶ βασιλείδῳ ὀξεδεηθμάῳ ; Οὐκ ὀμαΐςα σιννεχρων 

πσϑϑσεδόκων ;  τέω μετ’ ἀαὐήέλων Ὁ φγωγώώ; κα τίωυ αἰγήρω ζωζωύ; τί τοίνωω οἰδικεῖ 
᾿ς μέ ϑαίγατος ἔχοντου αἰώνια ἀγαϑα; ῳ ζωροίῆομαι ας τὰ σσολσκαιοσι ὠκδεηο μαι γὸ 

33 χὰ αἰωνία. ὁ ζωῶτα εἰν τῇ «αἱ σνοίᾳ βασοινίσειε, ἔσχε δικας ἴωὼ ᾧῷ Θεὸν τῆς αἱ σνοίας, 

ἔφ (ωήγϑονν (2) λογισμὸν τῆς θσεξείας. ὁ 75 τὰ κρυτῇαὶ ὁραν, ἐνῷ; πρροφαᾷ ςε-- 
Φόμοῖ᾽ Γρόσευξαι σύ φησι, ὦ πατοὶσῳ ἐν ῷ κρυπϊῷ, ἢ ὁ πατὴρ σῷ ὁ οὐ ζὸ κρυπῷ 
Ὡποδώσει σοί. ἀρ δίχυ ὁ ἐν ῷ κρυτήῳ «υοϑσευηθμᾶνος ςεφόνούται, ὁ 5 οὖν ῷ᾿ υτ]ῷ 

βασανίζων τίω ϑζῥνοιθν Εἰς ὁμολογίαν 9 ςεφόνοῦται; ζω αδοτύρμον, ἀδελφοὶ, ὃ τῇ 

49 Ὡποξασει χρίνε᾽) μόνον, δλλα καὶ τῇ ἀσοϑϑέσει. οὖν ἐπειδὸρ οἰποτμοϑῇ ὁ μῦτυς, ἴτε 
τῇ μάρτυς, δλλ᾽ ἐφ᾽ ὶ δὼ τίωὐ πγολϑεσιν ξχιδείξι.) τὴς ὁμολογίας, μάρτυς 56],κάν 
μή πάϑη τὰ μὔδτυρος. ᾧ Ὡς ὁ τύτοις εϑοτυρων; ὁ μα οίθλος Παόλος. ζὡἥ "ὃ ἅπαξ : 

αἰ ποθοιγων, καθ᾽ ἡμιόροιν ἑαυτὸν ᾿δἰποϑνήσχοντοι δείκψυσι. (7.5 φησι; ΚΚαθ᾽ ἡμέροιν Ἔπο- 
ϑνήσκω, 

Γιν.ν , 

Γιν,β, εζ, 

᾽ ΔΑῶτ, λῦ. μκιδ, 

μγ- 

Μα7,-. σ᾿ 

αἰορ.1ε, ἈΖ, 



Ἦρ"γγ.6.ἢ, 

«,ο}. τα,κῦ, 

914 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ, ἘΡΜ: 
ϑνήσκω, ὀζρὸ τίου ὑμετέραν χαύχεσιν ἐὼ ἔχω ον Χοις ᾧ. καθ᾽ ἡμέραν »ἰποϑνήσκω, πὼφ 
σοϑγήσκεις ὁ ξων αὐπέθανον τῇ πχϑλϑέσει, δλλ᾽ ἐσωιϑίω τὴ ὡέηι, ἐσον ἐπ αὐ, ϑ9.- 
ποις τοῖς δοκούσι, ἢ ἐπ ἐμοὶ ὅσον, ἐμζυτον ὀξέδωκα, καθ᾽ ἡμέραν οἰποϑνήσκω" ὁσν ̓ὲ 
ἴχὶ τῇ ϑεία, Ὑϑέηί, ὡς διδάσκαλος ἐφυλα τῇ ὠκκλυσία. οἰκονομεῖ γὼ ὁΘερζὰ 

πράγματα ασϑ’ς ζ συμφέρον, ἡ «ὧν (ΨΦΟ ἐκδίδωσιν, ἵγα δειχθῇ ὦ δύκιμωον τῆς δὝὲἕ ̓  

πιζῶν α[ ϑνοίας, «ΖΦ. ὃ φυλφῆει, γα φυλῴξη ζύυμώω πῶς ἐκκλησίαις. δόν ἐμιθμς 
ϑηῷ αἱ παρϑῴοι. ἡ ΝῚ προ 3γᾳσις ἀἰασιλος ὁ ἡ γγώμιη αἰ μίαγτος. χα μοι σχϑγτησον,αἶδι ΄- 

φέ᾽ ἡ ϑεϑονία, δέχεται «δι᾽ φεφαύοις ὡμολογηρῦμας. ποίων; κὶ ὧκ πσρλϑέσεως, ἢ καὶ ἐξ 
αὐαΐγχης ; Οὐκ οἴδωςὁτι μυρλαδες χϑοϑένων ἡ αἰ μιαάγτων σωμαίτων ἀπῆλϑον: "ὶ πολ- 
λαὶ θυγατέρες Ελλώύων μιουρών αὶ αὐσεξαίν, ὥραν ὀκδεηθυϑρμαι γάμου, ἡρπαίάϑησαν; ιὸ 
νὶ πολλοὶ νέοι ἀἰασιλοι ὃ σῶμα δἰπὸ γαί μια συζυγίας ϑαγαίτῳ χϑρεδὺϑηᾷι νέοι λέγω, 
Ἑλλήνων οὶ Ἰδαίων ὑοὶ, αἰσεξών ἐοὶ αἱρετικϑνν αἰπῆλϑον μινρλαΐδες πολλαὶ γερϑονίδυ 

ἔχεσοαι σώμφτος. αἶοοι δχὶ Ἔ βὴ ματος Ὁ Χολτοῦ ςέφανοι δίδονται ὃ αϑρθενίας ὀκεύης, 
ᾧ ᾧ πλήϑη ὠκᾷια φέφανον δέχ!) πὐλθενίας διχε.). εἰ ἢ δὼ δέχε.) φέφανον ΓΝ 

ϑενίας, καρπὸν ἔχει αὶ ὀϑμα κη εἰ ὃ συοϊεὶς χαρπὸς ὀϑώγκης, δλλαὶ στᾶς μιαϑὸς πσοϑαρέ- τ 

στως, ἀφεφόψωτοι μδῥασιν αἱ μυφιώδες ὠκεῖναι, χλϑενίαν (ὦ ἔχουσαι, πσϑδϑλαίρεσιν ὃ 
παρϑονίας οσκ ἔχουσαι. ᾿ ἊΝ λργιζεἷ ὁ Θεὸς τοὶ ὅς λμαίγκης, ὄνλα ὦ ἐκ πυολαιρέ- 

σεως χα τορ) ύνδιμογ. Εἰ τούιω ἐκείναις ταῖς μυνολαῖσιν ἡ παρϑονία ῳ λογίζεἢ) Εἰς παρ- 

ϑενίαν, σγεῖλ ταῖς το οὶ ασὸ ἤθεσιν μιανδεΐσες. ἐμιόύϑη, ὦ σῶμα, δλλ᾽ ὁ τὴς ψυχὰς ναὸς 
Οὔκ ἐμιδμ.ϑη᾽ ὑθοίοϑη Ὁ σῶμα, δλλ᾽ σέκ ἐφθαρη ζῴῳ νούματου. μηδεὶς τοίνεμυ απα- «ὁ 

“ρρενέτω Ὁ πλῆθος ἢ αἰγίων τὴ ὑορᾷ χρθαιδιδονϑμων καὶ αἰχμουλωσία ἴδιον αἰγίων πολ- 
λοῖχις ποίοψεν ΡΜ ἀἰσυθύντων, ὁ σωτὴρ μηδὲν ἡ οὔοτηκὼς ὐτ ΤῊΜ αἰ μδοτωλών 
“ἰρδαϑιδοτω ἡ βοᾳ Ἡσαζας, Αν,ϑοῦπος τὴ ὁδῷ ἀυτϑ ἐσλανη ϑη,ὸ Κύριος χὐλέδωχεν 
αὐτοὺ ταῖς αἱ μδοτίως ἡ μδιι, ἡ αἰαῷ Τὴ αἰ μδοτιων τίς λφούδήλϑον Εἰς θοίνατον. ὁράςν 
μιμηταὶ τῇ ολφοῦ (ὦ αὑπτὺρ ἀδίκων παίοντες. συμθαίνει ὃ, ἀδελφοὶ, ἄλλως, ἵνα, 29 
“λαταύω μικρὸν τίω ἱφοοίθν, συμξαμει χ) τ] ὀρβαιρεϑάντων τινας σφαλ κασιν «70. 

χεῖεϑαι. ὁ 8 Θεὸς ὀζρῥ τῆς πσοϑσκαΐοϑυ συμφοραῖς ἔλυσε τίω) αἰ μθοτίαν, ὅρα τὴς ἮΜ 
σωμαΐτων πληγῆς ἔποιυσε ἴοι τὸ αὐ ματῳ τῆς ἤυγς. λογίζεται ἢ ὁ ὁ ϑανατος Εἰς ι- 
(θολὸν, λογίξ 6.) Ά ὦ γέσος τοῖς αἷἰμδοτδμουσι ἢ βὐσεζων Εἰς ἀμωρίον. ἡ ἐς ὁ ζω- 

χα ἐγίνωθμος ; Παῦλος. Οὐ εὲν γὺ δὲὶ λέγειν αἰμδοτυρον, συνὰὶ στὸ λογισμών μόνον ἐ- γ0 

λυ γὸ ἀὐγφαφον λέγη} ἡ ὄζρνοια ΡΜ ἀχροα μ᾽ σκάζει, πὰ Δ Ὠχινεύσσω, πῇ ὃ πα- 
οκλραφομδιη,ὼ ποι ἅ Τ' λθηϑν ὡς ἕωλον ποςρεφορμϑμη, ποτὲ ὃ ὡς πιθοινὸν τὐαδε- 

αὐλῶν. ὑτὸμ ὃ ἐγοφιφος ἡ εδοτυρία τῆς )είας φωνὴς πσδηέλϑηρὸ τῷ λέγοντος λό. 

4.8ν, κὺ τῷ αἰκουογτος τίου δζρόνοιαν ἐξεξαίωσε. τίς δΐωυ ἡμῖν λόγϑς εδοτυρήσει, ὅ7Ι αἱ συμ- , 

Φορᾳὶ ν αἱ πα δείαι αἱ ἐπαλχόνϑμαὶ τοῖς ὀῤ,ϑοφποις, Εἰς λύσιν αἱ μδϑοτημάτων λογίδον- 1 

ταιἀχϑυε τοίνιωυ Ὁ μακαρίου Παύλου λέγοντος πρδὶ τῶν ἀύα ξίως πσδϑσιόντων τῇ τφα.- 
πίζη τῇ μυςίκη Οὐκ οἰδευτε ὅτι (ὦ ὠναξίως ἐοαϑίοντες, Εἰς κρίμιαι ἑαυτοῖς ἐαϑίουσι ἢ 
δ΄ ἰς 9). 0» 4 ᾿ πὸ ν εν νος , ᾿» να 

πίνόσι .᾽ὁ τί θυϑέως ἐπηγαγε» Δ. τῦτο οὖν ὑμῖν πολλοὶ! ἀρρωφοι᾿ ὅζρι τῦΡ, ᾿ 

λύαξίως πρϑλσέρχεοϑαι τῇ παπέζῃ. ὅγε τ πολλοὶ ἀῤῥωςοι,πολλοὶ αοϑενᾷς, ὦ κριο 

μϑδωται ἱκανοὶ, ὀυτὶ τὸ, δἰποϑνήσκουσιν, ὡς ἢ τῷ ϑειναῖτν αὐτὶ αἰ μδοτίας ἐπεργρμϑύου. 49 
σϑτοις θύθεως (μυώτῃει, Εἰγὰ» ἑαυζἄν' ἐκοίνοιδν, ᾿έκ αὐ ὠκρινο θα. αὐ χοῦ Κυεί- 

ν᾿ ἔκϑεω χρίσις (Θεού, ὸ νόσος ᾧ ϑαγατος. καὶ Ὅἱ ὀφελὸς μοι μ᾽ τίω τελῤυτίων , {το 
κέρδος μα ᾧ θρίγαου Εἰ δ ἑαυςδι ἐκρίνομϑμ, ζῴι δὴ ὠκεινό θα ̓  κργόμϑμοι ὃ . 

πὸ 

Ν] 



Εἰς ᾧ) ρ. Ὑόμε 915 
πὸ Κυοίν ποιδυυ λα, ἥα, μὴ (ιὼ τῷ] κόσμῳ χατακριϑοίιϑν. ἐδιχαίωσε γὰρ ὁ Θεὸς 

“ἡ (ὑμαπολέσαι τους διχαας τοῖς αἀσεξέσι, μήδε ((μυκατακρίναι τοῖς βεζήλοις τὺς α- 

οἷσς. ἡ μάλᾳ Εἰκότως. κα "ὃ ἔχει λόγϑν, “" πσφοσκωυητίου Ὁ Χοιφού χολθζοονο ,Ω Ὁ 
βλαστφημωοιῶτος᾽ ὡσαύτως Τ' θυσεξοιῶτου ὶ ὑμνϑέζο, κἰ χῥοαλέοϑει μα ὕμβλασο 

5. φημοιοωύτων καὶ ὠτι κφιζόντων τίωὐ ἀλήθειαν. δζρα τ ὁ Θεὸς Ὄποκρυφοις αὶ ἀορϑίτοις 

ὥφποις “94 ἕως μαφῖῥει τὸς αἱ μδοτανονζς “ν᾽ ἐυσεξαὖν͵ ἵνα αὐἰκερᾳιίος χορᾳ φήσν τῳ 
μεγάλῳ βήματι, ἡα εγζωωῦϑιι πευιδύσας, ἐκεῖσε ᾧ μιιαϑὺν λογίσν!). ἔτι ϑϑαλάμ- 

ὁ. Ολιέτετὸ ρῆμα ἢ Φιαοφολικῆς “ὐνοία᾽ Εἰ ἑαυτοὺς ὠκείνομδν, Οἶδε ν ἐκρινόκζθα᾽ κρινό- 

λϑνοι ἢ, ἰασὸ Κυοία ποιδυυόβθα ἵνα μὴ ζω ζ κέσμῳ κατακρι)γώμϑν. συμφωνεῖ τά- 

ο τῷ χαὶ ὁ μϑχοίολος Δα(ξὶδι τῳ λόγω. Μακαόλος Δ, φησιν οὔ ϑοφ πος, ὃν ἀν πευδοῦ-- 
σῃς, Κύρλε, ὸ ἐκ τὸ νόμμ σῷ διδαξῃς αὐτὸν τὸ ποραύναι αὐτὸν αφ᾽ ἡμερῶν πονηράν. 

ὁγὸ οὐ ζῶϑα ποι δουϑεὶς οὖν ἀγαπεαύσειἔςαι, καὶ ποραὐτέρα πειροι 'σε.) τού γεν κρι- 
τηρίσ. ὦ μη ϑυυνμοίσης, Εἰ ῷ ϑύσεξη οἐγζ9α παιδυϑεντα εν ᾧ μέλλοντι ἐλθυϑᾳ- 

9. θράσκεις γὸ οὖν τῇ γεία γραφῇ ἀσφαλέςερον «γέχυρον. Σοδὸ μι δι σεν χεῖ- 
22 ρὸν, ἡ .}} ζῷ Γομοῤρα οἰκοιούτων Οὐ εἰὲν αἰσεξέφερον ἜΝΝΝ ὁκ(ϑ:9 ὕρτῳ ὠὐὐζωϑα δίκζωυ ὑ- 

πέοον,ωραὺτέρον ἀὐδξις ποῖ σαι διεξέτασιν ὁ σωτὴρ ἐπαηέλλε.) Καὶ σὺ γὸ, Καπερνατὶμ, 

ἡ ἕως τῷ ὀυρανοῦ ὑψωϑθείσα, ἕως δου κατενεηϑήσῃ, ὅτι Εἰ οὖν Σοδόμοις ἐίμοντο αἱ δυ- 

γαίμεις αἱ μόμϑμαι ἐν σοὶ, ἔμειναν ὧν ἕως ἀρτι᾿ πλζιὼ ἀνεκτότερον ἔα! γὴ Σοδόμων, ἢ 
γ" Γομόρῥας εἰν τῇ ἡμέρα τὴς κρίσεως," ὑμῖν. Εἰ ζοίνεωυ Σοδομίτας ἀγεκτοτέραν ποιεῖ 

40 κρίσιν ἡ οὐ ζω σα κόλασις, ἐγνόησον ὁπτοος Φ ἐΐζωϑα κολαξόμϑμοι δὗ οὐσεξων τίω 

μέλλασαν ΓΑΙ ϑυγ»υσι κρίσιν, ζὼ μοι ἡμὰς αἰ αφΦϑυγονίᾳς πὸρῶς 
τραφῆναι μα 

“ ρησίας ᾧ βήμαΐι 5. Χοισού, ᾧ ἡ δύξα καὶ τὸ κρ του εἰς τὸς αἰαίγας ἢ αἰώνων. Αἰ μυήν. 

Ἄδα. ρ. 

ΕΣ Αλυ"ημὺ, αἰγαπητοὶ, πνϑυμιατικῶς ἀδενγὸ " μακοίσλος Δα- 

ἱφ (ἰδ ὁ παδοφήτης τ ραχελθύεται "παλιν τὸ καλὸν ἄσμα 4““4- 

λῳδὲῖν ἡμᾶς ὀμοφρόνως πὐδασκθυάζει ᾿ παλιν τὸ πγϑυματί- 

κὸν αὶ ἐπου φοίνιον μέλος πσοϑθαλλόνϑμος, πνϑυματικϑυς ἡμιῶς 
δζρ τὴς φδὴς αὐ γάζεται. πνεύματι γ)δ αἰγίῳ τί μελῳ 

᾿ -: δ᾽ δία» ποιθνϑμος, ὥασερ γιϑεΐξᾳι ἔμλψυγος ὦ λογικὴ αὑποὺ τῷ 
ἀγίδ πνευματος ὀναχρϑόνϑμος, πνϑυματικώς ὦ ἡμᾶς ἀδὲν χτ᾿ πόρτα διδωσκει. ἀδὲι 
δὲ, οἱ τέρεψαι Ἢ ἡδιω ζοὶ ὦτα πτροϑέμϑμος, διλν ϑύφρϑναι ὃ ὠφελήσου τίω κοι 

ἐν βύλόμϑμος. συυὲ ΝΣ μόνον ἕως αἰκοὴς ἵξησι τὰ ἄδονϑρμα, δλλα καὶ ἕως ψυχῆς ΓΝ 
πέμπει τὰ λέχθμϑρα. ἰκοῦ ὦ αὐ ρῥαδιδωσι ασοὸς παίδευσιν ἢ γγωσιν τὴς ἀλη- 

35 )είας, ψυχῇ ὃ οντίϑησι πσοϑς ἀσφάλειαν καὶ βεθαίωσιν τῆς σωτηρίας. ἄϑει δ τὸ ἀσ- 
μα, αὶ ψιλοῖς ῥήμασι [( λέξεις } τσσοφορόμδιος, αἰλλα ὠφελίμοις Μ' ἰδόντων ᾧὴ 
βίον ἐπτλνορθουμϑμος. σσεῖὶ Ὁ βιωτικὸν ἢ κοσμικῶν τὸ ἄσμα τὔτο, δυλά θεϊκὸν καὶ 

σνϑυματικὸν, ἡ πάσνς κοσμιότητος πεπληρωμϑρον. ας ΝΣ ββιωτίχᾳ ἄσματα, καὶ 

αἱ τῷ κόσμο μελῳδίαι αἰπηχούσαι τω αἰκοζιυ, ἢ ὠπατώσαι τίωυ ϑζρίνοιδν, μακροὶ α.- 
40 παλϑυσι τὴς ὠφελείας Εἷς Ὀχιϑυμίας καϑέλκασαι τὴφ ἀπωλείας. αἰο,ραῖν , βῃ- 
μδ ὀμαϊπλέοι τυγχόμοσαι ᾧ αἀἰϑέσμων ὀρέξεων ἐμιπλεοι καϑυσηχία), “δὲς τίω ι 

ἀΐων ἰδονϑύων ἡδυπαθκιδυ,ὺ σοὺς Ἐ" ἐλκυσιν ὃ μελῳδίας, " ὠκιϑηλύνουσι ὃ ψυχὰς τίωυ 
"μη Ἀ ιν ' ͵“! "η!. νὼ» ! . ! 

ὀυδρείδν, χ, (μεκλύσσι τίω τῷ σωκκατος εὐλϑειλν. ζᾳ ἢ ἐπουρᾳαγιῶ, ὠς ον έευμᾶ»" 

Οἰιεγίοιξ, τοπῖνα, 1 τὸ 
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5:5 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ, ΕΡΜ. 
"τος «Ὑ. ̓ ἔχοντα τίω χρη ἂν, στρ ῖς' πίω ΔΜ» μην ἐυταζίαν, αὶ ") (ὦ «τὸς τίου δι γοῃ- 

μα ΤΩ δύκϑσμείαν Εἰς ταξιν ά γϑνταὰ “ἰὼ ἀζδνοιαν, κοσμίλν ἐ τίω “υ "χέω απεργαζε- 

ται. συγκχιουμϑιίη ὮΣ ̓ὐυχ, τοῖς λαλϑυρδίοις, Ὄ ( μευεπινεύασε: Τοῖς »ούμδύοις, αὶ χεῖ 

φέρε τίω ἕξιν, ἐγθα καὶ υ λέξις ἐφέλχεται τὸ κινητικὸν ὑργάνον “τῆς τῷ πνεύματος μιὰ ω- 
διας. ζχαύτης δὶ οίμυ ὥσης δο ον τρίάσματ δυωαίμεως, ὲ τηλικαύτης ὑπ νχούσης πῆς ς 

ον 1ἢ μελῳδὶα, «ὑεργείας, φέρε δὴ γιασω δα «ὐδεέχει καὶ ἡ τὸ σήμερϑν ἡμῖν «υτόμά.- 

γ' ὠὡοϑὲν μϑιῴδημα τὴς ασεηφοτείας. ᾧ ζω Φησιν ; 

1 ἔλεον καὶ κρίσιν ἀσομαί σϑι, Κύριε. Παίυ ὠφέλιμον, ἀγαπητοὶ, ᾧ σωτή. 

Θμον τὸ ἄσματϑτο, ὀξὲ ἐλέοις ἢ κρίσεως τω Ξρχίω ποιόνϑμον. τὸ μδὲ 7» Ἐγηδείκ- 

γυσι τίω αἰφϑονίν τὴς τ , Θεοῦ Φιλάν, ϑοϑπίας, τὸ ὃ τίω μεγαίλέιυ αὐτῷ Εἰς ἡμᾶς 10 

“«)λονημϑμίω ἐ ἐυερτεσίαν. σημαίνει μ τ γὸ τὸ τὸ ἔλεος τίω ὡκ χάφατος Εἰς δ, ϑοϑποις γ-- 

υνιδύίω δὐδοκιμ(Δίέξα ον ὑψίσοις Θεῷ, ἡὶ ἔχι γῆς Εἰρίωη ον αὐιϑεσποις δ. 
δυχία ν}" ΓΙ χρίσις τίω αὐώδεν αυξξωρισμένζυ σωτηρίαν. Οὑς » αυδϑώεισε, τ'- 

τὺς δ ὠκαίλεσεν᾽ οὖς ὃς ὀκάλεσε, τότες Ὡ ἐδιχα!ωσεν. ἔχρινε γῈ} ὁ ο αἰγαλίφ Θεὲ ε- 

λέ χὰ Φιλαν,ϑεφπίᾳ σῶσαι τοῖς αὐ πσὺ τῆς αμϑρτίας ̓Αἰπολλυμδροις, τϑ δζζυ κατα. 15 

γοήσας ὁ ̓ ξ φήτης, “κηρυῆῖει διδώσκων ἡμὰς δῳ τὸ ἄἀσματος ἀδιαλειπῆον πιεῖοϑαιὶ 

τίω ἐυχα θείαν, λέγων. ἔλεον ὸ κρίσιν ἄσομαι σοι, Κύριε. σημφίνει Ὁ. ὸ ἕτερον, χα] κτὶ 

δζνοιαν “σς; Φητεύων, ᾧ πνεύματι αἰγίῳ τὰ μεέλλοντου ὡς παρῆντοι ὠκδιηγϑύρϑμος. 

ϑεωρών Νὶ τίω δικαίδν κρίσιν τῷ ν᾽ Θεού, τὠωὺ Ἐχὶ (ὃ ἀπιφον λαὸν “ΠΜ Ταδαιων γολυη- 

ὑϑμίω, ᾧῷ μή δέξαι νϑμοντ' “τ τϑνόμα ᾧ ἣὌμ πϑφαὴν χηρυτ]όρϑιυον,διχαίως μδ 

δὶ αἰπιεῖδν ἡιμωρϑεῦμοι, δικαίως ἣ » [ οκ Ἰτὰ ΤῊς τὸ γόμν ἐπαγίς λίας ̓πυφεραμδυον᾽ ὃ- 

ρῶν: ὃ ἀᾧ ᾧ ἐξ ἐϑναν λαοὶ ἐλεά σωζόμϑνον, δζρὶ τὸ ἐυπειϑὲς τὴς αὐθὲ τὸν δεασύτζν 

«ἑατακχοὴς τε ὃ πίφεως, σρελδναφωνᾷ ἡδεία, Φωνῃ ὁ Ὑλυκείᾳ πίω αἰγαλύτητοι τῷ 
δεασυτἕ τοῖς πᾶσι φἴθατιδέρϑρος᾽ ἥν ἑκάφος τὶ γὙλώοσης φέρων ὦ ᾧσμα, Ὁ ὁ ἡδυφώ- 

νως ὀμαφϑεγί μδμος τίωυ Ο το ᾳ ἀσμματι μελῳδιέαν, αἰεημγημόνθυτον ὁ ἔχη τῆς δεασοτι- 24 

χῆὴς »ἐυεργεσίας τω χαΐρνν. ἐλεὸν, Φησι, κρίσιν ἄσημα σοι, Κύριε. καλόν δΐωυ ὦ ἤω 

μάφᾳ δειν εὐζαελείαήως τὸ αἰ αἷσμα, τὔτο, ἣν ̓ὁμοΐῦ πὶ τὸ αὐτὸ ἐυχαξλτοι ἀνω θα δὲ 

Τ ὁ ἐνεργέτέω Θεὸν, ἡ τὸν ἑαυ νὴ βίον  δίορθωβα, ὁ ἐλέει ̓  κρίσει τὰ ἐ πόύται 9. ϑ“Ὁραϊ- 
Ὅρϑιοι, ἸΠοιῶτε Ὁ, Φησιν, ἔλεον ν κρίσιν ον μέσῳ τὴν γῆφ᾽ Διότι ἔλεον ἥλω, χαὶ ὃ 

ϑυσίδρ, λέγ Κύρμος. διλαὶ χαὶ ᾿λεόν, Φησι, ποιήτε ὃ ἔχαφος ΤῸ 86 τὸν σηλησίον αὐτῇ, ᾧ 19 

χρίμα, δίχαιον καιτϑυϑιωύετι, ὅτι εν τῦτοις τὸ ϑόλημά μεσ λέγ Κύριος. ἐδω Ὁ} Ἔ 

τώ πορθυωῖθα, οὐγπϑτοις λῥαφρεφω θα, λέξομϑυ χα ἡμεῖς μῷ ̓πβρισίας ἃ ἀδὸντές, 

ἔλεον ὸ κρίσιν ἀσυμα! σοι͵, Κύρμε. ὃ ἵα μαϑης, αἱ γαπητέ, ὅτι ζχωτα πἴτον ἔχει πὸ )- 
σον, χουτθμόνσον τίω ΔΜ γγβαμμένων αἰκολυθίδν, ὁ θυρήσεις τίω “ἦν Εὐρηρων σ-- 

λήϑειδυ, ὑχιφέρει "Ὁ λέγω 35 

Ψἦ ἘΚ χα ̓(ησω ὦ ωῳ ΜῈ αῴμῳ; πύτε ἥξεις πεῖς μὲ: 

Οἱᾷς ὡς δθρθωσείμϑμος Φε ἐαμγ τ Ῥίον, ἢ πορϑυϑεὶς πασῃ ὁδῷ διχαιοσεωύηφ,μενδέ- 
γω 5 , μωϊμονἢ σι λϑη λέρδιος τῶςς ἑαυΐν Ὁ ὁδοῖς, (υιεῖς τε πᾶσαν βυθύτητω ἡ κρίσιν ὑτίων 

Ψ ἔρχϑις αδοτυρομϑμίω ἐγγο μον πολιτείυ, ἄϑει οἰ «Ψ ᾧ αι ἀσματί ἱλαρῳ ἃ γῷ παοόσώπῳ ΟΝ 

τέσξεις ὀκδινρρύμδμος. ἐψαλεῦ ἢ (ἰωυέσει,ἀ ἀκαταγνώς᾽ῳ χαρδία (αὶ ἐ ἔργα, κατὰ- 40 
οὐϑμόμϑνος. ἑτοιμοίσας ᾿ Ὁ δ γεγραμμένον ζοδις Κυοίυρὸ δ))κείας ποιήσοικζαᾳ 

τείρυς πὸ ᾿ Θεού͵ ὀξεδέχετο δὴ τίω διασοτικζωὶ παρϑσίομ παρλσκαλύνδμος ᾧ λύγων, 

πότε ἥξεις ποὺς μέ: μογοναχὶ τοιαύτα, “δυτυκρινόνϑμος ἔλελμ᾽ ἡτοίμασα μιν δ δ λέν 

- 

χσσκ μα 



Εἰς ὃ (- "τά. 357 

τὸς Αἱ ϑνοίας, ὀξωμαλισα μπ πὸὶ σκληροὶ τῆς καρδία, πὸῤ ῦ σκαΐλον ἀπέῤιηα μὴ ἐα 

αἷσὰς ἐμπεϑιὸν δι τῆς σῆς παρϑσίας. δὐϑείδυ ἐποίησα τέων ὁδὸν τὴς ἡυχς μὰ, ἀπέσμη- 
»ϑίδν. ξα τὰ" αἰαϑητήεια, τὴς μα. μι, καιϑουρϑις ἀπειργασείμέεν ὧν ὁ ὧν ἐμοὶ λογεσι- 
"" μϑς᾿ ἐτοιμὸς Εἰμι πὲ “ἰχσὺ δοχέω τὸς σὴς παρυσίαρ. ποτε ἥξεις ασοϑς μέ; ἔχί.- 

5 ὅαμε ἀκωλύτως, δέ αὐτὰ μκσ ἐχ ἐυρήσειρ ὧν ἐμοὶ ὁδὸν κακίας, ; 

3 Διεπορϑυόμιν Ὁ» .ῳ  αἰκαικίᾳ, καρδίας μϑ, ἐν μέσῳ τῷ οἴκα μια, 

Καὶ ἵνα, γνῷ, ὡς ἑτοιμιος ζω πῶσαν διχαοσιουζου κατεργαζόμδωοι οράκυς «τύ ζῳ ἐρ. ἐρ- 

)ἃ μν ἡδείας τὴς φωνῆς ῥα λλουτος. διεπομδυομμέωυ, Φησὶν, ων αἀχακία καρδίας μύ, 

ὧν μέσῳ τῷ οὔκα μισ᾽ 4 Οὐ πρρετιϑεμιάω 3 ὀφϑολρδμ μα πράγμα 
τὸ χρβαγνομον,ποιούνζας ἰθαθασεις ἐ ἐμίσησω. 

4 Οὐκ ὠκολλήϑη μϑὶ καρδία σκαμμξη, ἐκκλίύνοντος αἰστ᾽ ἐμ τῷ πονηρὰ οὔκ ἐγί- 

γωσχϑν. 6 Τὸν κατουλοιλθύντα λϑιϑρά ῷ πλήσίον αὐτο, τον ὠϊξεδίωκον. 

7 Ὑπερηφόμῳ ὀφλελμῷ ᾧ ἀπλήστῳ καρδία, τύτωϑ ̓ (ἀωυήοϑιον. 
8 Οἱ ὀφθαλμοί μιν Ἐχὶ οὖν" πιροι τῆς γῆ, Τ ἢ συτχαρόϑοϑαι αὐντοις μα ἐ ἐμ. 

1:5 Βλέπεις, αὐγαπτητὸ, πόσων ἡ πηλίκων ὀργαΐτης ἐτύγ χόμενὃ ὃ μιϑχάειος: ; Ὁ ὁ πῶς ΧΩ 
πολλὰς τὴς παρρησίας ἢ πυποιγησεως δεξεει τὰν φραξεωνζὰ χατορθάμματο ; ; ἀρ ὁδί 
ἐρμεδυψεύσω (αὶ Εἰρνυδύα," καταλείψω υ ὑμῖν ὧν “ν᾽ λέξεων γινώσκειν τίωω δια μὰν. 

ἣΝ ") γεγραμμένων:  ἰ δ β φανερώτερον ΟὟ Εἰρηρϑῥων; τί 5 ὕὅτως αὐνϑλερμέευδυτον ἿΜ 
γον καὶ ταλελεγμέ; ων; δᾺ ἵνα ὃ λ μέρος ὀξετάσωμϑυ αὑτας,ως ἐχειζως λέξᾳ πο- 

20 ρα ϑέμϑροι,ῳ ἐρε δὰ παλη αὑτὰ ; ἐπθμαλοἝόντες ἰαψημονεύσωμεν ὺ δ ἰδῶμεν, πῦσην ὠφέ- 

λῴλν ηϑέχεαι͵ ζμωεχῶς μνημβιθυόμδνα. διοπορδυόμιην, φασὶι,ἐν ἀἰκαχίᾳ καρδίας μδ,ἐν 

μἐσφὶ ὅ οἴκν ΜῈ “ρώ;, τον, μέγα ἡ χαλον χῳτόρθωμμαι ἡ αἰχακία, ὐχ ὅως ὃ τοῦτα μονϑ ἷςα.-- 

μδέη “ ὅ κεκτημδύα, δλλαὶ καὶ δ᾽ 'δχὶ τος σλησίον πὐδαπεμπορδρν καθώς ἔ ἐφη ἡ σοφία: ΤἸώκ- Προμιθώβ 

νον αν αἰγαϑος ἧς ἤρσεαυτῷ ὁ [συφὸς ἔσῃ ὶ ὦ τοῖς πλησίον συ' ἐαν ὃ κακός, ἀποβῇς, μένος ἀλς 

49 τλήσεις ζω κακοί. καλὴ δζιυ ,ἀχακία " δεασοτικὴ ἡ μίμησις, θεϊκή ἡ ὁμοίωσις. ἄχακος 

γρβὺ ν ὅσιος ὁ Κύριος. αὕτὴ ὴ αἰκαιχία, ὑυχν 661 Φυλακτήσμον, ὄζοι οἷας χαϑαύρσιον, ἠθών 

καιταφολὴ, Ἀογισμονν ἡ ἡσυχία, “οδεσώπου ἡμερϑτη, ὡραύτης ὀφϑαλ δ, φιλίας χα 

ϑηγεμῶ, μήτηρ αἰγαίπης, πίςζεως ὁμοδίαιτος, τελείωσις διχαιοσεύηφ, αὶ Ὄ ἀπαϊξασλως 

ῥίζα παΐσης Φιρετῆς,α ϑεμέλιος τῆς ὁλὴς  οἰγαλύτητος αὐ αρχεὴ ἀκχαχία. οἕκ ἶδῳ 

40 ἔϑρας τίω “σῦκα σιν,ούκ Ἐχίςαται ὁ ὀργῆς τίω αἰγοκότηζᾳ, ε εἰ γιυώσκει καικίας τίω ἐὠν-- 

ἐργειαν" λ ἐςιν ὡασερ βασίλιοσο ταῦ ) πασῶν "Μ᾽ ΡΟΝ δορυφορφυμδῴη. καλὴ 
ὅξωυ ἡ αἰκαχία, Ὧοσώτων ἀγαϑων αἰτία τυγχόμουσου. ἐκ ζω της κριταρ χέται λέγων δια 

«πορβυόμάιω ς οὖ ἀκακία εχα δίας μα ὶ ὀυχ «ἁπλώς Εἶπεν ὡ ἀκακίᾳ, δὶ ὡ αχᾳ- 

χία καρδίας μι, αὐτὶ τῷ, ὕχ ἑτερᾳ Α ̓Εἴχον ἐχὶ φύματος, ξ' ἕτερα Ἁ ον καρδίᾳ" σε σὲ 

45 δ φσόματ ὀλοΐλυν Εἰρἑυικαὶ τῇ: 5 καρδία, διελογιζοιαζυν κακοὶ λ᾽ οἷος ἡμέω ἃ εν 

πόματι, τοῦτος χἡ τῇ ἡ χαρδιίᾳ δζαλογεξ ὀμϑμος. διοπορδυύμιω ὅν ἐν αἰκακίᾳ καρδίας μϑ, 

Ὁ μέσῳ τῷ οἴκϑυ μᾷ. οὐζφῦϑα, οἶκον, ἀγαπητοὶ, ὁυ ᾧ χειροποίητον τ τῦτον οκ λίθων Ὁ 

ξύλων συγκείμϑμον, [ουϑὴ ῷ δξ αὐμόρφυ ὕλης σκϑυαζόνϑμον,} δλλα (ἢ λογικὸν τὴς 

γὼ ψυχον ναόν, τὸ τς τίω " ὑνδοϑεν ὠδφϑιτον Θὐκνα τίω ἐξωλι Ὡὐπυτυπούμϑιον, τὸν 

40 ὑπὸ τὴς νοέρφις ̓  λογικὴς Φύσεως μορφούμϑμον,ἅ τὸν αἰαῦ τῷ θείς ἐμιφυσημιαιτος ζωο. 

ποιοόνδυον, τὸν φέροντα τίω ψυχίω ἀ “αὸ Τῆς ψυχς Φερόμϑνον, ὧν δεκτικὸ) λαρά- 

σμάτον τῆς αἰχινήτυ δικυώμεως, οὖ μέσῳ ζουτα ἐπορβυομέωυ. μέσον ἢ χαλζό᾽ ηγε- 

μογικὸν τῆς καρδίας, ὯὉ μέσον χεῖται τοί ο, ολϑυ σώματος τῷ δ, ϑερπείσ. Κοχαὶ ᾿ ὁϑὸὶ ὑο 

Οἰιγίοι, τομὶ, 1. [Π|2 παρχουσιῃ 
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δ, νει}, 

ΠΡΊΆΔ, 

918 ΧΡΥΣΟΣΤ, ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ.’ 
παρχουσιν (ὦ) δχμ λογισμοὶ, αἱ ὠὠϑυμήσεις, ὡς χα ὁ σωτήρ φησιν, Ἐκ τῆς καιρίας 
ἐϊέρχον ) 2. αλογισμοὶ πονηροί. ἐν ζωτῇ γὸ χα πᾶσαι ἡὶ κίνησις τὴς Φύσεως τῆς δῤ.- 
«ϑοφπύνης. Ὁ 5 λέπι, τοιούτον ὅ61᾽ ϑύρυξος ἐδ λ μη), καρδία κυφτα " τάρρυχος ἐδ 
συμίῃ, ἡ καρδία φυρυθάτωι ̓ ἐχιϑοϑν ἐπϑμαίΐςασις ἐαν τύχῃ, ἢ χαρδιία (ραν ν 

φύζος ἐαν 05), καρδιίω παλ μοῖς ἔγδοϑεν τίνα οσομϑμη, ((μευτίναίοσει καὶ Ὁ αρόδακεί- κα 
μϑυον μέλος τῷ σώματος, ἢ ἀὐἰπολείπουσο ἡ παλιν ἔχιασωμϑῥη ἐν συγχωρεῖ ἡσυχά- 
ζει, δνλαὶ συχνότερον κινύρμϑμη μείζονα, τὸν αἰγώγα 3; ἔχει, ὁ ὅλον ζαφίοσει Ὁ' σῶμα, 
λλοιοῖ κὴ τὸ χοώμα, μεταθαλλοι ἢ Ὁ οὔμα, μεταποιᾷ τε ἡὶ τίωὐ ἕξιν, πελιδυὸν χαὶ 
τὸ πσρήσωπον ἀἐπεργαζε"), ἵξησι τῶν ὀφθεολ μϑίμ" πίω εἰγέργειαν, οἰ πυύξομα ποιέζᾳ 
χείλη, τῶν γϑνώτων αβαλύει τίω δυτονίαν,κα) τίοῦ (αὶ πόρτα χιγούσοανγ γλωοσὸμ συνγ-- τὸ 

δυσασο, ψιυλλδὺ φιποδείκψυσι, ἡ ὅλον, ὡς δον Εἰπεῖν,ὠγολον ἡ γΕχροειδ “ΦΟΤΟ ΤΈΛΕΙ τὸν 

ἀν, ϑ 9» πον᾿ χαὶ πολέμε συμιξαὐτος, ασεύδει μ»ϑὺ ἐπείχϑυσα πυϑϑς τίω μάχζω ἄγω- 

γνώ 3 μὰ ἠρομούσα, ως δ χα τα γωγίσ") τίω πάλίω. ζαύτης ἢ παυσαμϑβης,χαὶ νίκος 

ἐλνομδρης, «ἰ ασὸ τίωὺ αὖτίω ῥοπὴν μετα ξληϑείσα ςφρέφεται Εἰς ἐυφροσιώζωυ, ἡσυχί- 
λυ ἀασαζεῖ), χαίρειν ὅτοιφ (δ) ἀρτι τεπερριγμένον, ἢ πάλιν Εἰς τίου πο τίω ἐπα- τς 
νακοιλέτα χατάςασιν, ἐνὶ ἐχαίς΄ῳ μέλει ̓ ἰποδιδούσου τίου χοῦσιν, ́ πάλν  Ρροποιᾷ ὧν 

ὀφθαλ μοις, κα ταξέλλει τὰ χεϊλη,ὐγεὲς Ὡσοτελᾷ ὃ τῆς γλώσσης ὀργάνον, ἡμερϑῖ Ἐ 
ὄψιν, ὁ ὥασερ τίς χαιλθς ζωυΐοχος ἐπμαςρέφουσα Εἰς τίω Φρχαίαν ζάξιν φέρει (ὃ 
ὀρ ϑοϑπον. δὰ δὶ τοιοίγος ὁ δίχᾳιος, συτὲ ζαραχον ἢ Φόξον δεχόνϑμος οὖν τῇ χαρδὶα. 

καν Ν᾽ ἐθρών συμ(ῃ ἐπϑμαΐςασις, λέγει ϑοιῤῥών᾽ Ἑαὶ ωἰ βαταξη) ἐπ᾽ ἐμέ χϑδεμι- 
(ζολή, ψ φοζηϑησε:) ἡ χαρδία μα᾽ ἐδὼ ἐπλναςῇ ἐπ᾿ ἐμὲ πύλεμος, ον τούτῳ ἐγὼ ἤ- 

πίξω. δζρο τῦτ φησι, διεπορθυομίων ΟἿ ἀχᾳκίᾳ καρδίας δ, ὧν μέσῳ τῷ ὀΐκου μυ' 

γπτες!,διεσχϑποιου, ἡρ (μυωνζα κατ᾽ ἐμαυτὸν γα μή τίς ρίζα πικρίας ὀϑμαφύασα οὐν- 

χλῆ, καὶ μίαννη Ὁ αἰάϑητήρλον τὴς χαρδίας μὲ" “ΔΛ ἥα ἡ ἀκακία οὖν ἐμοὶ σωζορδμη 
πϑρτανϑρμηταί μοι ασοόξενος μ' Σ’ οθ΄ ὅϑῳ αὶ ασολετιϑέμζευ ασοϑὀφϑαλρδμου Ὡς 
πράγμα τὐδρνομονα ΚΔ ΡῈ ἦχον σχοπὸν τῷ αἰ μζδοτάμειν, συ τὲ κνολέκαιτό μοι χρῖδα- 
γομεῖν, δλλόπτοια, τῆς σωτηρίας και τεργαζουϑμῳ ᾿ Σλ᾽ ὦ ανϑϑμ ὀφθαλρδμ μα 
φόβος Θεού, τήρησις εὐτολών, ἔργα δικαιοσιώης, πᾶσα χτ' νόμον πολιτεία. υἱ πο 96τ|- 

θέμέωυ αν ὀφθαλ κὸν μου πράγμα πο δοίνομον. ὅσοις Ὑ ΣΡ σχοπῦς τὰ ἀρδότόμεν, 

τούτοις πσδόκειται ὁ Ὁ το ανομεῖν, ὸ ἔχουσιν ὥασερ ασοληχϑυμϑῥζιυ πίω αἰ μδοτίδρ, γ0 

πυθτερὴν ὀελξόμϑμοι κτ' καρδίαν, ἔπειτα ἢ ὁλον ( ἰς αὐτέρὐ αὐατείνδλυπτες Ὁ ὁμμώ ἃ 

γοίας, ὕτως τεόχουσιν σχὴ τέο κρρανομίαν. ἐγὼ ὃ τατων αἰλλότοιος ἡμῶν. ὁ δ 
2 τὐϑϑ ὀφθαλ μϑέν᾽αν πυράγμα τὐθάνομον, δον ὅλος μοι ὁ σχϑ'πὺς ζω, Ὁ χῸ γο μον 
πολ τευρα,, δλλαὰ αὶ ποιούγζις χοὐραξασεις ἐμίσησα. μόνον αὑτὸς ἐγὼ συδη χροροὶ 
ᾧᾧ τῦ Θεούνομον τοροἰῆεν ἠξαλομίων, ἀλλὰ καὶ (ἄν το αξαψνονζ μι ὝΨ ὠντολοὺν 5 
ἐμίσων. ποιοιώζας ὃ αὐ αξασεις ἐμίσησω. εὐνζῳῦϑου τὶ δνῆ ὡς νοητέον Τὸ, ποιοιωυζῷς 

τἰδάξασεις ἐμίσησοι. (ὦ νϑὲ )) } Εἰσιν εὐὗοαθαίνοντες ζιὶ τῷ Θεοδεγτολας, καὶ ὦ 
διχϑιω ῥιατου, κ (ἀκρίματω " χαὶ εἰσιν ὅτοι οἵ αζώται νόμεν ἀλλοι πάλιν τραθαμν- 

σιν αὐτίωω τίω σωτήφλον τῷ δεασύτυ ὁμολογίαν, χα! Εἶσι πρϑαξαται Θεοῦ, πολλὴ δ 
“9 Φοροὶ μεταξὺ τῆς ἦν αἰμφοτέρων το ρμθασιως. (ὦ μδὲ )ὺ ἔτι ἐλπίδω ὄχουσι 49 
σωτηρίας, τίω ῥίζον τῆς τῷ Θεού γγωσεως κεκϊηνδμοι" ὡ δὲ πόμτη τῆς σωτηρίας 

ὠκπεπ]ώχασιν, αὐτὸν (ζ) ὠτιον τὴς σωτηρίας Οὐρνησαίμϑροι. ἐγὼ δίζυ, φησι, πὸμζᾳς ὧν 

ποιοιουζοις χορ αρασεις ἐμίσησα. Αρχὰ γὰγ αἱ μδτίας, αἰφίςαοϑαι ὐπὸ τῷ Θεού, ὡς 
φησιν 

8 ο 
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φησιν ὸ σοφωτατος. ὑμεῖς 3 Ἢ μδνον μισώοϑῳ ὧν τἶὐχθαζ, αἰλλα ὡς φίλοις α'σ- 

παζοίθα, δέον τοῖς τοιούτοις μηδὲ ῶ χαίρει λέγειν (Ουκὲ ὃς! Ν᾿ ε. -ἰρζωη αἰσεξέσι, λέ- 

“ἰ Κύριος) κα ἡὁ μετ᾿ αὐτὦμν ἐοϑίουϑμ καὶ ἡ πίνομϑυ, ὦ ὧν τίω" ἀπϑύτησιν ἰσοφύιν ἐφ εἴ- 

, λορϑρ,ὸ μηδὲ δρ,ϑοϑίποις ἡγείαϑτα τοῖς δαίμοσιν ἑαυτοις  πὐὐ δαδεδωκόζακ, ἡ ἀψύχοις 

5. Δίθοις ξύλοις πίω ἐ ἑαυτῶν ὧν ζωήν αἰατεϑεικίζᾳς. ἢ ἐδιδούσκει ἡμᾶς ἀ)λαγοῦ ὁ ὁ αὐτὸς 
κἰήχμῖ ες αδεφήτης λέγων; Οὐχί τος μισοιζψεσε, Κύρμε, ἐμίσησα, ᾧ ἔχ" τὸς ᾧθροις σοι σου 

δξοτηκόμωυ ; τέλειον μῖσος ἐμίσοιω αὐκἄν", Εἰς ἐἌθροις ὄϑμοντο μοι. μιιμμησείϑα ὃν 

ἡ ἡμεῖς ᾧ πυφοφήτίω, δ) μισήσωμϑυ τὸς ποιοιυζοα (ας δας άσεις ἵνα, μή δζῳ τὴς 

αἰδῴεφόρου ἡμδμ κοινωνίας παδὸς αὐτῶν ὁ συνερηϑ!: τῆς αὐραθάσεως αὐ Δυρεβώμε. 
10 κ᾽ πόρτα Ν μισηπέον τίω χ αὑςῶν' κοινωνίαν, ὁπ Ὁ φώς ἀποφράφέντες, ον 

γἐπιίν 

ῷ σχϑτει πορθύονται (ΤΙ. 3 ἣ κοινωνία φωτὶ ον σχϑτὺς ")ὶ χ᾽ ὁτί τὸ Χειπὸ Ὁ δγομίᾳ βιΚορ. ς, "δ, 

Ξρνησαίμδνοι, ᾧ τῷ Βελίαρ ( ὄνομα ἑαυτοῖς «ἴθ τίϑέασι (τίς 5 ᾿ συμφώνησις Χοισο 

“ϑϑς Βελίαρ: ΔΝ ΟΤΙ Ὡἰποφυλόντε τίωυ ονζωδει Εἰσοδὸν, γοοῖς Εἰδώλων «ἴξεμομη- 

γάσι τίυυ ἑαυ Τζωΐω τοῖς μιαϊσμασι συμμιαϑάυτες. φἰς δὴ συγχαταλεσις νάῳ 2 Θεοΐ μᾷ Ὧ 

4: εἰδώλων; ποιοιώζα, δι δΐυ τ αθασεις ἐ ἐμίφησαι, οὔκ ὠκολλήϑη μοι! καρδία, σκαμξη, 

ὠκκλιίνοντος αἰπ᾿ ἐμούπῷ ὅ πονηρ»ο ΟΥ̓Χ ὀγέγωσχϑν. πάλιν ἐγζσα, ἀγαπητέ, τσξήσε- 

χό τίω ; δευύαμιν" }} Εἰρηρδϑων. σέκ ὁκολλήϑη ΠῚ καρδία σκαμ. (ή. οὐδ ζω οὐ ἐμοὶ 

σχϑλινν, συϑὶ φραγία λιαίδερ, δλλα' καν μινεἰα ἡ ἡ ι ϑλίξοντα, καν πονηρφὶ τὰ ἐ συμξαί- 

γόνοι, κῶν οὐδ τία, τὰ αὐτιπί ῆοντα, ἐμοὶ Οζι ὁκολλήϑη κϑ' ρδία σκα μη, " [9 ονλϑ- 

29 γ)σμὸς πονηρές, οΩ ὠθύμησις δλλοτόία. ὃχ δτί σλίξομαι , ὐχ ὅτι σενοχωφφύμθη, 

Οέκ Ὠΐ ὁρα αἰϑρτωλοις δὐϑίωοίνζ, καὶ ᾧ ἀσεξᾷς πλετοιοζας, ἡ πόνζᾷς (ἄν; πα- 

ἐσ: δρνόμοες ̓κατευϑιιομϑύσο, ὁ ἐγὼ ἀζαερέφομαι τὴ χαρδίᾳ “πονηρφι ἐ λογιζόμϑμος, αὶ κ, λέ- 

“ὧν ἵγα τί [ ἀσεξῴ: ζώσι, αὶ κε πωοιῶται ἐν τῳ πλούτῳ ;Ο ανόρος αὐ κυ {υ- 
χίω, Φῷ οἶγτοι αὖ ἣν βι. ϑιωυούσι, Οἱ βόες εὐ δ παχεῖς ζςἕκ ἐλογισαιμιόιν ΡΩΝ 

253 δα μού, Σ ὥλλα καὶ ὀκένοι Δὐϑιωυκσιν, ἐγὼ ὅ ̓ϑλίζωμαι, Οἴδω ὅτι ̓  ̓ϑλίψερ. “ἰοῦ -- 

μονζωρ κατεργάζεται ἡ κα ἡ ὃ “ι ασο μονὴ  δυκιμιζω, ἡ η ἢ , ϑυχι μή ἐλπίδευ, ἡ) ἐλπὶς ό χαταμ- 
φάγει. οὐκ ὠχολλήϑη μοι κάρδια σκα μξ ἡ. 5, ὕτω λογζόμϑμορ ὀθος ὲ κατ ̓ δν πορένό- 

ῥϑιυος, τῇ πο: ΩΣ αϑαβαιγοντος ΩΣ: τέω καρδίαν μϑ, ἡ) μὲ τόποι αὐτοῦ μὴ διδὲντος, ὧν 

τῳ μή μὴ ἔχεν λόφον χατ' ἐμ, οὐκ ἐγίωσχον πῦτε αϑρε εν», ἐμοῦ “" , χοϊδαδυχουδμε 

39 αὐτὸν" ὅτως συν ἐ ἐγίνωσχθν τὸ δξέκλινεν. ἢ ̓ πονιεία γὸ ὦ ὡς σκία, ̓ αὐῬατοέ ἀθυσο αὐσε- 

Ἰάμηγι χόρει, μηδεμίαν: -Ψ} ἐμοὶ “χατεργαζομδίη βλαίθίω. κ ν ἡμεῖς δὰ παυιδαυω δϑα, ἐ ἐὰν πο- 

τε συμξῃ ὦμι υμδι" χαλεπὸν ηπϑριςατικὸν πράγμα, ὑἐπλμελϑη λογισμὸς τῷ πονη-- 

ογδ, μὴ κυραθυσῃ ἡμδ᾽ τὸ ἡγεμονικοῦ, δλλαὶ αὔρέλϑι αςλαξη τηρήσοις ημδμτίωκχαρ.-. 

δίδν, ὦ ὧδε λέγενᾷ ἡ ἡμᾶς, ὠκκλύνοντος ἀπ᾽ ἐμοῦ τύ Σ πουνο δ οὔκ ἐγινώσιθν. Φ κατα - 

45 λαλούγτα λαίιϑρα ᾧ πλησίον αὐτο τῶτον ὄξεδιωκον. μαίϑωμϑν καλϑὶ μοί ϑημα, αἰ- 
γαπητοὶ, μή, μόνον "ΑΗ ̓ καιταλριλήν, λα μηδὲ αἰκούειν κοι τοιλοιλιώς. δεινὸν )5» κοἱ- 

χὸ καὶ καταλάλια, αἰκαταφαι δαιμόνιοι, μηδέποτε Εἰρίοικὸν ῷ αὐνϑεφπον ̓ ααἷ- 

γαζόμλνον. η ΣΡ οέκ ἐ' ἐς! κοικὸν Ὡἰσὸ Ἰρυταλρι λιάς; ὅξ αὐτῆς ἔῦραι λὐαφύονταιξ εις 

δὶ αὐτὴς ((ἰωίςαν"), διχοςασίαι ἀπ᾿ αὑτῆς τίω ὔοχίω λαιμολυσσιν, αὐατνοιαι πο. 

20 γηξαὶ ' ὠκφ) » δνόμδναι χε μυρίων κακϑυ ζμ αἰτίας πϑϑέλουσι, ἶσος ὦ ὡαττρ συ π- 

γὴς ἐΐξ αἱ αὐτῆς βρύει, χαὶ ὅσοι α᾽ 'ὡμ λογισούμθμος ἐυρήσει κακοὶ ̓  ζυτοω “πόρτα ὠκπης 

γϑαι κατόγλμάς Δ Ρῇ ππξϑχεοιϑμα. πουζᾳς εἰς κακίαν ̓ λκύσσα οἶδὲν ἡ ̓ καϊἀλαλιαὶ, λυμῷ 

πληρωσατον Φ δύ 969 “τον, χαὶ φύγον δ αὐτῆς μετωλαμόλμοντα, φονικὸν αὐτὸν; 

ΟΠ εγίονα, τοι, (ς 1113 τῷ 

ἈΜΠ|Ὰ}. 
ἤμι, Ἂ 
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τῷ πλησίον" ἐργοίζεοϑαι. οἷδυ ᾧὶ τίωΣ ψυχίω αἰγοκδυαΐσασαν" Φστοζῆσαι τὴς ἀδολφιο 
δ ᾽ 2 ᾽ : ζ γινάπηρχῦςς 

κῆς χϑιγωγίας, ὼ ἐϑρὸὼ ΓΣ ὀλίγϑυ φίλον ἀνθ αἡτίας ὩΤυδῈ ζα!. αὐτὴ Ν) Μαρίας ΜΑ͂ΝΝ 

τῆς ἀδᾷφης Μωυσέως αψανθύη, λεωυσῦσαν ἀφ᾽ ἑαυτὴς παρθυϑὺ αἰπέδειξεν, ὀργέω 
5, κατ᾽ αὐτῆς τὸ ϑυμὸν ἐπήγαγε ὩΡὰ τῷ δεασύτε. αὐτὴ αὶ ὅλους οἴκους «τρέπει, ἡ 

πόλεις εἰρζουθυούσεις Εἰς πόλεμον ἐϊβεγείρει, αὔτη καὶ τὴς κωλὴς Εἰρδωης τὰ δισμαὶ δια. ; 
λύει, ἃ τῆς μεγάλης αὐγαπης ᾧ σύγδεσμον Αἰ σῤῥίοσει. αὐτὴ χαὶ ἿὮἋ εὐτλών 5 Θε- 

οὐ ἀφιςῶσα χοῬανομεῖν ὠκδιδείσκει, ἡ τῆς τῷ Θεοῦ φιλίας ὀἰὼποασῶσαι, μαχρ 4ᾷὺ τῆς 
αἰλυϑείας αἰπατει. αὐτὴ Ὡρῳ τίω προ τίου ἢ τὴς αἰ πωλείας τῷ πσορτοπλαίςου Α΄. 

δοὶκι αἰτία γεύίμηται, ᾿ὶ τῆς ον τῳ το" θαδείσῳ 21 αἴτης, ὁ τὴς ἐπτυρρινία πρυφῆς «- 

πέφέρησεν. Ε-ἰσελϑούσω γ Εἰς Ὁ φύμα τῷ ὀφεωθ, «δὺς ἐργασουμδρη κτ' τῆς α- ἴο 

Γν,)γ.. ΝΜαυδούς τῷ Θεοί αἰγαϑύτητος, ἡ Εἰπούσει, ΤΊ οἱ Εἶπεν Θεὸς, μιὰ φαγηοὺς ἀπὸ 

πόυτὸς ξύλου τῷ ἐν τῷ ποραϑείσῳ ; αὐ αίξασιν ἤγαγε τῆς οὐτολὴς ὐπὸ τὴς ἀλη- 
ϑοίας δχαςρέψασα () ὑπ ήκοον᾽ ᾧ ( (ζμυόμιλον ὅντα διασύτη πσοϑς ἑαυτίω ἔχι- 
ασασαρμδῥη, αρτί ἐϑρὸν πῆς ἀπατηςχατέφησε, ὦ αἰλλότοιον Εἰς ὡπαΐ ἡΨμ ἀ. 

γαϑῶν αἰπεδειξς. φεισω θα, τοίγιωυ τὴς κοιταλοιλιᾶς, μακξν αὐτὴς γινόνϑμοι, ἥα μὴ ιξ 

μκτίω ξηϑραν ὡρὸς ᾧ ἑαυ Ψ δεασότίωυ κτησωᾶθα. παοσώμθᾳ τὸς καταλαλιάς, 
ὕνα, μιὴ ἀδικοι κριταὶ “Ὁ α' ληϑείας γινω ἔβα, αὶ κ' Τνομν ὡς ψευδεῖς μὕδτυρες ϑὐρεϑώς- 

κα, δια, (ϑδυιΟ Ὑ» χαταλαλών, ἔφη, ἀδελφοῦ, ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν, χατωλοιλῷ νῦ- 

μον, ἀ κρίνει γόμον. εἰ δένομον κριγεὶς, Οἕκέτι ποι τὴς νόμ "ε, δλλαὶ κριτὴς. Εἷς χορ 

δὲδειν ὀκριτής ὦ νομωϑέτης, ὁ δευυαίψϑρμος σῶσαι δ Ὡ σπολέσει. βλέπεις, ἀγαστητι, πῦ-- 20 

σον ἔχει βαΐρος ἡ καταλδλια,; παυσώρῖθα, ζου της, ἵνα μὴ κρίσιν αὐτοῖς ἐπαγαγωμδρ. 
Ὡσοδιωξωμϑμ ἀφ᾽ ἡ μὰν ᾧ τὺς καταλφλὰν βουλομδῥοις, ἵγα, μὴ διλλοτθίοις κακϑὶς 

(μωτιϑάμϑροι, ἑαυτοῖς αἰπωλειλν πσοοξενήσωμδμ᾽ αὶ μιλήδεως ἀκούωμδυ “μ᾽ κατα- 
φλϑυντῶν, ἵνα, μὴ αἰ σθολιίυ ὐθυμημαάτων πλυρωθαΐνϑρ. ἀ Ν αὑτή κατα- 

| λάλια «[αθολική ὀνομιαίξεται, Φυσικζω ὧκ [τὸς] τὸ γελμνηκύτος δυξα μϑύη “δ9σ- 29 χῃῃιωῇ 

τς “γϑθίαν," στὰμ τῇ καταλϑλιὰ οολοίζων δουλεύη πῳὐ αἰοαθόλῳ, ᾧ τὴς α9- 
' ζολὴς ἔργα . ϑυτοραῆομδμος. ὁ ὃ (δ) ζοιούτον μὴ πὐρδϑσιέμϑμος, ἑαυτὸν ἃ ἐ- 

λέυϑερϑι τῆς “ι φκένα Φώτης αἰ μδδτίας. (δ ὃ αμδὸοτόμοντα, λατρέσει μὴ ἀϑικον 

Ἐχιφέρειν κτ' αῷ πλησίον χατη)ϑολθν' ἐλϑύϑῳρον ὃ αὶ (ὃ χατωυλαλόνδυον τῆς κατη)9- 

οίας αἰεῷργαζεῖ, Εἰρήνης 5 ὀρφξίυτής ἡ) Φιλίας χα ϑηγητὴς “", τίιὸ τῷ καταλα- 10 

λοῦ πτοϑαύρεσιν μυσαιῆδυϑμος. μαϑωμϑρ καὶ ἡμεῖς Ὁ ἔρορν μυσευῆσμϑμοι λέγφν, (ὃ 
χατα λοιλούντω λό,ϑρα ῷ “πλησίον ἀδῷ ὁ, τῦτον δξεδίωκον. ἥα ἢ μάθης, ἀγαπητὲ, 

“πος κἡὶ καταλαλιαὶ συσὲ μιᾶς ἀληθείας ὅϑ]ν ἐργείτις, ποϑλόες αὐτὴ τῇ τ ὀγόμιαιτος 
πορλσηγϑοία, αὶ τῳ ἐπαχολυϑούντι ῥνκῷ τίω δζρικρισινποιάνϑμος, ἡ  γορκαταλα- 

λιαὶ κατηοροίας 68) διδοίσκαλος᾽ Ὁ ὃ λοαίϑρα, Ὁ ψευδὲς τὸ πυσαγματος ἢ απ}- 15 
ῥβησίαφον Ἐχιϑδείκψυδ). Εἰ γὸ αἰληϑες, χαλον Ὁ Εἰς χυοέσωπον ἐλέγχειν, Τ᾿ πϑρρι- 

σίας Εἰρηνοποιῶν. Εἰδὰὴ λα ϑρα, φέρεις τίω χατηλϑθίαν ψευδὴ, κακίω εἰ ασονοιὸν 

κτὶ τῷ πλησίον" ἐργαζόνϑνος, μηδὲ ἐλέγξαι ζῷ “(πὸ σύ παδοφερόμδμα δυιυαΐ με Ἀδηρκ: 

γος. κα λϑν δΐζυ ὡς ψεύφην "ἡ λωποδυτίωυ, () κωπέλφλον ᾿Οἰποδιώχειν, ἵνα μυὴ τίω ἐ. Ὁ 

ρηνόύασαν ψυχζω ζᾳράοσοντες, πολεμμικζω αὐτέου ασϑϑς ((ὃ) πλιησίον δχγ' τῆς κατα- 49 
λφᾳλιάς ἐργαζω ῖθα. (ὃ) κατωλοιλοιωῶῦτοω δέν »οέ,9ρα τῷ πλησίον αἰστιῖ, τῦτον οἶξε- 
δίωκον. ,ἰαβηφόύῳ ὀφθειλμῷ καὶ ἀπλήςτῳ καρδία ,τύτῳ ἐὶ (μυήοϑιον. ὅτι ὃ ὐωβε- 

᾿ ἴκιδε φανία μισητὴ κἡὶ τὴν αὐτῷ τῳ Θεῷ, δεν τῆς γραφῆς λεγούσης, Ο Θεὸς αἰχύρηφα- 
ΧΩ 
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γος λιθιποίοσεται, ζῳπενοῖς ἢ δίδωσι χαῶν. ὦ παλν δλλαχού ̓ Μισητὴ αἰπρηφομίᾳ Σριριιζ9, 

γαντίον Κζυοίν τὸ αὐ, ϑούπων. ἢν, γώ Ὧ( κἰ πιρηφόμένοται γὴ ὁ ἀποδὺς ; ὦ πολλά «ὑναντίον Κνεία ὁ, ὕα ( ὑεῷ γῇ α ὁ πολλάχρ 
ἐυρήσεις τίω αἰρηφανίαν βδελυκ]ζυ, καὶ πϑυ μεμιισημδύζου. ἕως δζῶυ καὶ ἐγνζωϑα 

φησιν, ἰπρηφαύΐῳ ὀφθολμῷ καὶ αἰπλήςτῳ καρδία, τότῳ ἀ ((ιωήαοϑιον, ὡς πόμυ 

5 βλο(ερωτάτης αὶ ὄχιζημία τὴς αἰ πύῥηφανίας ὅσης, ὁ μόνον αὐτῶ ᾧ ζωτίω ὀῥειλη.- 

φότι, δλλα ὁ ᾧ ππρὲς ὀλίγον αὐτίου κ᾽ πσοκρινομϑύῳ. Ἰπχισεινῆλψα Ὁ. ὸ τὸν ἀπληφον τῇ 
καρδία τω ὑχύρηφαίῳ, ὡς μιᾶς ὅσης τὴς ν᾽ αἰμιφοτέρων ππδοαιρέσεως, τῷ το κτ' 
τῷ πλησίον ἐπαιοοόνῦβου, ἡ τῷ ὁμοίως κυ τὸ πλησίον αἰ πληςευουϑμε, χα λθν δξωυ,α..- 

«γοἰπτητοὶ, ὀστοϑέοϑαι ὑμις τίω κἱ πυρηφϑρνίλυ, ῥα λαίξᾷν ὃ τίω ζωπεινοφροσιωΐω, 
10 ἵνα μεὶ ἀκϑσωμϑυ,Ο ὑψώ, ἑαυτὸν ζα πεινω ϑήσεται,αἰλλ᾽ αἰκόσωμϑμ, ὁ ζω στεινοών ἑαυτὸν Λυκάη δι 

ὑψωϑήσεῖ ιρχεοϑέωαι ὃ καὶ τὸ συμμέτρῳ αὐταρκείαρὸ μυὴ τῇ ἀπλήξία, τῆς χαρ. 
δίας ὠκκλῖναι τῆς διχαιοσιώης, ἵνα, μὴ αἰχϑύσωμδν, Διαὶ ὦ σλῆϑος τῆς αἰδικίας ἀδ0} πρεμ.,γικβ, 

δύεκωλυφ,ϑη ᾳῳ ὁπίοϑιαί συ, τῷ “τ ραδειρμλατιοαϑέεζαι ζς «Ἱέρνας συ. Ὡισοφύγω.-- 

αϑν δίζυ ὶ τίωὐ διαγτὸμ “Ρ' χἰαύρηφϑρμων αὶ “ἣ  ἀπλήςφων τῇ καρδία, ἵνα μιὴ τῇ συγ. 
Ἐς ηϑοίᾳ, τὴς ασρὺς ἀδους κοινωνίας μεμοιταὶ "τῆς κακίας αὐν δῶ βνω θα. ἀσκοωΐυϑμ δῶ 
δ πράῆεν ἡ λέγεν᾽ αἰχύρηφόύῳ ὀφϑιλμῷ καὶ ἀπλήςτῳ κωρδία, τόύτῳ ὶ (ἐωή.-- 
οϑιον. ἡὶ ζωῶτα ὡς ἐκ πὐδοσώπὸ ᾧ διχαῖν λέτε). παλιν ἢ ὡς ὧκ πσοόσωπο τῷ Θεοῦ 

ὃ πνεύμα τὸ ἁγίον τἱωὶ δυτόχρισιν ποιϑμδμὸν φησιν, (ὦ) ἐφϑωλμοίμα ἘΧῚ τοις πιφοιῤ ὃ 

γῆς, τῷ συγχαιϑηοϑτι αὐθις μετ᾽ ἐμού, ἀληθῶς γρ (Ὁ ὀφθαλμοὶ Τὶ Θεού ἔχ! τὸς 

20 πιφοιᾷ Εἰσι, πσολσέχοντες αἰὐΐοῖς, ἵνα μη ἔξω Ἄμωντωι τὴς ἀληθείας. Εἰ δ΄ βέλει μα- 
θεν, ὡς ἀληθὲς Ὁ Εἰἰρηυϑύον, καυτλμόησον τὸς μακοιοίοις δἰποσύλυς,ὺ βλέπε τϑτος 
πιςοις ὀνζᾷς τῆς γῆς, Ὧ ὡ αἱ τῆς αὐτὴ “πίςζεως ὀλζω τίω οἰκαμϑῥζω πεσιλυρώοϑαι 

τὸ κήρυγίκά τὴς σωτηρίας. ἘΪς πᾶσαν γ πίω γὼ ὀΐζηλϑεν ὁ φϑύγος αὐτῶν, καὶ Εἰς Ῥωυ, ι᾿. 

ζὠπέρχτα τῆς οἰχϑυμϑμης ζαὶ βήματα αὐ. καὶ Νὴ πόσο ἡ οἰκανθβη τῆς αὐ μ πίςε.-- 
ὡς ως μετα λαζούσα πεπλήρωται, αἰκέγωτον ἔγρυσα τὸν πλούτον τῆς ἐυσεξείας. ὅτοι δξχυ 

(ᾧ πιοοὶ συγκάϑεζονται τῳ δεασύτη αἰκούοντες, Ὑμεῖς δὲ (Ὁ δώδεκα, καϑισεαϑε Ὀχὶ Ματϑυθ. κα; 

δώδεκα ϑρόγοις κρίνοντες τὰς δώδικα φυλαῖς τῷ Ἰσραήλ. (Ὁ ὀφθαλμοί μα Ἐλὶ τοις 

πιφοῖς τῆς γῆς, τὸ συγκαϑλοϑαι αὐζες μέϊ ἐμοί, ὦ τῷ ϑοματος. (Ὁ πηλινοὶ καϑέ- 
Νληνον. ζονται, ὁ (Ὁ ἀσώματοι" τ" θαφήκϑυσιν. Δλλ᾽ ὶ τοῖς αἰέλοις τῷ Θεοῦ ὄξυϑογώ ( μὴ 

40 γένοι9) λα τίω φιλαν, ε5"πίαν τοὐ Θεοῦ κηρθῆω, δύ μῷ ἐτίμησε τίω δ, ϑ65πί- 

νζωυ φύσι. Εἰ ὃ ἁγιοι οἰπόφολοι καιϑίσοντωι κριταὶ “νονϑμοι “ἣν ἀπίςων, ἐπϑαγκες ᾧ 
τοις δ" Φσποςύλων τω πίςιν ἐορικόζας ὶὶ ὁμοίως ἀύζοις πεττιφευκόζο, καὶ ἀδοιξσυγκα- 

ϑεοϑέωϑαι τοῖς δἰπυςύλοις, κρίζοις ἐσονϑρὺς μὴ τὐδαδέξαρμδμων τίω πίςιν, μηδὲ ὁμο-- " 
λογησοίντων 1: σωτήρκον λόγϑν. χα Ὁ, ἵα ὅτως Εὔπω, ἔσονται δώδεκα ἔϑγη πιςαὶ, " 

45 ( κ᾿ αὐσὸ ΦΨΜ' Θἰποςύλων κατηχηϑεντα, ὠτίναι κριᾷ ζω τοῖς οἰποςύλοις τὰς δωδοχᾳ φυ- 

λοὶς τϑ Ἰσραήλ, (ας μυνδὲ τω Σποτολικῷ πειοϑείσας κηρύγμαδι, μηδὲ τῳ δεασοτι- 
ε{μερδε- κῷ πεπιςευκύας θελήματι ὥςε κὸ αὑτὰς τῇ πίςει "((ωαρϑείσας αἰκϑύσαι, ὼ ὀφϑωλ- 

μοΐμυ Ἐχὶ τοις πιφοὺς τὴς γὴς,τοῦ συγκαϑηοϑαι ὠδους μετ᾽ ἐμού, ἔπωταίδωμϑν | 
“ὰ ἐξης. ᾧ φησι; ' " 

49 Πορϑυονϑρος οὖν ὁδῷ αἰμϑμω,θῶς μϑι ἐλευτϑίρπι. 9 Ου κατῴκει ον μέσῳ τὴς 

οἰκίας μού “ποιών αἰ ὡρηφανίον. ὁ λοιλών ἀϑδικα αὶ χατεύθυνεν εἰγώπιον δι οφϑωλρδω ' 

μου. Πρϑς τοῦ καύχησιν τῷ δικαίου ἡ ὁ Θεὸς ὁμοίως δῤταπυκρίνεται, ἡ ὐρα- ε 

τίϑησι ὡς ζοιούτους δἰ δεῖ, «ἂν τῇ πἰίςει διεληλυϑοζις. φησὶ, πορθυόνϑμος εὐ ὁδῷ αἰκμῷ.. , 

μω, 



93». ΧΡΥΣΌΣΤ. ἘΠΙΓΡΑᾧΦ, ΕΡΜ. 
μω, τὸς μι ἐλφτύργέ τοιότος "δὲ ἐγώ ὀκλέγϑμαι λφτυρας, (ὥν' πορθυονϑῥος ἐν ὁδῷ 

ἀμιόμῳ,ὺ μήτε δυξια ὀκκλίνονζακ, μήτε Φρρισεροὶ μιῦτε δ(ασφϑαομδιους (αὶ τω 
ψδμη ας ὁδὸν τὺς ϑιχαιοσιωης ὦ τῆς ἀληλείας. Μακὰὶ θλοι γ ὩΣ ὠμωμοις οὐ ὁδῷ ὦ πορθυ-- 

ὀνϑροι εἰν νόμῳ Κυρίου. αϑλ ὅΐω τίω Εἰρημδμζω φωγζιὼ «(πὸ τῷ πολφητα τίω, 

ψαώ ε ἡ ζψωνσω ὁ οὐ ὁδῷ ἀκόμῳ, ὠνζῦϑα λέγ, πορθνομδμος ο' οὖν ὁδῷ αἱ ἀκϑίμῳ, δτὶς ς 

μοι ἐλειτυργέ ὼ παλιν, ὡς φυσι, διεπορθυὀμάιω ς οὖ αἰκακία καρδίας μδ, ὧν μέσῳ 

τῷ οὔωυ "Μὰ. Ὁ αὐρυφλύῳ ὀφϑαλμῷ κα Ὁ ἀπλήφῳ καρδία, τϑύτω .} [ ((μωήσϑιον, αὐ. ἀγα 

ποιπεχρίνεται λέγων᾽ ὁυ κατῴκει ον μέσῳ τῆς οἰκίας Γ] ποιών αὐαβηφλνίρ, λα ς 

λαλῶν, φησιν, ἀδικα αὶ κατεύθυνεν οὐγωπιον “δι ὀφλευλ δ μδ. ὡς »»}» ὠκέφησι, 

καταλαλθιῦται λάτϑρά ῷ σρλ σίου αὐτύ, τῦτον δ ζεδιωκόν" ἅτως ογζθα, λαλῶν 10 

ἀδικα, εὶ κατεύϑεσεν ονώπιον Ὁ ὀφθαλρῦμ (δ. ΕἾτα ὃ ὀροι ῳ, φησιν" 

190 Εἰς ζἐ τοοοἱ :ς αἰπύζ,φον πϑυζῳ «ἂν: αἰεϑρτωλοις τὴς γῆς, ὁ ἀξολειϑρεῦσαι 

ἐχ πόλεως Κυρίου ,πόρζῳς (ὧν ἐ 6 ργαξύμϑμοις τίω ὀμομίδν. Ενζαδει λοιπὸν 

αἰνίῆεται ζῷ αὐδὶ τῷ μέλλοντος μος ὯΝ )ὺ γὐξ ὅν ὃ πω ὧν αἰωνγ,ἡμέρφι ὃ ὃ ὁ μέλλων, 
Ῥφιγιβι ὡς φησιν ὁ σοφώτατος Παῦλος, Ηυνξ οφϑέκουζαν, ἡ ἢ ἡμέραι ἤγξικεν, τρἴϑν ὀομα- ι5. 

ζι τίω; ἀνάτολὴν τῷ ἀἰδῖου Φωτὸς αὶ μέλλουσιν ῶ δίκαιοι Ὡὐπολρύειν. Εἰς ὐτίω 
δίζυ τίοὐ προ] (ἂν ΤΟ ΚΊ εν Οις αἱ ΠΥ ὑρτωλθεῤ, Ὡὐποσέλλων αὐζοις Εἰς ὃ πῦρ ζὺ αἰώνιον. 

Ἧ ὧδ γα ὺ ὁ Ὁ αἰρϑρτωλαΐ θτίγατος, ὡς φυσι ὃ αὑτὸς ὁ σώτι. Φοζηδητ 5 Ὁ. μᾶλλον 
ῷ διωάμϑμοι σπκι ναι ἢ ψυχίω ὡς σώμα οὖν γέεννη. Εἰς “ωρϑας δίζυ αἰπέκ]ει- 

νον πϑὸυζαε ἄν αἰ τωλ ὃς πὴ. “τὶς γῆς, τῷ Ὁ ἀξολοιϑρεύσαι ἐκ πόλεως Κυρίν πϑρζ,τυῖ- Ὁ 

ἐςιντὴς αἴω ἵερϑυ ταλήμ, ἶς ἐἐργαζορδνοις, τίω ὁμομίδν. Εἰς ὠκείνζω ὙΡ μόνον ᾧ 

δίχαμοι αὐαπαιύον,), Ὡσπολαύοντες τὴς αἰωνίου βασιλείας, ἧς" νοι καλὴ ἡμᾶς ἡ ὑμᾶς 
“πήρᾷς ἀπολαῦσαι βὐωρεγισανζῳι αὑτῷ ὁ ὁσίως πολιτευσοιμδίοις ον Χοιςῷ ἴησν τῷ Ι 

Κυρίῳ ἡμδ," ᾧ ἡ δύξα ὶ ὃ κεάτος Εἰς «δ αἰεΐνας δὴν αἰώνων. Αμώυ. χλίπία ἢ 

ψάμ μα. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤῺ ΠΤΩΧΩ, ΟΤΑΝ ΑΚΗ- ἀνα} 
διώσν, ἢ ἐνόντι Κυρίν ἐκχέῃ τίω δέησιν αἰτῶ, πῦον 

Ματθ, ,. χη» 

Χ «ὐῳΝ 

γι! Ἅδιυ 

" Ῥυρῥησιν δῆ ὁψαλμὸς ἔχει τῆς ὧν Βαβυλών λαῦ ἿὟΨ Ι5δα;- αὐδον λα 

ΝΡ ὧν ζαλαιπώρλας, κ) τὴς κέδν ἐπϑθμόδου᾽ πσϑϑαγϑρθύει δ κὺ ; 

ω ζῳτον ὼὰ ὦ ἐονών τίω κλῆσιν ἀ σωτηελὸρ" ἀρμρῆει Ν πϑυτὶ 19 

Ὁ συμφοραῖς τίν! πρόϑασαι λαίοντι, αὶ τῆς ϑείας ῥοπῆς τυχεῖν ἱκεα 

ὃν τευοντί. πῆωγον "ὦ κα 41 τ ̓Ρ θείας ἐγδτα, ᾧ παοομηϑείας, συμξ ἐλ. 

“λῶν αὕτον "τῷ; μαικφιξλζομϑύῳ,ζ' [ο) Μακαφιοι (ὦ πωχοὶζῷ 

πνεύματι. πὰς τοιγ)δροιῶ τω Θεῷ αἰακείωϑμος, «ωχευωνἐ ἐν τὸς τν ᾿ βίᾳ τράγμα- 

σι, αι: 3 τω Θεῷ πλεῖν, αχηδια λυπούμϑιος, ἡ ἡ αϑυμεῖ κτ' τὸν Συμμάλων, ΠΣ 

τὴ ἜΣ πολλοῦ κακίᾳ τί ἐ ἀπωλείᾳ, οἷος ζω ὁ λέγων Οἴμοι ψυην,ὺ δτί δὀἰπόλωλεῳν ἐυ- 

λαβῆς στ τῆς γῆς, ") ὁ κατορθῶν ἐν αν, ϑρϑποις ὃχ αὑτσαρχει᾿ ὧς ὃ Εἰπὼ,, Ουκ 

ἔς! “ποιῶν Ἂ φυτότητο, 

1 Κύειο, Ε ἰσοίκουσεν τὴς πϑοσευχὴ Δ, Ὁ ̓  κραυγή μιν ππϑὸς σὲ ἐλθέτω. 

Η ἅ δ πυθησευχὶ τίω ἱκετηείαν δυιλοὶ τίου (σοϑς τὸν Θεὸνῷ τίω “αἴ δαλλσιν ἡ "ἢ 49 

δύισις, τί αὄτησιν τίω “δά ὧν ἣν βούλει) αὐτο δεομϑρω ἴα αϑέαι. λέγφ 9» δέξαι 

μϑ τίω ἱκετηείλν, ὼ ὁ δεασοταιὸ ποτυιωνϑμῳ τίωὺ σίω βοήϑειιδμ δρεξον. τίω "ὃ χραυ- 

γάω, οἰμωγἀ ὁ  Σύμμωχος εἴρηκεν. 

Ματῇ,ε. γὶ 

Μιχζα.β 

ἕα μ. :γ.7' 



' Ἑὶς ῷ ρά. Ψάμι. ᾿ οκλ 

Μὴ υὐποςρέψῃς Ὁ ποέσωπὸόν συ ἀπ ̓ἐμού. Αἰποφρέφει͵ ὁ Θεὸς ὃ φρό- 
φώπον ον ἀνν Ὡστὸ ἕνων σαρϑσευηουϑύων Κ᾽ ἴῤῥποις πλείογας᾽ ἢ (οι ΤΜ αἰτανδμων μῆήπα- 

ἐαχαλθιώτων λαξῷ ἃ ὠρέπει Θεῷ πμμοίζεϑαι Ὁ ̓ ἀὐζις λυσιτελᾷ λαιδῷ,, ἢ ἢ τῶ; Ἃ 
ὦ ̓ αὐϑμόζει Θεῷ πρρεχῷ, αἰτείαϑαι, μἱ μά αὑτοὺς χα! σϑν ἔχεν τ ὠφελίμως ς χωρῆ- 

5 σα! αὐτα. Εἰα: ἢ τα ̓ΘὨὶ ὧ  αἰεδρτόμον τυχεῖν τίνων ἀξιομῦτες. ὁ ὃ ἅγος δίζυ πα-- 
ἐακοιλανν λέγει" μὴ εἴν τοιαὺταί μέ αἰτῆσοι, ἐφ᾽ οἷς ὀμδμθύσεις " ̓ὐποφρέφεις απ ἐ- 

μοῦ ὦ πρόσωπον. ὄὐχορσι ο ὅχ ὅπως μη ϑλιζώ (ἀδιατο ὙῈΡ τού) δ λ᾽ ὅπως 
ϑλιξόμδμος (μη ᾿ ἡ Πη)ῶ, ὼ ὅπως τῇ ἐλπίδι γαρώ, αὐπορδύων τς ϑλίψυσι,ὶ ἡ καὺ- 

χῶρϑινος οἰ αὑτοῖς. Ἑνή ἡ αὐ ἡμέρα ϑλίδω μαι κλίνον ωρὸς μὲ ὦ ὃς συ" 

1. 3. Ενή ἡ αὐ ἡμέρα Ἰθπκαλέσομα σε, ἀχϑὲ ἐπαίκϑυσον μά. 

ηλϑι ἡ (τω το , ψαλμοῦ πὰ τὰ ῥήματα, ὡς μϑηόντων 6) παϑόβῥησιρ, δὶ “ γε ὅμη- 
μδύων ν διήγῆσις. γ Ἂ ον θύκληιολα, πολλῇ καὶ αὐἰξεφϑλνείᾳ ἐ ἐτυγ χόνεν ὧν ὁ λαὸς ἐν 

τῇ τὸ αλεασεσίε Δαξὶδ βασιλεία, ̓ Εἰκότως ὁ ο σερϑφήτης τῳ ὠκείνων χεχξνιδμος 

πυξόσωπῳ πξοσφῴρειτέω ἱκετείαν, ὃ τυχεῖν ἀυτιθολᾷ τῇ τὴς λείας κηδεμονίας, εὐϊχοι 

ὃς ἐν ̓λθονο τϑτο χα!ο96. 4 Οτ ὄξέλιπον ὡσεὶ καυπγὸς αἱ ἡμέραι μο' Ἂ τὰ ὑξῶ 

μιδ ὡσεὶ Φρύγιον (ἰμνεφρύγησαν. 
Ἐντεύϑεν χῷ δ᾿ οἰκεῖον ἰδίωμα αὶ ἐσομῦμας ὡς γελυνμδύας συμφοραὶ διηγείται,καὶ 

φησὶ κοαπγώ 9 αἰ δα πλησίως ᾧ τῇ τὴς ζωῖς ὀμαλωϑίωαι γοόνον, χα ἐξ ὠϑυμίας δα- 

δλϑν ἔνεϑνγελονοϑαι Φ σὼ μαγῶς “σὺ ) ἦγος καιτοφλέβϑυν πύρϑε «σοεσζολῆς. ὅτω 

20 γὺ χρὴ ὁ Αχύλας γρμάμύθυσε ἫΝ τὰ ἐξα μῦ, ὡς κα σις ἐψαθυρώνν, 

ἐπὴν 

ς Ἑπλήγάσω ὡσεὶ λδρτος,κ ὁ ζηρανϑν ἡ ἤ καρδία μ. Αλλαὶ Ν᾽ ΘΙ χόρτῳ 

“ὐ δαπλησίως ἀὐπέσξζω, ᾧ τὸ αρὸ τρν ὀΐθος ἀπωλεσα, 

Οτ ἐπελα)υμόωυ τῷ φαγεῖν Τ' ἀρ μα δ Απὲέφωνῆς τοῦ συνανγιιοῦῖ μΥ 

ὀκολληϑη τὸ ὁφοιω μιὰ τῇ ἡ (σρχί μϑ. Παίσης μϑρ γὸ Φρφῆς απεξαλόμέωυ ρε- 
25 ἕν, τὴς ἢ αξοτέρας δὐπαϑείας πϑωτελαΐς ἐγυμψώϑθέωυ. τῇ Ω ἐξ αλυμίας τηκεδὸνι 

χατίοναλωθη τὸ σῶμα, γυμψοῖς ὃ (οἷς ἐφέοις Ὠχίκειτοιί μὲν τὸ δέρμα. 
7 ὦ λμοιω, θην πελεχθι ἐρημικῷ ἐλμηϑίωυ ὡσεὶ νυκτικοσαξ ον οἰκοπέδιῳ, 

8 Η λφύπνησαι,ὶ αὶ ἐλμνομέων ὡς φρουϑῖον μοναζον Ὀχέϑωμανς. Πολλαῖς χε ϑν- 

γα! τὐρκΟυλοσίς, ἀξίως, βύλθυϑνος τα ςῖσαι ζω συμφορφς᾽ δ ἐκαίφου 5 Ψ Εἴρ- 

30 μϑβων ὀριίδωι, τίωυ δειλίαν δηλοῖ καὶ τὸν κηδεμόνος τέρω ἐρημιίδι τὸ τε ὃ φρουϑιον ὑσ 

ἰγωνίας ἀξελαυνει τ ὕπνον, καὶ 0 )νυκτικόραις ΟΝ οἰκουμῦμας φόνγων' ΜΝ οἰκιεύν, ταῖς ἐ- 

ἔφαν, ρήμοις ̓  “κοιταιλελυρϑιίαρς περφρέχει. τὸ γ Ὁ οἰκόστεδοι, ἐρείπια ὁ ̓Συμμώχος ΕἸ- 

ρῆκαν. ὕτω χα! ὦ ἀλλον ὄρνεον τῶςς ἐρήμοις οὐδζμιτάται. 
9 Ολίω τίω ἡμέραν ὠνεῖδιδο ΟΥ ((8 ἢ ἐϑροί (δ, Ὁ ἼΩΝ ἐπαμοιιῦτες με τ ̓ἐμοῦ . 

43 ὠμψυνν. Κατατίλᾳτου ἐδνόμάυ τοῖς δυσμενέσι' χαὶ ὁ ποτὲ ' ζηλωτὸς χαὶ αὐθέ- 
βλεηλορ,ιῶ ὀρΧος γύγϑνα τοῖς πάλφι ϑαυμαζεσι,ν τ᾿ γὺ τῷ ἐμδμο ὀμψύσσι συμφορών 

μὴ παϑοιμε, ὠὦ ὦ δεν ποπόγθαιον. 
10 Οἷή ατῦδὸν ὡσεὶ αὐτο ἐφαλγϑν,ὺ ῶ πόμα μα μα κλαυϑμϑ ὠκίρνων, 

1ι Απὸ “σοσωπν τὰς ὀργῆφ συ σι . ἐϑυμοῦσυ. 

490 Ταῦτα χαὶ οὖ ᾧ ὁ ἐοδὺμηκοφῷ κα ὺ οὐνωτῳ ψαλμῴὲ ἔφη" ψωιιᾷς ἡμᾶς αὐτο δα- 
κρύων, ἢ ποτιᾷς ἡ ἡμᾶς ὡ δαίκρυσι ἐν μέτεῳ. τίω: ὃ- τῆς ὀδριύης χαβολω δ τύ- 
τῶν δηλοῖ. Εἰ) δρὸ τῆς Ὅφ'ε καιαϑς ὀδυώδης εὑ ρχε μμεσος, “ολῇ γί ἄλλος χα!ο9ς 

ζᾳυτης ἐλδύϑεεος οὐ Κῶ. τύτοις δὲ, φησι, αὐθορύξομαι τοις αχϑις, φη, δέασοτοι, 
χκεχίνηχαν 



ψαλμικαιλδ. ἃ 

Δ»γ}.4. 

Ζαχιαυθ. 

Ἡτ7.μ8 . ἥο 

β . Κρ. ς, Α. 

Θρίω δ «, . κὴ 

Ζαχ 9.ς, 
αΠρρρύω, 

5» ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ: 
κεκύνχας χαὶ ἐμοῦ ῦ πίω ὀργάώ᾽" Οὐ έπαραᾳς καιτεῤραΐξας μι. 

Εδξαῶν γ Ὁ 9 τέ λαίς κ) ὀναὸς ριματίζοντερ «Ὁ Θεού" ὕ ὅσόν ἐπήρϑν, χα «(ο 

τόπεσεν, ὁμδὺ λοιὸς αἰπολϑεϊενἐρημωϑ)εὶρ: ὃ χίΤ᾿ τὸς Ἱερασαιλὴμι ὁ ὀναδς, ῳ οἷς ὁ νόμος ὶ 
ἡκατ' αὖ τὸν ἐτελῴτο λατρεία, σκιδν ἔχοντα ΔΨ εδιηόντων ἐγαλών, ὸ ἦρτο καὶ (αὗται ' 

ἐκ μέον. λέγᾳ ὃ ὺ ὃ καθ᾽ ἑαυτὸν" ὑψηλόν με Ν᾽ διίξας καὶ ὐοάςλοτ]ον Ὀἰποφήνας, ἢ 

ϑξαιῆνης ἀπεῤριψας, ὭΣ. χα τέῤραϊξας, ὧκ μεταφοράς τέ)εικε δ[μ ἐπαιρϑντων Εἰς 
ὑψος τί, κν τῇ ἐδώφυς καιταῤῥηγσωύταν, 

Ιν Ἷν ἡμέφρι μϑ, ὡσεὶ Τ σκια ὠκλίϑεσαιν" καγω, ὡσεὶ ἐ χόρτος ἀξηφοήνϑέωυ, 

, Παρ αὐζω Εἰμὶ, φησι, ζω τῷ βία δυσμαὶς,ὺ ἐ ἔοιχᾳ σκιὰ κλιναῖσῃ ω Ἀπρρυύσῃ, ΝΣ ̓ 

πον" ὼ χέρταῦ ὁ μεμούμρῃ τίω ξνοτητο, ἿΜ Π)ιοιζόντων τοξησκηνούμϑνος Ως χείξας, ἢ 

13 Συϑ, Κύφμε, Εἰς ῷ αἰωἶγα μδύεις οὺ Ὁ μνημόσιωδν σν Εἰς λυοϑὼ ὸ δ ρμεδύ. 
τὰ τα ἅ δύ ϑεφπινα, τοιαῦτα, ΕΣ καχίαν κῷ τίω ἐπεσιν ταττινουμϑμα, καὶ Η μηδὲ. 

“ποτὰ μϑῴοντα, ὁ ὑπερ Εἰσί σύϑ ἡ μηδὲ ἔχων ὕλίκηρον, ἀτεεπῆος τε ᾧ Αὐδηλοίωτορ, καὶ 
αι ᾿ θὰ σὺ συ ἢ ̓ ἐπκηήελίαι βέζξαμοι. Ὁ μα! τὴ παρρύσν. μεὰ Φννν, δλλ᾽ ἐτέρα, ὯΝ 

ἧς ω »Αναήελησεται τῳ Κυρίῳ με ἡ ἐρχουϑιέη᾽ ὸ Ο, γθαφύτω αὐτὴ Εἰς νελβὲ. ἐ- 

τέραν. δ ρὴ ἿΜ ἐσαγβλιο σῦ μνημόσιευον πλη; ὠϑήσι ), ἢ ὁ μιεταξολ ζω ἌΡΗ 
παρόντων κρικϑν ῥᾳδίως ἐν Ἐῆχι» Ἰλϑράσαο. δ͵9 φημι ϑαῤβῥ᾽, ἐπ τίω Σιὼν λραφήσιῃς, 
τῇ) Ἰηπφέρει᾽ 

14 Συδμῥαςαῖς οἰζειρήσεις πω Σιων, ὅτι Η κφηθθς ὦ οἱ ἈΠειρησσι αὑτίωῦ, ὅτι χει ὯΝ 

οός. Δός, φησι, μεταξολζω αἰμείω τῇ συμφορά. ὁ δ ταιοὺς Τ' ἔλεον ὐπαι- 39 

τῷ. αἱνίεται ἢ. δύο τύτων τῆς τοῖς ἐοδὸμηκοντα, ἔτεσι «ὐξιωεισμθης ἀμωώξίας ὃ τέ- 
λος. ὅτω ἡ ὁ λιυμάσιος Δανιὴλ ὭρΙϑ, υμήσοωις τὴς αἰχιμσιλωσίας τὸν χρό, σοσφί- 

ῥέει τίω ἱκετηρίαν καὶ τὸν Ζ4." ιςϑρίὸμ Εἰποντα" Κύειε πότοχρ τωρ, μέλοι τίνος αὶ μὴ 

ἐλεήσῃς τίωὸ Ἰερασαλημ, ; τούτοις ς εωεΐδει κα Ὄ τῆς πνθυματιχὴς βαιλῳδίας ΟΝ ῥῥματὰ, 

ὁτί καιοὺ τὸ οἰκθειρησαι αὑτίω, δτ| ἥνει χαιοός. οἴ κϑι Ἀ πσξλφητθοεν οὖν νὕτοις τοῦ 

Θεού λθγϑυ αἰτεῖ δὴ τῷ Κυρίου καὶ σωτῆρος ἡ μδν Ἰησοῦ ΧΚελφοῦ τίω εἰς αὐ ϑεῦ ποις ἔχι- 

Φλυέαν, αἱτί ἂν ἐσονϑέζω “τῆς αἰοικοδὲμὴς τὴς Σιών, ἔνθ, δὴ “ἀμόμϑμος, μή μοι τα 
ἴχὶ γῆς πῦλιν αὑπσολαμοάνεν μηδὲ τίω ὑλίγηον Ἰερφυσουλήμ νόμιζε δοιλούαϑαν" 

λα ᾧ τῆς δύσεξείας πολιτεύματος τίου λϑανέωσιν. ζέ »» ὅϑηγὸ χϑιθ9ς, αἰδὶ αὐτὰς 

ΠΟ Ησανε φησί͵ Καιρῷ δεκίῳ ἐπήκϑυσα συ. τϑτον ὃ δ) ὁ Παύδλος πεπληραύίαϑαι τὸ τὸν 19 

καιθϑν, ἐχιδυμήσανος γοὗ σωτῆρος, γφάφει λέγων" Ἰδουνεῦ ναιοθς θὐ ασεόσδυζος, 

15 Οτι λὐδόκησοιν (ὦ δεύλοί σῳ τοῖς λίλοις αὐγῆς, καὶ τὸν γιῶ αὐτῆς οἰκ]ειρή. 

σησίιν. Λίθοι ἀ: ἄγοι κυλίονται ἔχῚ τὸς γῆς, Εἴρηται πὸ οὖν πσοοφήτως. δέλα καὶ 

᾿ Πεέζυ». Ὑμεῖς δὲ πόύτες λίθοι ζαδντές, φησιν,οἰκοδομεῖαϑε οἶ οἰκὸς πνϑυματικὸς Εἰρὶ ες 

οοέτθυμα ἁγιον. την δὲ καλᾷν πον τοις Εἰς τίω οἰκοδομόιν τῆς ὠκκλησίας 59 

Θεοῦ πῆϑαλαιμμολυομϑύοις, ὁχο .Σ» τῆς συμῷ {ας νὴ αὐ μονίας τῆς πὲ διλλήλοις, 
Αἰφ τε τῷ πὸ αὑτὰ Φρονϑὶν ὁ τὰ αὐζᾳ λέπιν, ἃ τ αὐτῷ νοὶ ὦ τῇ τὴ αὐτὴ γνωμῇ φοιχέΐν, 

ἕνα οἶχϑν ααδ;γαίζον") τως Θεώ. τύτυς δι δὰ φίψυ ποὺς ; λίθοις ἠυδόκησαν ὦ δυδλοί συ, 

δυλαδὴ (ὦ πσοϑφηπα. ὅτοι Ὁ» θείῳ πιεύματι πσεϑορεζντες τῆς μελλούσης οἰκγδὺ-ς 

μεῖαϑαι καθ᾽ ὅλης τῆς οἰκυρϑμης νέας Σιων (δι; ἐξ ἀπόμτων δΜ' ἐϑνων (υμμαηϑεσομέ- ο 
γοῖς Εἰς τω οἰκοδομεδων λίδοις ἠυδόκησεων, ἰρεαϑωτερ ὡ ἀὐζιίς. Εἴποι δ᾽ ὦ ,γριὼ εἰ εἰ- 

νὼ τῆς νενοηυϑέης ἡ ἡμῖν Σιων [ ἢ τι] (ὅν Δδἰχώτεροι ἅ βιοιώζαα, πὸῖς δὲ λίδει τὴς 

οἰκοδομῆς (ἀαριϑμίνϑμοις. ὍΩ, ἡ οἰκὶν τυγχόμειν ἀξιοῖ Γᾶν ἐκ ἰν ᾧ Ἰσδοίων ἐϑγοὺς “σ 

ς 



Εἰς ἢ ρά. Ψόλα. 93: 

εἶ αἱ » λδικωτερον) ϑοοσεξῳν πυξλασοιαμδμυς, ᾧ δὼ τῦτο; ὦ ν νομαζξόρϑρος. οἰκ αὶ 

ἡὸ ἐλέοις ἀξίνς Εἰμα!, φυσι. δ|5 (Ὁ δυύλοι τῷ Θεοῦ τύτυς “ἕ οἰκ]ςιρήσειν πϑφητόν- 
οὐται, (ἄν: ὃ λίθοις “τῆς γέας οἰκοδὸ μης βὐδοχιμιήσειν. ἢ ἡ λίθοις, (ὄν πιςζεύσανζοε τω 

Χεισῷ μ᾿ πίω αὐαίφασίν φησι, δούλες ἢ), (ἦν αἰ γίοις Θἰποτόλυς, δὶ ὧν ἐσώ,ϑησοιν (ὦ) 

5. πιτεύσαντες Εἰς Ὁ Κύσιον ἡμ δέ Ἰησοιῶ Χορςον. 
16 Καὶ φοζηϑήσονται τὰ ἔϑνη ὦ Ὁ  οιομιαι Κυρίυ, καὶ χὴ πϑλύτερ (βασιλεῖς τὴς γὴς τίω 

δξον. σου. Αἴτιον τόσων, Ὁ ὑπὸ τῆς Σιων Εἰς πᾶσαν μόδιον τίω οἰκείμέ- 

γέ κήρυγμα. καλο ὃ Εἶπε, φοζη,»ϑησον:). τότε γ} αἰτῶ τ’ φόζον ζῷ ἔϑνη ούκ 

ὠκχεκ)ζυτο" ἀφ δὴ ἢ τοῖς Ὁνσποφῦλϑις πρησέταϊξε, Πορέυλώτες μαιϑητεύσατε πόρτα 

ὁ γἀέϑνη. αἰλλα μέω κὶ ὦ βασιλῴς τῇ τῆς γῆς, αὶ ἵνες, ἀλλὼ πϑμτερ' δίοπερ ἐ ἐρείσμα.- 
σι ΤΜ βασιλέων ᾧ (ὥν' διχαίος λέγεοϑαι. ἀδοχειροτοητοι γὺ 9 ὅτοι μάλλον ὃ ζουπα-. Ἢ 

εὐθοο χϑιοϑτονηδώτες βασιλῴς, ὀχρὺ Ὁ δεασιζειν ἣν" ἡδονών, ἡὶ φυλαξωι τίω βασι- 
λικζω Εἰκόγα, τυγχδύνσνν, 

17 Οτι οἰκοδὸμήσει Κύριος τίωυ ΣΊων, χοὶ ̓ ὀφιϑησεται οἰ εὖν τῇ δόξῃ αἰστοὶ, 

195 Ἐπειδὴ Ὁ (ὦ ἀἐ κίας ἀ αἰγφοοιῶτες οἰκονομίας, αἰαϑενειὰν νασελόάμθλυον τῷ Θεοῦ 

«ἰωὶ Ἰαδαίων δυυλείλν ὁ τῆς Ἰερασουλὴι τίου ἐρημίλυ, Εἰκότως ὠκώλεσι δξὸν τῷ 
Θεού τίω τῆς πόλεως νεαργίδν᾽ δύτὶ τοῦ, πάλιν τὴς Σιων οἰκοδὸ μυηϑείσης, εἰν τὴ (σδ3- 

ἐπὶ τίᾳ δὺξῃ “πόρτες ὄψονται Σόλων Θεόν. ἐυΐκα 'πόντως μέσος τῷ 5 χορ» ΟΣ 

φύλων ἵγατο, ὅτε οὐ τὴ ἢ δύξη αἰτεῖ δηλο' δὴ τοῖς σημείοις }}} παιϑημούτων ἐφαλέτο. φη- 

40 σι ἤχὰ αῦδές τὸν Θωμαῦ᾽ Φέρε τὸν δαικ]υλόν σου ὧδε, καὶ ἴδὲ Ως χεῖροίς μϑ, ὃ τα ὲ ἐξης. ἴω, κεχζι 
δύξανὃ τὰ παϑη καλῷ, ὅγγ. δὲ αὐνμ τίω οἰκερϑῥζω λυ σέταξε. γοήσεις ἢ ἡ ἑτέρως 

ὃ  οἰκοδομιήσεικυειος τί Σιων. ἥἕνομϑρμος » σεϊρξ «Θεὸς λύγϑερὸ σκζωινώσεις ον ἡ-- 
μὰ, φχϑδὸμέησε τίω ὀκκλοησίδμ, πνϑθυματιχώς Σιων ὀνομαζο, υϑρζω" ὀφϑήσεται ῳ» , 

᾿ πῆδυξη αὐτο στὸμ σκηνώσειντος ὦ ἡμὴν ἐὐτογεασω θα. τίω δύξονν ἀὐού, δόξαν ὡς μο.- 15. ας 
25 γοϑυοις ρα πα ()ς »πλήρης χαίξατος ἡ " αἰληδείας. 

18 Ἐπέδλεψαν Ἐπ Ὑ ασελσευγζου τ ζυ πειοδνὶ οὐκ δξῳδίνωσε Ὁ δίησιν αὐδῇ, 

Οὐ κοαυτεφρϑνησέ, Φησιν,ως αἰχμαλώτων ἡ δούλων, Δλλ ἐδεξα"ο τίω ἱκετείλμ κ) ἘΠῚ 

δέδωχε τέ ἐλϑυϑερίαν. ζῳ πεινες ἢ «(ἂν ζαπεινοφρρνας φησι, «ἰξὶὦ ὧν 0  Κύρμος ἔλε-. ΜΕ 

ν᾽ Ἐπὶ τίνα Ἐπολέψω, δ’ Ἐχι (ὃ «ραονὶὶ υσύγεον ᾧ τρέμοντα μῈ τοὺς λόχϑυς ; Ἡσι ξεν, Π 

39 αμίῆεται: ἢ τὺς Ὡὐπορόλρες. ἡ πσϑϑστυ: γίω λίγη ἔχ (υστιοιεύτων κ ἑαυτοῦ ροφηΐ, ἪΡ 
«ἰπ νὰ ὃ Εἴρητο ὦ, ϑόσευχ 'τῳΐ αἼωχῷ. ὁ ὐδὶ τῆς δεήσιως ἔλεγε ἡ ογώπιον Κυίν ἢ 

ὀκχέῃ τίω δέησιν αὐτῷ, δ ώ Αὐοικοδυμιήσει τίω Σιων, αὶ Ὁ τὰ ἐῥηλώτα ποιήσει. 
19 Γραφήτω αὕτη Εἷς Ἄνεὴ ὁ ἑτέραν" Νὴ) λαὸς 0 ὁ κίιζονθμος αἡ εἰνέστι φᾧῷᾧ Κύριον. ᾿ 

Ηϑὰ τό 5 ψαλμοΐ ππϑυσευλ, κ) ἡ αἰδὶ Ὦ ἐϑναΐν ἐπαγελία «οξϑφητουομδμη, Κρ 

35 λει εἰ ΠΥ φήλῃ τυπωϑεσα, δίδοται τοῖς ἰκδαιρις εἰςῷ Φυλαήειϑαι των νέῳ λϑῳ ἍΤ Ϊ , 

τ κ᾿ δ Χολσον δυεᾷ,καϑ' ὦ ἐκτίαϑη τὰ ἔϑνν ὁζρ τῆς πίτεωρ᾽ ἰδὲ ὧν ὼ ὁ μαχάρ- 

φς "λέγ Παῦλος᾽ Εἴηπς οὖν Κοας-ᾧ, χαρὴ κίίις. κ᾿ αὐτὸς ἢ ὁϑερασέσιος Δαζίδι ὦ τῳ β. Κορ, (7. 

Εἰς ποοΐτῳ ἐφη ψαλμῶ᾽ ὀμαγίε ἐλήσε!) τῶ Κυείῳ ρα ἡ ἐρχονϑίύη, αὶ δία. 
γελούσι τί διχαιοσιοὐΐου αὐτοί λα τῷ τεεβησορλέῳ ὃν ἐποίησεν ὸ  Κύεμος. ω αὐταὶ τί ε 

49 τῳ Χρις-ῷ κἴζον) Φ δύο, ὁ ἂς ἐϑν καὶ . ὁ κ πϑριτομῆς λϑς, αἷς ἕνα χα νὸν δρ-- Π' 

,ϑεϑπον. δλοίωσιν γὸ γι, δλλ᾿ σύν θσίωσιν ᾿ κῆλσις δηλοῖ ̓  ὁποῖον ἢ "Καρδίαν ψαάλμνα; " 
καϑουραὶν κίίσον ἐν ἐμοὶ, ὁ Θεός᾽ ὃ ἊΣ Κύσιος ὁ ἐκτισέ μα Ὁ) 2ὼὡ ὁδῶν αὐτῷ Εἰς ἔργα Πάνιμηχῇ, 

εὐτι,. ν᾽ χρϑοπιαἷξ ὀκτίοϑη τὸ ἱλέρι πρόσωπον, δλλ᾽ εἰς ϑρχίω ὁδῶν Θεοῦ ἣω 
ἐ; 

Νάατῦ, κη. 0. 
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936 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 

εἰς ζὰ ἔργα αἰντά τὸ γὰ διογζω ἕινων κ ιοϑέωαι, δηλοῖ σχέσιν, αὐλλ᾽ Οὔκ ἀλλοίωσιν. κα 
κϑιζόνϑμος δέ ὅτω λοιός, ἀνέσει (Ὁ Κύρωον, εἰς γνεῦῖσιν ἐργόνϑμος το μόνα Θερύ;, εἰ κα 
ἐἰσίωσιν ἐσήμιαψεν, 'χ ὀκ)ιζόνϑιος αὖ εἶστεν, οἰλλ᾿ ὁ κι ιοϑείς. “ὃ δὴ ὧν τῶν ὅσιαΐαϑαι, 

᾿δὴ ὧν τῶ με τοισκθυαίξεαϑαι μϑϑειν διινατόν. ὕτως ὁ λαὸς » ζῷ παλφιαὶ ἡ  γία 

παιδούονϑμος, Τ' πσϑλσήκοντα ὕμνον ὀϑαπέμπει τω σωτῆρα Θεῷ. ς 

29 ὅπ δέέκυψω ὃ ὕψοις αγία τ Κύδιος ἐξ ρφιγοῦ Ἐχὶ τίω γάὼ ἐπίδλε 

{υν. Ἐκκύνψαι οἰπῦ τὸ ὕψους ὁ σωτὴρ λέγε) κιὶ τὸν χαιοθν τὴς (σρχώσεως,, ὡς 
ὀύω μείνας ᾧ κοίτω φὸρείς. τῶτο ΝᾺ Ὗμ ὠκκυτῆνντων οἰπὸ τῷ ὕψοις ἴδγον. ὀξεκυψεἢ 

τίω γὰῦ Ὠπϑεῖν, τῦτ' ἔςιν Ἡηπσκέψαοϑαι. "ὑπυωρχων ἢ ὁ Κύριος ἀσώματος ἐσία 
γοθροὶ, μιῶλλον ὃ αἰπὺ ζαῦτου, μηδ μοί περατύμϑμος, αὶ αἰδεγραφεῖ) τόστῳ᾽ ὄχ τὸ 

φοιτῷ δὲ τῇ διωάμει δὶ ὁλης τῆς κίσεως. Ἐν ᾧ κόσμῳ Δ Ρ ζῶ, χαὶ ὁ κόσμος δὲ ἀὐτῷοὦ 
ἐλρετο. ὦ λέγεται ὀζμτείζειν εἰν τοῖς κρείῆοσι τῷ κόσμου μέρεσι, κτ' τὸ, Οχαρικδν οὐ 
πὐρφινοῖς ᾿ ἡ» Πατερ ἡμϑίμο ἐν τοῖς ἐρεινοῖς, Καὶ Κτ' «ἰϑεοχίω, δλλ ἀφάτῳ διυιυαΐμει τοῖς 

ἰδίοις ἔργϑ!9 πόρων. ῳ δρανῷ τίνει ἅτω λεέχϑρϑνος ἐξ), τῳ πσόνοξοϑαι ἡ τῆς γδὶς, ἐπέ 

βλέψω Εἰς αὐτίω. 21 Τού ἀκούσαι τῷ φειναγμοῦ πεπεδυμϑῥων᾽ ἅ λῦ- κ5 
στιι (ἦν" ἰοις “δὲν τιθεινατωμϑρων᾿ Ὧν Τούλμαγίξλαι οὖν Σιὼν Ὁ ὄνομα Κυρί- 
Ὁ, καὶ τίω ὠγεσιν ἀστύ οὖ Ἰερϑυσαιλύμ. Τώω ὠτίδν ἡμῖν τῆς κλύσιως “Μ ἐθ. 

νων χρ δα τίθεται. ντη δὲ ἔξην, καὶ πῷ σωτῆρος Ἐχιφανεια, ἐὼὼ ἐποίησε κλίνας ἐἰρανές, 

ἶνες ἢ (Ὁ πεπεδηρϑμοι, ἡ ὥς σειρφίς αἰδοτιών ἐσφιγξεν ὁ μισύχᾳ λος δαίμων; οὶ ἢ ἢ 

τεθαγατωμϑύων Εἶεν αὐ (Ὁ ἐξ ἐθνών, χα ϑ᾽ ὃ αἰπέθανον ὦ πατέρες αὐ νἝὍι᾽ τώς ἰδίαις 10 

αἰμδτίαις Εἰδωλολαιξϑιῶτες ἔτι, σειοαῆς τε τῶν οἰκείων αἱ μδοτη μείτων ἕκα φος σφιγ- ὦ 
αὐλϑμοι" ὧν τίω ἐχτφροφίω μένων ὁ Ἡσαΐας ασϑϑς τὸν Θεὸν ἔλελμμ᾽ Καὶ σοι αἰκος 

λουϑήσυσι δεδενθμοι χειροπέδαις, οὖν σοὶ “αδεσεύξον:) κ᾽ «αδεσκιουήσωσίσϑι. ἐκ Σι- 

ὧν γὸ φοξανϑμοι Ὁ βυαέλιον, Εἰς πᾶσοιν πίω γάῶ διεδὺϑη. Ἐκ γὴν Σιων ἀξολβ). 
σεται νόμος, ἢ λθ)»ς Κυρία δξ Ιερφυσοιλήμι, καὶ κρινᾷ ἡμα μέσον ἐϑγαῖν πολλών. 25 

“23 Ἐν τῷ ὑχισιναηϑέωαι λαοὺς ἔτ Ὁ αὐτὸ, καὶ βασιλές τῷ δουλεύειν ῷ Κυρίῳ. 
24 Απεκχρίϑη αὑτῳ οὖν ὁδιῷ ἰογύος αὐτοὶ τέο ὀλιχϑτητο ΤΜ ἡμερῶν μια ἀν αἰγζειλθι 

μοι" 25 Μὴ ὀϑαγαγης μὲ ον ἡμίσει ἡκερῶν μα. 

Οδὲν ἰομίος τε τίω ἔχι γῆς χϑρουσίαν φησίν. ἦλθε γδγὶ ἵνα δήσῃ (ὃ ἰού. ἥν. 
χέτο Ν ἰδεῖν, εἰ φϑιώστι εἰς χονας (ήμέρᾳς ἡξωὴ ἐντκαϑ᾽ ὡς ἔμϑηρν ονόμθρω- 19 

πήσας ἔχὶ γὴς φωνεοϑαι ὁ μογολιμής, τέως  )Ὰ Ἐπὶ τῷ παρϑνηος, ὅτε ζι ύτα “09. 
φητϑυω,χὸ μέλλοντα ἔσειϑαι πσδτορώ, ἔοικα οὖ Αέρει ἡμέρας 4) Θεοῦ λείπει δὲ μο! 

αὶ αὐ ψία τῆς δ᾽ πσδλφητθυομϑμων ἐκξασεως, ἧς Εἰ τύχοιμὶ, τελείαν λήψομαι ἢ 
ἐμφντῷ ζωϊω" Εἰ ὃ, ἀφοχίσω τῆς θύχες, ἔοικοι τοῖς οὖν ἡμίσει ἡμερῶν τίω δωϊω τε ᾿ 
λπκὶὶ ἄωρον δ΄ποτιθεμέγοις, χαὶ μοὶ δοχεῖ αἰ 9' (ἐς πιαύζς “δι᾽ τσροφυτῶν φωνάς ἢ 9 

σωτὴρ ἡ δ ἰρυκέναι, ΓΙολλοὶ πσοοφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμκεησεω ἰδεῖν ὦ ὑμεῖς βλέπε- 
τε, ᾧ σέο Εἶδον, χαὶ ἀκοῦσαι ἃ ὑμεῖς αἰκούετο, αὶ Οὔκ ἤκουσαν. 

Εν ϑμεῷ δ εωνζᾳ ἔτη ον. Τὸ λόγον πάλιν πσοὺς (ὃ) Κύριον ἔτρεψαν. αν 
τῷ γδ χα ἔτη, ὦ εἰν ( ρχὶ πεποίηκεν, ἐν με δϑμεών,ὡς α΄ πηρτισμμένζωω καὶ δ ΛΟΚΛΉΘΘΥ Υ̓ ᾿ 

πολιτείαν ἔχονται. ὅ9εν καὶ ὁ ΠΠαῦλος (ἄν: ἐν τελειότητι πρ οιφῆσωι βαλόνϑρος, ἐλολμ' 49 
ἵγω χατὸμτήσωνϑυ ἴῃ) πόμτες Εἰς ὀύδρα, τέλειον, Εἰς μέΐξον ἡλικίας πὸ πληυρω- 

μάτος τῷ Χρλτου. 216 Κατ' Θρχαὶ σύ Κύοιε, τω γἀὐ ἐϑεμελίω σεις,  ἐργά 

ἿἋἍ χι ρον σὰ Εἶσιν Ὧ ἐρᾳγοί. 27 Αὐυπὶ πἰὐπολϑιώταμσυ ἢ αἰσιδϑειρ, , 

Διιυύαται 



Εἰς φδρβ. Ῥάμ. 937 
Διωύα τὸ, κατὶ ὥὔρχαξ, κείωυϑρμον ὀναιρῷ δόξορν ΟὟ λερρντῶν, πόμτων τίω γάω 

: “ν΄ ΔΝ ς , "2, "» τ "Αἱ εἴ , κ » ἢ 
ψο ΎΕΙοΥ 64)» ὡς πόρτα δ αὐτὴς γε ρλοϑαι, Οσδέγος «αδϑτέρφυ αὐντής οντος. ΦανΕται 

χμμίνθ' ὃ οὔκ Ὥρχϑ, Σλα κατά τινας «σοϑεπιυοουνϑῥας Φρχας "οε μελίας αὐτῆς απο αρ- 

Ν. Εἴρητεω ὼ ῷ Ιω6 αἰ τυ εἐὐτω τῷ Κυρίου ως ϑεμελ ιὠσοντος τέων γί ̓ Πού ἧς ἐν τῶῦλν. δι 

4 ᾷ ὃς μϑλιοιὺν μ6 τίου γά , ϑεμελιοιῶτος ἢ τῷ Κυρά, δὲ ὃ τὰ πόρτα γε μ5.), τίω 

γάρ. καὶ αἰθὶ τῷ παίξϑς λέγεται, ΟΘεὸς ὧν τῇ συφία ἐθεμελίωσε τίω γἀν. καὶ τὸ Εἰ- Παροιμιγωῇ, 

βλιϑμον Ἀ ΠΣ Θεού, Κρεμαζων τίω γἀὼ ἐπ᾽ συξεϊεγος, ἐβεφαννει τίω ἐν ᾧ μεσωτάτῳ 1ὼβ κει’, 

τῷ πϑυτὸς χωραν αὑτίω ἐοριχέναι. ᾿ 

Κω πόρτες ὡς ἱμάτιον παλαιωϑήσον 7 28 Καὶ ὡσεὶ αἰδεβόλσιον ἐλίξεις αὑτοὺς, 

20 αὶ ἀλλα γήσονται. Αἴπόμτα νϑὲ “ὺ τὰ ὁρώϑμα, χα ταγηρασει, ἡ ἱματία μεμυΐ-: 

σε) παλαᾳιότητα σὺ ὃ αὐτὰ αἰλλώξεις καὶ νεσργήσει:, ὃ ἀφϑαρτα “ποιήσεις δρπὶ φϑαρΐ. 

τ α ὁ ϑεῖος "“δισόσολος ἐφη᾽ ΟἿΙ ᾧ αὖ τὴ ἡ κίισις ἐλθυθερωϑήσεται ἰπὸ τὴς δουλεῖ- μη, κα, 
εἰς τῆς φϑοροις εἰς τίου ἐλθυϑεοίδυ τὴς δόξης “δ τῦψων τῷ Θεού. 

Σ ὃ ὁ αὐτὸς εἰ, ὦ (ὰ ἔτη σὰ Οέκ ὀκλείψουσι. Τὺ νϑρ ὀΐω κῆϊσιν μεταρ-- 

15 ῥυϑμίζεις ὡς θέλεις, ὦ δίασοτα σὺ δὲ ἀτοετῆον ἔχεις τίου φύσιν καὶ αἰλλοιώσεως κρεῖτ.. 

τονὰ. ζτα μέντοι ὁ ϑεῖος δ πιύφολϑς τῇ τῷ ἐού «αὐδιτέϑεικεν ἰδ ὁτητι ἐν τῇ ποοϑθς Ἑ. 

(ρᾳίες ἔχισολῆ. αὐδλ᾿ ὀκκος οὐ ᾧ ὦ ϑεωρφύμϑμ τὸν πατέρᾳι. ὦ γ  δ. ὠκάνος ποιῇ, 
ζωτα ᾧ ὁ ὑὸς ὡσωύτως ποιῷ, ᾧ τὸ ζαυζογ τῆς φύστως ἐν ἑκατέρῳ γνωρίζε"). μίαν "ὃ 
ἴσχκεν τῆς τοιωδὸς οὐγέργήαν. 

12. 29 Οἱιμρὶ ἣμ δούλων σὰ κα τασκηνωσυσι,ὸ ὃ ασέρ μαι αὐνὖἭι Εἰς () αἰώνα κα- 
πευϑιου 'σ). Αὐτὶ 8. τὸ κου τέυϑεω ϑήσεται, ὁ Σύμμαχος,  φινδμᾷ, τέϑεικε, 
σημανεῖ ὃ ὡς Ὁ ̓  δ ϑιυλείας ἀπαλλάϑμτες, τέο Ἰερφυσοιλήμι οἰκήσυσι᾽ Ὁ ἢ οἷ αὑ.. 

ἫὟὮΨἜἼαὐέρμα Εἰς (Ὁ) αἰωνα δζμμδρᾷ. (εἰς ὃ δούλων τῷ Θεοῦ καὶ πόύτως κτὶ σάρκο. δὲ 
λαζφν, ἀλλα χτ' παίδευσιν ᾧ μίμησιν α'ληϑινὴς πολιτείας ζιτῃ γρὺὴ μοὶ ῬΜώΩρο. 

μπ 25 ΦΗΥΜ τινες ἐκαλοιῶτο, " ὦ κ᾿ παρηφητικζω ἕξιν ἴσως" γολμῆαϑαι πἷν αὐ) ασέρ-- 

Ἰμῆνς ΜαΞ αὐ πύτων Φᾧ “δὸς αὐἷὖἶν ὠφελουμϑνοι ἐτύγχϑμον. αὐδὶ ὃ τῶτα Ὁ ασέρ- 

ματος ὁ θεῖος Ὀυτοφολος ἔφη Μῴρις Ἵ ἔλϑη τὸ ατερ μα, ᾧ ἐπηγίελ.). ἡ, ᾧ Αζρι.- ΤΑ. γυΝ. εὡς 

ἂμ ἐῤρέγησαν αἱ ἐπαγίελίαι καὶ τῷ ανέρμ(ϑτί αὐτῶ" ὁ λέγά δ τοῖς απέρ μασιν, ὡς ὄχι 

πολλῶν, δλ ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς, ἢ τῶ ασέρ ματί σϑ, ὃς ὅδην ὁ Χρατῦς. τῶτο τὸ απέρμα Εἰς Ὁ 

20 αἰαίγα δζᾳ υδιυᾷ. ἐνωδὰν Ν᾿ ᾧ Θεῷ λόγω ἀν ωλε ϑρον ἔχει τὸ ἢ), χαὶ δωρέται ζωζω τοῖς 

πιφεύσσι, ΧῸ τίωῦ αἰντοῖ τῷ Κυρία φωνίω. λέγᾳ γ᾽ Οἱ τοώγων μα τίω σαΐρκο. χϑὴ ἴω, τ.νδὲ 

πίνων μι τὸ αἱ μα, ζήσεται Εἰς (δ) αἰαΐνα, ἐν αὐτώ Χοὶς ᾧ ῷ Κυρίῳ ἡρδί!; ᾧ ἡ δυξα 
Εἷς «δυὺ αἰούνας “δ αἰώνων. Αἰωέω, 

Ἔα. ρβ. 
ΝΡ» Οκεῖ ζ ὁ ψαλμὸς εὖγε αἰκόλουϑος ξῇ φ ποδϑτεταγυϑδῥῳ χαὶ 

κατ᾿ αὐτίω τίου κἰ πασύϑεσιν.ν ὠκείνῳ δὴ )ὺ ὧὡ ἀκ ἐνΒαζυ.. 

λωδνισυμιφοροὶς ὀλοφυρόμϑρμοι (ἢ) Θεὸν ἱκέτθυον τῆς ἐπϑμό.-. 

δὸυ τυχεῖν ̓ ταῦλει Ἀ τετυχηκότες ὧν ἡτησαι, ὑμφοὺσι Τ α- 
εργότίω. ἐγὼ ὃ οι πᾶσιν ἀν, ϑ6θποὶς ζιυυτίου ἀρμοήειν τίωυ 

ν᾽ ὑμψῳδίαν  ππικροτέροις ἀπαλλάτεῖσι διαλείας, χα! μείζονος αἷῳ 
ξιωθεῖσιν ἐλθυϑεσίας. δηλώσει ὃ ὦ ΔΨ βητώνὴ αἰ όϑοια, ὡς αὑτὴ μάλλον ἡ ασόθ 4. 

σις κείνης αἰληϑεφέροι. 
ΘΟ Βεγίοιϊ, τοσ, 1. ΚΑΙ ὁ Ευλύγᾷ 

Εζριαι, 
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838 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 
1 Εὐλόγή ἡ ψυχή μὰ Ὁ Κύριον, πύμτα (αὶ εὐτός μὰ Ὁ δγομᾳ Ὁ ἀγεον αἰστν 

Μέση ὅσα ἡ ψυχή. τὸ δ σώμᾳ “θὲς ἡδογας χαταασῷ, ζω ἢ πνεύμα “δὸς Θεὼ 

αἰέλκει, κπτοόςαίῆον αὑτὸν ἐυλογαῖν, τῶ τ᾽ ἐς! ϑεολογεῖν τὸ δὸξζα ζειν “απόμτίς. Μ᾽ 
5 τριῶν χα] Παῦλος ἐμανήδϑη λέγων" Ο 3. Θεὸς χαταρτίσαι ὑμᾶς ὀλοτελᾷς, ὶ ὁλό. 
χληρϑν Ὁ σῶμα ὁ Ὁ πγόῦμα καὶ κἡὶ υχι τηρηλείι. τῦτο ὃ λένε) ὃ πγϑῦμα, τὸ οἰ... ς 
εϑεύπε τὸ οὖν αὐτῷ, κιδϑὶ οὗ πάλιν φησί" Προσύυξομφι ῷ πνϑύμαΐι, πσϑϑσευξομαι 

ἡ τωΐγοΐ. μέμψη) ἢ κὁἡ Μωύσὴς σώματος (α ἐν τω Ελαζεν ὁ Θεὸς χριῶ στο “Ὁ γῆς, 

ὦ ἔπλαυνι ἢ δ, ϑοποι “Νυλης ἢ ον ῷ, Ποιησωρϑν αὐ, 9» πον κατ᾿ Εἰκόγα, ἡμετέραν 

τοῦ ἢ πνεύματος, λέγων ἢ οὐγεφύσνσεν Θεὸς Εἰς τὸ ὠρέσωπον αὐ πνοϊω ζωῆς πα. 

σας ὃ τὰς ψυχὰς ζᾳὲ διωάμεις πρδαιχαλέῖ Ὁ πνεῦμα Θεῶν βλλογεῖν, οἷον Ὁ γοεροὶν, το 
Έ λογικζω, θυμυμώ, ᾿ ὄχι)υμμητι χήν, τίω δυξαςικίω, ᾿ φόντασιαςκδιὶ Ὁ αἰσ.: 

ϑυντίκζω, ὡς ἢ) παστις ΕἾπεν εὐτος᾽ ϑΤΓΈρ ἐρμιζιυεὐων ὁ Παύλός Φησιν᾽ Εἴτε ἐοϑιετε, 

Εἴτε πίνετε, συ ζᾳ Εἰς δόξαν Θεοῦ ποιζτο. ἡ (ὰ' ἐντὸς ὃ τῷ σώματος, ὕμινον πσοϑξε- 

γᾷ τω Θεῷ᾽ δρλα καὶ δὲ Τὴ ὀργανικδῖν τῷ σώματος μεραὖν ζις οὐνεργητικας τὴς ψυχὶς 
διυωυάμεις τὸ ὸς ὑμίγον κυᾷ. ἡ (ᾧ τίω ψυγζωϑ λέρϑντις τὴ τῷ πνθυ ματος, δχ ὡς τς 
ψυχούσοιν αὑτὸ φασιν, δὰ ὡς αἰ πωῦ πίω ἀντ κηδεμονίαν τυγχϑώδσοιν. τζω λογικίω 

Ὁ. δυύαμον οντὸς Εἶναι λέγει, καθ᾽ ὦ καὶ τίου βασιλείδν ΤὟΜ ὠρριναΐν ἐντὸς ὑμδ! ἔλεξω 
ὁσώτερ. χα! αἱ υχίχαὶ ἢ διιυα μεῖς ἡρεμιούσαι ὦ, ὧν δεω λυ.) ποιήσοι χαλαΐν, εὐγτὶς 
τὴ λέφρνται χη ει στα! δὺ τως ὡϑεέργείαις Εἰς ἄππα, ὮΝ οντὸς διέγω ᾿ ΜΝ δένιῶ ἵν. ὦ 

πσϑός ὕμνον ὀψακοεῖ τῷ Θεοῦ, αὐρμσῆει δΐζυ πάσι ὦ λέπιν,δύλόει ἡ Μυχή ΜΜΤ Κύ- 1 

εμον. ὦ “ὃ βὐγγωμονως πόθ ζμ 5κείας γαρλίῷς οἱ οχείωϑμοι, Εἰς ὑμνῳδίων ἑαυῶῶν 

διεγείρασι, (ὃ δυεργέτέωυ οἷς διωνατὸν αἰ μειξέμϑμοι. δωνατὸν δὲ ὑμψᾷν «εἰ,  “ἿΨ ἐυ- 

ἐργεέσιαόν ἐναυλον αἰδεφέρεν τίω μνημῶων. ὅτοι αὶ πθώτα τὰ οὐτὸς καϑιερούσι,ἡ πϑμ- 
ζᾳ λογισμὸν Εἰς Ὧν γεῖον ὕμνον ἀϑακινούσιν. εἰγτὸς γῈ ὠκαίλεσε τοὺς λογισμοὺς χαὶ 
(ἀκ εὐθυμήσεις ὸ 'τόύτο τῆς ψυχὰς (αὶ νήματα. 25 

᾽ Εὐλόγει ἡ ἀυλν με ᾧ Κύρι ον,ὸ μὴ ἐχιλανθοίγα πάσας τὰς ἀῤτουποδόσεις ἀυτῇ, 

Παΐλινν ἑαυτίω ἡ ψυχν διεγείρειν διδούσκεται, ὶ τῆς λήϑης ὠξελαιώειν Φ γέφος, χαὶ 

.}} δ)εργεσιων ὀμϑανεούοξ, τέω μνήμων. ὁ) ἫΜϑκίων ἐυεργεσιων μεβανημδύος αὶ ππειύ- 
ταὶ αὗτον ὑμνών. ζω μϑύτοι λυζῳποδυόσεις͵, ἐυερτεσίας ὁ Συμμάχος Εἴρηκεν Εἶτα ζω- 

ζμ κτ' μέρος διέξεισι. 3 Τὼ ἐὐλατεύοντο πάσοις ταῖς ἀὐομίαις συχτὸν ἰωνϑμον 19 

παῖσοις τοὺς γόσυς συ. Οὐτς Ψ σϑι δεδώρηται Χ} αἰ μδοτημάτων τίου ἀφεσιν, 

ὅτὸς σοι κεχάραςτι “ἦν παιϑη μαίτων τίω ἴασιν. τ ότων ὁ παρεινϑμος αγπΐλαυσε. ἤκουσε 
Ὁ, Αφέωνταί σοι αἱ αἰμζδοτίαι σο᾿ ὁ, Δὸν“ χροἰξξατον συ,ὼ ὑπαγε Εἰς τὸν οἶκόν συ. 
ὅτωρὴ αμδοτωλὸς γιωὴ τετυγηκε τῆς ἰώσεως τὸ ἢ ἀφέσεως᾽ ὅτως ὁ λῃφής, ὅτως (ὦ 
πελάδαι, ὅτως ὡπόμτες ὼ “πιςζευσαντες. 23 

4 Τὸ λυΐζούμϑνον ἐκ φϑορᾷς τέων ζωίω συ. τυ οἰπαρϑένζᾳς ὦν Βα- 

ζυλώνι δορυλχώτυς δουλείας ἠλθυϑέρωσε, τὴς δὲ φϑωρτης Οζν αἰπήλλαϊε βιοτῆς 

ἡμῶν δέκεχάραφαι τῆς αὐαςαίσιως (αὶ ἐλπίδες, ᾧ τὸν ἀῤῥαξωγα, τῷ πνεύματος ἔ- 
δωκε, ᾧ Τ᾿ τῆς ἀφθαρσίας ἡμᾶς εγέδυσε χεῦμα. Τὼ ςεφαγοιῶτά σε οὖν ἐλέαι 
ὁ οἰκ)ρμοῖς. Χαρμι ἐξε σισωσμένοι, (βοὰ ὁ ϑεῖος οἰπόφολος, ὸ τῶ» Ούν ἀξ ύ-“ο 
μμ' ̓Θεοδῶ δῶρον, ἵνα, μὴ ὡς καυχήσηται. ἡ χάλι, Χριςὺς Ἰησῶς ἤλϑθεν, Εἰς Ἐ κίσ- 

μῶν αἰ μϑοτωλοιᾷ σῶσαι, ὧν αὐσοϑ τὸς Εἰμι ἐγω᾿ δλλ᾿ ἡλοήθίω, ἥα ἐν ἐμοὶ πρθότῳ ἐν 

δείξηται ΧΧοιφὸς Ἰησῶς τίου πᾶσαν ἐδ μακροϑυμίθμ πρὸς αἰ πσυτύπωσι Μ᾽ μελλόν- 
, τῶν 



Εἰς (ὃ δ. μι. 939 
τῶν πικεύειν ἐπ' ̓ἑπτῳ Εἰς ζωζωὸ αἱ αἴωνωον. χάελτος τοίνυν ν φιλδν,ϑεφπίας ὁςφεφόμος. 

ὕτω κὶ ὁ ϑεασέσιος Ησέαι ὧν ασξησώπου Ῥ ̓γϑμεφης βοά" Αὐδλλιάοϑο ; ἜΡΙΝ μα ἔχι ἨΤ. ἔα... 

τῳ ̓Κυοίῳ. δγέδυσε Ὁ} Με ἱμοΐτιν σωτηφίοῦ, χαὶ ἱχιτάδα δἰ φρρσιωυης «ἰπδκέδαλέ με. 

᾿ ὡς τυμφίῳ «ὐξείϑηχέ " Κῶ μἰπφὸρ, ὦ ὡς γύμιφῶυ κατεκόσμησέ με κόσμῳ. ὐ ματ' ολί- 

4 γα καὶ ἐσγ φέφανος καίλλυς ῳ χρίει ἰΚυείν, ἡ Δἰόδομαι βασιλείας ὧν χεεί ᾿Θεοῦ συ. Ἡσ ἔβγι 

ζαῦτα ὃ ἄπόμτα ἕσὶνα τῷ νυμφίς καὶ δώροι. πίει ΣΡ ἡ νυὐμιφὴ ἡσοϑσίνήγοχχε μό- 
γζου. ζᾧ. Το ἐμπιπλάντα οὖν ἀγαϑλὶς τίω ἐχιθυμίαν σου. 

Ἐπειδὴ δ 1, ὑληλυμία εκ), δὼ ὁ ϑεῖος νόμος αὐπαχϑρευειγχαιλαίς δ ὦ ἀγαϑοῖς 

πρ»είλι Ὁ. ΟΣ αἰγαϑοὺς ἡμδι Ὀληιθυμίας ὁ ὁ δεασύτης πληρϑί. Αἰπῴτ γδῤιφη- Ματθζ. 

το σι, ἢ ὃ δογησέυ ὑμῶν ̓ζυτῴτ, ἡ ϑυρήσετε᾽ κρύετε, Χ ὁ αοιγησε,)υ ὑμῶν. γτᾶς γὰρ αι ΝΜ 
λαμζαμει" σ᾽ ἢ ΕΜ βυοίσκει " ᾧ τῶ ἰκερύογτι λὐοιγήσε;.. Αὐγάτε ἃ τίω βασιλεί- Ματθ,».λ): 

"ὸν ἀδού, χα Έ ϑικαιοσιουίευ τὸ Θεό, χα τα “πϑρῷῃ ἐκ αἰδιοσυ παδοςεϑήσεται 

ὑμῖν. Αἰαχαιμιαθησεται ὡς ἀετῷ ἡνέθτης ζῃν. 

Ἰαὐτίω 5 ὃ παλι τίω νεσργίαν ἡμῖν ὁ  δεαυύτης ΠΟ τό πόμαγίν βατήϊσματος ἐ- 
᾿ς: δωρησει», καὶ τῆς αδρτίας Ὑποξυσας ζ γίεφ, νέοις δὼ ἢ γεγηρακότων Εἰργάσαιο. 

(ιωφδὰ τὸ τοῖς δ ΗἩσοαία τῷ “ξϑφητα Φησὶν ὁ Θεός οἱ ὃ αἰ ασομανοντεό μεταλ.-- ἥσιμιλα, 

λάξυοιν ἰχωὺ, «ὔοροφυήσουτιν ὦ ὡς αἰϑτοί. ὩΝ Ὁ» ὧν: ὧν" ϑείσς χαὶ βασιλικους δημμί-- 

ϑργηθέντες ἐδέξα θα χαφοκίγρας, Εἶτα τύτους ἡμϑυρωσοι δ τε καὶ διεφλείραμδν 

Τοῖς πλμτοδαυποὶς Τῆς ἀμζρτία, ὑχιτηδαύμασιν, ᾿ὐὑποτορήται ἡ ἡμῖν ὃ πσδοφητίκὸς λό- 

20 299. τίω τῆς βασιλείας λϑαχζνοιν. ,βασιλικὸς γὸ “ἢ Οὗ ούρνις, ᾧ δι γἤδυών. πίω βασι- 

ὑναπυμ. λείμν “αἰξεξευμδίος. διδωσκει ἢ ἡμᾶς ἢ τὴς θείας φιλοτιμίας ἡ Τ ὅσπον, ὧςε ὀμάχαῃ- 

νίζεεϑαι αὐτέων τὸν παλαιὸν  τοτιϑε δύζωυ ἀὐίϑορτον, τὸ ὃ νέον ᾧ αϑαχφηνέμϑμοι εἰς 

Ὀλίγνωσιν τῷ κὶ Ἰσαντος ὁ λυαλθμθμόσαν. ἅὅτω δὲ Φησιν᾽ ἡ νεύτης συ λϑαχφηνιδθήσεται, 

ὡς ἀεὶ ὶ αὐρανδίειν ὧν ὦ ζνεαζειν ὧν τῇ γαφλαάρτῳ ζωῇ. Τὴ ὁ ὁαοτὸς πϑϑταν ὁ ὀρνέων ΓΗ] 

25 ὃ βασιλικώτοιτον, ἜΣ ' ὑψηπετέσατον, μὴ μόνον ὃ ζώων ἡλίξ Φωτὸς εδριδουγαῖς ὀῤτωπεῖ, 

δοινατὸν, κὶ Ὁ ἀτενὲς αἰΦοραν αὐω, Εἰκότως τίω ὀὐδμέωσιν τῆς ψυχρν κα ὅτ τῶω πὸ γῆς 

Εἰς εἰρ φανὸν γῆησιν, Ὧν τοβίον αὐτῆς τὸν ογάχρῳ φωτὶ γλνησόμδμον, ἀετῷ Φύσει “ϑρέ- 

ζαλ. ἔὅ πΠοιών ἐλεημοσεούας ὁ Κύρμος, Φαρίμα: πᾶσι τοῖς αἰδικουρδῥοις. 

ων Ὁ» Δἰσ' ζᾳ διχαηοσιωας ὡς ἐποιήσαιμδῳ, δλάκν ΝΧ τ. πολὺ ἐ ἐλεὺς εν ὁσῶ-- Τρ... 

30 σὺ ἡμῶῖς ζω λυΐζηδ πῳλιηενεσίας καὶ ν᾿ ἀμαχομνίσεως ἈΝ ἀγέίου. Ὧ λιασαρϑιος : | 

ἡμᾶς ἠδικημθ," οἰς αο τος Ἧς αἰδιχίας Ω, Ιφθολύ, ἢ φθροῦ τῇ τῆς αἰληλείας, ἡ ἡμῖν  ν- ᾿ 

νέῳξεζαἐ το ὲ ἐλέν πηγαφ᾽ χατ᾽ ὠκεῖ:ν ὃ ἘΣ δικα!δν ὀξεννοχε ψηφοι. ως »» “πὰ- 

τὴρ οἰκ)ρμων καὶ ἡ μόνος ὧν ἀγαϑος, Τὴν κατα δγευαξευομϑμων στο τῷ Υ Σατὸμὰ λυίοὐ- ΝΝ 

βϑδνος Φῴυχας δ ὠδιχίας καὶ ὠ ὥχουδ καθ᾿ ἡμδιάρας χειρϑ φάφον ὑφ᾽ φαυρῷ Ὡροσ.- ᾿ " 

44 πλώστις, αἀπέδειξο ἐλέυϑέος ΩΣ τῶν γ» χατέχωι ο  ὀγρέθολος, αὐὐδοροέοις Εἶχν ΓῚ ἐν 

ἡμᾶς, δὲ ὧν ἐπ 7 ἤριδι, τῶτο ποιήσαινζς ἡμῶς. αὗτο ὃ χρίων πεποίηκεν ὁ Θεὸς Ι 
| 

"" 

! 

] 

εἰδικϑυμϑροις ἡ ΩΝ . αἱ ματος, τὸ  ἐούς αὐτι καθαοίσας ἡμᾶς ἀφ᾽ ὧν τε ἠδικοόμδ, 

χϑη ιἠδικθκῖθα το α ψΦ [9 ζολου, διόπερ ἡ ἡμὰς ὁ  Παύλος ἐδίδαξεν ἰδικειοῦο μάλ-- αΚοῤος, ζ, ; 

, δον ἡ ἀδικεῖ. τἷς ἃ δ" αἰδικόμϑῥοις ὁ Θεὸς ποις κρίμα δὶ βυετεσίας τοῖς δὲ ὠϑικού- . ᾿ 

40 σι, δγρα χολθίσεως, ὡς ὀκπίτεν αὐτῶν τὴς ἐπαήξλίας. Αδικοι 2» φησι, βασιλεῖς Κη. γ.8, ΗΙ 

ὁν Θεούᾷὶ Ἰροιρϑνομιήσουσι,. ᾿ ' 

7 Ἐγνώεισε ζω ὁδοὺς αὐ δῷ ΜΜωύσεϊ, τοῖς υἱοῖς Ἰσορὴλ τὰ θελήματα ἀυτι, Π 
βαλῶ Ουὑκ ον μέοτα. μελεΐίας δὲ ζωῦτα δὲ ἐπυραγματθυσατοῖ Τ᾿ ὁ σωτηελδν, δον αὖ γωθεὺ 

Οἰεγίοιἴ, [οΠ], 1, ΚΑΚΚ. ᾿ς ἰῶτα ᾿ 



Φελμικδϑ, 

τιράξ. γι. 
Ἡρζόγικθ. 

940 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ἘΡΜ. 
ζωῦτα δ ΝΙΝ “οηφηδμ πσοϑοϑέασισε, ὼ “δ ᾧ ϑεασεσίᾳ ἹΜωύστως τίω ἡμετέραν 

ἐσκιαγραφησε σωτηθάθν. ὦ Τ' πὸναγίν βατό]ϊσματος ἡ ϑαίλᾳοχα τύπον ἐδέξατο, καὶ 
πέτρα, δὲ δῇ΄ι͵αϑαναάτων κροιουαῦν αἰπεφόυ.ϑη σκιαν τὴς ἐπουρφνίου δὲ τρυφὴς Εἰχωγ ὃ 
μαΐνα, ἡ Τὰ ἀὗλα δὲ, ἥα μὴ καϑ' ἕκαφον δεεξέργωμφι, ἅτως ὅθ]ν ϑὐρᾷν “ἢ ἐκείνοις 
ἐσκιαγφάφημϑμα. ὁδοὶ τοίνειω ᾧ )ελήμμαιτοι, ταῖς “δ᾽ρετοὶς ἀμεφω σημιαίνοσι, χτὶ Ὁ Κύ.ς 
εμε,γνωρασὸν μι! πος ὁδὸις σα᾽ χαὶ Ὡρᾷ []αύλου ποὺς Ελύμόμ᾽ Ου παύσῃ δζα- 

φρέφων ζῶς ὁδιὰς Κυρίου ζῳς θυϑείας ; τοιούτην καὶ Ὡ Εὔρον Δαζιὶϑλτον ἢ Ιεοσαὶ, ἀύδϑρα 

τὶ τίω καρδίαν μου, ἃς ποιήσει πόμζῳ τὰ γελήματά μου. λέγή τοίνιω, ὅτι τεὶς μέτα- 

σεις ζοὶς Ἔν Μ᾽ τυπικδὶν Ὁ νόμου ᾧ τῆς σκιᾶς Ἐχὶ τὰ μέλλοντα ἀἰγαϑαὶ, περ 8] 
πνθυμαιτικοὶ τὴ πσοφτότυπα, τὸν Μωυσέα, διδοὺς αὐτῳ Ογνόμον,ἐδίδαξεν,οἷον τις ἡ πε.- ιὸ 

οὐτομή, ἴίνα, τὰ Σιἀξζατα, Ἵνες αἱ ϑυσίαι, ζζώτα διδαξας ἢ ὧν δεις δὴν υἱὸς Ἰσραήλ, 
ἰδὲ λέλεκιαι, ἰσρκῆλ ὁ ὀκλεκζός μα. τα δ) γνωρίζει τοῖς δορα ικοῖς α Θεὸς, 

τὸν οὖν κρυπήῷῳ ἴκδαγον, καρ δίας αἰθιτομέω, θυσίαν. αἰνέσεως χα διχαμοσεώης. 

8 Οἰκτίρμων αὶ ἐλεήμων ὁ Κυόλος, μακρόθυμος χαὶ πολυέλεος. 

Ταύτα γὸ ᾧ τῆς τοστωύτης δϑερτεσίας ὁ πάλαι γέχενε ᾧ νιὦ ὠζτία, φύήσθωτος καὶ ις 
Βέιδλδιεζ. Μωυσέως" Κύριος μακρόθυμος πολυέλεος ᾧ αἰληϑινὸς, ποιωΐν ἔλεος Εἰς χιλιάϑας. 

Ῥοβ. 4. Ὁ 

Ζωΐζα ὅδ ἀυτύᾷς δυωά μεις ἐγνώρισε ῷ Μωύσεϊ λέχϑνϑμας ὁδοὺς, ὶ “»ρεπὶς 

κτὶ ἀ πόρτω διέπει τὴς ϑείας α᾽γαϑότητος αἴδυοσος, ὁ αἰμέτφηηος ἔλεος, τῆς Φιλρνθρω-: 
πίας ὃ πελόγϑς. 9 Οὐκ Εἰς τέλος ὀργιαϑήσε“), σελ Εἰς Ὁ αἰῶνα μέδιυιᾷ, 

Οὐκοιοῦ ὅτε ὀρ πϑωτὸς τῷ δυμῷ (ὅτο γδν δι Ὁ εἰς τέλος) “χο σε), αὖτε τὸν ἔλδον 20 
διζυεχῶς τοῖς ἀνα ἴέίοις ϑράξεται. ἐπεὶ πῶς, οτι Θεὸς κριτιὴς δίκαιος καὶ ἰουρὸς χαὶ μα- 

κρέθυμος, πτῶς “δ)'τοδώσει ὠκαΐςζτῳ κῦ ζᾳ ἔργα ἀστῦ, κιρνὰ τοίνιν ᾧ ἐλέῳ τίω ὀργώωυ, 

στε (ζ ἐλέας χαιοθς, αὑτὸν ταρδο αλλόμϑμος, ὅτε ὃ, ὀργῆσ, Ἐχιφέρων αὐτίων ὧν ὑμέρα, 
ὀργῆς ᾧὶ διχαιοκρισίας, ον ἡ, φησιν ἡ Παῦλος, Αποδώσει ἐκαίφτῳ κῷ ἔργα ἀὐτψ, δ}6- 

περ φυσὶν,σίκ Εἰς τὸν αἰώνα. μέυιῷ, τὸ παρϑντὰ λέγων αἰεῦγα, ̓ τῷ μήλλοντι ΡΝ τίῳ ἃς 

χρίσιν ἡ τίω ὀργξὼ ἐφύλαξεν. 

Ιο Οὗ χτ' ζξ αὐομίας ἡμϑδμ ἐποίησεν ἡμίν" Οὐδ: πρὶ α᾽μζοτίας ἡρϑδθ τα- 

πέδωχεν ἡμῖν. Οὐκώωέξοεν» γὸ ταῖς ἡ ετέραις αἱ ϑοτίαις μετρῆσαι τίω τιμωρί- 
λυ, συ δὲ Ὠχὶ πλᾷεον χαθ᾿ υ»δμ᾽ ἐκτείνω τίω αἰγδμακτησιν. αἰληϑιγὸς "ὃ ὧν ὁ Θεὸς, 

ζωζᾳ ὁ καθ᾽ ἐξιν ἔχει ζῷς δ ρεταῖς, πηγὴ ὃ ὧν αὐδῇ χαὶ σία, ὅθεν οὐκ Ἐχὶ ῷ (ω- 0 

τελέσαι κολθ' ζει, τὴ ὁρΡΎΗ μέλρα Φϑοροις ἔχημϑῥων. αὑτὸς δ ὁ λέγων" ὅτὸμ ὀργὴ τῷ 
ϑυμούμυ ἥμηται, πάλιν ἰασοιιϑί. ἐλαῆοῖἢ ἡ ζμ “ιμωρίας, μῇ Ὡρὸς ἀξίαν κολοίξων. 

1 Οὐ χτ' ἴ ὕψος τῷ ὀρανοῦ οἰ πὸ τὴς γὴς ἐκρῳταίωσε Κύολος Ὁ ἔλεος ἀὐτο ἐπὶ 

ἐβσ' φοξυρϑῥας αὐτὸν. 127 [Καϑ᾽ ὅσον αἰπέχουσιν ὀματολαὶ πὸ δυσμών, ἐ- 

μείκριωεν ἀφ᾽ ἡδύ ὡς ὁμομίας ἡμδίμ. Εἰ αὶ τύτων δρε μμοικρότερρι φήμς- 38 

ταὶ πλύτως δ.) ὦ ζωτοα εἰς μέσον γϑρήγατε δεῖξαι τὸ ἀπειρον τῆς ἡκίας βυλόνϑμος α- 
»αἰϑύτητος ᾿λ᾽ ϑχ ϑῦρον ὁ δι, ϑοφύσιος λογισμὸς ὅτε φροινοῦ; ὑψελότερον μέξον, ὅπ 

τοῦ μέσῳ τῆς ἑαπέροις χαὶ τὴς ἑῴας μακρότερον. οὖν σχότω δὲ εἰσι ἡ δυσμαῖς Φὼ «- 
αὗδηίως τυγχόῥοντες ὀθίϑοφποι᾿᾿ ἀἰπαλλάλύτες ἢ ὝὌ Β πλημμελημιοίτων, ἐν φωὴ ᾿ 

δύλον στι΄ μεταϑέντες γίνον:). ὡςε εἰκότως Ὁ ΟΜ α'ἵδτημάτων ἀπαλλαγάω,͵ μμεταξα.- 40 χιμπκπδίν ὦ 

σιν τίει Σἰπὸ ϑυσμών εἰς ἀϑατολοὶς κέκληκεν, ὁμοῦ ἢ καὶ ἡμᾶς διδείξαι,τί μέσον ἀμδοτί- 
«(ς χα διχαᾳιοσιώης, βαλόνϑνος. ΝΕ 

13. Καϑὼς οἰκτείρει πατὴρ ὑϑς, ὠκτείρησε Κύριος ξβν' φοζυϑώόνο αὐντον. ῷ 
Παδ»ς 



Εἰς ᾧ ρδ. Ἄλγ. φηι 

ΤΊα7υς ἀγαϑύτητω δείκρυσιν ὁ δημέσρηε τε ὶ ποιητής, μᾶλλον ἢ (ἄν φοζυμϑμοις 
αὐντὸν οἰκτείρων Εἰς ων ἔθετο ζῳ ἕν. φοἰϑὶ ἊΝ μμιισῶν κουτεσκϑύασεν, Ὅλ ἐχιξαίνϑμος 
ζώ καρδίας ΜΙ δι ,ϑοίπων, ὡς κν' μόνας ἔπλασεν, οἶδε τί ἐκϑίφτῳ συμφέρει " ὼ ὧν ἐ-. 

᾿χϑλϑρ δια μῖν τε ἡ ἀφορμέιν, ζαύτα δίδωσιν, ἐχὶ τῷ κατ᾽ εἰέργήαν ἐχονζᾳς αὐτὰ 
4 ἰοὺς αὐτά Ἄμεοϑαι. λέγϑι σὴ δ ἡ ὡς πεῖδϑιν ἐλαζετῷ πλάσματος ἡ ἀρόνϑρμος 

σειρξ,  φυσικίω ἔσχε δζριθαυσιν, )ὸς ἡμὰς λογισούμϑμος. 
Οτι αὐτὸς ἔγνω ὥ πλάσμα ἡμδ ̓ 14 Ἐμνήσϑη ὅτι χούς ἐσγαίν. 

Οἷε Σ» ὁδημιάρης τὴς Φύστως ἡ δέ τίω αἰοϑένειαν᾽ οἶδε ᾧ πῦϑεν διεχλιαίαϑη- 

μϑν, ἡ ποῦ πάλιν γωρήσομϑν. ὡς οὖν ἱκετεία, ὃ, δ ρ ἡ μὴν δ᾽ χεῖρον πσολτείνοσιν. ὁ Ὑ 5 
10 τὸ πϑῷ ἐσμεν χούς, δυλα ᾧ κατ᾿ Εἰκόνα Θεοδ' αὶ ὁμοίωσιν, ὁ χούς χω ἐλεεινωΐς δυιλοῖ 

αἰαϑύνειδν.. ΑἸ, ϑοφ πος, ὡσεὶ χόρτος ἡ ἡμέροι ἰντϑῖ, ὡσεὶ ἀμ })ος τῷ ἀγροῦ, ὅτως: 
δξανγήσει. 15 Οτἷι πρό μα δίηλϑην ἐν αὐτῷ, αὶ ἐχ αἰ ποωρξὲι, ᾧ οὐκ Ὧπ.- 
γνώσεται ἔτί ῷ ζπον αὐτν. ΟΩυδὲν χύρτυ ἢ αὔϑους διενδευόχαμδμ, ὃ ἐν ἔωρι "ὃν" 

τίϑηλε, κ᾽ ὃ βραχὺ μδοαίνοταί τε ὶ ὀζμῥρᾷ. οὐδὲ γ τῷ ἔξω πάλιν ὁ λόχϑς δύ ,ϑ65:.- 
ἀς πύ.κῦ “ὃ τίω ἔνυλον ξωζωὶ καθ᾽ ὦ ἐσινϑρ χούς, ἐφ᾽ ἡμοέρρις τιναὶς “' παρϑντο χήρεκ- 

τείνοντες “χρόνον, τὐραθαλλόμθα χόρτῳ ξηρᾳινονϑύῳ. αὶ κ ᾧ Ἡσαΐλν ΡΙΠάσα 

σοίρξ χόρτος, αὶ σσάσα δόξα δ, ϑούπου ὡς ὀμ90ς χόρτ. ὀμέτειλεν ὀἥλιος, ἡ ἐϊξηρανς 
(ὃ βρτν, αὶ Ὁ λύϑος ἀυτν δεέπεσε᾽ δὲ ὧν ζῳ δοκούσας δ, ϑοόέπων δὐημεοίας παεί- 
φησι, πλλούτον, δόξαν, ἀξίας, ἃ δὴ βρτα δίκίω μζδαννεται. ὁ ὃ Σύμμαηος ξέδωχεν, δι 

80 τί πγθῦμαᾳ διέρχεται αὑτὸν, Εἶτα ὅχ ὑσαβχει. “γνῶ μα ὃ τίω ψυχέω λέγη, ὃς 
Ι ἣ “τὰ ν » ΝΜ» Ι οὗ ! ͵ Ἁ  ἦλ ς- 

παρϑύσης καὶ ζὴ Ὁ σώμα ὁ ογεργεῖ διπτήασης ὃ χατοωσᾷ ἔνγυται τε ἢ φλείρε᾽ ),ως μ5-- 
δὲ (ἂν πσοοτέροις Ἐχιγνώσκεον, χαρρκῖρας, μηδὲ Εἰδέναι, ὡς τῦτο τῷ δεῖνος, ἐ- 

κεῖνο ὃ τῷ δεῖνος Ὁ σώμα. καὶ τῶ ἴδοι τις δὼ ἀκριξέφερον, αἰσχύνας Εἰς άφον. παν- 
τα ὁμοίως φϑορϑος ωἰ δανάλωμα, ᾧ «ἦν' πὐοϑτέροης χαρφοκτῆροις ὁ δζρισώ-: 

22 ζει. 16 Το ἔλεος τῷ Κυρίν ὐπὸ τῷ αἰαίγος ἡ ἑως ξῷ αἰωῖνος ὉΧ] τος Φοξου-- 
υϑύοις αὐτὸν" 17 Καϊη δικαιοσιωώη αὐτο ὄχι ψοῖς ἐών τοῖς φυλέέοσουσι τίω 

δαϑνκίω εἰυτυὶ 18 Καὶ μερνηυϑμοις ὝΨ'βντολοὖν τῶ, τῷ ποίῆσαι αὐζῷ. 

Η᾽ κα ζῶ φύσις ὅτως ψχίκηρος᾽ ἡ ϑεία φιλαί, ϑεφπία (ὃ μακβφίωνα λαρίζε- 
τῶ βίον, καὶ μέρας ἐήογων δχρετηρᾷ τίωυ τοῖς “«αϑϑλϑνοῖς ὀφειλουϑῥζον τῆς διχαιοσιιώης 

30 δυτίδοσιν, τοιγαιρφιω δζρὶ τὺς πτυτθιαρβχας τὸν δ΄ αὐ ῃδῥφιιῦτω μ᾽ ζωῶτω λαὸν τῆς 
κλήσεως ᾧ πῆς οἰκείας Ἰχισχϑπτὴς κουτὴ ξίωσεν. δήξερ “ὦ Μωυσέως ἐδήλωσε, λέγων᾽ 
Μὴ Εἴπῃς, ΡΥ (ᾷς διχᾳηοσιούας μϑ δέελέξατο με Κύσμος (συ γὸ λϑὸς σκληῤότρα!- 

χιλος ) ὄλλα δέου Ὁ ἀἰγαπαν τὰς πατέροις σὰ. νοήσεις Ὁ ὁ ἀϑλῶως ιἱεὶς 7: ϑιχαίων δύ- 
δρών, τοὺς Τὴν ἐργων αὐτὴν ζαλωζᾳ. πο Ῥατείνει Ὁ δζρα πϑωτὸς τὸ ἔλεος αἰστι,. ἀεὶ »» 

35 ὡς Φύστι ὧν αἰγαϑος" ἐλέυς, τέο σύζυγον ἔχων τῳ ἐλέῳ τύτῳ δικαμοσιώζυ Ῥχὶ τὲς 

φυλόοσονζς τίω Ἃ οι, )ἱκέω αὐτῷ, ἡ ᾧ ἐνεγράφησαν δὲ τε ρετῆς κληρϑνόμοὶ ΔΜ μδ» 
δλουσῶν ἐπαγίελιων. ᾿ »ὺ απλώς μέμγζωυται Γ}] ἐντολών, διλλαὶ ποραήσσι, ἐφ᾽ ᾧ ὦ 

δέδον.)" ὁ τῷ σωτῆρος Εἰπόντος, Ο ἔχων ζῳὶ ὠτολοίς μὲ ἢ ποιών αὐζᾳξ, ἐκᾷνος ὅθ1νὁ 
αἰ γαπῶν μια. κληρϑνομεί ἢ ζμ ἐπαήελίας ὅχ ὁμεέμψημϑμος, δ ὁ ποιήσεις ζβοτο- 

49 λοίς. ὅτω ᾧ ἰὰ μά τετούρτης ἡμέας τίω βασιλείαν τετήρηκε, χαίτοι μηδὲ τελείαν 
βυσέξειω Κ]ησανϑύῳ, δυλ᾽ ἐν τῇ Φρχῆ Τῆς βασιλείας Ὀπχιδειξανϑύῳ (δ) ζῆρον. ὅτω 

τῳδϑεασεσίῳ Δα()λ ἀσξεςον διετήρησε (δ) τῦ ὅμνο ασινδηρριγὸ ζαῦτα πολλών δυσ-- 
σείων ἐν μέσῳ βεθλαφηκότων. τούτον δὲ, φησιν» ὀρέξει (4) ἔλεον τοῖς φυλοίοσουσι τίου 

Οἰκγίοβ ἴον, 1, ΚΑΚΙ3 Δ θυ ϑήκέμι 

Ἡσιμ.ζ, 

Δώῶτ, ἢ. ῥ «, 

[ὦ.1δι54. 



φαλμ κί... 

ΦΙΜ δ .ν 

Ἐ;δ. α κα, 

Ἰολια,ς, 

Ἐφισος ζ, 

9η1 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ, ἘΡΜ. 
γηκέων εἰντα, χ ἀπλώς μεμνηρϑῴοις Μ ὠπολων αὐτῷ δολ ἔχιτιϑεῖσι τοῖς 

λδρρις ζἂε ἔργα, ὀκν οὐκ οἰκεῖον ῥυθμίξεσι βίον. 

19 Κύριος ον ῷ εἰρανῷ ἡτοίμασε τὸν «ϑέθνον στε καὶ Ὄ ἡ βασιλεία εἰστῦ πλρτων 

δεασόζει. Δεαυίζεν πόμτων, δλ νὶ βωσιλόύειν Εἴρηται ἐπεὶ μὲ πόήτες ὥξιοι 

τὴς ἐγ βασιλείας δ]}9 τοῖς ξῷ θυα φιλικὸν χατορθούσι βίον τίω ἫΜ θρᾳνοὶν ̓βασιλείὰρ ̓  

ὁσωτὴρ ἐπηήείλατο" χρατε ἣ Σ Μ ὀὐαξίων, ὦ ὡςκύρλος. ἔοικα Νὴ ΤϑΊΟ τοῖς ον ὑτέρῳ 

Εἰρηνϑίοις φαλμῷ᾽ ΟΥ̓ ὑψνλοῖς χατοικδ, ὃ ο (απεναὶ ἐφορωῖ. ὲ χ ἐνπειύϑα κὁ 3 

ασξϑφητικὸρ ἡμᾶς διδοίσκοι λόγθό, ὡς ἐν ὀνρρνῷ δὴ ἔχει. Τ εϑοόνον ἡ νὸ ὁλὼν ὁ ὁ Κύξιορ, 

ἐφορά 5 ἡ πρυτὸρθι εἰ κτίσιν, ὧτε δὴ παίντων ὧν δημιαρηϑς νὴ βασιλθὺς αὶ ΩΣ διαυύότης. 

20 Ευλοπίτε() Κυεμον πόύτες Φ ἀπίελοι αὐτο, δεωματοὶ ἰσχύϊ, πτοιοιοῦτες τὸν λό- το 
25) αὐτο, τὸ 5 ἀκούσαι τῇ τῆς Φωνὴς ΤΩ λόγων αὐτϑ, 
,Ἐῤωτως τὰς ἀορᾳτας διωναμμεις Εἰ κοινωνίαν τῆς ὑμγῳδίας ὁκώλεσεν. ον α α- 

γ8ὴ ἣΣ ἢ ἀν ,ϑεσπεία φύσις ὠξίως ὑμνῆσαι τὸν Δεργέτίωυ" αἱ ὃ ἀσώματοι αὶ α:- 

ὟΝ ΩΝ ὀλθυλέραν! ἔχουσαι παιϑυμάτων ζωίω, ἰκόμαὶ πληρῶ πϑεῖα παρόςαΐ. 

ματα. λέγ δέήυακ χὰ ἐτέρφιν ἔννοιαν δ πέλφητης. ὡς μ χ σέ, Φησιν, ὦψωχ, ἐξ- 14 

αοϑενᾷ σὸς Ὁ χατ' ἀξίαν υμνῷ τὸ Θεώ᾿ ἐκ μέρευς δὲ τὰ οκίφς ποιείτω. ἰαϑι δὲ. 
ὅτι Φ ἀπελοι αὐτο δοινατοὶ ἰα , “οἱ οντες, ἢ αἀφζμπῆωτως τὸ τὸ λόλον αὐτύ ποιοιίτες, ἐξι- 

οἷ τε ὄντες ἄκϑειν αὐτο τὴς Φώνης ̓  Ἷμ ἀυτυ λϑγών, ωρεπόντως ὦ κατ ̓ άξίαν ἐυλογϑύ- 

σιν αὐτὸν. Εἰ δὲ ὸ .ῳ» αὐ ϑεϑποις Εἶν νες ἰσοίγξελον βίον ν μετερηθαϑμοι {(κὸ “λ ω φή- 

σαντα Γλμταὶ ἰοθω ον ῷ  φὐδωυαμοιωτί, με Χοὶς ᾧ)ὸ ὅττι ἐυλογείτωσοιν αὐτὸν ̓ μη- 20 

δεὶς δὲ δέ! αἰ δαθαμώτων τὸ τὸν λθ.ον αὐτί ἢ τοὐδακσόντων τὴ τῆς Φωγὴς ἀὐυτι, ἀσοοπετί-: 
ἀερ9γ τλμάτω τον ποιεῖν, 

21 Ευλογέῖτε τὸν Κύδλον πᾶσαι αἱ ᾿δέωμαμεις ἄν, »λφτυρϑὶ εἰυτῳ, ποιοιοῶτες δ ἊΝ 

λημα αὐτί. Αγίδλ λει Εἰπων, ἵγα μυὴ καὶ μέρ (οχς ὧν ἰδονῷ ταγμάΐζᾳ κατοι- 
λέγῃ, ὧν ἐμνημόνθυσεν κ μέρες 0 ̓ Παύλος, Ὑπεράνω πάσης, Εἰπὼν, ᾿ς Ὄχὴς . ὺ ὀξυ.- 2:3 

σίας καὶ διιυαμεωρᾷ χυραύτητος ἡ πϑρωτὸς ὀνόματος ὁνομαζομδῥε "κα Ὁ πάλιν, Εἴτε α- 

ἔφτα, Εἴτε ὀρουτοὶ, Εἶτ «ϑρόνοι, Εἴτε κυριότητες, Εἶπε Ξρχαὶ, Εἴτε ὀξζυσίαι, ἐνὶ ἐν! 

λόγῳ “πϑύτα αὐξελαθων,δουναμεις κάλεσε, ,ποιοιίζᾳᾳ 3 λέληραι ἀὐδού λετῦρ- 

,9ις Εἰπὼ, ἀῤτιδιέφειλε ταῖς ὁμωγύμοις ἐναντίαις διυναμεσιν." υ ἔχις Ὁ ζω κα- 

λφαολῦ ὕμνον, Φεϑρχας ὁ ὀἰξεισίας αὶ «δι κοσμιοκρατορας σχότυς τότυ 39 
ζᾳῳᾳ πνβυματίκα τὴς πονηείας. πόρτα ὃ (αὶ ϑρφίνια, πίγμαΐο, ἀπέλος χα ἱ δωινάμεις 

ὀκαΐλεσε, δά δὰ οὡς τοῖς λιίοις “ἰχυὺ υρηϑεωΐας πελτάγμασι Χ) Σ ὧν: λείοις λόγοις δ: 

πορθμευογίᾳ" διωάμειρ ὃ ἢ, ὡς ἰχφμοις Ὁ κελϑυόνϑμον “ποραῆεν, καὶ ὦ δωιυυατὸν οὖν τῇ 

φύσει δὰ τϑ πεποιηκότος λᾳρογίᾷς. 

2} Ευλο" εἴτε Τ' Κύριοι πόμταζᾳ ὁ ἰργα ἀϊοό ὁ ῳ πὸμτὶ ὥπῳ τη, τὴς δεασοτείας αὖ. 35 

ὕ Ὁ βῥλόγει ἡ ἰψυχί μι Τ' Κύσμον. Δι τὔτων πε! 1 δ ̓ ψυχίω χέω μὴ αιπυκγὲν (σο,ς 
τ ὕμνοι ὡς πολὺ λειπορδῥέευ τε ἐραινίων. ν Ὁ» αὑτὰ μόνα, πόρτα: ὃ  ππεεἰτωζαι 

ζᾳ ἔργα Κυρίν κοινω;ς "Κύριον δὐλογεῖν “δὸς δωωυάμω ἐ ἔχασον. κσϑϑς γδβπ ΤΟ ὕμ- 

γον γεᾶς ἴοπος, ΔΛᾺ Βὶ μόνος ὠρανίς Ἐχιτήδειος. Κι πράξεων ἡ αγαϑώνγη" ' τοῦ ἐ ἐυλρ- 
πῖν ὅϑην αξία. ᾧ πὸ 5 ̓ἀνυχονκὶ χὐ ἀ Ἄθ.ϑν, καν δυχῃ βλαπϊικὸ, ὡς δὲ ἀβῥητα σοφί. 49 

εἰς λυσιτελ' τῶ! πὸμτὶ, καρϑς ϑοξολογίαν (τες Θεο ὡ ὡς ςἔκασον κατ' ̓αξίαν τϑὦ 

ῳ ἡ ὅς! Ὅπν τὸ ἸΟν Θωὼ ἐυλοπέν, Ὁ δὲ ποίει, Φησὶν, ὼ ἡ ψυχ, ο᾽ῳ ὁ τυγχόμεις αἰ στείθεσαι 

ὕπῳ, καὶ “ξ ὧν τῇ γῆκαν τε κρείτονι χωείῳ. κάκει Γηὸ ἐυλότι (ἰὼ ἐγίέ λὼν 4δ99ὺυ- υ» 



᾿ Εἰς (ὃ ρν. Ῥάμ. 943 
εὖ ἐπουρφνίων αἰγαβαδὶὶ τελείων. τοῖς αὶ Ἰαδοωίοις συν τού ρμόῆει. ὠνφοι 
᾿αἰαρὸ ἫΜαὐδραποϑισοίντων σαι πσϑϑςαρϑέντες ἐν “Μ φδιαΐγν Σιων, ἔφασαν ἔννομα 
δρώνγτις Πώς ἄσορϑρ τίω φϑέυ Κυοίν ᾿(χὶ γὴς δλλοτοίας ; ἡμῖν ὃ ὁ ϑεῖος Φἰπέφολος ᾧαλρλεα, 

πϑρεήυᾳ. Φ» πϑωτὶ τότσῳ ποδϑσευχομϑρους αἴρειν ὁσίους χεῖρας. πῦρ Ὁ ὁ δεασότης «. Τιμ.8.Η. 

6 Χριτος πρὸς τίω Σαρδοζτιν ἐφη᾽ Αἰμδωὺ, ἀμέυν, λέγω σοι, γουύαι, δ ἔρχεται ὥρᾳ. τω, δικακϑ. 
καὶ γιοῦ ὅθην, στο ὅ'το οὐ ᾧ τόπῳ τότῳ ἥτε εὖν Ἱερφσολύμοις προϑσκιωήσωσι τῳΐπα 
πνεῦμα γδ ὁ Θεὸς, καὶ ξδνὸ πσοὐσκεωούνζοα αὐτῷ ἐν πνϑίματι αἰληϑεία δὰ ασόϑσκυ-- 
νῷν. Ὁ 3, θυ λότει ἡ ψυχή μν (ὃ Κύριον, σύμιφωνον «ὑσσάρχει ᾧ αρϑοιμίῳ Ὁ τέλος. 
καλέσεις ΣΡ Εἰς κονωνίδυ τῆς ὑμψῳδίας οὶς γοητοῖς ἀσίας, διδοίσκει ἣν ἡμᾶς, ὡς δυ-- 

10 γατὸν, γαροείρειν (2) ποιητίω, αὶ ἰσυμεδον τῇ δυνάμει ασοϑσφέρεινν Τ' λϑρΑφήθλον ὑμψογ᾽ 
ὁ1| αὐτοί ἡ δυξα Εἰς (ἂν αἰώνας. Αἰμδιύ. ᾿ 

Ὑλμι. ῥγ. 

γ5 ΤῸ πϑναγίν πνεύμιιτος χείθας νἱ μόνον ἠθικζωὼ χαὶ δογματικζω 
» διδασκαλίαν τοῖς αὐ, ϑοφποις πσδοσφέρει, δλλὰ καὶ ὅπως ὑμψᾷν 

Ἀν: γοὴ Τ' ποιητέων ἀχριξαῖς ἐκπαιδυύει. δζρα τοι τῶτο τούτον συν-: 
᾿ς ἐγράψαν ὁ ψαλμόν, τω μαχαοίῳ Δαξὶ δι αυπργῷ χ,θ5- 
, σοιμδρη, ὡς αὐ μάθοιεν ὦπϑμτες Ὥίσιν ὕμνοις 08} ἐνεργέτέου 

- 9 ἂν) ἀμείξεοϑαι. τοὺς μδῤτοι κοιναῖς ἐνερτεσίας ογζζωύϑου διέξεισι, ὃ 
20 δείκνυσι ποιητζω α'πϑυτων ὁ μιοδ ὦ ὡρύτομιν τὸν “ῬΜ᾽ Ὅλων Θεύν. 

τ Εὐλόγει ἡ ψυχ μιν ὧν Κύσμον. Ο Κ᾽ Θεὸς ἀὐ,ϑοφπον ἐυλογεῖ, ἐν αἶσφα.- 
λείᾳ καϑικῶν ἡ λαμισοότεοϑν ποιοῦν, χαϑούπτερ τὸν Αὐρκαιμκ᾽ ὁ "ὶ δύ ϑόφπος ὑχ ὅ- 
πώς, Δλλ᾿ αὐτὸν τότε λομμσοϑτορϑν ποιών. δὼ τε Ν᾽ ὁ Θεὸς ἐυλογῇ, δὼ τε αὔ,ϑοφπος 

τὸν Θεὸν, ἐχατεέρωϑεν ζὴ κέρδὸς Εἰς τὸν αὐ ϑοφ πον Δἰαθαίνει. ὃ δὴ ϑς!οὺ ἀἰπσροσδείς. 

44 ὑμνεῖν τε διδεοίσκει τὸν ἐυεργέτίων Θεὸν, ἔκαφον “" τῆς ἐυσεξείας (ξόφιμων. Ι 
Κυρμος ὁ Θεὸς μου ὡς ἐμεγαιλιύϑης σφόδρα. Ἐπιτάστως ἡ ογζῦϑα δὸς 

Ὥ ὃ ἐμεγαλιώϑης σφόδρα, Οὔ αὐξήσεως δηλωτικὸν, διαὶ τῷ ἀμετρήτε μεγέθους 

σημαντικόν. ὅτω γὸ ἢ ὁ Συμμαης ἡρμδιύθυσε᾽ Κύρλε ὁ Θεὸς μιν, μέγας ΕἾ σφόδρα. 
Ἢ γὃ σμικρὸς ὧν ἐμεγαλιωϑης᾽ δυλαὶ φύσει μέγας ὧν, τῷ τοῖς ἐυσεξ σιν ἐδείφϑης πῶς 
«Δα, ! .«νν Γ Ν τῶ ! Δ ! 3) 

40 ὃ ΑᾺς μέγας,ὁ ἀεἰ ὧν μέγας, τὸ μι!ὴ δεόνϑμος κατοϑόϑήκης, ΘᾺ ἀεὶ τέλθιος ὧν; πώς με. 
οαλιώετα : ὅτὸμ (Ὁ) αὐακείμϑμοι αὐτῳ (δίον ἀὔραφον Ἐχιδείξων"), στὸν καὶ δζρὲ βημαί- 
τῶν δὲ ἔργων αὑτὸν αἰυμψαῦσι, μεγαλιώετω τότε, Οζα αὐτὸς ἦι πσοϑσλαμμθανων εἰς 
“εἴτεϑος, διλλαὶ τοῖς αἀἰὐγνοοίσιν αὖτὸν δζγ, “ἦν ϑερρυπτάνόντων μέγας δεικψύμϑμος διαὶ με. 
γαλυργίας ΚἼισμια τῶν ποικιλίας τε ὶ πσϑνοίας. χαἠοϑυοου ὃ καὶ ψυχὴ τῳ Ὄσώτῳ φησί" 

33 Κύολε ὁ Θεός μιν. σεμψυνονδρης »ὸ ἡ Φωνή, ἴγα ἢ Ὅ9πον ἐμεγαλιώθϑην ἐπαγή. 
2 Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοωρέπειόν ογεδύσω. 
Ο Σύμμαχος ὅτως, Ὕανον ἡ ἐνδοξίαν ἠμφιώσω. Οὐκ ἔτι ὙᾺΡ σε ἀἰγνοῦσιν (ὦ 

Ῥ Ἕ σῶν Σπολαύοντες αγαϑών, Οὐ τοῖς Ε ἰδωώλοις Ὁ σὺν σέξας πσδησφέρϑυσιν, λα 
σε ὑμνοῦσι, χαί σοι Ὁ τὴς δοξολογίας ἐκτγυσι χρέος. Εἰγὸ ᾧ ἰχφρὴ Εἰςδήλωσιν τῷ 

40 μεγάϑοις τοῦ Θεοδη Μ ἀγζέλων δημώργία, ἡ Μ᾽ ὐρᾳνωΐν ἔκτασις, ἡ τὴς γὴς ϑεμολί- 
ὡσις, ᾧ ἀλλα ὅσοι τύτοις ὁ ψαλμωδὸς ἐπήγαδμ, δυλαὶ τύτων ἱκαγώτερον Ὁ ἡ μέοϑαι 
(Ὁ σωτῆρα αὐ ϑοοπον, ὁ μεῖναι Θεὼν, παϑεῖν τε ζὰ ἡμέτορφι, ὦ φυλοίξαι τίω οἰκεῖς. 
αν α'παϑέαν. δ ϑπτερ δεύτερᾳ ζωντα τῇ ζώξοι ὄντου, τασοότερρ, ΔΜ ἄλλων ὅμως ἔταξεν, 

ως 



Ματϑ, (α, κε, 

«(Τιμ»ις 

ἵν. «,6, 

Τῶν τ, 

οι ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἘΠΙΓΡΑΦ: ἘΡΜ. 

ὡς τῇ διωωαμει τυγχόμονται προτέρα. ἐξομολόγησιν τίω ἀφ' ἡμδὰ) σαίρκᾳ Φησὶν, 
Ὧν δὲ αὐτῆς δ᾽ Θεῷ τίω αἷρ ἡρδν) πσϑόσήγαδν δξομολόγησιν, ὥςε βοᾶν τοῦπα. 

τοὶ δξομολοχρόμαί σϑι Κύρσας τῷ ἐρανοῦ,Ἢ ἢ τὴς γῆς, ὅτι ἀπίχρυψας ζτα στὸ συφαΐν 

ὲ ((ιωετῶν, ἢ ὁσαι τοιαύτα᾽ μεγαλϑθιυρέπειδω ἢ, ἐπειδὴ περ μεγοίλως ὦ λίλυ ναῷ- 

Θϑηόντως ἔωρέπε δἰ σῶσαι δ ἡμέτερον φύραμα. δλλὰ ΝῚ ἡὶ ὠδύσααϑαι ζωτίω ς 
αὐτὸν τίωυ ϑξομολθγησιν ὁ τίω μεγαλοωρέπτειδμ φησιν, δχ ὡς παλιν ὡσοδυεοῖ, μέλ.-. 

λοντα, ὅλ ὡξε δεηϑέιαι, ὁτί (ρκωϑεὶς αὶ μετεθλήϑη Εἰς δύ ϑφφ πον, δλλαὶ αὶ Θεὸς 

υϑύει χαὶ δν,ϑεϑ πος οὗ. Οἱ λύαξόμόνϑιος φώς, ὡς ἱμάτιον. 
᾿ Περιξαλλεῖ) φώς ὡς ἱμάτιον, ὡς γνώσεως πϑμταηθιν πεστληρωμϑῴος ὡς ἀἰχατε- 

ληζῶ]ον ἔχων ὑσίὰν. ὦ τίω αἰχραιφνεςώτίω ὃ τῷ Θεοῦ γγωῦῖσιν σημαίνει ὃ φώς. οἰκᾷ τὸ 

Ὁ φώς κτ' Παύλον αἰπσοήσιτον. Ὁ γὸ οἰκεῖν, τὸ ὅλον ἐὴ γνῶσιν σημαίνει, ϑυασπερ,-- 
φόντον ὑπ αρχοντα τοῖς νοητοῖς. αἰ πσόόσιτον 5 Εἶπε τὸ φῶς. (᾿μωῳδεὶ γὸ τύοις 
ὁ  σότολος λέτι᾽ ὁ μόγος ἔγων ἀθανασίαν, ὁ φῶς οἰκδῖν αἰπσοόσιτον, Ὄσῦτον γὰ ὅϑιν 

ὠχεῖνο τὸ φώς, ὡς μηδένα, πελαξεν Φλμαάν᾽ Ὡσοςρέφει "Ὁ ἄξοναις κἡὶ πῆς ἀἴσλης 

αἰσυβόολη, εἰ γὺ ὁ αἰαϑητος τ ποιᾷν ἡλιος ααγκαζει (ἦς ἀπλήζως καϑυρανπειο ιΆ 

ρωρδύοις Τίς ἱκανὸς τὸ αἰσορϑοίτα φωτὸς οὖν αὐθοοία ἡ μέα, , ἔτι ἢ δῶ καὶ αὐτὸς φώς 
ὠληϑιον, λϑαξωλλε) Ὁ, ὁ φαῖς ὡς ἱμοίτιον, ἡ φῶς οἰκᾷ αἰπσοόσιτον, ᾧ νεφέλη ἢ γγὺ- 

Φος κύκλῳ αἰντα, ὁ ἰοτο σχότος ᾿Σιστυκρυφζω αἰγτ ᾧ οὐκ «γαντίω ζωῶτα δλήλοις. 
ὃ γὃ ἀἰπποόσιτον φώς, τοῖς ὁρᾷν αὶ ϑιυνάνϑβοις τῳ γνόφῳ καὶ ᾧ σκότει ζζιωτὸν ὅδιν. ὄτε 
.Ὁ» Οἱ ἐν τύτῳ, τε τὰ ον ἐκείνῳ δυωνατον κατιδεῖν. αὶ τὐθτο μδμ τοι κα ίκᾷῴνο τῆς ϑείας 16 
φυστως δηλοῖ Ὁ ἀόρατον. νὶ μιζω δλλα αὶ Ἰωόμγης ὁ ϑεολοηϑς τῆθὶ τὴς αὐτῆς οἰκογου 
μίας δινορύμϑμος, φως αὐτίω (καίλεσε λέγων Καὶ ὦ φώς τ τῇ σχϑτία, φαίνει, χαὶ 

ἡ σχοτία αὑτὸ κατέλαξε. ζιυτίωυ ὡς ἱμοίτιον ὠδυύε.) Ζ ὅπ ὀλφκλήρως τοῖς ὑφι- 
ρήμασι τὴς (φρκὸς σκέπει τε ᾧ χρύπῆει τέων δυωα μιν τῆς θεότητος, δῇ πεινών, ϑυψῶν, κο- 

πιαΐν, ὁ ζὰ τύτων κ᾿ ασονϑύων ερὐοαπλήσια. ὀμαξζαίλλετα ἢ) Φαῖς, δωύΐκια ἑαυ φόρε- 25 
69) τίων ϑεότητο, (γι δ" τῇ 9α λαίοση, σαλεύων τίυ γάῦ, σχοτίξων (ὃ ἥλιον. Οὐκ 
ἔτι γὸ συϊωρᾷ τίω θεότητα οἰ πὸ τῆς ἀν,ϑ65 πότητος κρυτηεα. 

3. Ἐκτείνων (ἢ) ἐφανὸν ὡσεὶ δέρρν. Ταὺ τῆς δημργίας θὐκολίαν ὅζρα τς 
τῶν ἐδίδαξεν. ἐς γὸ αὐ, ϑοϑύπῳ ῥαΐδιον δέρῥιν ἐκτεῖναι ὶ ποίησει! σκηνζωὺ, ὕτως ὁ ὟὮὉ ὃ- 

λων Θέὴς ζὰ μεγκίλες ἮΜιυἰροινών διεπέτασε κύτη, λόγῳ χθησοίμϑμος μόνῳ. 49 
Ο φεγκίζων ἐν ὑδυων τὰ ὑπῷ ῷα αὐτῷ, Τυούτοὰ ὁ μφκοίολος ἐδίδαξε 

Μωύσης. ἔφη γὺ () Θεὸν Εἰὐρυκέναι " Γωυθήτω φερέωμα ἐν μέσῳ τῷ ὕδωτος, χαὶ ἔξω 

ἡαχωείζον λυαὶ μέσον ὕδοιτος τῷ ἐπόμω τῷ φερεω ματος, ὁρμαὶ μέσον ὕδωτος ᾧ αἰ σσον 
Ἀδ, τῷ Τῷ φερεωμάτος, 

4 Ο πιϑεϊςνέφη τί Ὠχίξασι εἰντω ὁ αἰδεπατῶν Ὠχὶ γῆερύγων αὐέμων. 4 

Διαὶ τούτων τίω πϑμταχοῦ διήχουσοιν ἐδήλωσε τσόδϑνοιαν. ἐφέζηκε Ὁ» ὲ αἰγέμωις 

χ) νέφεσι, χχὶ αὐτὸς ἰϑέώει ζα τω νὴ κυξερνώ μὰ τίω ἐντεῦθεν φυομένζιν Εἰς χαιο9ι δὲ- 

δῶσι γρῦίαν. διδούσκει ὃ κτ' ζωυτὸν, ὡς ἡ γεία φύσις πϑθωταχοὺ πείρες! ᾧ τοῖς πᾶσιν ἐ- 
φίςα πω. Τὴ γᾺ» τῶν αἰαϑητῶν αττλώτων ὀξυτοώτη τῶν ἀγέμιον καὶ φύοις (ἐν «χαρᾷ »» 
Ὡ πὸ ἢ ἐπσεθλων ὁχὶ τίω ἕω “ 9πέχο, ὦ ἰπὸ τῆς ἕω ασοϑς τίω ἑασέραν) ἦχ ϑύρων 49 

ἑτέραν ἀκριξεφέρον ἐν τοῖς αἰάϑητοῖς Εἰ ἰκόνα, ἘΧῚ τῆερύγων ἀγέμων ἔφη τὸν Θεὸν ἐπο- 

χείοϑια ἡσϑωταχοῦ αὐτὸν πνῴναι ὀχρὰ τῦτων το αδυλών, θύρίσκονϑμ 5  ἴοῖς υἱοῖς ἴσ-: 
μαλλ ἐννεφέλῃ Ὁ Κ᾿ ὅλων Ὠιφόμώντα Θεὸν ὺ ὦ τῇ σκηνὴ ὀζρὶ νεφέλης Ἐ οἰκείαν πρρν- 

σαρμδνον 



Εἰς ΦὉ ΕΥ. ϑόάμι. οαξ 

σοίνϑμον ξππφόύειλν. αὶ μδύτοι ἢ Σολορμδῇίτος τὸν οἷν ἐγχαμίζοντος, νεφέλη τὸν οἶκον γι.δάν κα. 
ὀκάλυναο. αὶ ὁ δεασύτης Χ οιφὸς εἰν τω ὅρει τοῖς τρισὶν “ὡαποφύλοις φΦωτεινζεὺ αἰϑὶ αὐ Μανθ. ἐ2.ε; 
νεφέλζωυ κἰ κυ έδειξε, ἡὶ ῥα λαμβανόμϑμον νεφέλη φωτεινὴ «συ έλαζξεν αὐτὸν οἰπὸ 
ὀφθαλ, δβῥαυῦν. 4 Οποιών (ὧν ἀδέλος ἀυτν πνθύματα, καὶ τοι λειῖϑρο 

45 χρᾷ ἐυτυ πὺρ φλέλον. Εδειξεν αὶ μ᾽ ΘΝ αὐτὸν μόνον, δλλαὶ αὶ “δὲι αἰοροίτων 

δυημίσρχϑν. τοὺς ἢ ἀδοις αὶ πνϑματαξ πῦρ «αρϑσηχϑρόυσε, Ὁ δινατὸν ἡ ὃ ταχὺ δὲ ἐ- 
καπέρων διδιώσκων. ὀξζα (κ᾽ .Ὰ» τῷ πνθύματος ἡ φύσις" ἰχωροὶ ὃ τῷ πυρϑε κὶ ἐγέργήα. 
αἰήῤλοις ἢ χθώμϑμος κἰ πυουργϑὶς ὁ Μ ὁλῶν Θεὸς καὶ ϑυερτετεῖ τους α ξίος, χα! κολοίζει 
τὸς ἐγλυτίσς. ὀρ τϑηο ἡ πυρὸς ἐμφημόνθυσε, πίω κολοιαικίοὺ σημαίνων ονέργφον. 

1. 6 Ο ϑεμελιων τίω γώ ἔχὶ τίω ἀσφάλειον αὐτῆς. 
Οὐδ Ακύλας καὶ Σύμμαχος, Ἐπὶ τὴς ἔδρας αὐτῆς. ΠΙοίὸν ἀσφάίλειδν, ὦ τσ. 

φῆτα, ὁπου ζοσῦτον ὑδὼρ «ἰπύχειται χαὶ πέλοιγϑς αἰ γόμὲς τὸφέρον ἰὴ “Μ᾽ νώτων 
αὐτίω; ἢ γὸ δλλαχού τούτο δυλωΐν ἔλεγε Τῷ φερέωσαντί τίωιὐ γώ ἐχὶ “ἦμ ὑδαί-- ψλγνρλε,-»" 

τῶν. ὯΦ »» ὁ δεμέλιος Οὐκ ασφαλῇς, διλλαὶ σφόδρα σα, 3099 ζώ, ἐν αὐτὴ τίω α-- 

15 σφώλειδι ἐιϑηχεν ὁ ποιήσας, ἥ(ς ἢ «τη ἡ αἰσφάλεια ; καὶ δυυύαμις τοὐ ἐργασαιμϑῥα. Ἐν Ὑ".49.8. 
“ὦ τῇ χειοὶ εἰν ζῳ πέρατα τῆς γῆς. γῶν δὲ κοιλεῖ, τὸν δψ,369»πον. τούτου τοίγιωυ 'δχὶ 
ἀσφάλειων 3εμελιοῖ τὴς πίφεως͵ ὃςῃς αὶ κλυϑήσεται Εἰς τὸν αἰαύνα, τῷ αἰαΐνος, δυιλαϑὰὴ 

οὖ τῳ μέλλοντι. Ουκλιϑησεῖ) Εἰς Ὁ αἰωῖνα τῷ αἰαΐνος. 
Αὐτίω "ὺ ἐφ᾽ ἑαυτίω ἐδραῖσας δίδωκεν αὖ τῇ τὸ αἰχίγητον᾽ καὶ τον δζμμδμει Ὅν 

26 (πον, ἐφ᾽ ὅσον ἂν αὐτὸς ἐθελήσῃ. ὅτω χαὶ ἀλλαηού φυσι Κρεδυν γώ ἐπ᾽ συοϊνός. 

 Αὔὐύυως, ὡς ἱμάτιον, ᾧ αἰδεξοόλφιον αἰντ, 

Τὸ αὐτο αὐτὶ τοῦ αὐτὴς τέθεικεν. δυτῶ Ν᾽ ὁ ὁ Ακόλᾳς ἡ ὁ Θεοδοτίων ἡρμάυύξυ- 
σαν᾽ Αἴξυοδον ὡσεὶ δυμᾳ αἰϑκέξαλες αὐτίω.. Αἴδυοσον δὲχαλεῖ κἡὶ θεία γραφὴ τίω 

ὑγραν εσίαν. ὅτω ᾧ ἐν Ὥρχῃ τῆς κίίσεως ὁ μακοίολος ἔφη Μωύσης᾿ Η δὲ γῆ ἀὔρατος Γιὰ 

25 αὶ αἀκατασκεύατος, καὶ σχότος ἐπλβω τῆς αἰύωου. ὯΦ τοΐγνιω ἡ 5 πόυτουχοθεν ὑδευτι 

παἰδιέχεται, ΝΟ μεγάλφ Α ἡ) ἀπλωτα πελϑίγη ζιώτης 68) τέρματα, μέσζεν ἢ αὖ--: 

τίου δχζατέμψει ἑτέρᾳ πλεύνϑνα, Εἰκότως ἔφη τίου ἀΐξυοσον καϑαπερὶ μάτιον [κεῖ 

οϑαι τῆ Ὑῃ. ὦ ἄλλως ἢ, τέω! ἀζυοσον Ὀχὴ αἰκαταληψίας θύρήσεις κεϊυϑῥίων, ἐν τῶδ' Τα τλμλο,ς, 

κρίμα τά συ, Κύομε, ἀἴΐδυοσος πολλή. λὐεξερθυνήτων γὸ ὄντων “ἿΜΨ' χριμοίτων εἰντῷ; Οὐκ 

30 ἐς! καταάληνιν αὐτὴ ϑῤρῷ. 89 ὦ δ Χ «πλώς αζύοσῳ, διλαὶ πολλῇ αὐ αθαλλοΐ). κ) 

ᾧ Θεὸν δΐωυ, δὶ πολλὴ ἀΐξυοσος ᾷᾳ κρίματά ὅ61, ὠδιζολαίν δικίωυ καλυύηει ἄχᾳτα-: 

ληνία, ἀΐδυοσος ὀνομαζομένη. Ἐπὶ τῶν ὀρέων φήσετωι ὕδωυτα, 

"8 Απὸ Ῥγπτιμήσεως συ φευξον"), “Σἰπὸ Φωνὴς βροντὰς σὉ δειλιαίσωσιν. :γ} 

9 Αναφαμέσιν ὁρη, κὶ καταξαίνεσι πεδία, Εἰς τόπον ὃν ἐθεμελίωσας ἀύίς. ι | Ἷ 
15. Διὶ πϑύτων διδεέοκει ξ᾽ Θεῦ ὶ σπεημιήθειὰν ἐφεσῶᾷ τῇ κτίσει τότ καῤιγὸ Το " 

Ι 

---4 ὡς κε. Κ, 

ὁρῶν κορυφαςφἡ θαλαῆα μημυμένη τοῖς κύμασιν οὐκ Ἐπχικλύσει τίου ἤπειρον, αἰλλα 

καϑούπερ ὑμεῖς τίω βροντίω κατετό)ήχα νϑυ,ὅτως ὠκείνη “ἢ κείνϑμον δέδιεν δρον. Ὁ ἢ, . 

Ἐχτ ὁρέων φήσε!) ὑδωτα,λύτὶ ὕ ὡς δ699 ἔφηκε ὃ ἥ αἰαί(αἰνόσιν ὀρ, ὀμτὶ το ως ὁρῇ. γέ“ ' ᾿ 

φέλας δὲ οἴκῳ δυηλοιο αὐτὶ ὸς ΠῚ ὃ κορυφης Ἔ ὁρέων. τϑτοις ΝᾺ τοῖς χώείοις μια- ᾿ 

46 λιςα ἐμφιλογωρεῦσιν αἱ νεφέλαι, ὧτε μὴ ΩΣ οἰκϑύνϑνα σχϑτίξ εο , (ἀωυαχὼ ο΄ αἰ νῦτὸρ ᾿ 
βυληϑῆς, φησι, πάᾶσοι 1" οἰκεῖον “ἰπολαβιοδρσσι χῶρϑν, τὸ δζμλυύον ὦ ὁ) γίνον.). ̓  Ἂν 
οὥλλως δὲ δρη εἶν πσονφήζῳς διὰ ὃ ὕψος δϑεωρίας καλῷ, ἐν ἀδοῖς ὕϑωτα ἴσαν), οἷς Ἶ 
οἱ διψῶντες Ὁ ὕδωρ τὸς διδουσκαλίως ποτίζον"). ποίαρ δὲ Ὠχτετιμωήσεως τὰς ΡΝ " 

ων. ᾿ 

β 



Αρμόρν τα, 

βΚοριι, δι᾽ 

Μαγϑ, τ, ἂς. 

1. λβϑ, ́- 

ψελμλεζ, 

Ὁ46 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ, ΕΡΜ, 
δαίων. τῦτο γδ ασοὐφήτης ἕτερ99 δείκψυσι. φησὶ »ὃ, Καὶ δώσω αὐΐοῖς, αὶ λιμὸν αβ- 
το, σοὶ δίψαν ὑδωτος, δλλὰ λιμὸν τῷ αἰκϑύσοι θορν Κυρίν. στὸν γὸ ὁ Θεὸς ὀργιοϑοῇ, 

ασὸμίζεἢ) (δ σοῦ φνΜ ὑδώτα, ἐπειδό ὖρ Οὐκ ἀφ᾽ ἑαυ πίω χορηγίδῳ κέκτην.. 

πη. φωνίω 5 βροντῆς λέγη το τῷ θϑαελίν, ὺ σέκ “Σισοφϑύγᾳ, δλλα δυλια Αἵ 
πρόφηῦμύδατα “ἰα Ω αἰ πβόχον τῆς ογ΄ ὐοὶς γνώσεως, ς ει 

10 Οὗλον ἔθου, ὃ δὶ χρελθύσεν, οὐδὲ ἸὨπφρένουσι κα λύνψαι τίου γώ, ἀπρθ 

Αἰαοώύεται τίω ψαμμον ἡ ϑούλᾳοσα, ὦ μάγρας ὠκέίνης λυῆώσα, χαϑαῷ χα- 
λνῷ, τωΐθρῳ ᾧ ϑείῳ κωλυομϑβῥη, αὐωχαιτίξεται παάλν ἡ Εἰς τὐυπίσω χωρά. ἢστϑη' 

Ουοὶ γὸ πασας αὐ Μ β φιποχαλύνψής (ὦ ποϑόφῆτωι ἐπα γίέλλουσι " μόνα ἢ ὧπερ 

αὐζις Ὡσυχαλύλαι πσϑϑςαηε), ἵνα μὴ τω πλυϑά χαλύψωσι τίω γάω, τῦτ' ἔς!, τὸν τὸ 
δνιϑόφ πον χωρῆσαι μὴ δυωνα ψϑμον. ἡ εδοτυρᾷ Παύλος λέγων Ἡ κουσα ἄρρητα βή-- 

ματα, ὼ οὐκ ὄζον δ, ϑοτσῳ λοιλῆσαι. 

11 Οὐ δέωποξίλλων πηγαὶς ον φαίσαγξιν᾽ ὁμαὶ μέσον δἕ' ὁρέων διελύθύσεται ὗ- 
δατα. Εἶτα τίω τότων οἰποδείκψυσι χρεόν. 1: Ποτούσι πύῤτα τὰ 

ϑηνεία τῷ αὐγροδ' ασϑϑσϑέξον") ὀναγρ9ι Εἰς δίψαν αὐ, 1 
123 Ἐπ’ αὑτὰ τώ πετινα; τῷ ἐρανού κα τασκηνώσωσιν᾽ εἐἰκ μέσυ Φ πετοωῦ δώσυ.. 

σι Φωνζιύ. Καὶ τῦ» τῆς θείας συδλνοΐας τεκΐθλον μέγιφον, Ὁ μὴ μένον ὴμ 

δν,ϑοϑπων τίου ἡ φείλν, ὄνλα ἢ ΔΜ αἰλόγων πληρϑιῶ, δ(ρκ τϑηρ ὁρὴ τεβθν παρόδοις 
τοῖς ὑδὰ σιν ἐτεκαγνατο, ὡςε (ΟἹ μένον δυ,ϑρϑποις ἔχεν αἰφλίγως ζά να ματὼ Μ΄ πη- 

“ὧν, δυλαὶ ὁ ν᾽ χερσαίων ὦ ΟΜ )' αεροπύρων ξωων ζο, μη. ὦ, “δ᾽ σδέξον") δια. 69! 19 
Εἰς δίψαν αὐ δὝ, οΣυμμαχὸς ὅτως ἑρμινευσεν, ϑϑακ)ήτεται ὅγαγ,ο»ς Εἰς δίψψαν ἐ- 
αὐτοῦ. αἷδι ἢ τῆς μέχρι τότων πρϑϑνοίας ΛΕᾺμ ὁ σωτιρ΄ ἘμΟλέψατε Εἰς τῶ πετει- 
ναὶ τῷ ν᾽ ϑφινού ὅτι αὶ ἀσείροσιν συ ϑερλζασιν συσὲ (Ἰωαλγϑυσιν Εἰς δἰποϑηχας, ὃ ὁ πα- 
τὴρ ὑμδμ)ὁὀυρανιος τρέφει αὑτὰ, ϑησία ἢ τῷ δρυμοῦ (Ὁ δαλμωνες ὁνομιαἰζον") ᾿ϑηρία 

Ἐ τῇ ἀγρ96, [ζωῦτα Θεού,] τῦτ᾽ ἐςι τῷ κόσμου, (ὧν αμδοτωλοις καλᾷ. ΚΝ κα. 
θεύστερ ζῷ ὦν ἀγοῷ ϑηεία χειρϑήϑη “δνέοϑαι " διευύατω, ὅτω ᾧ ὦ αἰ μδοπτωλοὶ μετα. δδλέν, 

-Οληϑώώαι. δίόπερ ὁ “ ποτίζεται τοῖς πσδε Φητικοῖς χαὶ Φατοσολικοῖς ὕδγισιν. ὁγα-ὀ χιπήε 

209ις δὲ σ᾽ μηκέτι γωτοφορφιζας τὴ αἰ μδοτία ἐκάλεσεν, ἐλέυϑερωθενζῃς δὲ 
αὐτῆς. δίόπερ αὐςᾶν: ᾧ διψώνζς “ἢ νον δ ὑδοώτων Εἰσήγαγε. τότες ὁ Θεὸς Ὡρὸς 
τὸν ως ἡγίξα"»᾽ Τίς ὕφιν ὁ αἰ φεὶς ὄγα γρον ἐλθύϑερον » δισμοιὲ δὲ ἀντ τίς ἔλυσε; μω 

14. Ποτίξων ὑρη ἐκ ΦΙ κ αύρφων αὐ δ᾽ ἀπὸ καρπϑ Τ᾿ ἔργων συ χορτααϑήσε!) κὶ γῆ. 
Τίνος ἕνεκεν ζὰ δρὴ ποτίξε:) ; ὅτι καἰκεῖνα δεῖται ὑεν,, ἔνθα βοτόμαι ὼ δόδρα ἀ. 

καρπα. ὃ »ὺ μόνον καίπτωϑεν αναιξλύζεν το ρᾳσκθυάξει ὟὮ ὑδαίτων τίω φύσιν, δια 

αὔωϑεν Δ] αἰ νεφών τίοὐ ἰρδείαν πτδοσφέρει. αἰπύ ῷα ὃ Θεοῦ, τὸν ἀέρα καλεῖ, κατ 
ϑεύπερ ἘΝῚ μιὰς οἰκίας ἢ πϑυτὸς κόσμου, ἔργον Θεού, ὃ δὲ λέγην δ ὑετόν" ὅζῳ' τίω γῇ 
ἐκ τῆς σαλέοσης τῶν ὑδάτων ὀῥωγωγάύ. 1.0 ϑξαποζέλλων ϑρτον τος κτή- 

γέσι, ἡ χλόζευ τὴ δουλείᾳ, τῶν δμ,ϑοϑὅπων, τό Τού ἐἶξαγατεῖν αὐτο ἐκ ὁ γῆρ. 
Φυε) γρ ἡ πῦα, ἡ οἱαπέφειζα κτέωη τὰ Εἰς χεείαν αἱ, ϑοϑπων γεδυηνϑία. 

“ἐφον) δὲ ὁ ὧ καρποὶ δχρὰ τῶν ὑετῶν, ἡ ὡράμοι γίνον"), "νὴ τοῖς αὐ, ϑο9ΐποις πυροσφέ- 

6ϑνται «πϑ καὶ ἐν ἑτέρῳ ἔφη ψόμῷ᾽ Αν,ϑοσίποις καὶ κτέωδη σώσεις, ΚΚύφλε. δλλ᾽ ὁ- 49 
μίϑς δὲ τίω τῶν αὐ, ϑούπον χρείαν ὼ ζᾳ κτίωη ζαύτης ὡσολαύει τὴς κυθϑμηϑείας. 

“πιαμνομϑμη ),) 506, φησιν, ἡ γῆ, τοῖς ἐστ᾽ αὑτὴ πᾶσιν ὀῤα δίδωσι ζιὶ δχιτηδείας ζρφας, αι- 
του νϑρ, χα οἷνον, ὸ ἔλαιον (ξοφίω ἐϊξαίρετον ἐν, ϑούπῳ, " τῳτι δ δρῶ καὶ μὲ᾿ ἡ “πὶ 



Εἰς (ὃ ργ. θάμ, 947 
ΟΣ Θεού᾽ ὁ “ ζ εἰς διωύαμων κα ῥδιας," δεείς δἰ φορ( μου ψυχοὶ ἐλκ. " ὃ τὴς 

Ἰπηπόνου σκληρριγωγίας ἀπαλιμώον τὸ χαὶ φαιδριεύον Ὁ σῷ σώμμαι. ὌΝ τῆς δὲ τῶν ἀλλῶν 

φροντίζων ϑζαμονης, τοῖς ἅ ̓ποηφαγϑι; κτίωυετιν ἀπόδων ἡθρτω “σοῖς δὲ ασϑϑς ὑπηρε- 

σίδν αν,ϑεϑίπων Ὀλητηδείοις δὶ ἡμέρότητοι α ἰαεω, τίω αἰ πσ' λυ, ϑοοίτων ἀπαρεῖσοιν ἢ 

4 γεωργηϑεῖσοιν ἀπένειμε χλϑίω, τοῖς ἄλλοις πὐποδοιὺ τίωω ἀὐοματως βλαφαγεσαν. 

πλὺν διαται αἰμιφοτέρφις καὶ ἡ χλόη ὼ ὁ χόρτος δεδδαϑα;. ὅτε ἢ ϑησίων ον τὕτοις, 

ὅτε ἑρπεῦμ ἐμνημόνίυσε, νὰ τὸ ἑτέρα κε ἀγβιαϑαι ζωτα ξφφῃ, (ᾳ ας ὥ γορ γί, ῷᾷ 

Ὁ) σαίρχας ἐοϑιει. Καὶ οἶνος ϑύφρανει καρδίαν αὐ φεθήτιξ, 

17 Τούἱ ἱλαρῦναι πσδόσωπον οὖν ἐλαίῳ χαὶ αὐτὸς καρδίδῳ ἀγιϑοῴπου σνείζει. 

10 Σαφέφεεον ὃ ἢ 0 ᾿ Συμμαλος Εἰἴρηκεν Εκβλαςῶν όρτον ́ τοῖς κτέαυεσι κὶ χὴ χλϑίω 

τῇ δουλεία ἋἫΜΟ αὐγιϑούπων, Εἰς Φ ὀκφύσοι Φυφιωὸ ϑὐπὸ γῆς, καὶ οἶνον ἀὐφρσίνειν 

χαρδίον ανϑεῦπ" “λύειν πρόσωπον ων ἐλαίῳ, ᾧ αὐβννχαρδίλμ ἀνϑεῦπε σνεί- 

ζεν. Ἐχὶ τῷ» 22}, Φησιν, 9 Μόλων Θεὸς τῇ γῦ ἼΩΝ ὑεςᾶν': διηνεχῶς χορνεῖ, ὧσε (ἄν: 

πόρτοδανποις βλααῖσαι καρστύρ᾽ ὴ αὐτῳ Μ ἀ ἡγείξαι 2) [2.6 ϑ..ϑρόψψαι τὰ τῶν αἷν ϑεό- 

Ὶς πῶν τίω φύσιν, οἴνῳ δὲ θυφ ναι καὶ Ὁ ϑυμιηρεςέραν ἐ ἐργσ. σοιοϑει τίω ζωίω͵ ἐ ἐλαίῳ δὼ 

μόνον ἔνδοθεν δζμ ϑρέψψαι, δλλ αὶ αὶ ἐξωλεν λαιμιωριεῶαι τοὶ σώματοι, ἱλαριώαι δὲ χα 

Φαιδφιώῶαι τ ταζλσωπον τῷ ἔσω ἂν ϑεὔπου ἐλαίῳ τῷ » εϑρετή!κῳ τῷ λείου Φωτὸς, ἔχι- 
νοία, μόνῃ διαφέροντι τὸ Υ Ὡἰποδυλεντος οΟἸνα΄. ὁ γ τὰ ζΘεού λθγϑ9, ὥασε ἀϊμμπελος, ὅτω χ) 

ἐλαία, ὯΝ Ἐγὼ )», Φήσι, ὡσεὶ ἐ λαία κατακαρπου ὡ τῷ οἴχῳ τῷ Θεοῦ. ἡ ̓ γὺ ἀδρ ψαάλμνά. ἢ. 

20 διδοισκαλία τ δ Φορος αίσι οἶνος τε κα ἐλσιιὸν ὅ61 χα! εὐῥτυς. 

18 Χρπεϑητιὴ ζὰ ξύλα τὸ πεόίου᾽ Οδὲ Ἑθραϊορᾷ ᾧ λοιποὶ, Τ5 

Κυείου τολείκασι, Διεξελλών ᾳ κα βπιμαι αναβοίως Μϑημονεύει: κὶ τῶν αἰχάρπων, ὡς 

ἀγαγχα)θν Τοῖς ἄνὃς ποις ὦ αὐτῶν πϑρεχόντων γεθίαν. αἱα του» ὶ Κυρίου αὑτὰ 

“αεοσνγῤρέυσεν, ὡς ἀὐφυά καὶ ου χειοφποίητοι, δλλαὶ ᾧᾧ γίῳ λϑγῳ βλασησαιντοι. νος 
55 δὲ ρρταιεϑήσε) )εογνωσίας δηλογοτι, πῶς δὲ χορταζον) τῇ ᾿ μδιέτῃ ὃ ῳ "μν. ζιγαρῶν 

αὐςν' χαὶ Ι ξύλα, τοῦ Κυρίου ἐκαίλεσεν, ἡ ὦ μδεετώντες ΝΣ γόμον ἡ (εξ ρριξ ὃ νυκτός, 
ξύλον κὐθα Ως διεξόδοες Ἷ ὑδοίτων πεφυτευμϑμον λέγϑνται. 

χὐϑτινσιν. Αἱ κέδροι τῷ Λιξανου, ὡς "ἐφύτευσας. ὧκᾧ φρυϑια “ὐνοοσευσυσι. 

19 ου ἐρωδιοῦ ἡἠχαᾳτοικία, ἡγεῖται αὐνῆι. Οδὲ Ακύλας ὄντως, Ἐχῴ ῥρ- 

40 γεα νοοσούσυσιν. Ὡς αναίκσίων δὲ κ᾽ τα καὶ πέμμα μφημογεύει Ὁ' μα ἀχοίρπων. δ δὲ 

τῷ Λιξαγου ἔπεισί ὃ ορϑὲς ὦ ἵ ἢ τ’ κέδγρων τοὶ λοιπαὶ ΤῊ "Ψ γὴς θρη ἡ ὃ ἔδρα διδὲ λώχε. 

ῶ δύδρα ὃ Ἀ ζῷῶταω αὐεϑοθέτοις ̓  ὧ, ((ωΐησιν οἱ οἴκους ͵ ὀρέων: ἥ χο) ὦ ζᾳς οἰκήσεις. Α- 

μμῇ, χκύλας: ἢ ἄξέδωχεν, ὠκᾷὺ ὀργεά νοοσευσησιν, ἐρωδιῷ ἐλοίται οἶκος" αὐτὴν. 75 ὃ πατέρων 

τις ἐφη᾽ ἐρωδιῷ πᾶς Ὅπος Εἰς οἴκησιν Ἰηχυτήδειος, ἡ ὡς Εἷς «σερετοιμιαιαϑέντοι οἶκϑη 

ΜΝ 35 πλυτα,ο αὔρα γί γήνέται. τατί ̓ Ὁ», ( ἡγεῖται αὐ ἫΜΨ. φρουλα καλῷ (ὁ  ὅζα- 

ἮΝ ζόλου ἢ “δ“ΨΜ" αὐδὦν ππξχῆοτων ϑιωχουϑῥας υχας δὲ δὐσέξ, οείαν, διιυηϑείσαις ὃ ὠΐζῴ 

Οἐ παγίδος Φυγέῖν, αὐδὶ ὧν ὁ Δα δ ἐλολδν᾽ Η ψχ ἡμδυ ὡς φρουθον ἐῤῥύιϑη οκ 

νι πΧορῷ τῆς πιγίδος ϑυρδυόντων. ἐρωδιὸν: ἢ Τἐχκ ἐὺ αἰμζδτοις (ὸ Πέξον εἰπὼν, ὕδτω "τὸν Χρι- 

φον λιυεκῶς ἡκολούϑᾳ, ὦ ὠατερ ἢ ἐρωδιὸρ οἕν» ἐϑέλεν χωοιζεοι δ χεκίημϑμων λέτε- 

49 τὰ. τῷ φρουλίων ἡ ἡπῖται, δείκφυσι Ὁ» ἀζις, πῶς 6} ̓ὠζ τῶν » ϑηρθυόντων παγίδας 

αὐπαῤῥάλλεοϑαι ̓  ἡ αὐτὸς τῇ ἢ δηρνήσει παγιδε(νϑεὶ, ΟΥ̓ μιετϑμοίας τίω παγίδα, δξε- 

φυλν. Οϑη τὰ ἐὐὑψελοὶ (ἰδὲ ἐλάφοις “πέτρα καταφυγή τοῖς λαιγωοίς., 
ου παρϑρῷᾷ, φησιν, σεν τὰ σμμίκρῳ τῶν ζώων ἡ ἡ πσϑόνοια, δνλὼ (ας Κα ΓᾺ ἐλεφοὶρ 

ἔδωχεν 

ἜΝ; α,γ. 

ὙΠ ΆΧγ. Ὁ: 

« --ἰον.--“-ις ἰπταν τπο τέρας. τς υπποιν ςς " “- 

πα τὰ ον 

Ξε Ἐπ ϑεσε.." Ὁ --- 



Δικ.) 

Δα χα.) 
δε ζ. 

Μλαχ, δ. β. 

ς48 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑᾧΦ. ΕΡΝ'. 
“ ἐδωκὲν οἰ φχμίτη μα, ζμ' τῶν ὀρῶν χϑρυφας "σοῖς ἢ σμικροτέρϑις τῶν ζώων, ὁ ΤΩ χὰ 

πετ:ν χαταδύσεις. αὶ συυδὲν ἀΐοφ, μα τίου τρῦθρι σὺ τοῦ Θεοῦ γέγονε. τύτων )Ὲ} μὴ δ 
ὄγτῶν, ον πεδιαΐϑὶ βαϑδίως τὰ τῶν ζώων αἰαϑεν πρὸς τῶν ἰοιυοφτέρων ἡλίσκεν, χαὶ 

9 ον ὑξέλιπον δὺ κτ' Τ᾿ τοῦ ὑπγου χαιρθν μάλιςα ϑηρδυόνϑνα, ὁδχρ 5 τῶν πετρώ, 
ανήλαιά πε σημανεὶ ὁ Φωλεοις, Εἰς ὼ καταφθυορυσι λαγωοί τε ΔῬιοϑχφύλλωι, χα 5 

οὐ τὸ των ἐλάφων ὅβμος πολεμίως ἔχει ποϑϑς Ὁ ἢ ὄφεων. τοιοῦτοι πότες ἡ (Ὁ Χοι- 
φοῦ μα ϑηταὶ, τίω κο γοητῶν ὑφεων διωυΐαμιν ἔχοντες, χτ' ὦ Εἰρηνϑβον “ἰασῦ Χοι- 

συδ' 1δὸυ δέδωκα ὑμῖν τέων ἐἰξουσίλω πατεῖν ἐπθῥω ὄφεων καὶ σχϑρπίων ἡ ὕχὶ πᾶσαν 
τίω" διυύα μιν τοῦ ,ϑροῦ. ὁ δὲ Συμμαηος δξέδωχεν, (Ὁ) λαγωοὶ (Ὁ) χριρφγφύλλιοι, 
οὖ τοῖς ἀκαϑαρτοις ζωοις ταονται ὶ ἀοϑενέσι. ἩΜωὺ σὴς τοίνιωυ τέο καὶ μυγλον καὶ Ὧν μὲ το 
ἡ τὸν δὲισύσποδευ, ὅπερ ὅ6] λαγωὸς, κ΄ ἔδεοϑαι φησι. δζοὶ τύτων δέω ὁ Δια() δ τὰ ἔ. χων 

ϑ νὴ αμίηε). ὅτοι Ν) χαταφυγέω, τίω γοητίωω πέτραν, «ἴω ἐκκλησίδν ἔχουσι, δ᾽ ἧς 
δυωναμοιώται αὶ καθαίρονται. ἔλόρφοι δὲ, ΠΝ, καθαραὶ ζώα κ' τὸν γόμον τυγχόμα- 
σιν, αὐανγχαίως αἱ ψυχαὶ τῶν δικαίων Εἰσὶν, ὅστα! τὸν γόμον ἐφύλαΐξω. 

20. Ἐποίησε σελίωυζου εἰς χαιοφις. Τα κτὶ γἀῦ ἀπόρτα διεξελθων,ὶ Ὑ αἰο- τς 
των φύσεων τίου δημισργίλν δείξας, ὦ τῶν ὶ οφιναῖν εἰ πσοδείξας Τ᾽ ποίησιν, ἡ τῶν φω- 
φήρων “ποιζται τίω μνήμέυ, ἁ κτ' τίω τεταρ τέων ἡμέραν ἔνε», ἀ λέγά τίω ὃ σε- 

λζωης δυιμισργίν δὲ πίω τῶν ζαιρῶν γε ρλοϑαι διδασκαλίαν. αἱ δ αὑτῆς δλλοιώ- 

σεις μετφείοϑειι τὸν γθόνον πρασκευα ἔσσι. τοῦ γὸ μάυος ὦ μέξρον αὕτη ποιεῖ, οὖν το. 

σοιύταις ἡμέρρις αὐξεσοί τε ἡὶ φϑινασα.σε λζωμξω δὲ ογύᾳ θα, πζωὼ τῶν ̓ χδοίων λέγᾳ 26 
(μναγω γάω, τινα μέχρι καιροὖν νόμια τῶν ποθ τῶν ἔθεηθ ἡλίον δὲ τὸν ΧΘαςῦν, 
ὅτω »ὰ αὐτοῦ καὶ Μαλαχίας ἐλεγμ᾽ Αγατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοζουμῦμοις ὃ ὀγο μια Κυρίν, 

ἥἡλίος διχαμοσιώώης, ᾧ ἴασις οὖν ζαῖς τῆέρυξιν ὠΐζυ, ὁςῖς ἔγνω τῶιῦ ἑαυζ δύσιν. τὸ γᾺ 
χαο3 ν, καϑ' δ ἔδει Ω “παϑος οἰκογομυ στ, ἐγίνωσκεν ᾿ ὡςε ωρὶν ἐλϑεῖν τῶτον, ἔλενν᾽ ψ.- 

“πῶ ἤχει ἢ ὥρφι, ἵνα, δοξαοϑοὴ ὁ ηὸς τῷ δν,ϑοὅπου. 
Ο ἥλιος ἔγγω τζω δύσιν ἀὐτΥ, Ουκ ἔμψυχος ὧν, σγ εἰ λόγω χοώμϑρος, ἀγ- 

λα κι (ὃ γαῖον ὅρον οδόύων, ὅτω ποιᾷ τίωυ ἡμέραν φαιγουϑνος ἡ τω γύκ)α κρυτ]όμε- 

γος, ὦ (Ὁ αὐ ἰ δρόμον πρέχει͵ ἡ (αὶ μέφα φυλϑῆει. 

2.1 Εγου σχϑτος, καὶ ἐγμε νὐξ. Αγαίκαία καὶ ζωτης χρεία, ἢ τῇ ἅ τόφο- 
“ὃς αἰτῶν χωρήσει (ἰωϊςα μϑρμη, ἀγώπαυλῳν ἢ τοῖς δ, ϑούτοις πρεριδβν. σαφῶς ἢ 10 

(δ ταυοοὐ λένήχαιοϑν. ὅτε γὸ σκϑτος ἀἰπὸ ἐκλης ὥροις ἕως ὠγάτης ἐγήμετ», ὅπερ εἰς 
ὀλόκληρϑν νύκ])α ἕνεκᾳ τῷ πιοιημέρυ τὴς αὐαςφαίσεως ηδρεἰλητό)αι μυφηοΐν. 

Ἐν αὑτὴ διελεύσεται πϑῴτω ζᾳ ϑηρία τὸ δρυμού. 25. Σκύμψοι ὠρυόμϑμοι ἕ 

αὐὐπασοι ὲ ζντῆσαι ὩῬὰ τῷ Θεοίΐ βρώσιν ἀδθις. 

Η "ὃ υυξζοις ζ αὐ, ϑοϑποις ἀνάπαυλαν οφαγματευε:) ἄδειαν ὃ τοῖς θηρίοις πα- 3 
ρέχει, ὧτε τὰς πεινώστις ἐμιπτλῆσωι γαφέρφις. Ὁ 2 ζητῆσαι τ ρα το Θεϑ βρώσιν αὔ.-. 

γος, αὐτὶ τῶ, ἡ τύτοις ἡὶ ϑοία πσόϑνοια. πϑρέχει τίω χρείαν. ὃ "Ὁ τὐροὶ τὸ Θεοῦ 

αἰτῷ, λογικϑίν "ὃ 8. ζητῷ, κὶ δὲ ἀλόγων. δλλ᾽ ὅμως ᾧ τύτοις ο Θεὸς τέω λβαίκαιὰν 
“πἰρέχει φ,φίώ. ϑηρία 5 τῷ δρυμοῦ ἡ σκύμινας, ζἄν' δου μογαῖς φησιν, οἱ ἦμες ἐν τῳ ̓ 

καιρῷ τῷ δεασοτικοῦ ςαυρ».ἷ ὠρύον!», νομίζοντες τότε ϑήφφις ἔγνειν χαιοόν. ἐλέπον 49 
δὸ 1ὐδϑν παδοδεδωκότο, τ: Πεζξον “διρνούμϑρον, (ἂν: λοιποιξ ἰποςύλθες σχϑρπιοϑενζακ. 

2 ! μ . “ ν δ ᾿ π,.- ΜΝ) 5.5 φὐρυον}» τοίγωω αὐρπείσαι ᾧ ζυτῆσοι τδ9) τῇ Θεού βρώσιν ἀΐζῇς᾽ αγδότερον αὐρπαι- 
σαὶ Οὐκ ὀπχιτυγόντες ἢ τῆς αρπαγῆς, ζητήσαι. σὲ γδ ὀκνοῦσι φγῆδᾳι τὸ Θεοῦ υ- 

1 

1ς 



Εἰς (Ὁ δγ. γάμι φήυ 
“πὸ  αὐαιδείας «δι δικαήοις ἀξαγτεῦ Εἰς πειρᾳτήεια. ἣν ἰχι Ιως ὄξῃ: Τησεν οι Ἃ. 

»ς; ἀξητησι δὲ χ ζςῦυ' (ἄν: Οἰποφῦλες «δα Χειτού, ὦ ὧςε ᾧ Κύειον λέγ" Σίμων, ΝΣ 

μῶν, ποσείχις οἴξητησεν δ Σωτδμάς σιγιαίσοαι σε, ὡς (Ὁ) σίπον; ἐγὼ δὲ ἐδεύδδίω ὠδζου, 
ἵνα μιὴ ὠκλίπη ἡ πίςις συ. 

5. 53 Ανέτειλενὁ ἡλιορ,χαι ̓(υωυύρθησαν, ᾧ εἰςζας μλύδρας ΩΝ χριτοιαϑήσονται. 

0 Ηλίν λῤίραντος (κα εἰς ἴω οἰκείας κιουτοιδυσεις χώρει ΪΦ: 5. δύ, ϑ695πὸοι τὸν ζω 
"τῆς ἐϑὶς ἡμέρας Ὡσιοϑέρϑμοι πόνον, πέϑύμως παλιν Ἐχὶ τοῖς ἔργϑις διημερεύσσιν. «-- 

νάφαγτος ὙΡ̓ τῷ Κροιφού αν νν ὁ 8 ᾿ Σύμμαχος αὐτὶ τὸ ῷ (μυνδθησοιν, αἰχυο-- 

χωρήσυσιν ἔγρανιε. πού ὃ αἰπυεχύρησοιν; Εἰρ ἐν μόῤδρας, ἔνθα κϑιταζο, Ἰαὶ 
ο ῥρπεῦμ δίκζω Φωλθύοντερ. 24 Ἐξελεύσεζ αὐ, ϑοφπὸς Ὡχὶ Ὁ ἐἰ ἔργον. αὐ, 
ᾧ ἘλῚ τίω ἐ ἐργασίαν. ἀδού ἕως ἐαυέρᾳ. Εἰκότως᾽ ὌΝ ῶ λειῤρῷ, τοῖς ὃγι (ὡς 

λύ,ϑούποις δέδωχεν ἡ τῷ Ὑ Χοισοῦ ὀϑαΐςασις, κα ὁ πογέτρεψε μὲ μέχρις ἐασέροις, δυιλφδὴ ἧς 

τό σβίν (ὠμυτελείαρ, ὦ οἰκεῖον ἔρηϑν ἐργαάζεωϑαι, τῶτ᾽ ἐς! τίυυῦ “διρετίώ, ζωυτίω “ὃ 
ἡμῶν ὁ Θεὸς Εἰς ἐργασίδν ἔλατο. 

15. κχς ὡς ἐμεγαλιώθη ἃ ἐἰ ἔργα συ, Κυρμε᾿ πὐμᾷᾳ ων σοφίᾳ ἐποίησοις. 
Ἑκασον ἿὮἋ Εἰρηνθέων λογισούμϑνος ὃ ἢ πσξοφύτης, ἢ τῶ πολλζω τῷ Θεοῦ χηδὲ- 

μονίλν κατα μαϑῶν, ον μέσῳ τῆς διηγήσεως (ύμνον ὀῤέπεμεψε, ϑωυ μαιςαὶ αὶ λίδν 

ἀξιάγαςα ἡ σοφίας μεςαὶ φήσας ἢ) πότ τὸ Θεούζῳ ποιήμωτω. ὅδε γὰ ἡ τέων 
, αἰ αῦ ὄνων δυοσεξν οἱ! αθὀρομδέξω νὐκζᾳ σφόδρα “ερ"σιμκονταιτέωυ, καὶ ζο ἁ ἀκαρπα 

20 ξύλα χρείαν ἐτέραν Εἰσφέροντα,κὶ }} ϑνείων ἃ θη εἰς πολλαὶ τοῖς αὐ ϑοποις αρ-- 

μύδχο. θαυμα: 3 ως, ὦ σοφία, ὧν ἣ παντα ἐποίησῳ ὁ Κυύειος. ἐς! Χριφος 5 
Θεοΐ διιύαμις καὶ ἡ Θεού σοφία, δὼ ὡς αὐπξΟαλλασ καὶ Ὄ λίαν Ὀιπόκρυφον συνεὶς δ᾽ 

Ὥρχοντων τὸ ἡ αἰωῖνος τῦτε ἔγνωχεν. Εἰ δὲ ἔγγώσαν, Οὔ δὺ ̓ᾧ Κύρμον τῆς δόξῃς ἐ ςξ- αἰΚορ (αι: 

φειυρώστιν, καὐϑώς φησιν ὁ ΠΠαύδλος. Ἑσπληρώϑη ἡ ἢ γ τὴς κί ἰσιώς σου" 

82) Αντίὶ τῇ, πορτοδουπῶν ζὐτίω ὠψέπλησας ἀγαϑών, τῦτ' ἔς!, τὸ όγασμισδι χα) 

τῆς αϑανεώσεως. Εἴ εἰς Ν᾽ ἐν Χειφῷ, τανή ' Χίσις. Δι9 τ Ὁ ἡ γη}} “᾿ Εἰς αὖ ὑπ 

ὁ κλίνας ϑρανοὺς καταξέξηχε. παρ αὐτὶ αἰεχαίνισε; δὲ ὑδαύτων, ὅισῳ αὐτίω ἃ ἀπ᾿ 

Ὄρχὺς τ ηγατι" δὲ υδιώτων ἢ τῷ ἡβατήϊσματος θύϑνλον τί. δηλοι Γὸ ὦ ἐπόνϑμον᾽ 
"5 Αὐτὴ Ή , ἀρίλαοσω, ἡ ἢ μεγάλη. Μεγάλη “ δὴ Ἡ χάρες « ἐβασθίομα- 

30 τος, ὡς μμεγείλᾳι «ἰξκέχουσαι μυφήρλω ̓ δὐρύχωροε ' Ἄ, ὡς ὁλίω λώρθύσει ονέργειαν ̓  

πνεύματος. ἑρπετεὶ ΙΝ αὐρδρτωλοις, δ Ὁ ἐρπεν αὐςῶν ἐχίᾳ γήϊνα" ὁ οἵ νες δορὰ 
ῶ πλῆλος, Εἰκότως χαῇ ϑἰριϑμὸν λέρρνται᾿ ἢ ὅτι μόνοις τοῖς δικαίοις Ὡριϑμείοϑαν 

ωρέπει. Φησί ἱγὸ, Ἐμοὶ ἢ ἣ λίδρ ἐτίμησεν ᾧ φίλοι σου,0 ἡ Θεύς᾽ δξωριϑμήσομοι αὔ- Δ Ρλη, "ρὸ 

ὥν, ἃ ταν ἄμμον πληθιω σονται. 
95 Αὐτηή λεύλαοσο ἡ ἡ μεγάλη δ) ἐυρύχωρορ ᾿ ἐχφὲ ἑρπεταὶ, ὧν. Οἵα ἔςιν ριϑμὸς, 

27 Ζωώα μικρᾷ ἴω μιεγαιλῶν. Καὶ ἕ 979 ὃ δ Ὁ θείας κηδεμογίαρ, τουμιήειον, Ὁ τὰ 

μικρὰ θη ̓ ς μεγαλοις᾽ ̓ ἐνα{ϑμτάοϑαι, Ὁ) μιη  πϑυτελαίς αἰ’ ἐκείνων καυτόμα- 
λίσκειϑαι. χολοῆν ζω τῇ καϑ ἡμᾶς αὐ βαθαλλει ἢ δύ, ϑεύπινον βίον δ τὸ α.- 

φαϑμμητον ὺ αἰεικίμηον ὑμὼ ἀτῳ: πραγμάτων ̓ ἑρπεῦμη ̓ ἰλύος τ Ὥ λὐανρίϑ μοι, 
40 πολυειδὴ "ἡ οἱονεὶ πολυισξήσωπον ἣ' ὀὐιϑούπων πληϑιωώ, Εἰς τὸ τῆς ξεως ποικί- 

λον νου βίης τ τῆς ὄξογαγῆν. φύσις Μμ Ζ ὃ πᾶσιν ὴ αὐτὴ ὁ τὴς λνέσεως ζ4πος ὑχ ἐ- | ὶ 

τίροο᾽ πολυραδὲς 3 ὁ τος, ὃ πολυγνώμων ῳ ἡμῖν ἢ ἐχαιρδια. ὁ το Εἴδως {με ἔφασ. - Ι Ι 

χε᾿ Ὦ ασερ ἐχ ὁμοία «τοὖσωπαι αυρϑσώποιῤ,ὅτως Οὐ αἱ ϑζᾳνοιωι λύ,ϑοϑπων. πλοῖα Προμικξ.Ι- 
Οἰεγίοι, τομλ, 1. 1.111 ὃ ἐπ 

͵ 

λυ 



ἘΦ ε«.γυὴ 
4γ. 16. ἢ 
4Π|»}γ. 8,4. 

915 ΧΡΥΣΟΣΤ, ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 
5, εἶναί φαμϑν δρμπορέυόνδνα εν ζαύτῃ τῇϑαλθίοση, ζιὸ ἀἰγίας τῷ σωτῆρρς ἐρδι!όκ- 
κλησίας, ὅσοις ( οὖν κόσμιμῳ, αἰωτέρω δὲ τῷ κοσμν" καϑούττερ καὶ (χα ὁλκοίδας Ὁξ]γὰ.- 
ράν, ὅσας ὥ οὐ ὕδασι, πλίω ὑδοΐτων ὀμωτέρω αἱ ζίνιω οὖν τάξει πλιοίων ὠκκλησίαι 

γοητέω ζω τέων ἰδίᾳ νηγϑυϑρμαι ϑοίλαοσθμ, δέηρνται ῥα «ἦν. πιφεύογζᾳς, Σἰποκομίζῳσι 
δὲ, καϑαπερ Εἰς ἐτέρριν γώω να, ἢ χώραν, Τὶ ΟΜ ὑρανων βασιλείαν, ἐλπίδα, τίω ἐν ς 
Χεοις-ᾧ, ἡ εἰς ἀγιασμὸν " (δὲ πνϑήμαῦς, ὁ Εἰς Ὁ Μ᾽ ἀἰγίων πατοίδα, Ὁ εἰδοτίώ, 

πυίρϑικοι γὸ ὀγτες κτ' τὸ γεγραμμένον, ὦ χϑεπίδημοι Ἐχὴ τῆς γῆς, ὐν ἔχϑσιν ὧδὲ μέ- 

γεσοιν πόλιν ἐπείγϑνται. δὲ πσοϑς ὠκείνωυ, ἧς τεχνίτης ἢ δημιωροὸς ὁ Θεός. 
Ἐκεῖ πλοῖα 2. ϑ, πορεύεται. Χρεία αὶ αὐτὴ Μ δ, ϑφϑπτων μεγίφη. δέρα να. 

πηγικῆς γὸ τέχνης  κυξερνητικῆς Ἐχιφήμης τὸν δλλήλων κομεζ ὀῖθα τὰ εἰγδεόγτο  κῳ 
Ὁ αϑῷ ἡμῖν φυόμϑιον καρπὸν χορηλϑύεϑρ ἐτέρϑις, χαὶ διηϑιβα (ἢ Ὁ ὀκείνοις γινό.. 
μϑιον. 28 δΔιραίκων (νυ ὃνέπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ, 

Διαὶ τῷ δράκοντος ῳᾳῳ μεγάλα “ἐλεδήλωσε κήτη, ὦ τοῖς μεγαΐλοις πελάτσιν ἐμ- 

φιλοχωρ4. Ὁ 5 ἐμπαίξειν αὐτῷ, ὀῤτὶ τῷ, αὐτῇ τὴ ϑαυλθίοση. αἰβῥενικῶς γὸ αὑτέω 
ἡ ὁ Ἑύρᾳῖος ὦ ὁ Συρ»ς καλᾷ, ϑτω, φησίν, ὅ81 μεγάλη, ὅτι τὸ τὸ μυρία “ἣν ἰσϑύων ις 
" ἦδίίκειται “λύε, ὁ (ῷ μέγιξα κήτη ἀδεαῖς ὧν αντῇ νήχεται. Εἰ δὲ τισι ϑυχεῖ αὶ ὄνλη- Ἰράμνα 
“ϑρῆσται δράκοντα, χρῶ ἡ ὧν ῷ Ησαΐα τίω μώχαμραν τέο μεγαίλίω ἢ τίω ἀ:- 

γίορ ἡ τίω ἰαυφοὶν ἐλ (ὺ δράκοντα χωρῷ, ᾧὸ ἐφιν τ σχολιὸ (ὃ ὦ τῇ ϑευλοίην,(- 
ἢ. ἡμεῖς χα) αιτησο θα τίω τοιαύτίω φχρἐνοιὸν" Τὴ, ᾧ οὐδοικὶ τω Ἰὼς θυ οἰσχκονϑυ ᾧ 
Θεὸν Δἰαλεέργόνϑμον, Αξεις, φησὶ δραίκοντα οὐ ὠγκίφγῳ ; οὗ αόρδα τὸ Θεούδπλασ. 19 
θεὶς, ἐπαρθεὶς 5 κτ' τῷ δυμιυργήσαντος, Εἰς ὃ παίζεοϑαι δίδοται, οὐδὲν πάλιν ὁ 

Θεὸς σοὺς ΤἸως διελέγετο" Οὐκ ἐςιν ἐχὶ τὴς γῆς ὅμοιον αὑτῷ πεποηνϑμον ἐγκατα-. 

παίζειν, ὐπὸ ΟΜ ἀγέλων, δυλαδὰ Ὃν δικαίων. ὅτοι γὸ ὀχρὶ τίου οἰρυτέω καὶ Εἰς αἰ- 
γέλων τάξιν ὀψελϑύντες παίζασι (ἢ) δια' κακίαν ἐξ κείνης ὠκυπεσόγτα τῆς (αξεως. καὶ 
ὁ Κύρλος ἥξασίαν ἔδωκε τοῖς ἑαυ μα ϑητοὺς παν ἐπτλω ὀφεῶν καὶ σχϑρπίων καὶ ΚΧὶ πᾶ- ες 
σεὶν τίωὶ δυυύα μιν τῷ ἐξϑροῦ, δλλαχοῦ φησι" Σὺ ((μυέτοιψας ζᾳὶ κεφαλφς τῶν 
δρακίν τῶν Ἐχὶ τῷ ὑδῶτος. ἢ Εἰκότως οὐ τ! αἰδὶ τὴς ϑουλοίοσης λόγω τῦτν ἐμνη- 

μόνθυσεν,ὧτε δὰ καὶ τιὐ βίν πόυτὸς τῷ ἡμετέρου αλμυρρθ τίνος ὄντος, ὦ πϑμταχόϑεν 
ὐδεῤῥιπτιζομϑῥου κύμασιν αἰχρίοις συγκυσνδύν. Πλύζᾳ σοδὲς σὲ τορσδὸ- 
κῶσι δούγαι τίωὐ (ξ φίωι αὐ Εἰς δὔχαιοον. Παρᾷ σῷ, φησιν, Εἰς χαιοϑν 19 
ὡπόρτα τίω χείρ ομίξε). (5 ἄλογα ζητᾷ ἅ τίω ξοφίωἀἰγνοξ 5) Δ χορη- 
οὖν᾿ δέχεται ἢ ομως ζιὐτίωυ ΟΝ τῷ ποιητοῦ. 

29 Δόνος συν, ἀῤθὶ συλλέξυσι. ΣΡ “πϑρέχονος τίω αἰφϑθογίδν, στον ὅ. 

χαφον καυρπούται ζ κϑϑσφοραι. Ανοίξδντος δὲ συ τίω χεῖρρι, ῷῳᾳ σύμιπόμτα | 

στλη ϑήσεται “οησότητος. Ταὸ θκολίδν τῆς δὲῥ ἀγαϑών χορηγίας οἰ9 τύτων 4 
ἐδήλωσεν. ὥασερ γδ β θὐπετὲς Εἴσω νενθυκόζᾳς ἐκτῴαι δούλοις, ὅτω ραδιον τῳ 
Θιῷ ἀγαθῶν ἀπόμτων δωρήσα νι τίωὐ Εἰσφοροίν. Δλϑοιγάω καὶ χειρῶν αὐτί; καὶ 
τἰω Ἐχὶ τῷ ςαυρ9 ἐκζαοσιν χ6! λογίζεοδω,,αἰφ' ἧς πόῤτα ἐπλήοϑη χρησοτητος, ὅτ 
ἔς! φιλοαν,ϑοφπίας ΤΩΝ, πᾶσα αἰμὗδοτία δορὶ φαυρ9 συϊκεχώρηται. ᾿ 

30 Αποςρέναντος δὲ ὦ χυδόσωπον, ζαρσρϑησονται. Καϑαΐπερ δὲ παῖσνῃ 40 
ἐμιφορᾷρ ϑυ μηϑίας εἶν ΟὟ σῶν ἀγαθῶν οἰπολαυονΐᾳς, οἰ δἰ μδμεία ζωῦτα δωρφύμε- 
νος ᾿ ὅτως οἰποφρεφορϑῥῦ συ, ζᾳραχὸς ὥπϑόμτα καὶ δέοις ἐμνπίμστλα). 

Αντὸμολῴς ὦ πγεύμα αὐτῶν, Ὁ ὀκλείψουσι, ἡ Εἰς τ χριώ " εώυτον μων" χιεὐδ' 
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Εἰς (Ὁ ργ. Ῥάγα: οτὲ 
Σ δ βυλομλμν καὶ ὁτῆς ψυχις ᾧ τῦ σώματος ΠΥ χωρισμός, δ ὶ ὃ σῶμα φϑορᾳ, 

οὐ δα δίδοται Εἰς: χσδό,ϑνον ὀμαλύεται χοιώ. πγεύμα δὲ ογζωϑα, τίοῦ ψυγίω 

ποοϑσηχϑρόυσιν. 31 Ἐξαποζολάς Ὁ πγευμιά συ, ᾧ κι ιοϑήσονται "καὶ αἰαχφυνιᾶς 
,᾿ ὦ χσοήσωπον τῆς γῆς. 
5. Ἐγζῦϑα σαφώς ἡμῖν τίω αϑαίςα σιν «πσοϑεκήρυξε, ὁ τω δζῥὶ τὸ πόμαγία πγεῦ- 

ματος αὐαξίωσν. ὅτω δὲ ἡ Ἡλίας ὁ πόρυ τῆς χήροις ὀμέφησε τ᾽ υἱὸν, τρὶς ἐμιφυσήσας 
τω παιδουρίῳ, δζρα τὴς οὐγοικούσης πγεὺμαιτίκης χαίρμιος ἐπόμαγαγων Εἷς ζωίω. 

γ. Ἀαφυ7. κε. ὃ 

ὅτω κὴ Ἑλιοσοίος Ἵ πῆς Σωναμάτιδιος ἐξωοποίησε παίδω, ᾧ πνϑυματικῶ γγρησείμδμος δΒαφ λα, 

ἐμιφυσήματι, ᾧ τω ζωοποιῷ πγεύματί ποραγματϑυσαί ϑμος τίου ζωΐζω. ὅτω τῆς 
89 σίας δυυυώμεως ἡ ζωτίω τίου ογέργειαν δείξας, Εἰς ὑμψῳδιὰν μεταφέρει Ἐξ γλώτ- 

τὸν. 3, Ἡτωὴ δῦξα Κυρία Εἰς (ἂν αἰώγας. Αεΐ, φησι, πρῖδα πὸμ-- 
τῶν αὑτὸν ὑμψᾷαϑει δίκαιον. Εὐφφφινϑήσεται Κύθλος ὅΧῚ τοἷς ἐρηϑις ὠδρὁ, Τίω 
ἐσομϑῴδωυ “δὶ αὐ, ϑοσίπων ϑεογγωσίδν 3.9) τύτων ἰθέασισε. τῆς γὸ πδϑτέροις ἀπάτης 

᾿ς δ ϑούπων ἀπαλλαύμτων καὶ ϑέζα νϑῥων τῷ Θεοῦ τίω ἐπίγνωσιν, ἐυφρᾳίνετα Θε- 
Τῷ ὃς, αὶ πασδοσκυγούϑμος, δλλαὶ σωξομδίους ὁρῶν. 33 Ο Ἰλιςλέπων ἔπ Ἐ γέω, 

Ὁ ποιῶν αὐτίω τρέμειν ὁ αἱ ὔλόμϑμος ὁρέων, Ὁ καηγίζονται. 

᾿ Εἰκότως ζμῶτα καρλςέϑεικε, ὦ λὐενδεὲς διδϑοίσκων τῆς θείας Φύσεως. ὁ δ) ὡς δεό.- 

Αϑμος τέρπετω παοϑσκιυυόμϑμος, ΔΛλ᾽ ὡς σώζειν βυλθμϑμος, τίωὐ αἰλύϑειαν δείκφψυσι, 

καὶ κολοίζεν διωναίψϑμος, οὐκ ηγιφέρει τέων κόλασιν, χαῆτοι μόνῃ τῇ δχτφϑμεία, σείων 

80 γίω γέ, καὶ πυρϑς ὁ καπνοῦ ζῷ ὁρη πληρῶν. αὗτοῦ) ἡ οὐ τω Σινὰ ὁρει ποποίηχθ. τζω' Ἐξοδι δι, 
οἰκείαν ΝΣ ποιησοίμϑνος ζχιφαὐειὸν, τὸ ὅοςς ἄπὸμ ἔδειξε καινιζόμϑρον. 

34. Ασω τω Κυρίῳ ἐν τῇ ζωὴ μυ. ψαλῶ ῷ Θεῷ μν, ἕως αὐασάρχω. 

Καὶ ζῦτα Εἰκότως πρϑσέϑηκεν. Οὐ γϑ} ὕ6ην ον ᾧ θανάτῳ ὁ μψημονθύων αἰστω" Ἕαλμι.α, 
ς οὐδ τῳ άϑῃ τίς ὀξομολογήσο.) αὐτῷ; ὅτως οἰπεκλείαϑη πῆς μιϑφαῖς ηϑλϑένοις τῷ 
2: γυμφωδος ἡ ϑύρφι, ἤ τῆς λαμπαϑδαφορίας χαοθν Εἰς αἰγϑοφισίαν ἐλαίῳ δωυπόμησοί- 

σῶς. 35. Ηδεωϑείη αὑτοῦ Αἱ αλογή αν. Διαιλογόμ φησιν τίω ἀδεσιν. 

ὁ δ Μαλλων Θεῷ ὀζκλέγεται. ὁ Σύμμανχος τίωὐ δζμλογέω, αἱ σἰλεξιν Εἴρηκεν᾽ ὁ 
ἢ Ακύλας ὁμιλίδυ. δύχομαι δὲ, φησι, ζιυτίω μν Ἐ ὑμνγῳδίον ἡδί ζω καὶ τερπγοτά- 

᾿ πίω ὁφϑίωαι. Ἐγὼ δὲ δὐφρανϑήσομαι ἐχὶ τῳ Κυοίῳ. Τύτο γ,φη- 
30 σι, γινολϑμα, ἐγὼ τίω ἐγτθῦϑων ϑυϑυμίον καριτωσομϑι. 

36 Ἐκλείΐποιεν αἰκδοτωλοὶ πὸ τῆς γῆς ὼ αἴομοι , ὧςε μὴ ὑπάρχειν αὐτοις. 

Ὑ ϑοίον χαίλλος καὶ ῷ ἄρρητον “πλούτον,ὡς εγζῶ αὐ,ϑο»»πεία, Φύσει, διεζολθοὶν, πὸ. 

(λυ ϑεύνοῦς τῆς αὐτῆς μειωυλο γεν ἱμείρεται γνώσεως, ὁ τω ΟΜ αἰ μδοτωλών πϑρ.. 
πιλως ὠκλεῖψαι συμμοοίαν ἱκετεύει, Οὐκ αὐζᾶν" Σἧὺολέοϑαι πο Ῥᾳακαλών, νλὰ 

29 μετωθληϑίωαι δεόνϑμος, ἢ παύσοαϑαι αὐταν τὸ ξίφος αὐτιξολῶν μεταταϊξαμϑῥων 
ἡ μετα μαϑόντων ἴα )εῖα. Εἰ δὲ τις ἑτέρως ζρωώτω βάλεται νοᾷν τὰ ρήματα, ὡς ὃ τρο- 
φύτυ (ὦν: ϑυοσεξεία, συζωνγζῳς κ' ασοξαὔλλοντος “Σ,ραϊς, καὶ ὅτως ἑυρήσει τῇ δ'ποφολικὴ 
διδασκαλίᾳ “τἰωὺ πσοοφητείλν συμραίνυσαν. καὶ γὃ ὁ μαικοίθλος Παύλος ἹΚορλνθίοις ἐ- 

Μαγϑ, μι, 

"πιξέλλων φησί ᾿ Ἐὔτις αὶ φιλᾷ (ὃ Κύσιον Ἰησοιῶ, ἥτω ὀμαΐϑεικα. ἤἸβῶον Νὴ θερμός «Κορε κῇ 
“ρ αἰγαπώντων. καὶ γὺ ἀπϑμτες μδμ εἰν αἰ μδοτίαις, ὀθομίας ζωῦ στλνήρης ἡ γῆ ΤΩΝ ὃ ἐ- 

πεφανεν᾽ ὁ μονολμὴς τῷ Θεοῦ λόγϑο, ὁ γέλϑνεν δύ, ϑοφπος, ἐξέλειψαν (ὦ αοδοτωλοὶ, 
ὀκλελοίπασιν (ὦ) ὄντες εἶν αγομίαις. πὼς ἡ τίνα 'δσπον ; ἐδιχαίωσε γδὲ ὥπθμζ, ἐ.- 
“πήλλαξε χ}} πεπλημμεληνδῥων. οἴκοι ὀλίγϑι γεσλνάσιν ὦ α᾽μὡ)οτωλοὶ , πολλοὶ 

Φἰνγίοῆ. τοι, ἍΠΙΡ :... 4 



φιν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΠΙΓΡΑΦ. ἘΡΜ: 
δὺ λίλυ (Ὁ δεδιχαιωμδμοι. Εὐλόγει ἢ ὧν! μν (Ὁ Κύριον. Οἱ ζ' δὼ 

ὑμ,ῷ (ὃ Ὀσύτων αἰγαϑών χορηγὸν βυλόμδμοι, ὀκόνα α παίέτωσοιν ὧπερ Εἴρηκκ. σὺ 

δὲ, ὠψυχ, οὐδελεχῶς (Ὁ συνύμνοι δημίρονν χαὶ σωτῆρα. 

Ἅμα. ρδι. δλληλϑθία. 
3 

τ ΎΝ ἀἶσ' Μγὲ καὶ ὺ ὥτο ψαλμὸς πο ϑακελεξ, ὥ Μὲ ὁλῶν Θεύν. δολοῖ 

ὍΝᾳ δν δ ἢ “" Δ) 4 δὲνχ ̓ ἢ ,ὕλιγραφή. τὸ γὰὁ δρληλεῖα, αἰνὸπε “' Κύρμον, ἑ ἕρμης- 

ΝΥ, κ᾿ γεύεπει. αὐαμιμψήσκει δὲ μ τὸ ασοῆς (ὃν πατξιαρχας “σὲ 
(ο ΝΥ ΠΘ τῷ Θεοῦ γολμηνϑμων αὐωναέσιων, ὁδὶ δ κείνοις αὐ πσ᾽ ̓ ἐτῷ 

Α 2 αἰδαλελέντων ἀγαϑῶν τοῖς ὀκείνων κόνοις, (ἰχθνὴ τὰ χαὶ τὸ 

᾿ ΘῈ τούτων καχείνων ἡ μνήμη (ὦν' τοσύτων αγαϑών Ὀὐπολρυσενας 

Εἰς δῆλον τὴς ἡ πσδϑοόνων ρετὴς ἐρέθισαι ὦ τἴ δα γηξαι) διδαίσχει δὲ ζῇ τ ζΦωπὸὺ 
ὃ ἡ (δ νέον λαὸν ως οὖν αἰδίκως τὸν αἰχάίφασον ὠκᾷνον λαὸν τὴς οἰκείας νιδεμηίῳ ἐ ἐγυ- 

μίνωσῳν. Ὧν ἢ λαὸς Θεοῦ ἐχφημαίτιζον, ἡ πσδοφόνῶς τὴς θείας πσϑημηλείας α «- 

πέλανον, ἔρημοι δὲ ζώτης ὑφερον ἔλῥοντο πϑωτελώς, 119 .}} “σέσχείμδῥων ψαλρδμ ες 
λιδώσκα πϑρζᾳς αγ,ϑεξσενφ σοι ΚΖ αὐςὧν: ἐνερεύτησεν, ὑπως δὲ αὐχάραφοι ει ἐς ἐυ- 
ἐργεσίας ὠκέϊνοι γελυζωται" ὡς, ἀν ὁμοῦ καὶ χ᾽ τὴς κατ᾿ κείνων ὀζενρθείσης ψηφν τὸ δι- 

καίωμα κατα μαΐϑοιεν ὕπαντες, ὦ τῆς αἰ αριτίας ὁρώντες, τα ΧΙ: χείεκ, μή , τίωυ αὐτέυ 

κείνοις οβαδίζοιον ὁδὸν, δνλα τίν ἐυγεϊὸν ὀδυζοιεν. τίου Ὁ τῷ Ὁ δλληλϑῖα ἑρμάιυείαν ὦ 
τύτοις δὴ 6{) λέ οϑυσίν, νον ῷ Θεφὶ ἰαω" δ 5 ἰαω ̓Ἑθραίοι ὁ ὀνομασίαν ὧασερ φμα τῷ Θεῷ 219 

και τελιυπον ἀμερμιδευξντν. ἀναγχα!ὼς τοίγευ ἡγεῖται ΤῸ Τὶ παρόντος Μαλμοῤ. πεῖς 

δοξολογίὰν Ν᾽ Θερό πείνει ως οὖ αὐτῶ ὦ γώ απῈρ ὀΐευ δνόμϑνα, ὅτω δὴ ἡ λεγόμϑνα, φε- 
τὸς τοίνωυ ὁ παρ τυγχόμει ψαλμὸς ἿΜ ὕχιρραμμένων ὦ δλληλϑία οἶμαι ὃ ω- 
τίω ἔχεν τίωω Ὀχιγφαφεων, ἀζῳ ὦ ξέν τυγχόμειν γαραχ]ηρος τὸ ὧν ψαλ μους κ 
(ῳ αἰδὲ τίω ῳδέω. δὶ ὅλὲι ))ῈΡ μοι ϑυκοίσιν ὅτοι ὠνός ἡ ὕμνους «ὐβεέχεν Εἰς δ Θεόν 25 
ἡ Εἰκότως ( ὃ χὰ δλληλυία ἐρμέμυεύεται, αρήτε Κ; Κύεμον ) ὅτε οὐρὰ ψαλτηείον 

χρϑοϑέντερ, ὅτε δὲ ὠδὶς λεϑέντερ, 5 δλλ᾽ αὑτὸ τῷ αὐνοι δὺ υὑμάγοι τυγχόμοντες, ὶ ΤΆ τὸ 

Θεοΐ δύερτισίας Εἰς δ, ϑοθποις «ἡ δκέχοντες. 

1 Ἐξομολογείαϑε τῳ Κυείῳ, ἡ Ἰχικαλδεδε τὸ ὀγομμα ἰυτϑ,, 
Ἐν τύτῳ ζ νψαλμῷ «εταῆει τῖς αἰγίοις Ὡτοφολοις ζ πνεύμια ὼ ἃ ἄγον, ῷ ἐξ θ- 49 

νων λαῷ φόνερϑις ποιῆσαι πασας ϑαυμαιτυργίας,ὡς πεποίηται δχὶ τῆς παρυσίας 

ἀπϑὸ ὃ Κύριος. δ; ὃ ᾿ Ἐπχικαιλάοϑε, κηρύοσετε ὁ Συμμώχος ἡρμιδωυξυσε. τἴκκολό- 

ὁταὶ 5 ὁ λόχος τέω ἐυγαραφήφιον ὑμψῳδίδιν πυφλσφφέρειν, χαὶ διηγείοθεῳ (οι γαίας ἐυερ- 
“ἠσίας. 

Αἰπαείλοιτε εἰν τοῖς ἔϑνεσι ταὶ ἔργα αὐτοῦ. Δυλόν ὅ81 καὶ σαφὲς, ὡἰς ὅγη. 35 
σν Οκ ἰσδαίοις μόνον, δλλα καὶ Οἷς ἔθνεσιν ὥπασι ποραγματιυει). 

Ψ ἄσατε αὑτῷ, ἡ ψάλατε αὐταῖ" διηγήσοροϑε πόύτω τὼ ϑαυμασια δύ. 

Ασωτι ἅ κ  ζὼ γλώοσας Εἰς ὀκφώνησιν Ζ ὑμγων πἰρέλοντερ᾽ Μαίλᾳτε δὲ (ίωι- 

ὁπ μδιρδούμϑμα, ὕμνοις τε αὐτὸν ᾧ μϑιωδίαις ἀἰμείξεωϑε, κα Χ ᾧν ἀἰγνοοιζᾳς τὰ ᾿ 

ΤΡ αὐτοὶ γολνηνδρα διδαίξατε ϑιύματα. 40 
3 Ἐπαρμῴϑε ὁ ἐν τω ονόμωτι τῷ ἃ αγίῳ τυ, Ο" ̓ Ακόλας, Καωυχάῶῶι, 

εἰ τε ὕ ἐπαρνᾷοϑε, τέρμ. Παραχελόνεται ὃ δ ο ὁ λό) Μ ̓ Ὅη πλούτῳ, μὴ ἔχῃ ῥώ- 

μι, μὴ θπτὶ δυωυαφεία. μέγα, φρνᾷ᾽ δλλ᾽ οὖν τῇ τῷ Θεού γνωσει ἡ πδλμηϑείᾳ,. τἴτο 
φέδηγίνησε 



μ|ἴπ| 

ρῆω, 

ων Ζ 

Ἑἰς (ὃ ρ8. Ψάμ. 943 

γπϑρηγίνησε ἡ ὁ ϑεῖος Φσέφολος ᾿Ο καυχώμϑμος γ) 8, φηόιν, οὐ Κυρίῳ χχυχαιϑῶ. 
(ωτα καὶ ἡ σοφωτάτη Αἰνα διέξεισι" Μὴ καυχαοϑῶ ὁσοφὸς εἰν τὴ συφίᾳ ἀύου. 

Ευφροινϑήτω κοιρδία, ζυτοιώτων ᾧῷ Κύρμον. Αἰπὸ ἐϊξομολογήσεως Ὡξα- 

| υϑιμος Εἰς θυφρο(ιωΐω κατέληξεν. ΦΟχὶ "ὃ τῷ παροκόηειν, τὸ ζμ ἰδίας δξασρρόσειν 

ΠῚ αἰ μϑδτίας μοτθμοοιουζοις δζρὸ χαρπῶν «ἰγαϑών, κῦ ὦ Ποιήσοιτε καρποῖς αἰξίως τῆς με- 

τὸμοίας. τῦτο γὉ ϑαῤῥήσομϑν ὅχικαλάεϑαι ὃ ὄνομα αὑτοῦ,  τουξο θα ἿΨ ἀξ αὐτοῦ 

ϑοισμώτων, δξ ὧν ἐὐόὶ ἔγνω νϑυ ἡ ἑτέρφις ὠφελοιώτες, Εἶτα καταϊξιωθέντες τῆς 

κν Θεὸν βὐθυμίας, ἀδὲιν αὐτῳῖ αὶ ψαίλλειν δουνησύ ἄθα, λοιπὸν ζῷ τὴς ϑεία! γραφῆς 
ἐρμΖιυεύειν ἐπόῤῥητα. ζωῦτα γὸ αὐτοὶ ϑαυμαΐσια. τότε γὸ, ὡς τοσαῦτα καταρθω- 

40 χότες, οὖ ῷ ὀνόμαιτι ἀΐξὺ ἐπτρεϑησό θα. τῆς γδ Εἰς [ὁ Θεὸ ἐλπίδος ὧφ9- 
(μωη κοιρπός. 4 Ζητήσωτε() Κύθλον, καὶ κρωταιω ϑητε. 

Καὶ διδωσκων πῶς διᾷ τῦτο ποιῴν, ἐπήγαγε Ζητήσατε τὸ κατο ἐσωτπτον αὑτοῦ 
“ιἰαπὸμτὸς. Ου Ὁ» ἁπσταΐξ ἡ δὶς, δνλὰ τὐρᾷὰ “πόρτα ᾧ βίον τἰω λῥωϑεν 

᾿ἐχικουρλδν πσϑῤσήκει ζητεῖν, ὦ πω ὠφέλειὸν χαρπϑύοϑοι. ἀμαχοι ΜΝ Ὧ ζητοιώ.- 

Ἐξ τες ἔσονται ᾧ αἰὐῆντοι. Αἰτεῖτε, ὶ δο,ϑήσεται ὑμῖν᾿ ζοττε, ὃ ἐυρήσευτε΄ κρουετερὺ αὐοι- 
ήσεται ὑμῖν. πτᾶς γὺ ὁ αἰ δ λαμθόμει, ἡ ὁ ΖΜ ἐυφίσκει, ζῇ κρϑθοντι Διοιγήσεται. 
φ δ 24" ζήτησις ; τὸ (ωεγῶς ὠχφνον οὐνοῷν. ὁ » ζνδν, τὶ ΑΙ ἀνοίας ὠκῴᾷνος ἔχει 

τὸ ζιγεύίμϑμον. διεγείρει ὃ “ἢ ἐϑνωῖν «ἄν' κήρυκας Εἰς τὸ ζητῆσαι τὸν Κύριον. κρωταιοῦ.-- 
εϑαι γ)5} οὐτεῦϑεν αὐεδην,ὡς αὐ κράτος συ’ αῤχονζας οὐδεξς ασϑός τὸ ποιῷ ζᾳ πσθ9- 

20 ζξεταγμϑμα, ᾧ πᾶσιν Ἐλλησι βωρξάροις ᾿ κηρύξδυζε, ζῦ τὸ, Κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς 

ἐναήελιξομδύοις δυυναμει πολλῇ. τὸ 8 ὀζριητωτὸς ζητῴν, αὐ τέξα λται ῷ κι Μωύσεα, 

χϑάτον Φαμνεαϑαι τῷ ογιαυτοῦ ογώπιον εἰδζυ. ὥασερ Ἀ κτὶ τίω ἱφορίθν ὁ Σαμουὴλ εὖ 

τῇ τῷ εδότυοίου σκηνῇ λειταργῶν ἑώρφι τῷ Θεοῦ τὸ πσοόσωποι, ὅτως (Ὁ) πυοϑκότον. 

τες ὧν δξετάσει δογμάτων ἀεὶ αὶ πράξει ἢ Ὄιρο ἦΨ, ἐχρπϑμυτὸς ἀὐρυ ζιντῶσι τὸ ὡρό- 
ἃς σωπον, ἰδεῖν βαλομϑροι τοῦτον νοὶ χαϑαρῷ ̓ ϑατερ ἴ4] χαρρυστὴρ τὸς “ἰ ασυςαίσεως αὖ-- 

τοῦ, τοῦ Θεϑ τῷ ἀοροίτυ τυγχόμων Εἰκών. δ[9 ᾧ ὁ ὁραΐν αὑτὸν, ἐυθὺς ορᾷ “ἰ πατέρα. 
5 Μνήσϑητε τ ϑου μασίων ἀΐῷὅ ὧν ἐποίησε᾽ τὶ τέρατα αὐΐδ' χαὶ ζὰ κρίματα 

τοῦ τό ματος ἀὐδού, Μὴ πὐροίδοτε λήθη ζ ὐῤρήτες ϑαυ ματουργίας, ὡς ὁ δι. 

αούτης Εἰργαΐπατο. κρίματω γδ οὐταύθα πσρλσηγρθυσε, ζῷὶ ἐνδίκως αἰσο τῷ Θε- 

40 οὐ γελνηρϑμα ϑαυύματω. Τὴ Ν᾽ γὸ ΤΜ ον Αἰγύτῆῳ γελνημθμων ποι{ται διήγησιν τσο9-- 
διδοίσκει τὴς Αἰγυτῆϊων τιμωρίας τὸ δίχαιον. φόμα ὃ) ὁ λόγϑς ἀὐού, ὡς αἰκριξοιῷ δυίω 
νομοϑότυ ὦ “πα δύ τῷ κεκριψϑῥα γϑρήγειλε, δοκεῖ δὲ μοι ἐγταῦϑα ὧν νόμεείς λέγφν,,βδῷ 

ἐν ὑρανῷ, «ἄσ' ἐν γῆ, τοις ἐν δα λον, τὸς αἰ πρὸ γῶῦ, τὰς" αὐπο' ἐρανόν. αὶ ΛΔ δὴ 

μόνος ἐν, ϑρϑπος ἐλαρενόμον, δϑλὰ ἴᾷ ὁρώρϑμα πόῤταὶ καὶ θυ ίλονῆα, τὸ μὴ ΑὐαρΌα;- 

45 γειν τες αἰγιαλύς "τὰ θρῆ, τὸ ποπη μαι ̓ ἡ γῆ, τ ὅξαγαι ὦ πόμτα ὁμοίως τὸς οἰκαίοιφ 

δἰοικεῖται νόμοις. ὁ ζαῦτω ἀπόντα ἔλχιτάγματι γέλϑνε. 
6 Σπέρμα Αὐροιαϊμι δοῦλοι ἀδοὺ, οὶ ἸΙακαὶδ ὠκλεκτοὶ ἀὐου. 

Τοις αὐτούς ἡὶ τῦτο κακενοκαλῴ, ὡς (ὧν ὦ ἀσολόνοις, «ὧν ὃ ὅους γφημαιτίσουν- 
κ. ὀκλοζ)ύς ὃ ασοϑσογϑρέυσεν, ὡς τῖδαὶ πόύτα τὰ ἔθνη λαὸν κλυϑώζοις Θεοῦ, τῶτο 

α Ἶν ἅ. λέ, 

αϑασ. Ά, “"; 

Ματῇ γ.3. 

2 

ΨΜΕΣΙς, 
Δάντ. ἐ , 

405 ὁ ὁζᾳ ὃν Ὠχιφορουϑέων ἐδήλωσεν. Ἐπεὶ μοὶ πϑωτες ὦ ΠΣ Ἰσραήλ, ὅτοι Ἰσρρήλ᾽ Βο.θιε, 
μηδ᾽ ὅσοι απέρμᾳ Αδρᾳαὶμε, πλμτες τέκνα. καὶ γ) ὁ σωτὴρ ἔλελν᾽ Οἴδω ὅτι «σπέρμα Ἐ' τα, "7.9, 
Αὐζρᾳαμ ἐςε. ἡ πάλιν" Εἰ ασέρμα τῷ Αὐρᾳαὶμ ἡτειζαῳ ἐργα τῷ Αἵδρριαίμι ἐποιᾷτε. 

(ὦ κϑὺ γὰ ασέρικα μόνον, (Ὁ ὃ. ὺ ὁχρὶ ὅϑπων Εἰσὶ μιμηταὶ τυγχόψοντες ἐκλιεκίοὶ ὶ 
(βεγίοιξ τοπι, α. ΕΠ; 0! 

-- 

ΒΗ ω- ν᾿ ω::.: 
ὑπο ξρτα- τ σσυ--. 

.-ο, Ξὸῷὸ ο- τς - -πτασοτ ος οστρος 

ΣΙ Ξ ἘΞ ΠΕΣ - 



ΓΟΎΝ 
1σ.ς. 9. 

Μαγῦ, κ' "τ᾿ 

ἸΣΙΑΙΝ 

ψίαλμ ἔζ.ιν, 
ψλριοβ, 

Γερλβις, (ζ.. 

ρμπ βμ., 

φ14 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 
ἐοὶ ὅτες΄ ὅπερ οέχ ἔφη αἷδὲ τῇ «σπέρματος, δΛλ ὅτι δοδλρι" ὀχοίτερον ἢ νιῶ 6ἦπε 
“ες Ψ μαϑητῶν. ἡ Ν᾽ ἦσαν αἰμφότερφι ἡ δυύλοι ὡς ασέρ μαι, χαὶ ἐκλεκτοὶ ὡς ἐοί" 
κῦτο, Τύτυς ον, δώδεκα ὄξελεξωτο ὁ Ἰησῦς, ὃς ὦ ἀἰσποφθλοες ὠνόμασε καὶ Ὁ " Οὐκ ἐ- 
γε ὑμᾶς «ἂν δωδικα ἀξελεξαμέω, ὃ δὲ δΨῥ,ὠκλοίιαἷν γοήσεις δξαίρετον πὸ ηζ" 
Πολλοὶ κλητοὶ, ὀλίγϑι 3) ὠκλεκῇοί. 7 Αὐτὸς ὁ Θεὸς ἡμδ ὧν πασῃ τῇ γῃ Ὁ ς 

κρίματα αὐτν,, Ο γὰ αὐτὸς ὧν απϑϑτων Θεὸς ὶ Κύριος, ᾧ παίῖσης δεαρέζων 
τῆς οἰχϑυμνϑμήης, τ ότος ἰδκον λον πσοϑσησῤρθυσε. δ] 9 πυρϑδέταξεν αἀἰπαγίειλᾳι τὰ χρί. 

ματα τῷ φύμοτος ἀὐτο, αἰα ὦ πὸυζᾷς αὐσνοκῴοϑαι τοῖς αὖτε κρίμασι. δ͵9 Οὐκ Ὶν- 
δαίας μόνον, δλλα καὶ πλυζοι ἠξίωσε κλήσεως. αὶ " ὦλλος δέ φησιν, ὡς ἡ ἀσοόνοια ᾿ Θεῦ νι 
ἡμδμᾳ ἀπόντα κέσμον ϑαείοις κρίμασι δίοικεῖ, 8 ἘΕμνήοϑη ὅζῳ (δὴ αἰωΐνα δια.. κο 
ϑηκης αὐτί" λόγϑυ, αὶ ογετοίλᾳ» Εἰς »᾿λίας ἕνεας. 

Τὸ «λ  αρκὲς ὸ μόνιμον Ψ ποϑςτον ΑΟρφαῖκι γεδμημδμων «ἰπυναέσεων δχρὰ τύ. 

τῶν διδεύίσκει. ὀυ γὼ, ὡς τινες αἰ πυέλοίον, αὐ πρΟολικὸς ὁ λόγθο, δονν αἰληϑῆς θεῖος, 
Ὑπίαετοῦ ὁ δμ ὁλῶν Θεὸς ον τω απέρ ματι αἰντῳ θυ λογήσειν πεῖντα τὰ ἔϑνη᾽ ασέρμα 
ἢ. ἀυτϑ, ὁ δεασότης ΧΚολφὸς μ᾿ σαίρχᾳ, ὃς αἰώνιον ἔχει ὦ χραίηος ᾧ τίω βασιλείαν ὀὠὠώ. τς 
λειϑθθν. τούγο δὲ αὶ ΤΜ χιλίων βιμεών ἡ μνήμη αρήθαδοιλοῖ. αὶ )δ  ἐδὝ “ϑὐριϑμὸν ὁ λέ- 
ο»ς σηφίνει, δλλαὶ Ὁ ὀζμρκὲς καὶ αἰώνιον “δ βμεων ὃ πλῆθος αἰνίπεται, ἡ ὸ δχρὸ τίω 
σὸς μονάδω οἰχείωσιν, ὡς καὶν τῳ, ἸΧιλιάδες β),ϑἐωοιώτων. ἢ παλιν, Αἰγαϑός μοι ὁ 
γόμος τῷ φὐ ματὸς συ κι ΤΡ χιλιάδας χρυσίῳ αὶ Ὄϑχύρίου. 

9 Οὐ διέθετο τω Α(ρρκανμ᾽ ἡ τῷ δρῶν αὐτο τω Ἰσαάκ" 39 

10. Καὶ ἔφησεν αὑτὸν τῷ Ἰαχωξ Εἰς πσόϑφξαγμα, καὶ τῳ Ἰσρφὴλ Εἰς ὀζῳϑήκίω 
αἰώνιον. Τούτον τὸν ὀρχϑν ἡ ὁ ϑεασέσιος ἐμψημόνθυσε Μωύσης. Εἶπε οὕ, φησιν, 

ὁ Θεὸς ωρὶς Α(ρφαίμ᾽ ΚαΊ ἐμᾳυΐ ὠμοσα᾿ ἢ μέζω δὐλογῶν 8) λογήσω σειᾷ πλυϑύ- 
"ων πληϑωυνώ Ὁ ασέρμψᾳ συ, ὡς τὰ ὠςρα τῷ υἰφανοῦ" ᾧ, εγθυλθγηϑησονται ον τῷ 

! ᾿ ν» .  .,͵». ᾿λ  [!Ψ . ΝᾺ “5 ᾽ Ι! 
αυέρματ σα πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. . τούτῳ τω ὅρκῳ ἢ τὸν Ἰσααὶκ ὀϑαμιεμφήσκει, 25 ἵρ, τίγεῇ 
βεθαμοῖ ὃ ἡ δὸς τὸ ἸΙακωο ς ((ιωϑήχαι. ὦ μϑύτοι ᾧ πληρϑὶ ζω, δζὸ Κ᾿ Μωῦ- ὅκα 

σίως ὥν' ἐκείνων ὠκηόνας τῆς Αἰγυω]ίων ἐλθυϑερωσας δουλείας, ζω δὲ Ἰησῷ Ὁ Ναυ- 

ἢ τί ἐπηήελμϑμίων γώ δἰποδοις, ὃ δὲ τέλος τῆς ἐπαγίελίας ὅζᾳ τοὐ διασότε συμ- 
περοίγας Χροιςού. 11 Λέγων, σοι δώσω τίω γἀῦ Χλρνααν, οοίνισμα χληρϑηθα 

μίας ὑμδμ. Σ χοίνισμια τίου τῆς γὴς ὀκάλεσε δεασοτείαν᾽ τῶν κεκίημϑῥων γῈ} 39 
ἴδιον, μέτρῳ τίω γὼ αἰ πουδαλλεν. ῖ΄ν Ἐν τῳ τῇ αὐῶν Ὡριϑμῴβρᾳ- 

χεῖς, ὀλιηϑφοις, ὁ παρφίκοις ἐν αὐτῇ. Ταῦτα δέ, φησιν, αὐανέο Οἷς πατρά- 

σιν ὀλίχϑις ὅσι ἢ σφόδρα, θὐαριϑ μήτοις. δοιλοῖ δὲ ὀζῥ τότα "δ αὐαυοφόρϑμου τίω 
διώαμιν, οτὶ αὶ "οἷς ὅτως ὀλίγοις ζοσοιύτης γῆς δεασοτείαν τρἼδαο δι ἡδιυυύαη» ἐπηγίεί. Ὁ 
στο γᾺ ζοῖς αἰμφὶ τὸν Αὐρααΐμ, ὀῤτὶ «ϑρτῷ ὀλίγους ἀΐζυς εἰ “πληϑιω ϑήστοϑαι 5 
ὡς τὸ ὠςρα ζο ὠρρνού, χαὶ ὡς τίω ἄμμον τίου χρῖδαὶ Ὁ χεῖλος τὴς ϑαλαίοσης, ᾧ ὦ»- 
βυλογήσειν ἐν ἀύζ!ς παγτα τὰ ἔθνη" δύτὶ ὃ Ὀδτοτε παρϑικεῖν εἰν γῇ Χλνααὺ,δεαυδίᾷς 

«υ(ῶν χαᾳταςῆσαι τῆς γῆς "ἃ δὴ ἡ γέγϑνεν ἄμφω Ὧοις δξ αὐτῶν, οἵτινες Ε-ἰς πλιῦθος ὠμ- 

μου δίκζω ἐπέδωχαν. δ" 5 τῷὸ απέρ μυατος ἀδρύ, ἐνῷ θυλογήϑη ἔϑγη, ᾧ ζυταγὸ 

“ονεν ὡς (αὶ ἀςρα τῷ ὑξανοδ τῳ πλυθή. τύτοις γὸ λέλεκζιαι, Ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωςῇ- 49 
ρές ον κόσμῳ, λόγον ζωῆς ἐπέχοντες. 12 Καὶ διηλϑὸν δξ ἔϑγυς Εἰς ἔθνος, ἡ ὧκ 
βασιλείας Εἰς λαὸν ἕτερον. ᾿Παρϑικοιοῦτες Ν᾽ ὡ πατοκαρχαὶ δϑιετέλεσοιν,καὶ 

συν ἐφ᾽ ἐνὸς ἱδρυρϑβοι τύπου, δλλαὶ γι Δ ὡδεριὼ ἢ (αὶ σκηναῖς δ λαρδ μεταφέρ9!» 
πε. 



γι θὲ 

Εἰς Ὁ ρλυψάμμ. 9545 
-'. βασιλείαν Ἧ τίω οὐ Αἱ γύπ]ῳ λέγ, δὅξη ἧς {9 (αντες, εἰς τὸ ΤΟΥ λαὺν Χαυλναίων κρ.- 

τίτηφαν. 14. Διὸ ὁ Οζο ἀφηχεν ὀῤιϑεφποι αἰδικῆσαι αὑτοις. 

Κρειῆῖως Ν᾽ αὐεβυ Μ' ἀδικεῖν πειρκαϑώντων ἀπέφηνε. 
Καὶ ἤλεγξεν ν αὐνδὰ βασιλείς᾽ 15 Μη ἀπήεῶς “Μ᾽ χριφῶν μι, ὺ 

ς οὖ τοῖς αυροφήταις μϑ μή ᾽ πονηρεύξαϑε. Ταῦτα τῇ τῆς Τὴν δΖ αὐνἷἍ Ὀἰπυξολῆς διγφίας αἰ.-- 

πολογία, δτί μυνδὲ ζι ἐκ πσθϑηλόνων ἐυεργεσίας ᾽ ̓Ἰδέάθησειν, πε ων ων ἐϑνων ὠ- 

φέλει. (ὦ “ες τάτορες δὲ συ αὑδ, Φησιν, ὀλιγϑφοὶ ἡ ζὰ οἰΚ9ὶ ὄντες, τισαιύτης ὅσης 

ἀμιξίας ὅτε ἡ ῥ᾽ χραᾳτοιούτων, ὠμότητος, ἀσφαλᾷς ἐποιοιὼ"» Θεοῦ πσερνοίᾳ, ζώ 
“"ταξάσεις. μετῆλθε γ5ρ6 υϑὲ Αζρκαμ Ἀπὸ Χο) δοίων Εἰς Χαναλρ, δἰπὸ ἢ Πα-. 

1το λαιείνης Εἰς Αἰγαῖον, κακεῖλεν Εἰς Τέ ἔρᾳρᾳρι, ἔνθα, ματ' αὐτὸν κατῴκησεν ῥα: 

Ἰακώο ὃ 68 μετῆλθεν δσὸ Παλαιείνης εὶς Αἴγυτῆον. γράφει: ὃ ᾿ Μωύσγς, πτῶς ἐτάίσεις ὑ- 

πέρ αὐδδο ὁ Θεὸς βασιλῴρ, Οὔκ αἰφῆκεν αὐδοις αἰδικείαϑαι. ὅτω (ὃ Φαραὼ ἢ ἡτασεν ἐ- 
τοισμοῖς μαγαίλοις ὦ φοζερφις χὐϑὲ Σαῤῥας τῆς γειυαρως Αὔρᾳαιμι. ὅτω νὐκτῶρ (ὃ 

Αὐιμέλεχ ὀϊεδειμιαίτωσεν, Εἰρηκως" Ιδὺυ σὺ εἰ ποϑνήσκεις φὐὸὶ Σαῤρας τῆς γίωαι--: 

15 κὸς Αὔφρρα μι, αὖ τὴ διέ 591 (ἰωῳκηκῖα αὐδνί. ὅτω (γ) Ἰστιαὶκ αὐδέσιμων τοῖς 'ς τίκυικα δ 

“πα τίου ΠΠαλαιείνζω αἰστεφίωεν. ὕτω φονώντι τῶ ̓Λαζων ἡ ἠπείλησεν" θϑ. ὃ, ἔφη, 

μὴ λθλήσῃης σκληροὶ μΦ πο πορδὺς μα ἰαχκωθ. χολτοις Ἀ “αξϑσαιγϑρεύει, ἐν ὡς ἐ- 

λαίῳ κεξολσμόνς, ΔΛ ὡς ὠκλεκτοὺς Ἄλνομῦροις. τοῦ Φυτίων ὃ ὁ Θεὸς Ὁ ΤΑ(: τας 

ἀμ παεησνθρόυσεν.. Απόδὸς Ὁ», φησι, τίω γειυαίχα τῶ! ἀὐδρὶ, ὁΤΙ πρόλφντης ὕ41, καὶ ᾿ 

240 παϑϑσεύξεται αὐξὶ δῷ κ) σφ ϑήσν. ἡ ἰχοιφύς φησιν ως δ τῷ πνεύμφτος ἀν λάτο- 

Ὅς ἀόρατον. ὁτί Ν᾽ αὐτο (ὦ ὁ λαλησας αὐζις ἐ ἐδήλωσε λέγων ̓ ἢ Αὔρᾳαμι Ο πατὴρ 

ὑμδβ ἡ ἠγαλλιάσατο, ἥα ἤλῃ τίω ἡ ἡμέραν τίω ἐμά" ὁ Εἶδε, ὁ ἐγρρη." πῦτε διὲ ξ ἶριν; 
ὅτε αὐαδλένψας τοῖς ὀφδαιλμμοῖς εἶδεν Ἐχιτώτα αὐτῶΐτ' Τ' Θεὸν πτθϑς τὴ ἢ δρυὶ τῇ Μαμ- 

(ρλ᾿ ζιυΐκᾳ ΕἾπω ἡ γξαφν, ΩΦ.8η ὁ Θεὸς ῷ Αἵξρααίμι. 

8ς 16 Καὶ ὁκάλεσε λιμὸν ἐχὶ τίω γάυ. Η«ἰὗντία τίιὐ παιδείαν ἐφέλκε)᾽ κἡ ἡ 
δὲ παιδεία. τὸν ϑνοιώδη βίον ἐλέγχει" ὁδὲ ἔλεγχος τίωυ ποῦ βίου μεταζολίω φῸν- 

μιατευε.). ἢ τ' τοίνεω λιμὸν ἐπήγατε δα 1 τ " αὐδανο͵ ὑὸν βίον ὦ πίωικαυτα αν, ϑεϑίπων᾽ 

δ ὁ ὁμὼς ἡ ὅυτώ τῶν οἰκείων ϑερᾳ πόγτων ἐπεμδινθν,ὁ οἢ Θεὸς οἰκονομικῶς ἐποίησε τὸν 

λιμών ἵνα, δ αὑτὸν χατελϑόντες καὶ ἡ αὐξηϑέντες τίω) γώ πολαζωσι τὴς ἐπαπελίας. 

4. [Παΐςήραγμα αὐτὰ (ωέτουψων. Αὐτί ἢ, ποῦ οἰ «ϑρέψαι δυωα 
απὸρίσοι, πεποίηκεν, υ μόνον σῖτον, δλλα, καὶ κριϑοὺς ὸ θασόλα, ἡ ἀλλα, δὲ ὧν χμζααι 
αὐ ϑοφποι. γούη ἢ) κουτ᾽ ὀργά Θεοῦ ἐν χαιρῷ λιμϑ Εἴωϑε συμξαίνειν, ὦ μή φηρίϑε-. 
«9α; τὸς αἱ, ϑοόποις ἐοϑίονζς. 

17 Απέσειλο ἐμιασ; 9αδεν αὐτῶν οὐ ϑεστον' Εἰς δοῦλον ἐωραῖνι Ἰωσηφ. 

43 Αἰμφύπρᾳ Ὁ ̓Ὀυτὼ ἐδήλωσε, Ὁ τῶν ἐν ἀδυλφώς τίω μερθηφίλν,, ἡ τίου "ἀὐζυ 

σοφίαν. τῇ ἢ )Ὲ ὀκείνων Εἰς δέον ἐγούσοτι ποιπξίᾳ. ὐγὸ αὐτὸς ἐκείνας μὐάγκασι, 
ἐἰπεβεπολῆσοι τὸν ἀδελφὸν, διλλαὶ τῇ ἢ κακοηϑεία, ἐζ ἅ ὠκείνων εἰὐγδέδωκεν, αὐτὸς ὃ Εἰς 
δέον ζωτη χξησείλδμος, βασιλέα τὸν δούλον αἀὐπόφηνε, ὁ ὃ τῷ" νει τίω Εἰς Αἱ: ἵγνπ- 

τον Ἀοἰϑοδὸν ἐωρυτόμϑυσεν. ἔδει 75} ὧν λαὸν Θεού μέλλονζα χριασήζεν, αὐδεφα- 

4ονής “)νέοϑαι καὶ Ὁ αἰβεολέπῆους δὲ ἫΜἭ) Ρ αὐτῶν γνομδῥων ϑαυ μάτων. ἢ ἊΣ Εἰς ἀὐρυ 

γνορϑέη κηδεμονία ᾧ τούτων Θεὸν αϑεκήρυῆε,κν υ «ὧν ἀχούονζᾳς τῳ φωτὶ τῆς ϑεογνω- 

σίας κατέλφριπεν. 18 Ἑτωπείνωσαν ἐν πέδους τοὺς πέδας ὑτῦ" σίδνον 

δίηλϑον ἡ ψυχὴ αὐτι, Μεπὲγὸ τίω τὴς μοιγρίας συκοφανηίλυ, ὃ δισμωτή- 

ὦ 
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Ἐξιδαιβ᾿ 

916 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ: 
Θλον φκησε, ν᾽ πὐραυτίκα ὡς Εἰκὸς «ὐθεέϑηχαν αὐτῶ ᾧ ἐκ σιδήρφυ δισμά. ὅτω ἣν ὃ 

Σύμμαχος ἀρηχεν " εἰς σίδηρον ἐλθενὺ ἀυχι αἰὐτε, λυ τὶ ὅ, μάχθα σφαγῆς ὠκοδυώᾳ- 

σεν᾽ ἡ Ὁ φεῤῥὸν ἦν πειρασμων ᾧ Ὁ ἰοιυρϑν πσοϑσηχϑρέυσε σίδηρον᾽ ὅπερ δζρα δ᾿ ασο. 
μόνης ὁ ἰΪωσηῷ διέξαμε, ὶ παροδὸς αὐτῳ (αὶ λυπηροὲ δχρὲ μακροϑυμίὸν ἐγίνεν». 

Μέῴαρα τῷ ἐλϑεῖν (ὃ) λθγον αἰντω" Ὁ λόγεον Κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν. Ν 
Ταῦτα ὃ αὑπσέιδνεν ἀπόντα, γ,ουσῦ ϑίκζεν δυκιμιαζόμϑμος, ἐχ ἠα ὃ ἀκίξϑ. 

λον τῆς τοῦ [ωσίφ Ὥηρετὴς ὁ τῶν ὁλῶν μαΐϑη Θεός, ὁ γινώσκων τὰ πλύτα τρὶν“ϑμέσι- 
ὡς αὐτῶν δλλ ἵνα τοῖς ὁρ,ϑόφποις τίου ὠκείνα Φιλοσοφίλν ᾧ Φρχέτυπον αἰληϑείας 

πρθ99 καὶ μι ὀυπω νόμος δυϑεὶς ὑπῆρχον ἐγίραφος, δι᾽ ἑκαίφ'ῳ λογοκῷ λόγιον παιτὴ 
δ9ὶ Θεοῦ ὁ φυσικὸς νόμος, δὲ ὃν ὦ λογικϑὶ λεγῤιθβα. Φ 3, μέλρα τϑ ἐλϑεῖν (Ὁ λόγϑν αὖ-- ιὰ 

τῷ, (Ὁ λόχον αὐτοί φησιν, ὃν ἘχῚ τοῖς ὁρφίμασιν ἰδὼν ὄξῴπε τω πατοὶ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ὦ 
«ἰδὲ τε ἢ δραγμάτων αὶ τὶ ἀέρων. μέρ "ὃ δξέξζη ζωῦτα, τοῖς κακοῖς ἐγυμγαίζετο. 

19 Αἰπέφειλεβασιλβϑὺς ἡ ἔλυσεν αὐτίν᾽ αὐχων λαοί, ᾧ ἀφῆκεν αὐτόν. 

20 Κατέζησεν αὐτὸν κύρμον τῷ οἴκου στα, ἢ οὐῤχοντα πάσης τῆς κἸήσεως αἰστε, 
Καὶ τίω τὺ τῆς οἰχϑνομίας ὠφέλειδν δεικψις ἐπήγατι" ι: 

χιὶ ἸΤούπαιϑδοῦσαι τοις αὐχονζῳς «αὐτῷ ὡς ἑαυτὸν" ὦ τὸς ωρεσξυτέρως εἰντυῖσο. 

φίσαι. Χρυσῦ δίκδι πυρωϑεὶς(κτ' ὦ Δοκίμιασόν με, Κύρλε, ὦ πείρασον μι) τᾷ 
Θεού ασεἐς νοιῶ αἰγαοεντος τί φαραὼ λύεται τε ἢ αὐῤχειοχ ὁ τυχωῶν δι φαίνεται τῷ 
ᾧαρχκω λογισμός. τί γᾺ» ὁκώλυεν αὐτὸν μαϑόύντα τὰ αἷδὲ τῷ λιμοῦ, τεῦτον νμϑὺ ὠπι- 
λόσαι, τὰ διὲ αἰθὲ τὸν σίηον δϑικῆσοῳ μ(τ Ἢ ἰδίων ῆοχώντῶν ν᾿ δια, ἐυ τοσῦτον τῆς ἄχαρο 18 
πῶνἐφρϑντισε φυλοικῆς, ἐσον τῆς ψυχικῆς ὠφελείας τῶν ὑτο" αἷντῷ σωϑέωώαι μϑιηόν 
τῶν Ὥρθντων τ χαὶ ὡρεσξυτέρων ὐδο, ἡ ἰ τ᾽ ἀὐού σοφιοϑίμα, δὲ ὧν ἔδει βελτίυς 

τοὺς αἰ απ χθος δ μέαϑαι. Ὠτίσημος γδ) δζρὸ τῆς τῶν ὀνείρων ἐρμώφσεἰας ῷ βασιλᾷγε- 
νόνϑιος ᾧ τέωυ ἐξουσίαν λαλῶν, Εἰς ϑεογνωσίδν ἐποδάπι τοὺς ἀλλοῦς, ὁυ λόγοις μόγον 
χϑώρμϑρος, δλα καὶ τοῖς ἐρχϑις Εἰς τίω αὐτίω βυσεξζειὸν ἐφελκόμϑρος. 2 

2.) Καὶ Εἰσῆλϑον ἱσραὴλ Εἰς Αἰγυπῆον, καὶ Ἰαχως χϑρῴκησεν ἐν γὴ Χαϊμι; 
Υἱοὶ Ναΐε Σημ, Χαμ, Ια'φεϑ. τῷ δὲ Χαμ παῖς Χὀναθμ᾽ τυτε δὲ Μεσ- 

δοὶμ , ὃς ἑρμώιυύνεται Αἰγυνῦος , ὐἶφ᾽ ὧυ καὶ ἡ χώρρι. ὅτε τοίγεωυ Εἰσῆλθεν [α- 

χὼς Εἰς Αἰγυτῆον, Εἰκὸς ζω τὸν Χαὶμ παάπαον ὄντα, τοῦ Μεσραὶμ ἐν Αἰγϑῳ 

κατοικῆσαι, τῷ Χαναδλιὺ Ἐχὶ τῆς κα λουμϑμης Πα λαίσπης οἰκθεώτος. ὅζρὰ διὲ τῷ ἴσο γ6 
ὁληλ ἢ Ιακω ἾΕ ἐσιλϑεν Εἰς Αἰγυπῆον, ὁ οἱ τότο παῖδες δηιλφιῶται. Ἐν ἐζδυμήκ». "πὶ 
τα δι ψυχαῖς κατέζη Ἰσραήλ Εἰς Αἰῤυτῆον, εἰπενὴ γραφή. ὀΐξεδῦθη δὲ ὁ ἑτέρως 
αὕτη, φησιν, καὶ τσοόφασις ἔμεν τω] πατοιυρχῃ τῆς Εἰς Αἰγυπῆον ὀχδυημίας. γ»ἀὼ 

ἢ Χαμ, τίω Αἰγυπῆον ὀνομάζει, Τὴ), ὁ Μεσροὶμι ἰὸς τῷ Χαὶκι ἐλμεν δούτερρε. 
Χαμ 5, φησιν, ἐγύρισε (ὃ ὸς πυδοτότοκον, ᾧ Μεσραὶμε τὸν ἀδελφὸν αἰντό. Χῦς 4 
ὃ τί Αἰϑιοστίδῳ ἡ ϑεία χαλᾷ γραφή, Μεσροὶ ὃ τίωὐ Αἰγυπῆον. Ἰακως 5 αὶ ἱσρᾳὴλ 
ν᾿» ] λ.λ, Ι " 2 Ν ἡ Ἔ ιν» Ι 
αὐτο ὀνομάζει. ὦ « οἡ ἐκ Μ᾽ πατέρων ἐλοίχεν ὄγομίϑι, Ὁ ἢ ὁ Θεὸς αὐτῷ τέϑεικε, 

“νομδύίω αὑτῷ ϑεἴαν ̓ ζχιφαύειον δ τῆς πσοϑσνλϑοίας δηλαδν ἐμνγήοϑυη γδ Θεὸς 
τῆς πρρὸς τὸν Αὐρφκαὶμ ἐπαιελίας. ὅτε γὺ ΕἾ πεν Α(ρφκαὶμ, Πωύς ἔςαι τού»; ἐπήγαν- 
γε᾽ γνωσκων γνώση, ὅτ! ξβοικον ἔςαι ὦ ατέρ μα σῳ ὧν ὙΠ Οὐκ ἰδία, κα δουλώσυσιν αν 4ὃ 

τοὶ καχώσυσιν ἔτη τετρακόσια. 
23 Καὶ ἤυξησε τὸν λαὸ ἀὐτ σφόδρα, ᾧ ὀκφαταίωσεν αὐτὶ χἱπαῤβ εἶν ἐϑροις 

εἰντα, Τούρ καὶ τῆς ἐξόδου ἡ ἱφοθλα διδοίσκει, ὅσῳ »)}, φησιν,ὐκώκοιου “τῷ 



τς Εἰς φδρδιψάμ, 95) 
ὼ Αἰγύηηιοι, ποσύτῳ πλείους ἐγίνονη», χαὶ ἐπλήθεοεν ἀὐδους καὶ γῆ. δεήωυσι ποιγαρϑιρ, 

ὅτι αὶ Φύσιος ζω καὶ Ἰχίδοσις, δυυ.αἱ τῆς ἐπαήελίας ἀὐυτύ, ὅτε δ ὀλιγωτέρφες ἔδει πμέονς, Η 

“ποῦν ἐρχϑδιωκ]ων ἐλαύνομϑροις, δῇ) παίδων Εἰς “᾽ ποταμὸν βιπήομϑμων, τῆς φυ- " 

στως ἐπηρεαζομδμης, τότε μάλλον ἐπέδοσαν ὅτως, ὡς ὦ σφόδρα μέοϑαι φοζερφεῤ ͵ 
5. σοῖς οὐγοικοῦσιν᾽ ὧςε τὸν Φαραὼ λέγνην,ος σῴο ἥδει Ἰωσήφ" 1δοὺ γιῶῶ πολυπληϑε ὦ Βέορδια,θ.. ΜΒ 

ἔϑνος, ἰοώει ΧΡ ἡμᾶς. Οὔκ δὰ ὃ) αὐξηθέντες ἐκρᾳταιὦ ϑησοιν, ΕἾ μὴ τῆς [ωσὴφ ἐ- " 

τυχὸν ἀσοϑςασίας ἢ τὴς τῷ Φαραὼ δυξιωσεως. 24. Μετέτρεψε τίω καρδὶδω 
ὦ, τῷ μισῆσαι τὸν λοιὸν αἰτεῖ τῷ δολιούαϊϑαι εἰν τοῖς δούλοις ἰτν', 

᾿ Ἐπειδὴ ἐν τοῦ τιμἄοϑεο χοροὶ Αἰγυ]ίων ἀδριᾷ, Εἰς τίω ὁμοίλν Εἰδωλο. 
10 λρτρείὸν δξέξησαν, τότε γϑῤὶν χϑδεσκευασε μεισῆσοι αὐτῶς, ᾧ α βωρέα δι ἔργων ἱ ῖ 

Ἐχιϑεῖναι "ἵνα χακωϑθέντες καιτα φύγωσιν τσδϑς Τ' Θεὸν, βρη χῶφαν πληρω ϑίωδ Ἷ 

ζσοϑς Ὁ Αὔρᾳαιι ἐπαγίελία, ὡς Ν᾽ τὸν Ἰωσὴφ πειρφίσοις ἐδόξασεν, ἀξιογ ὀφϑέντα δχρὼ 
τῆς πείσοις᾽ ὅτω γιωῦ τὸν Ἀριόν. πειρφιαϑέντες "ὃ ἐφέναϊξων αὶ ὠκέκραϊξον “οϑς" Θε- 
ὃν αὐνγὍΖἍ, 89 νύν Εἰς μῆσος μετεςραφη τοῖς Αἰγυποήίοις ἡ πσοὶς αὐτοὺς τιμή. εἰν αϑέσει 

15...» ιμόνϑροι νὰ τιμιῇ γὴν» Αἰγυκ]οις ἐπελοίϑοντο οὐ πατφῴου Θεού αὶ τὴς αὐτὴὃὦ Εἰ- Ι 
δωλολάτροίας γεγϑιασι χοιγωνοὶ, ὡς φησιν Ἰησῦς ὁ Ὁ Ναυη, Καὶ νόν φοζηϑητε, λέγων, τὸν ἴωσι κδ' “δι, 

Κύριον κὴ λφτοϑύσοωτε «τῷ ω ϑυϑύτητι διχαιοσύγης, κα) αἰϑιέλεος τὰς ϑεες τὸς ἀλ- | 

δοτοίος, οἷς ἐλοίτειυᾧ οἱ πατερεςυμϑ ᾧ πέραν ὅ'ποταμού ὶ ἐν Αἰγύτῆῳ. μετέ- 4} 
πεα ὃ Ὁ Αἰγυτῆΐων Ὁ καρϑίλυ,( βιασοίμϑμος, δλλαὶ ᾧ αὑτιξεσίῳ κοὐ δαχωρὼν ἐδὸ.- ΗΠ 

30 λιθύσαντο ἢ ποτέ (αὶ τὰς μαίωις ἔχιταάξαντες αἰελῷ τῶν Εξραίων ζὰ ἀῤῥενα, ποτὲ ἢ | 
ᾧ ποταμῷ ζιῦται “ὐραπέμψαι κελϑύσαντες. δλλ᾿ ὅμως ᾧ ἕτω ὦ ἧψος διέφυγε τῷ ' 
θανατυ ῷ 7 χϑμήματα, 

25 Ἐξαπέςειλε Μωῦσιν ([) διῦλον αἰτεῖ, Αἀρὼν ὃ δξβέξατο ἑαυτῷ. 
26 Εϑετ οὖ ἀὐζις «δ λόορυς ΔΜ σημείων ἐστε, ἡ ΟΜ τεροίτων εἰντο οὖν ὙΣ Χαμ. 

452 Τῆς ἱφοοίας τὰ καίολα, Ἰίϑησι διηγήματα. ((εντεμιϑν )ῈΡ Φησιν, ὡς ἱχκαγως αὐςῶν ᾿ 
παϑὸς πίω ἀξίϑν “ιμωρησαμϑμος, πτέμιπτει τότες δὲ ὧν ἐποίησε τεροίτων ὧν (ς Αἰ- ᾿ 
γυτ]ϊος κολάζων, ασϑϑς τίω ἰδίὰν ὃ »νώσιν (ἦν: Ἑ(ραίους πουδυύωνγ. “δ σημείων ὃ 

(δα τίας τοῖς ἀμφὶ Μωύσέα μόνοις ἐϊξέφφηνε, λογικζω κοιτίληψιν ὡς λογικοῖς μόνοις 
ὥσι δυιλωσοιε, ὡς Εἰδέναι δὶ δι αἰτία» ποτὶ ἅ (ὕδατα Αἰγυγήϊων μετέζαλε,πο- 

20 χἕ ἢ) τὸ και 9 ἑκα φον, ἡ [στ κτ' τίωδε τίω ζᾳξιν ἐγίνετο, ἡ ζχῶτα ἄγων Εἰκόνες ἢ 

σύμζολαᾳ. "ηῆ: ΝΣ μὴ πόρτες οἷοί τέ Εἰσιν ὅξ ἑαυ δὴ) δὲ ἑαυτῶν «ὐαηγωρῷ Ἴ βλα-- ᾿ 

(ρων, τοῖς ἅτως αἰαϑενέσιῃ ἰπεςελλει (Θεὸς (ἄν: διναιϑμοις, ὁδηρρις ᾧ ἡγε μόγας τὴς , 

ὁδού της Ὀχὶ (αὶ ἀγαϑεὶ φερούσης. Εἰσὶ ἢ ὅτοι" ὁ Θεούδγόμος, Μωύσῃς, ᾧ ὁ Ὄρχιε- 
οατικὸς λθ199, ἃ συμμιξολον Ααρων. ᾧ ὠκεῖνοι (ὦ τιωγλώῃον ὀκίνοιω, ἣ τὸ φόμα ἐ- 

35 δανειζον τῳ Θεῷ ἡ ζὰ βήματα δξέξαλλον᾽ ἡ δὲ διυύα μας γϑὐ ἀρ πᾶσαι ἐπέμιπετο, 

27 Ἐξαπέςειλε σχϑτος καὶ ἐσχόταστ᾽ δ[9τι “ϑεπίκρλνὸν τοὺς λϑχϑὲς ἀν ό, 

Καὶ οὐκ ὀῤτπον ()ϑαυμάσιοι ϑεροίποντες τοῖς γείοις τσοϑφύγμασιν, δνλὰ ἊΝ 
χελθυόνϑνα, ἔδρων, τυ τέω μακροτάτέωυ ὠδοῖς ἢ πορήμερον ἐπήγαχϑν νὐκία, μᾶλλον δὲ 
γυκῶος ζοφωδέςερον σχϑτος. ἡ ὥ Ν᾽ νυξ, καὶ ἀἰσέλζωος ἡ, τῇ αἰτ'λῃ ζν] ἀέρων χἕα 

40 δ ινυ.}" ὀχέῖνο 3 τὸ σχϑτος ψηλαφητὸν ἡ τία χαλεῖ γραφή. ὁγὸ τῷ λαοῦ χηδειϑν 

Θερο, ̓  δὰ μεγάλ ὧν τινων τοῖς Αιγυτήϊΐως ὠκόλαζον ( υ ΡΝ ἠπόρει ἡ πϑρμτοδυύναμος 

χεὶρ α᾽, ϑρθλν ἀΐζῖς ὀργά Ἐχιπέμυψαι, λέονζᾳις, ἀρκζους, λιμών, ἡ λοιμὸν, ̓  9εύατον ) 

δλλα δὶ ὧν Εἶπο, ἐϊιιιφρῶτο, κὶ ἐδουὶ ἠρέμα καλάΐν Εἰς μετθμοιθν. ἡ δ μεγήη τὰ 
2.9.0 
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958 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΊΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 
λαοῦ κοίκωσις δἰ πλοῦ Ὄ “ληϑκίας απλωΐς" ̓ σ δὲ τῷ τὐρατοέπεν Ὡὶ σέζας 

Εἰδώλων. δίθχν ̓βεαχὺ τις Εἰς τίω πλαγίων ὁδηγϑιώτας ὀκόλαζον, Εἰς Ἐχίγνω. 

σιν "ὃ τότας ἀγων τῷ πότων δεασύτυ, δὲ ὧν ἡ κῆίσις ὀἰξυπηρετᾷτο ταῖς μάςίξι. ἀήρ 

ΑΚ Εἰς σχότος, τὸ δὲ ὑδὼρ Εἰς αἷμα, Εἰς δὲ βαπράγοις ἡ ἡ γὴ, τὸ ὃ πῦρ ὐ δαδυξωρύ.. 
πεφέρετο ἕω ὑετοὶ . χαλάζῃ. τὸ ὃ σχϑτος, φησὶν, ὀζαποςαλὼ ὧκ Θεούῃ' ̓γρεπί- 9 

χανε τος λόρνες ἀρ δὶ, αὑσσήκουσε πϑϑύμως, Κι δ μόνης ὑφαπλωλὸ ὃ ̓Αὐγύπ- 

τύ. λέγει γϑιὦ ἡ γραφὴ τοῖς ὑοῖς ] σρκήλ φώς ω. ΕἾ. Κὰ ἐὠχν Δ ϑωτὸς τῷ κόσμου, 

πος Ἐχὶ τρεῖς ἡμέρας αὐτὸ ἡ νύκζας μενδμηκέναι φησί, τὶ ̓ὼ δ, Ὄ  δίθείζον ἡ ἡμέρας ὸ 
νυκᾷς, μιῶς μόγηφ᾽ ὅσης Ὠχιτεταμϑρὴς νυκ]ὸς ; ῥα γὰβ μή τίς λέγη, τὶ ἔχλειψος τὸ τὸ 

συμξαν ἐὦ, μηδ᾿ ὁ τί δρόμος Φύσεως, τέωυ αὐτίω χώραν οἰκϑιῶτες ἙΟρφίοι της Οὐκ τ. 

ἠοϑόντο τὴς πληγῆς᾽ ὑπερῷ ὁ ΧΙ αὶ ἄλλων (ἰωέδαμε πληγῶν. 
23 Μετέτρεψε ταὶ ὕδωτα αὐ εἰς αἶμα, Ὁ ὁ ὠπεκ)εινε τοὺς ̓ ϑύας. αὐ. 

ου Ν᾽ τίω οιαν ΔΜ ὑδεώτων μόνξιυ, δλλα χαὶ αὖτίωυ μφτέθθηα τὴς γεύσεως τωΐ 
ποιότητα, ὥς ὥπαντα Δ... Φλειρζεαι ΜΙ ἰηϑύων ζ ὅμη. 

29 Ἐξέρψψω ἡ γὴ αὐτἷὖνμ βατράχοις οὐ τοις ζαμείοις “ἣν βασιλείων αὐ ΝΠ! ι 
Ἐπειδὴ γ1 τῶ ποταμῷ ζα βρέφη τῶν ἙΘρᾳίων παρέδυσαι, μετέξϑῳ (δ ἃ Εἰς αἶμα 

τὸ 7 ποταμοῦ ὃ Ο ὕδωρ, τίω ἐν «τῷ »ολνηρμδυίω μιαιφονίαν ἐλέγχων᾽ βαπεαχοις ὃ δ ἐ- 

χεῖλο ἀὐαθλόσαι πεποίηκε τοῖς ὀρηρηρϑμοις, ποὐδαπλησίως βρέφασι ἑρπονζᾷ, καὶ τς 

οἰκίαις ἐπεμῥαίνονζᾷμ, καὶ ἡ ἀγεις : αὐνὴν οϑιυζος τῶν τ Ὁ βασιλέως ϑαιλοίμων. τῶν δ 

βασιλικϑυ ζα μείων ἐμμψημένξυσεν, ὧφε διλαίσωι ὃ δ σᾷ λειύματος μέπϑος, ὁτί μηδὲ 1 

πλῆθος οἰχεγῆν ἡ ςρατιωδν (ὁ ὁπτερ Εἰκὸς ὧν τοῖς βασιλείοις ὄζειν ) φοσοξησαι ὧν 

βαπραίχους διωύαεϑαι. 
30 Εἶπε, ἀ ἡ ἡλλ κιωόμια ἡ σκνήπες οὖν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὑτῶν. 

Ἡλύλι Ὁ τίς λεχϑμδύοις (ε ἐργαὶ, ὁ αὐἶϑαυτίκᾳ Θεού κα κελεύοντος Μωύσέως 

ὃ λέγϑντος ̓ ται κωυθμυια, " σχνῖπες ἐσλήρφεω τίω γάῦ, ὥν Αἰγυπῆίων ὃ ὀρϑὺρ ὁ πα- 15 
Φλόγτες, συυϊὰ ἄλλοις δ ϑεύποις τίω λυμόιν Ὀπιφέρρντερ, λα τοῖς λὐτιλέοις τὼ 

παυδείλν ἐπαχοντες. τϑτο σημαίνει τ ἐν πᾶσι τοῖς ὁθάοις αὐ δ, ἀντὶ τῷ, ἔξω 

τῶν Αἰγυτῆϊίων δὶ ὁρῶν συ οδὲν τοιούτον γνόρϑμον ζω ἰδεῖν. 31 Εετο ἐ βοχάρα αὦ" 

ἣν ἰχάλαζαν, πῦρ καταφλέγονς οὖν τῇ γῆ ἡ αὐτί. 3» Καὶ ἐπάταξε ζἀμπί- 

λᾷς αὖ τῶν δ᾽ ζι σύχας ς αὐτῶν, κα (μωέτοιψα πὸν ξύλον ο δον αὑτῶν. 140 

Τα νέφη μ ἌΡΟΧΟ οι ((υμϑεις ὠδἕἔνας ὠὐηλλαξε, καὶ ἡ ὀὐτὶ βοϑγῶν 9 ὺ ὀμιξρων χάλαξὰν 

. ἐἰπεκύησι, χκεξκιοοοι ὶ δὲ ὁ τρησῆρες μα τῆς ἢς χαλοίζης ἐ ἐφέροντο, Κρ ἱὡνλυτίαι. δλλύλαις 

φύσεις, ὑδὼρ καὶ πῦρ, δληλας οἵκ ἐλυμζυδυτο. ὅτε »ὸ τὸ τὸ πὸρ τὸ περτῆλϑι ὑδὼρ τῆς 
χαλθζος ἀξέτηκον, ὦ ὅτε τὸ ὕδωρ κουτεσξ ἔγγυ τίω φλογα᾽ δ λλαὶ τίω φυσικίω οὐποϑύ- 

μϑνα μαχέω, σύμεφώνον Αἰγυκώίοις τίοὺ γταιδεῖθν ἐπῆγϑν, ᾧ τίω ὠκείνων ϑνοιοῖς 3 

α᾽ διήλεγχον, ὃ οτί αὐιϑερποιὸ ὀγτες ΟΥ̓Χ ἡδοιώῶτο τίω φύσιν," δλαὶ τὰς ὀμοφυφς πρρ εἷς 

δύλευειν ἐὐώγχαζοι. τὸτυ δὴ ἐχαίειν: ὐ αἱ ᾿ ἀμπελοι κ᾿) αἱ 'συχῷ ω αὐ, ὑμἀγκιαῦ τ 

φυτῶν ὅρη ἀρϑέω τ᾽ αὐτῶι διεφϑείρετο. 
33 Εἰπερὺ ἤλϑω αἱ ἀχρὶς ὁ ὁ βρούῃρο δ Οὔκ ζῶ ϑριθμος 34 Καὶ χατέφα- 

»επόύτα χόρτον ον τῇ ὝΝ ἢ αὐτῶνιξ κατέφαγε πόρτο Ὁ καρπὸν τῆς γὴς αὑτῶν. ,4 

Διὰ κ᾿ τὴς χαλάξιᾳ ᾧ τῷ πύρϑ, τὰ δόδρα διέφλειρε᾽ δια; ὃ τὴς ἀκρίδος χαὶ τῷ 

βερυήϑυ,τα ὃ ἐλή, τος  λεμδέίας, τὰ λήνω. ἐγ μόνον  χαρπὸν, λα ὁ τ χω αὐ» 

“δχατομάλωσε ἡ μιά ὐκ ἔθος οὖν φως ἀκρίδω αὶ βοφὅγν Ἐχιγίνεο ἢ ὙϑἴωτιΣ τ 

βερύχεν 



Εἰς (ὃ ρδὴ. ἀμ. 919 

βορύχον ἡ ἀκρὶς πσρολοαξούσοι," ὁ βροῦχος αὐξηϑεὶς αἰκρὶς πρϑλν ας ν, ὡξεῦ 
, Δ ἡ ! ν» “ ω » »σ,αδὴ “ 4κΧ Ι 

πσξότερϑν, Ὁ ὃ γρόνῳ νι ἀκολύϑησαι ὑφερον. δλλ᾿ ὅπ Ή "νώμα ζώ,  πξοςαγμα- 
ΦιΘεού δ σημεῖον ἐγίνετο, ὦ μᾳ παρῆλθεν ἐκούτερϑν, ἡ κατέφαγν ἅμα ῷ ̓χὐῤτο καὶ 

ᾧῷ καρπὸν "ὦςε πσϑὸς τῇ ζοφῃ }} δρ,ϑοθπων, ἡ ἡ ποὐν μων ἐφϑείρενο: 

4 5,ς Κα ἐπαταϊξεπὸι πυοφτότοκον οὐ γὴ Αἰγυπήῳ, αἰχ»γίω ποὸμτὸς πόνου αν. 

Ὑ, Ταὐτίωυ Αἰγυτίοις ἐπήγαγε τελϑυταίαν πληγάῦ, «(θ᾽ ὦ ἀξελϑεῖν τοις 
Ινδαίοις κουτήπειξων. ὦπασοω Ν᾽ οἰκία, «ϑρίωψων ὸ ὀλοφυρστως ἐπέπλησο, Μ᾽ πυόφτο- 

τόκων αἰπόμτων αἱ ϑρϑὰν τελδυτίω ϑεϊξαμϑμων. κτ᾿ ΣΡ ΜῈ ποϑεινοτέρων ἐπήγαγε 
τω πληγάυ, πικροτέραις βαΐλλων ἀχίσι «ὦν' αὐδηγήτως σέθὶ αὐδοτίρας ἰφτε- 

10 οήγζῳς πληγάς. 36 Καὶ δξηγαδν ἀδθις ον δργνοίῳ καὶ χουσίῳ. 
Ἐπειδὴ γ.} Οσεὶὲ τὸ οἰκεῖα λαιᾷ (ὦ) Αἰγύαῆιοι ἄν Ἰνϑαίους ἐπότρεποι, το ϑς τοῖς 

οἰκείοις ἔλαφον . Π} Αἰγυαῆίων ῷ πλούτον,οἷον να, μιαϑὸν τῆς χαλεπὴς δουλείας 

κομισεύνϑμοι χουσον ᾧ ὁ ἀργυρονοδ γὸ αἰδίκως τῷ» ϑυέεϑαι ασοοσέταϊξεν ὁ Θεὸς, 
᾿  λαὴ τοὺς αἰδικούνζῷς σπτειδούων ἡ τὸς αἰδυκηθένζος ψυχαγωγών. Καὶ οέκ ἣν 
15 ὧν ταῖς φυλαῖς αὐ“Μ ὁ αἰοϑενών. Τῶν γὺ τῆς Αἰγυπῆίοις ἐπαγϑμλύων πληγῶν 

οὐκ ἐλοίμίανον πεῖραν. προ σέταϊξε δ ὁ Θεὸς σκυλῦσοι τοῖς Αἰγυτή]οις, ὡς νενικη-- 
δύο, ἡ μιαϑὸν ὀφείλονζῃις τὴς μακροχοονίε δουλείας, μέγα ὃ ὁ Ὁ, ἐκ χορις ζὲὶ 
χείοιςα παϑούσης ἀπαϑεῖς ἀπαλλαϊεαθαι μίχοι ἑνὸς ἐν μυριάσι ποστεύταις, ἑωφ᾽ 

ἐν ἐγαπομείνη τῇ Αἰγύπήῳ μηδεὶς κἰ αὐὸ τὴς τῇ σώματος αἰῤῥωείας κεχρωτηνϑμορ. δ 
20 γρ ἢ Μωυύσης ἱφορησιν. 37 Ἑυφροίνϑη Αἰγγυηῆος εὖρ τῇ δξόδιῳ αὐνεΐμ᾽ ὅτι ἐπέ- 

πεσιν ὁ Φόδος αὑτῶν ἐπ αὐοις. Οὑτω ὃ πῶς πϑμτοδωπαῖς ζξεδειμιατώθησαν 
σιμωρλαις,ὡς δυεργεσίαν οἰκείαν γομιίσοαι τίω Ψ Ἑςρᾳίων ἐλδυϑερίον. 

38 Διεπέτασενεφέλζυ Εἰς σκέττζωυ ὠΐθις, ὁ πῦρ τῷ φωτίσαι αὐτοις τίω νυκῷᾳ. ’ 
| Η 5) αὐτήνεφέλη, σκζωη Α αὐῖς 9 ἡμέραν ἐγίνετο, αὶ τῆς αἰκίννος ὠκώλνε τὸ 

25 λυποιω᾽ γύκτωρ ὃ πυρϑειδὰς γινονδῥη, τῷ φωτὸς ἀδοῖς ἐρρήγει τίω χρείαν. 
3 9. Ἡτησοων, ὁ ἤλϑεν ὀρτυχϑμυύτρα, ὁ ἄρτον ἀρανού ογέπλησεν ἀὐθις. 

᾿ Ἐπειδὴ γὸ ̓  κρεαδι ὠρξηϑησοιν, πὐέογεν ἀὐφῖς ϑήρον ὀρνίθων αὐζό ματον᾿ ἢ δυυϑεῖσιν 
ἄρτων ὀύῶϑῳν ἐχορήγησε, δ τῶν νεφελών ὧχ ὑστὸν, δλλ αὐτίω δωρησοίνϑμος ᾿ ᾧ)-. 

᾿ς φζύ, Ὁ μαϑνα λέγει, ἐχ ὡς δὲ αὐτῷ τῷ ὠρανοί, δλλ᾽ ἐκ τῷ ὑπ κεφώλης αὐ- 
89 ρος (ὅπερ ἡ ϑεία, »ραφη ϑρρινὸν ασδϑσοηϑρθύει) φερθυϑμον, ὦμα ὃ ὡς Εἰκώγα, τῷ ὑ- 

Φϑινίε ἀρτέ ᾧ δόϑῴντος εἰν μυφηρλῳ τὴ ἐκκροισία φέρϑν. 

49 Διέῤῥηξε πέτοθυγ ἐρρύησαν ὑδωται, ᾧ ἐπορθύϑηισαν οὖν ὀϑύδροις ποταμοί, 
Ἐϑεροίσγά,σε ὃ αὐτῶν καὶ Ὁ δίψος τς αὐ ραϑύξοις ὠδῖσι τὴς πότε ας. οὖν ὀϑύδρῳ “ὃ 

᾿ς ἢ ξηρῷ ποτωμους ὁμαθλόύσαι «αϑϑσέταϊξο. κοιλᾷ ποτωμοις, τῶϊ ὀμαδοϑέντων ὡκ 
835 τῆς πέτρας ὑδώτων ςβυ' ὀχετῦς. Εἰ 5, γραφοιτο, ποτουμοίφειῤρᾷς ὡς κτ' τίω ἱφορίᾳν 

ζυιῶτον μόνον Τὶ Ἰορδϑλύζων διέξησαιν, δυνάμει ὃ. ᾧ ἄλλες ὅσοι ποὺς ὀζρίδασιν ἐγεπύδιζον. ᾿ 
41 ΟἿ ἐμγήσϑη τῷ λόγϑυ  αγίσ εἰντύ τῷ πσοϑς Αὐρκαμ(ῷ δυύλον ἀὐτύ" 

4» Καὶ ἐξήγαγε (ὃ λαὸν ἀυτῦ ἐν αἰγαλλιασει,ὶ τὸς ὠκλεκζους αὐτοὶ ον θ0φ9-- 
] (ων. ΑΜευδὰ γὃ ὅσα. Θεὸς τοῖς αμιφὶ (ὃ Αὔρκαμι ἐπηηξείλουτο αὐθὸ τῶ το. 

49 “δυος αὐξῆσαι πλή)ᾳ ᾧ δόξῃ. καὶ Μωύσὴς δὲ ποὺς αὐτὸς ἐν τῳ δεστερονομίῳ φησί" Μὴ 
Εἴπης, οἱ δ᾽ Φς διχαιοσιώας μιὰ ἐξήγαγέ με Κύριος ὧκ γῆς Αἰγύτῆν, λυ 

ὀρχόν, ὃν ὦμοσε τοῖς πατραΐσιν ὑμδίμ, ὁ γῈ} Θεὸς ποιῶν ἔβην ἔλεος Εἰς χιλιάδας ηοἷς α:- 
γαπῶσι αὑτὸν, ὦ μα ἡὶ πρρλτζοπόνϑμος κοῖς δξ αὐτοῦ, ὅπως δ φυλάξωσι (α δἰχαιώ- 

μι τὰ 

δώνϑ.διε 



960 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ, ΕΡΜ. 
μάτω αἰτϑ 43 Καὶ ἔδωκεν ὐοις χώραις ἐθγω, χαὶ πόγοις λαών κατεκληρϑν. 
μησαν. Οὐ γ»δ)" μόνον τὴς Αἰγυτῆϊων ἠλδυϑέρωσε δουλείας, δννα ἡ ἜΧαγα.. 
ναίων ἀὐδῖς ἐδωρήσοτο γέ, ᾧ τῶν δλλοτδίων πόνων δεαυσζοι αἰπέφζως, καϊχείγοις κι. 
λασεις ἐἰγδίκως, κὶ (ας οἰκείας ἐμπεδωσοις ἐπαγίελίας ὅτι δὲ οὐκ ἀδίκως ἀξέξαλετωυς 
κοσϑίω τίω Πληαιςίω οἰκοιώζῷς, διδάσκει (ζ' ἡ δὲ ὧν ἰσδιαίοις “νομοτέϑησε, φυγεῖν ς 
χέλθυσας τὴς κείνων πολιτείας τέω μέρεσιν, διϑαίσκει δὲ καὶ Ὡς πσοὶς δ Αὐρᾳαὶμ 
ἐπαγίελίας Ὁ, τί δήπυτε δὲ μυὴ ϑ)θ9ὺς αὐτῶ δίδωσι τὺς γὴς ὠκείνης τω δεασοτείδμ, ἀ)- 

Γιγνιθρ, δδ παρϑικεῖν ἐχὶ πλεῖτον ἐᾳ; Οὔπω φησιν, δμαστεσιλήρων) αἱ αἰμζδτίαι Φ Αμορ- 
βαίων ἕως πιῶ, ὀὠτὶ 3), συ πω σϑμωλε,ϑρίας τετολ μυΐκοισιν ἀ δια" καὶ ιν δίχαηον αὑ.- 
τοῖς τέο “ιμωοίδω ἐπαιγακεῖν, συϑὲ τὴ πασοϑγνώσει τὴς μείζονος αἱ μδοτίας τῆς ἅμω- τς 
εἰας τίω ψῆφον ἐξενεγκεῖν, διλαὶ αγαμεῖναι ὦ ποραγιμαίτων ὃ τέλος, μέτρῳ ΝᾺ 
“οἶμαι ὦ ταϑμῷ ὡρυτόμθίω, ᾧ ςυσδὲν αἀἰφαίθμίητον ΤΩ ἐμοί. δ» τῶν πτετφάκοσίων 

“βία 

ΕἿὟΜ' ὀϑαμείνας «ὐθέοδον, ὅτω κακείγες “ξέξαλε, ἡ τύτοις ζιὶ ἐπαγγελίας ἀπέδωκεν. 
44 Οπως ἐν φυλάξωσι ζῳ διχαιω μιατοι αἰτῶ χαὶ τὸν νόμον αὐτο ὀκζητήσωσι. 

Δέδωχε ὃ αὐοῖς, φησιν, ὦ ἐπηγ[είλατο γώ, νόμον ἀὐΐρῖς δεδωκως, καὶ κτὶ σϑτοβι- κι; 
οστϑυεινχελέίσας. . 

Ὅλα. βρέ. δλληλϑίά. 

ΑΝ τύτω τῷ ψαλμῷ ζῳ αἱ μδρτίας χαταλέγᾳ Ἐ ποτέρου λᾳ- 
Ὁ, διδιίσκων πῶς γὸ δὲ ἃ γέγονεν ἡ Σιτοξολὴ αὐ, εἰν ζ δὼ εὡ 
τῶ ἑκατος- ᾧ ὌΝ πιτάρτω ψαλμῶ (ὠ θείας ὁ πσροφητικὸς λό. 

489 διεξῆλθεν ἀὐεργεσίας᾽ εν τύτω ὃ. ὁ Μ'θὐερτεσιών μέμνη), 
ὦ τὴς ΔΜ βὐερτυτηϑέντων αἰγσρατίας καιτη ρει ἡ ως ἐπενῃϑεῖ- 

δ ὦ σας ἀύις" δζᾳφόρως ᾿ιμωρίας διδαύσκει. ἐοσιμάτιςαι ὃ ὡς ὺκ γιδεήμε 

“«σοοσώσν ἐυσε(εφέρων (ὁ κοιναῖς ὀλοφυρομνϑῥων συμιφορφιςμὸ Φειδὸις τυχάῖν ὁμ- 25 , 

τιξολϑιώτων, τίω »ὺ αὑτίω Ἰχιγραφζω ὁ ψαλμὸς Εἰκότως ἔχει τῷ φϑαίσαντι᾽ ὃ 

αὑτῆς ε(πσοϑέσεως ἔχεται. 
1 Ἐξομολογεῖοϑε τῷ Κυρίῳ, ὅτι γρυσύς᾽ ὅτι Εἰς Τ᾽ αἰείνα ὃ ἔλεος αὐτϑ', 
Η Ἐχιχραφὴ σημαίνόσα ὦ, αἰνᾷτε τὸν Κύριον, δειλοῖ τὸν ψοιλμὸν αἦνον αὐθεέχων 

Θεού. διδαίσκει ὃ νιῶ δξ ίοχες (ὃν' Σἰπὸ αμδοτημαίτων ἔχις ρέφονζας, κοιϑοίπερ ἰα-- γο 
πεῷ, παρϑσιέναι ὧ σωτῆρι, δεοωιώΐας ὥασερ τῇ δξομολογύσει “διέ πεπλημμελημέ- 
νων ὰ τραύματα" «[ 99)εσει δολονότι ψυχῆς, δνλ᾿ αὶ λόγῳ τῦη ποιοιιυζᾳς ψιλῷ. ἕτοι- 
μος γ δ ῥ, φησι, Ὁ.) γουσότητο τοῖς μετθμοῦσιν Εἰς ἔλεον, Εἰδὼς ἐλέν δείοϑει (οἱ Φ 
παρόντος αἰαΐγος, οἷα δὴ θνητὰ ᾧ Ἐχίκηρρι. τί δὲ ὅ41ν, ὅτι Εἰς τὸν αἰωῖνα Ὁ ἔλεος ἀυιϑ; ᾿ 
οὐ ασπϑυτὸς ἐλεφ᾽ οἱ φυπθωτὸς φιλον,ϑεφπτάψεται᾽ ἐτοιμός ὅϑιν αεἰ (ὶ ἐὐτο διδόναι. 35 
45)» ὅ21 χαιοϑς ὡρισμένος ἀυτῳ, "λα γῆς γνώμης τῆς σῆς. 

27ῴ| Τίς λαλήσειτας διωαςείας τῷ Κυρίν; αἰκυςαὶς ποιήσει παίσοιζ ᾷς αἰνέσεις αὐτί, 

Οσα ὁ Θεὺς οὺν ἡμῶν ὐφ ϑνητίω φύσιν ποιφ, ζμῶτα δυυναςεία, Κυρίν, αὖ ογο- 
«Κη ἐβηρϑὲ γήκατα δυυυαίμεων ὁ ΓΙαύλός φησι, λέγων' Ω νϑὲ δ  ὁζρὲ τῷ πγού ματος δίδοται λθ- 

“ϑοσοφίας, ἄλλῳ ὶ λόγϑς γνώσεως Κτ' ὃ αὑτὸ πγεύμα, ἑτέρῳ δὲ τίσις εἰν ᾧ αὐτῳ πγεύ- 46 
ματί, ὦλλῳ δὲ ογεργήμιατα διιναμεών. ὼ πάλιν ἐτέρωϑι "μὴ πϑϑτες πσξηφῆται ; 

, γ ͵ 2 ἢ . - 
μ πόρτες διωυαμεις; μῆ πόῤτες φϑφίσματα ἔχουσι ἰαματών;Ὡ, ομρήται δὲ τας δὺ 

ναίεις δἰπο τον ἰαμάτων. ζὶς μϑρ γὸ Τηισῶς ἐπετέλει αὐθεπα μι τυχὸν πὶ τὴς 2τυ- 
λεύοσηθ, 



Εἰς (Ὁ ρα. Ῥάγμ: τ δὲ ε 
λαίοσης, ἔχτῦι δὰ δὲ τοῖς ἀνέμοις καὶ ῷ κλύδαννι, ἡ μιετοι μορφαὖν ἑαυτὸν ὧν ᾧ θρει "γα δὲ ᾿ 
λεχσόϑες χαϑαρίζων, ἢ πᾶσαν νόσον ἰώνϑῥος. ᾧ οὐ τῇ παλαια, Αἰ ϑϑήχῃ διωάίμεις β | 
δὲ αἰκτ' τῶν Αἰγυγηϊων πληγαὶ, ϑαλαῆά τε οἰ φιοϑυνϑη, ἡ ποταμὸς Ἰορδϑρῥης ὑ.- Ἷ 
ποχωρών, ἡλίμ τε ζάσις ἔπι τῷ Ιησῷ΄ ἰαίσεις δὲ, στε Μαρίαν λεχοσῶσαν ἰάσατο Μωὺ.- | 
σὴς, σε τε Ἡλίας καὶ Ἑλιοσοῆος Εἰργασαντοι ως δὲ πασαςτὰς διυυαφείας (ὦ ἐπέ- 

φολοι Εἰς πᾶσαν τίωὐ γώ ἐποίησαν αἰκϑυςτὶς μ᾽ ᾧ τῶν. αἰνέσέων αὐτῷ; ἐκοίση "Ὁ » ι 
πράξις τὸ Κυρὶν ἀνέσεως γέμει. χα δὲ αὐ δῦ διωυαςείαι τῷ Κυρίάν τὰ ϑαυμαίσια 

αὐτῷ αὐδιέχουσι , τα δὲ χαρίσματα τῶν ἰα μιάτων τοὺς αἰνέσεις ἀΐού. ] 

2. Μαχφδμοι (ᾧ φυλάζουυντες κρίσιν » ὃ ποιοιώτες διχα!οσιωυζωυ ὦ; πὸμτὶ καιρῷ. 

19 Τῇ αἰϑήσει τῆς αμδοτίας ὁ τιρζδιρετὴς χαρπὸς ἤτοι μιφικαθλσμὸς αὑπ εἰσέργεται. Ι 

ὁ γὸ τας ἰχὺρ ζούτης ἐυθιυύας ὠκ]ϑων μακαοάζει ὦν; ζαύτης οἰ πηλλαγμένος, ὶ δὲ. 
χαιοσιεώη ((δ οἰκεῖον βίον “] ακοσμοιζας. μαχᾳοίζειἢ ὦ ὡπαϊξ τῇ διχαηοσιεύῃ 
“γοησοί νϑμον, δα (Ὁ «εἰ ᾧ διμιυεκῶς τοῖς ζιύτης ὁπόνϑμον ἴχνεσι. 

τ 4 Μιήϑυτι ἡμϑί, Κυρλε,ν τῇ θυδοχία τῷ λαούσα" Ἐχίσκοναι ἡμᾶς ὧν τῶ! σῶ.- | 

1 5 χηρίῳ συ. Ἐνζωϑα (δνεὸν λαὸν αἰνίῆεται ὃ τίου ἐκκλοισίαν τἰωὶ δ ἐγών, ἐῶ ἢ 
τὴς σωτηθίας ἠξίωσεν, ἧς αρπαίσαι διδϑοίσκε.) τίω κοινωνίλυ ἡ Ἰαϑαίων στληϑυύς. ποίαν β 
9) θὐδυκίθν ἐνζαῦϑα, ποίϑν ὅλως ἐχίσκεψην αὐπουτίθε.),δυλ᾽ ἐὡπερ ἡμδϑο Θεὸς λό. β 

952 ᾧ σάρκα πεποίηται ν ὅγεν ὁ ὃ μυφήολον θὐδυκίαν ασδϑσνηόρθυον (ὦ) τοῖς ποιμέ- | 
σιν ᾿ὅχιφανέντες ἀγίελοι, Δόξα γὰρ ὧν ὑφίφοις Θεῷ, ᾧ ὨΔ γῆς Εἰρίωη, οἰ δώ,ϑ69.- Δύκιβεῆο ᾿ 

30 πριῖς β,δοχκία,, δὸξολογϑεῦτες ἐξόησαν. 4 ΤᾺ ἰδεῖν οὐ τῇ γρηφότητι ΓΜ ὀκλέκ. Ι 

5 

Ἢ συ, τῷ θυφρανϑίωαι ἐν τῇ ϑ'φροσιωύῃ τῇ ἔογες σου, ὦ ἐπακοϑαι μΟ' τῆςχλη- Ὶ 

Ὅ9νο υἱας συ. Αντι(ξολοόυϑυ, φησι, Ὁ Ὁ γέν συ ὀϑγες μοταλαχεν βϑυφοφσιωης,ὼ Χο - Ι 

νωνοὶ γγυθανν Ὁ χορηχϑυρδρὴς ὀκείνοις γερηφότητος. ,ρηφότητα ὃ ΤΜ ὠκλεκ)αΐν, Ὲ ἀραὶ τ ; 
᾿ς Θεούφιλαν,ϑο5πίδν βνονϑρέω ζοῖς ὠκιλεκζοῖς νϑησον πολλζωὺ ὅσοιν, ὥςε ἡ πορνῦς καὶ τε: ; 
2.5 λωνας ἢ αἰμδοτωλοις ἢ «Ὅωχοις αλιῴς τίου ὠκλογξω «ἰπσοδέξαοϑαι. ζαυτίωυ ἰδεῖν ᾿ 

ὁ πσοηφήτης ἐπεϑυμει()εωρίας γὸ ὠξιον ὃ θαῦμα ἐτύγ χόνεν)θφρανϑίωαι ὃ ἐν τῇ ᾿ 
βὐφρϑσιώη τὰ ἔ γος σου, ὧςε γῆς κϑινωνίας τῶν μυφηρίων  υλαιύσαι. Ἵ] 

6 Ἡρδοτομῶν μ᾽ τῶν πατέρων ἡμῖν, ἡνομήσανϑμ, ἡδυμήσειμδυ. Ὡασερ 
“ὁ ᾧμναΐ φησι κἈ ἡ δον, πο δ οὲ τῶν πειτέρων διεδεϊξαί ὅθα τω τῶν σῶν νόμων ὡἴράξασι. εἶ 

30 πατέρας ὃ καλεῖ, αὶ τοις αγίους πατοκάρχως, δλλαὶ τις μετ᾽ ὠκείνους ἡμομϑμοις. Ἔ- “) 
το δ δζῳὸ τῶν ἐπαγϑ ϑβων ἐδήλωσεν. 7 Οἰπατέρες ἡμδι ον Αἰγύσῳ ἐυν- 
ἤχϑῳ Κα ϑαυμασια σου᾽ καὶ Οὐκ ἐμψήοϑησοαν τῷ πλήθους τοῦ ἐλέους σου. " 

Ανωϑεν γ,5, Φησιν, ἡρδιν' ὦ μος αἰμϑοτητικόν. ζοσώτων γδγ} ον Αἰγύτῆῳ δὲ ἀὐζες " 

“ἐτνηνϑύων ϑαν μιούτων (μωιδῷν τίω σίω οὐκ ἐγδέλησαν δυυύα μιν. δὶ 6 ὼ ὁ πσδοφήτης 

45 λέγ "Οὐαὶ ἔϑνος αἰ μζοτωλὸν, λφὸς πλήρης λιομιών, απέρμμοὶ ΠΌΝΗΘ9Ι, ἡϑοὶ ὁβομωί. Ησία, δὴ 

 (ἀωῦχϑμ δε, φησι, τὰ ον Αἰγύπίῳ Ἄνόνϑμα, τέρωτω, χφήπερ ον μέσῳ τῶν Αἰγν- 
“ἤϊων αἰεϑησιν μὴ Δαιόντες τῶν νονϑῥων κολοσεων᾽ ὅτε μέιν ἐλθυϑερωθέντες ΦΑι- 

γγυτῆϊων ονέησαν, οτί 5 δι Ως αὑτῶν διχαοσιώας, ΥΕῚ δ τὸ δον ἔλεος τὰς ὠκῶϑεν 

᾿ Ἐχισχοπης. ζωτα ὃ ᾧ τὰ οὖ τῇ ἐρήμῳ ((μουτορος Εἶπεν φϑασας ψαλμὸς, μηδὲν 

49 τῷ λαοδχατηορρήσος "ὁ δὲ νεῶ ὀπλμαλαων τω διήγησιν, δπεως δὲ αἱ ἡ μδοτον (Ὁ 1-- 
δοῆοι πϑρηγα γε" 8 Καὶ παρεπίκρανὰν λύαφαίνοντες οὖν ἐρυιϑρᾷ ϑευλοίοση. . 

Θεασείμϑνοι γ)» τὸς Αἰγυτῆϊοις διωχονζαις ὃ τίω θα λαοσὰμ ἐπέχουσα τζωυ ᾧῳ» ἱ 

γἀυ,τίω Ἐχικουσλὸν πυδϑσμεῖναι τίω σίω οὔκ ἤθόλησαν, δλλαὶ τῷ μεγαίλυ Μωὺ. , ᾿ 

Οἰιγίοιβ ἴοτνν χς Μπηλλπὶ “ως 



δὰ ΧΡΎΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 
Βξιδαδιιε, σέως χατεξόων λέχϑντερ᾽ Παρὲ ζο δ μιὴ δ) μνήμιαται ὧν Αἰγύωῳ, ἀξήγαγες ἡ ἡμᾶς 

ὐπυκῖφαι ὧν τῇ 1 έρμῳ Οὐτη᾿ ΎΨῚ Θ᾽ ἡ ἀγνώμονας Φλυένᾳς σωτηρίας ἡξίω-. 

σε. αὔτ γὸ ἃ ἐπήγαγε" 9 Καϊ ἐσώσεγ αὐῶν: εἰ ἐνεχέν τῷ ὀνόματος αὐτι τῇ 

γνωράσαι Ἐ διωαςείλν ἀδο" 10 Καὶ ἐπετίμησε τῇ τῇ ἐρυ,ϑρᾷ ει λρίοση, κα 

ἐξηραιϑν ὰ ὺ ὡδήγησεν αὐ ων ἀἰζύοσῳ, ὦ ὡροὺ ἐρήμῳ" 11 Καὶ ἔσωσιν αὐ ς 
ἐκχ ΠΩ ̓ μισοιωντοά, ἐλυτρώσουτο αὐτῷ ἐκ χειοθς ἐϑρῶν. .Ν 

Λόγῳ Ὑ Ὁ» τῆς λελδῆν θυ πυδιδς μνωώσαε, πίων πολλίω ὠκείνδω ἀζυουν͵ ἤμην, ἢ 
ἱππήλατοι ἀΐθῆς ἀπέφέωυς ὼ ἔρημον. ὍΝ) οὐ πῶς ἐρήμοις. πολλὴ τοῖς τρῴρυσιν 
δκολία, μήτε φυῦβδὺ ὁγτῶν, μήτε Φροιγμκῶν κωλυόντων, τίω τὴς “ἰϑθάσεως ὕνχο-- 

λίαν διδήλωχε τῇ τὴς ἐρημαν: τ θαζολῇ, ιο 

Ιν Βυίλυψο ὕδωρ ὧν ολίζονζα αἱ αὑτουξ" Εἷς ἀξ αὐνἶθυ ὅχ. αἰ πυελείφ,3». 

Πλύζαε γὲ ποὺς Αἰγυτῆϊος αἰσονόρυχίας πεποίηκε, ἡ ἡ «τῇ θείλφῆα Ἐςζραί. 
οἷς μδὲ σωτηοίλν, Αἰγυτῆϊίοις καὶ τιμρολὸν ἐπήγατι. 

12. Καὶ Ὠλήφευσαν τοί λόγῳ αἷστῷ, ἐ ἢ ἦστιν τω δ ἐνεσιν ἀδι(. 

Βξολινα, Τῶν γὸ ἀὐδρῶν ὑμνοιωώτων Μωὺσῃρὸ ὃ μέγας ἡγειηο, τῷ ἢ ἡ χοερα ἍΜ γωναιδὰν Μα. 15 

δια μιὴ φοφιτς. αναγρααῆος ὃ ἡ ὦ ἡ ᾧδη. ᾿ς Σ4 Εταχκιυὸμ, ἐπελοίϑονηο ζ.}} 

ἔργων αἰτε ὅχ: αὐσέ ̓μεινὸν Ὁ βελίῳὶ ἐπεὶ 15 Καὶ ἐπεθύμησαν Ἐθηθυμίαυ 
ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὃ ἐπείρασαν ῷ Θεὼ ῳ ὀῤύδρῳ. Τοσκῦτα γὁ ἐ ἔχοντες ἡ Τοιαῦτα 

ἐχέένα τῆ τῆς ϑείας διυνάμεως οὐκ ἡτηῷ πίω χρείαν λαίῷν, συοῖὰ Γ θείαν πσοοσέμειναν 

δωρέθν, δλλ δυθὺς λοιδορίαις κυ ἘῚ θείων ἐγφησανν ϑεραπόντον. δύο δὲ ἣ ̓ἰνϑαίων 20 

(ωῆναν αἰρϑρτύ ματα, ὃ ᾿ δὰ οὗτί σαιρχικίοι Ἐχιϑυμίαν ἐπεϑύμοιω ὡ ῳ τῇ ἐρήμῳ, ὠνῇ 

Φιλοσοφῷ, ἔδει ἡ στὸ πυίσης ἐχιϑυμίας ἐγκρατεύξοϑαι᾽ δυῦτερον ἢ, ὅτι διηϑότερ υ- 
δᾶτος, Οὔκ ἡτοιον, δλλ᾽ ἐπείρζον. πλίω λαυμισιτυργῶν ὁ ὁ Θεὸς Οὐκ ἐσοιύετο. 

16 Καὶ ἐδῶκεν αὐὐζις τὰ αὐτή ματα αὐτἷἶφΤ ᾿ὀἰξαπεφειλεπλησμονζω αἰῶ χας 

«ὐν. Ου "ὃ, Φξ ὧν 8) ἐπαϑον ἤδυ, πρὶ μι ἐλλιπόντων ὑπχίφευσαν᾽ τὗ δς Θεοῦ 23 

Δειϑμ.ια.λ,., καιτελσίλησοιν λέροντερ, ἐμνμεϑημδν τῶν χρεαδ ἢ χ τῶν λεζήτων τῶν ον Αἰγύπῖῳ. αἴτη- 

ΩΣ μὰ δὲ τίωυ (χι)υμίον ὀκάλεσε. Υ ἐγ ἢ ἡτησαιν, Ὡλὼ καιτελθίλησαν. δέδωκε δι( δ» 

μως ὡδρῖς ἢ χρεών ἀφλοίλυ ο αὐτο α χειροποίητον χαὶ ὕδωρ ἡδιρον ὃ ἀφϑονον. 
Υ7 Καὶ πϑρωώργισαν πὸ τὸν Μωύσνν ον Τῇ ἢ αἰρεμζολῇ, ἡ τ' Ααρων τ Τ γον Κυρίν. 

Ουτε πὐδαπιχρανλμίαι εἰ ὧν ἐρυιϑρά φαλθίοσῃ, ὅ ὅτο ον ἐρήμῳ πειρᾳσαγζᾳᾳα αὐτὸ 19 

ματῆλϑον ἀὐοις ὁ πόρων ἀμῦρτίας, δλλας ἔδωκεν ἀὐδοὶς τίω ἐχιθυμίαν αὐτῶν" ὃ- 

κἐρπγὺ τε διὲΜωύσζω ὑ ὔδωργισαν, Φ αἰδὶ Δαθαν Αθειρων Εἰπόντες᾿ Μὴ Μωυὺσῃ μόνῳ 

λελάληκεν ο Θεός; ἐχί ὺ ἡμῶν ; παγίενῇ Δ[ σνορϑείσῃ πϑλεδίδου τῇ τὴ ̓γὴ τύτος ἐδ 
Κοὺὴ ἡ τὸς (ω ΠΩ μέλλον πσεοσφέρεν τὰ ϑυμιωτήεια αὐτῶν αἰτὶ τῷ Ὁ Ἀαρὼν, 

φλὲξ ἐἰπὸ τῆς σκηνῆς ἡνδλελϑούσα χατίφλεξον υ ̓ἡὃ θέλει Θεὸς τι ἐ ἑαυ, κάτα- 24 

Φορνήοϑαι λερ πον, δλαὺ ὴ δείξας τω ησύτητα, δείκψυσι ὺ τίω υὐποτομίδυ, 
Ἑνγακβ, κτὶ Ο, 1δὲ δξχυ "χοσότητα δ) ὑὐποτομιίαν Θυλ τοῦτ: δ᾽ Θεού κρυτολληλα φαῤμαχα 

18 Ηνοίϑη ἡ γῆ, ἡ χατέπιε Δαλοὺ, κα Ὁ ὀκάλυναν Ὀχὴ τίω (μυαγωγάω Αἴεν- 
ρῶν. 19 Καὶ ὀξοκαίυ)η πὸ πῦρ ἐν τὴ ἢ (ἐμαγωγῃ εὐ " φλὺξ καπέφλεξο α «- 
Αϑρτωλοις. Δαϑαὺ ἃ ὥ Χ ὁ Αὐειρων ΑΜ παΐσης τῆς κατειᾶς κατεποϑησαν Κορὲ 49 

δὺ ὦ (ἰὼ αὐτωγιυλάτῳ πυοὶ ἰχατεφλίθησαν. (5 δμωοίας ἐπήγαλμὸ ὁ Θος, 
δὰ ᾿ἀλλος σωφρριῷ κοδϑτρεπόμϑμος᾽ σϑοδ μὸν Ὁ) λαθᾷν ἐντεῦθεν ὄνησιν ἠθνγλήθηστων. 
᾿ὸ τῶτο δηλοῖ ἡ ΛΜ τοτολμμϑμων δξήγησις. 

30 Καὶ 



Εἰς (ὃ μι. Ἔάμ. 963 

20 Καὶ ἐποίνσαν γμόρρι ὧν Χωρής, χαὶ ασρϑδυμιούησοιν ταν γλυμήῳ. 

Οὐχ “πλοῖ τῷ ὀρρες ὀμφημονόυσεν, δλα τίω τῆς ἀσεζείας διδοίσκων αὑαβόώο 

λίω. μν πύτῳ χω ὠφϑϑη Ὅλων ὁ Κύρμος, οὐντούτῳ δείματος αὑςᾶδν ἐνέπλησε ἢ 

κῷ ̓πλείφε πυρϑς φόνεις, σίλπιγξι γχοώμϑμος , Ὃ κατακὶυττῶν βεννταῖς ̓ ν κ᾽ 

4 τοσύτου δέους τίω νομιϑασίδῳ ππρησφέρων " ἐν πότῳ πιτολμήκασι τίω αἰσέ- 
δειδν. δᾺ, κα σεκύγησοιν τῶ! γλυπῆῷ ̓ ἑτέρας χαὶ τούτο ὐδαπληξίας κρυτῆρ»-- 

εἰα. ὃ ἑώρων “19 τέχνης αἱ ϑοφπίνς ὃ Εἶδος δύξαμδμον, τύτω ὦ σέξας τὸ 

ὁοίον πσελσίευεγχθι. 

ψ1 Καὶ Ἰλλώξλων τώ δύξὸν ἀὐού ἐν ὁμοιώματι μόρφυ ἐοϑίοντος ἌΡΡΤΟν. 
1ο Σφόδρα αὖ Ῥ ἀρμοσδίως τίω αὐοιὰν ἐτραγῴδυσιν, αὐτὶ τοστῦτα λαιυμαυτυργήσειν- 

τος, ᾧ τίω τἴραδοζο ὀκείνίωυ σωτηφιὰρ ̓ϑάισειυϑρου, ᾧ πσαῦτα ὠερτεῖ διωαμένν, 
Εἰκόνα τετιμήκαισι 'μόρρυ, ἧς ὃ ϑρχέτυπον φρφιοὲ ἐνδεές, Φρφὴ: ̓ , τοῦ μὸ μόρου; Οτν 

αὐτο ὁ τοῖς Δϑγιχίς κπσοσφερθιδμορ, δλλώ πύὰ ᾿ Ἄθρτος. τὸ δὲ μόορυ, ̓  ὠλογϑς ὴ 

φύσις, ὺ ὃ ὁ χόρτος Ὅφν, ἮΝ ἡ δουλεία, δεδωρηρδμη αἰ, 3.69, “ποις, ἡ Εἰχων Δὑτελεφέρᾳ 

13 πολλῷ. Ὁ" ̓γΡ μόνον ἀλολρε, δλλαξ  ἀνυχο, ζύχ ἐνεργεῖν, 9 μιοκβαϑηῖ, Οὐδ ὀοϑίων 

ἰορύεισαι' ΔΛ ὁ ὁμῶὼς τίου ὅτως αἰδρλυὴ το Θεοΐ ο ὁλὼν «περ ϑτετιμιήκοισιν. ἔχοντα Ἂ 

2ξ Αἰγύπηου φὰντωσίδν τοί ἀπιδος, ὁ ὁοῖς ὦ ἐν τῇ Μεμιφιδιε" ξᾧ ϑχί "τῳ, ἀλλα χαὶ 

πολλοῖς [λυγῆοῖς ππϑλσεκυγηῷ,. ἐγὰ Ὑ 8» μέρρν πεποιηκότες, πολλ εὶς ἐδείκψυον φασχϑντες᾽ 

Οὗντοι (ὦ ϑεοίσν, Ἰσρφιήλ, (Ὁ μα γαηόντες σὲ ἐκ γῖς Αἰγύπῆα. 
2. 2» Ἐπελαλνν οὐ Θεοῦ τοῦ σώζονοος αὐςῶν, τῷ ποιήσανγος μεγώλᾳ ἐν Αἰγύ.- 

"ἴῳ, λειυμασια ἐ ἐν ̓ γὴ Χάμ, φοξερρὲὶ ἔχὶ 9αλθίοσης ἐρυνϑρά. 

Οὐκ Εἰκὴ τϑτων μεόμψηται, δεῖξαι δέϑέλων, ὡς ἐχὶ τοσϑις Οὐκ ἀπέξαλιν αὐτῶν 
ὁΘεὸς, μένα καὶ Χρλφού ὦ πϑρτων εἰσεξέφατον ἐ ἐργϑ' ἐτθλμησειν, τίω δοϑεῖσειν αν.- 

τοῖς ἷς αὐ δαιτησείμδνοι χϑήν. 1289 φησιν αὐτοῖς ὁ σωτήρ ̓Οπείχις ἠθόλησα Ἰπεισιυαγαιεῖν 

22 (ᾳ τίχρα συ, ὃν ξόπον ὀβηι ὕλι(μωαγει τὸ νοσσία αὐ Τὴς τῷ Ως πἰέρυγας, Οὔκ ́ - 
ϑαλήσατε: ἰδὸὺ ἀφίξ). ὁ οἶκος ὑμδΑΓὲ ἔρημος. μη ̓ϑιρχεοθεντες δΐωυ, ,Φησι τοῖς φεστί- 
69:ς καλοῖς, τέωυ δέξου αὐ, ἥτις ὦ ὁ Θεός, ἠλλαξον ἐ ἐν ὁμοιώμωτι μόρρυ;» , ὅτε 

"Ὁ τὴς οἰκείας ἐμῃ ἡμμιβυστεν σωτηράας, ὅτε τῆς ἽΜ Αἰγυαηίων ἡ μϑείας, ὅτε Ἐ με- 
»ὗλου τὴς ϑευλθήης θαύματος δλλαὶ πόρτα αἱ ,ϑοόως αἰπεπ)υσαν. 

40 23 Καὶ εἶπι τού ξολο,ϑρεῦσαι αὐτὸς, Εἰ μυ) ὁ  Μωῦσί ὁκλεκτὸς αὐτοδὲ ἔφη 
ἐν τῇ οϑραύσει ἐνώπιον αὐτοῦ, 24. Τού ̓ ὐποφρένψαι τὸ τὸν θυμὸν αὐτῴ τῷ μή "ἐξ- 
ολϑ,ϑρεῦσει αὐτός. Τοὔγ Θεοῦ Τῇ δ, ολῶν Εἰρηκόνος, Εασύν με ϑυμωϑεὶς Εξιδιλέθλα, 
ὀργῇ ἢ ὀκτοίψω αὐτὰς, ᾧ ποιήσω σι ΑΝ ἔογος μέγα, Εἶπενο μαιχρίθλος Μωύσις" 

ὦ ἀφίης αὐρῖς τίω ἀεδρτίαν, ἀφες" Εἰς δὲ (ΑΜ, ,, ξαλειῶν καμὲ ὧκ τὴς βίδλου, ἧς 

42 ὄγφανψαρ. ὠνζαῦϑει ζήτημα ε ν᾽ μικρὸν κείτω. πτἰ Ὁ» Φησιν; Εἰ μὴ ἹΜωύσῃς, ἐπώ- 
λον αὐ. τί δώυ; Μωύσῃς Ὁ πὸβ ἤνυσε, ὺ αὐτὸν αἰδεαϑεὶ, εἰ τῇ οἰκεία, Φιλανϑεϑπίῳ 

ησοί ψϑμος ἔτησε τί ὀργά Χὴ ὸ τίς αὐ τῷτο Εἴποι; ; γἱ δέω ζΩ Ό λερόμϑμον: ; αὔματί 

χέχο".) ὁ Θεὸς Εἰςτίω ὠχείνων ὠφέλειδιυ, χα Φησιν αἰδούνϑμος αὐῶν χαλῶ τίω 

ὁργῶυ, κ αὶ λέγ᾽ ἀφες μερὼ ὄξαιλ ἐνω ἀδῥιζ, καίτοιγι Οὐδὲν ἐφθέγξατο Μωύσῃς, οσὐὲ 
40 πσόϑσήλϑεν, συτὶδ ἱκέτευσεν δνλαὶ βελόνϑμος αὐίον Εἰς ϑοχίω ἱκετηείας αἰγατέῖν, 

ἐγζῦλαι . ἀξϑοιμιαζεῖ). "ὰ Ξ δῖω Ὁ δίκαιον Ὁ ὸ τίωυ πεύγνωοιν τῆς ὕλης αὐνὝ κϑο- 
χίαρ, ὁ τῆς ἀπωλείας δρφς᾽ ΚῸ σ Ὁ φιλανϑεϑπι, ἡ πῷ σωϑίωναι συγχώρησις ἣν τὴν 

ὁσιότητοι “δνομδιη τὸ Σ αρεσζαζὸ χὰ τίωω τ ρ κόσμε ασοόνοιὸν ἱ ἱκετευσθινηοφ, ὡς ὸὺ ἡ 

Ωἰεγίοϊ, τοΠ1, 1. Μιλπιμὶ 2 ε΄ 
»»“Ὅ"ὁ 

Ἐξοϑιλϑώ. 

Μα;θικγιλζ, 



. Ἀμϑμικεζ. 

δδ4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΠΙΓΡΑΦ. ἘΡΜ: 
τῇ Θεοδ αίοις ἀτελὴς μὴ δύξῃ αὐἴθὶ δ Ἰσοκὴλ αὶ δμὶ τίω πσεϑο ἐδ πατέρας ἐπα: 
εΑλίϑν, ἧς ἱκότθίων ἀπεμφημόνξυσε. 
Καὶ ὀξνδύνωσαν γάῶ ἔχϑυμητίω, τ: Οὐκ Ἐλχίξευσαν τω λόγῳ αἰυτυὶ, καὶ ἐνόγ.: 

γυσαν οὖ Οἷς σκώοωώμασιν αὐ ν᾽ σίοο Εἰσήκωσαν τῆς φωνῆς Κυρίκ. ἸΠέμυτον γ-. 
χλημα τῷ» μ(᾽ πίω ἐρυ,ϑρὸρ ᾧ τίω ἔρημον καὶ τίω Εἰς Μωυσιω παρϑινίαν χαὶ γς 
μόραν δ: ον Χωρής, ἐπθμελϑόγτες γὸ (Ὁ χατάσχοποι κακῶς λέγϑντες τέω γί χαὶ (ἦν, 
ἄλλυς αἀπέτρεψαν, χωοὶς Ἰησῶ τῷ Ναυν, ἡ Χαλὲφ (ὃ τϑτεφονη. τῷ »ὺ Θεούπα.. 

ρεγίνήσαντος τῆς ἐπηήελμϑμης ἔχιζυναι γῆς, τῆς δειλίας Ὁ παάϑος δυξαμϑροι αὐ τέτεινον 

προφανοίς (ἦν ὦ Χλυόναΐας ϑμναίους ἐ) λέγϑντες, αὑτοὺς ὃ δυυΐα μὴ αἰξιόγφεων εἰκ 
Ἢ “δός τίωυ ὠκείνων τὐδάταξν. τϑτο ἢ αἰπιείας πὐροφόνώς τικρμυήΐδλον. τοῖς δ ιο 

των καὶ τοσύτων ϑαυμιώτων αὐτόωας ϑαιῤῥᾷν Εἰς πμτω δίχαιον ἐῶ τὴ τῷ σεσωκό.. 
τος διωάμει. 16 Καὶ ἐπῆρε δδνεῖρᾳ ἀδού ἐπ᾽ ἀδοις,  χαταξαλᾷ αὐτὸς ἐν τὰ 

ἐρήμω, 127 Καὶ τϑ καταξαλᾶν Ἂ απέρμαι αὐτῶν ἐν τοῖς ξϑγέσι, καὶ Αἱ φσχϑρπίσαι 
εἰὐδις ἐν πῶς χόραις. Τῶν αἰϑὶ τῆς γῆς ὀῤτιλογίαν, χαίτοι ὠρεσδυτέραν ὅσαιν 
τῆς Κορὲ ἢ Δαϑαν ςασεωφ,ὡς μείξογί τε καὶ δυοσεξᾷ ϑζρ, τίν πποϑς Θεὸν αἰπιείαι, τὴ ἐς 
μοροποίΐᾳ, φέρων απ ἐταΐξεν. ἡ δειλία γδ ἀὐζις τίω κτὶ πίςιν αἰῴλεν ἐλπίδα, μυ-- 
δὲ τῇ ΛΜ ασοϑλαίοντων πείρα, βεξαιαμϑιοις᾽ ο)ενᾧ μείζω τίω δίκζω αὑπσέορον τὴς 
Ἰλὶ τῇ μοοοποιΐᾳ κολθίσεως, μερικῶς γὸ τότε παϑόντες, νεοῦ ἀπόμτες ἀρδέω πλίω 
τῶν παίδων α'πώλοντο, μυ;δὲ τῆς ἐπαήελίας αἰξιωθεγτες. ἡδυλήϑη Ν᾽ Θεὸς τῇ α« 
πισίῳ κατάλληλον ἔχιϑεῖναι τίωὶ “ιμωοίδν, ᾧ πᾶσι χτ' ζω τὸν ἐπενεγκῷν τὸν ὁλε,ϑρϑν. 20 
Σλλ᾿ ὅμως τῇ (ἰωήϑει φιλαν,ϑεΚ πία χρώμδιος μερικζω ἀύζις ἐπήγαγε κόλασιν. 

28 Καὶ ἐτελέϑϑησαν τῳ Βεελφεγωρ, ἐφαγϑν ϑυσίδῳ νεκραΐν, 
29 Καὶ παρώξυναν αὖ τὸν ον οἷς ϑχιτηδουύμασιν αὐτῶν. 
Ἑχῦον αμδτημα τϑη ἢ, εν τοῖς τορι μοῖς. Εἰς ἰχήλασίαν δ) παλιν ὥξοκείλαν- 

τὸς, ὑτῶς Μ Μωαζιτών μιγνύμθρμοι γαναξὶ ̓  ματέμαϑον τίω ὀκείνων ἀσέξειδν. Βε- 24 

᾿ελφεγώρ δὲ ἔθη Εἴδωλον χἷν ὠκείνοις ἐκμισρϑνον. ᾧ Φεγωρ  ὀκαλάῴτο, αῷ Εἰδώ. 
λιὸ πος Βααλ, ὃ Εὐδωλον.τῶτον δέ φασί ἦψες Κρόνον καλᾷοϑαι τῇ Ελλαδὲ φω- 

νη΄ λέγεται ὃ ἡ Βήλ. ϑυσίας δ νεκρών χαλφίας καλυμϑύας χϑν Ἑλλυσι ρας, ὡς τοῖς 
νεκροῖς τσοόσφέρειν Εἰωθασιν, ἡ δ ἐποίοιω δζρῥνεκρικδῖν ἄγων Τὴ) χτὶ γοητείαν ἔργον," 
δ διναρών ὀυδρων αὐδκέχεν μνήμας" ἡ αὐτὸς ὶ (ἄὸ χαλύρϑμοις ϑᾳρυς, γεκροὺς ἐκ η0 
δὔτις αἱ οὗτοι πυδοσαγϑρθύσεας. Καὶ ἐπληθιωϑη οὖν ἀὐῖς ἡ τῆωώσιρ. 

Ουκ Εἶπε ἢὶ τῆς Εἰδωλολατφείας τὸ ατιον, ὅπερ ῷ ἡ πορνεία, δὲ ζῶ ἡσέξησαν, ἡ» 

ἡ γαφριμζγία ((μυῆπῆο᾽ τὸ καὶ ἀποτέλεσμα κρυτηρ»ρᾷ τω ἀσέξειδν, τὐτν γὴ χείν 
ον ὶ τίω Ἐχιμιξίαν τῶν δολοφύλων γωναρδῳ ὠπεῖπεν ὀνόμος. γωναρδίυ γὸ συμι- . 
πάθεα ᾧ ποοὶς " ἀσέλγειαν οἶδε κινῶν. 455 

380 Καὶ ἔφη Φινεὲς, κὶ ἐξιλαίσωνο᾽ καὶ ὠκόπασεν ἡ ,ϑραύσις. 41 Καὶ ἐλογίαϑη 
οὠτῳ Εἰς διχαιοσιωύζω Εἰς διμελὰ ὸ ϑμεαν ἕως τῷ αἰώδιος. 

Τῶν ϑραῦσι, ὁ Σύμμαχος πληγδ Εἴρηκο. Διδαίσκει 5) ὁ τῶτοή ἱφοοία, ὡς λᾳ.- 
(ων (δ σιιρομαίφην ὁ Φινεὲς διέπειρε μζτ' τὴς Μωαξίτιδος “ πορνθύοντα Ζαμκίρῃ, ἐΦ . 
δόρριτι ((μωλυᾷλε πίω γωωαϊχᾳ. τότυ (ὃ ζῆλον ο᾿ποδέζαί νϑρμος ὁ Θεόε, αὐτὸν μϑὲὶ 40 
ὀϑεκήρυξε, τίω ἢ τοῖς ὠλλοις ἐπαχομϑρίωώ φμιφοίδν ὠκήρυξε. Ὅσῦτον ὀὐδρὸς ἰοίε δι- 

τσιοσιεύη ὖϑα Θεῷ, κογζω στλοιγάι αἰακέλλυσα, ,ἦ; Καὶ παρώργισαν αὑτὸν 
ἔνι ὑδῶτος ατιλογίας. ὦ ἐκαχώϑη Μωυσὺς δὲ αὐτουξη ὅτι παρεπίκραναν Ὁ πῶμα, 

Ε] 



Εἰς (ὃ ρε. Ὕλμμο, “ἐξ Ἷ 

αἰὐτν" 3λ Καὶ διέφειλον οὖν τοῖς χείλεσιν ἐἰντν Ἑδδὸμον αμδϑτη μα, ἐφ' 
ᾧ καὶ Μωύσης ονεκληϑη. πινθοιώτι γᾺ τίω οαἰδελφζοὼ ποδϑσελϑόγτες Μ᾿ πολλῆς ἀ- 
ταδξίας τίω -«οείλν δξήτησαν. ὁ καὶ τῇ αϑυμίᾳ τῷ πένθος βαλλόμϑμοφ,χαὶ τέω τύ- 

τῶν ἀχρασίλυ ϑεώμϑμος, ϑυμῷ ὁ λύπῃ αἰθεοφϑεὶς εἰ μ᾿ τὴς (ἀήθους ἀρμωονίας τῳ 
5 ϑχίῳ αυδοςαγματι διηκόνει" δ᾿ ἀμφιζολίαν ἥνα τοῖς λόγϑις ὀῥα μίξας, τίοὐ πέτο ω 

ὁπαταϊδξε δ Ὁ ὑδὼρ ἐξηγαγε. τῶτο γὃ δηλϑὶ τὸ ϑιέφειλεν οὐ δῖ χείλεσιν ἐστ" δώ. 
πὶ τῷ, οὐκ ὀμαμιφιξόλως τοῖς λόγοις ἐγρήσατο. εἶπτε γέ, φησι, Μωὺύσὴς κασοϑς αὐτοῖς 
Μὴ ἐκ τῆς πέτρας ἴαμτης ἐπάξω ὑμῶν ὕδωρ 4 τότυ χαφιν ἀγδνακ)ήσοις δῆθεν ὁ Λειϑμικοὶ 
ὁλων (Θεὸς, δὶ δζρὸ αὐτῷ τίω τοῖς πατράσιν ἐπηγίελινθμζω ᾿δἰποδέδωκε γάῦ, αἰλλ᾽ αὐτὸ 

το  ὀκέλέσι δέξαοϑαι τῷ βίν τὸ τέλος, ὀζρ. Τησῦ ὃ. τ Ναυὴ πεπλήρωχε τέω αἰ αυό-: 
έσιν. κα δυχκεῖ ὦ αὐτῷ ζωτίω τίωὐ ἡμιωοίαν ζχετεϑαικέναι ὁ δῇ ὅλων ωρυτὸρις" ἕ- 

τέρρι ὃ οἰχϑνο δῇ ἐπυρᾳαγμωτϑύσατο τῶτο. ασο τον ἢ γΔ τίω ΡΠ Ίνδιαίων ἔχεςα-- 
ϑνος ὀνοιὸν, Οὔκ εἴασε δὲ αὐτῷ τίω αἰύδέσιν πᾶσαν πέρας λαξᾷν, ἕνα μὴ αὐτ' Θεν 

ὧν αὐτο λοίξωσιν. (Ὁ γ)λ}} ἐϊκώγα μόορυ ϑεοποινσειντες, ποῖον Οὐκ ἀν ασρόσήνεγχϑῳ σέ- 
15 (ας ᾧ Ὅσουύτων γυὦ μαίτων καἰ πυυργῳ. ϑνομδιύίῳ: ὀζρ τοι τῶτο ἡ () ζαφον αὐτῷ λαθᾷν δλώτινδε: 

μ] πεποίηκεν ὁ Θεός. πσοϑς ἢ" πῦτο καὶ τὰς νομοϑεσίας ἡδυ λήϑη δεῖξαι τὸ πσοήσκαιοον ἀ-- 

πὸ δῇ αὐ δῷ νομοϑέτη συμξαύτων. Εἰ γὸ αὑτὸς ὀνομοθέτης τὸς ἐπηηελυδέης Οὐκ 
ὠπέλαυσε γῆς, ( ωυϊδιᾷν ἐἰντίῦϑεν ραΐδιον ἰω,ὡς σϑὲ ἀΐῷὶ ζωτης ᾿ἀἰπολαύσυσιν. ὅτω 
ζᾳ κτ' “ἰωει ἡμὸν δγηγησώ ϑιμος, τω ἐν τὴ γῇ τῆς ἐπαγίελίας γελμηνϑμίω αὐτῶν δὲ 

20 ἐλέγχει αἰβανμία. 
34 Ουκ ἀξωλό, ϑρθυσανζῳ ἔθνη, ἃ Εἶπε ΚΚύσμος ἀδφις ᾧ ἐμίγησειν ον τοῖς ἔογε- 

σι, τὸ ἔμαθον τοὶ ἔργα αὖ τῶν, κὶ ἐδιύλθυσαιν τοῖς γλυτῆοῖς αὐτῶν, ἐλμήϑη ἀδοῖς Εἰς 
σκόυδοωλον. Τῶὺ γὸ Ἐλιμιξίαν δχνὶ τίω τὴς ἀὐσεξείας ὠκώλυσε κοινωνίαν, τῇ 
Ὄρχἢ ὦ χέλος (ωαναιρῶν, ὰ (ιὼω τῇ βίζη τὸν Κριρπον ̓ ὠφόδυίΐξων, κ᾿) Ω ἐλούῆονι κακῷ 

2:0 χεῖϑον πρδολυαφέλλων. Ολ᾽ ὅμως ὅτοι ᾧ ἐν τύτῳ τὸν ϑείον (αψνοντες νόμον 
ὅτοζᾳ δυοσιοὴ ὀξωλο,ϑρϑυοαν ἔϑνη, οἶτε τίω ασο3)ς αὐτὰ ἐφυγϑν κοινωνίαν" λὼ 

πουγηροὶν αὖ τῶν πολιτείλν ἐζηλωσαν. δυλῶν τρίνεωυ ὁσοϑφήτης, ὡς ὃ μισαν,ϑοφπίαν 

ἐδίδασκεν ὁ Θεὸς, δλλ᾽ ἐν ἀσφωλείᾳ, ὠδρις καταφῆσοι βυδλόμϑνος, ἐγτήγατε, ᾧ ἐγ» 
᾿νήϑη αὐδοῖς Εἰς σκαίδεωλον καὶ (γειμιξία ὶ ἡ (ωσσία αὖτν,ᾧ σκούδωλον ὁ Ὁ τυχὸν. καὶ 

30 γὉ} τῆς Φύσιως αὐτῆς ἐμιαψηισοιν᾽ ὅπερ ἐπάτει λέγων᾽ 31 Καὶ ἔθυσαν τοις 
εἰοις ανδὴ' ᾧ Τὰ ϑυγατέρρις αὖ τῶν τοῖς δοιμονίοις, 36 Καὶ ἤξέχελν αἶμα ἀ- 

θῶον, αἴ ικϑι υἱῶν αὖ τῶν ὁ ϑυγατέρων, ὧν ἔϑυσαιν Οἷς γλυτῆ)οῖς ΧΚαναδώ, 
37 Καὶ ἐφονοκζργήϑη καὶ γῇ οὖ τοῖς οἱμασι, ἢ ἐμεθμ,ϑη οὖν τοῖς ἔρχρις αὐτῶν. 
Ἴὸν κολοφῶνα τῆς ἀσεξείας τελίυτῶμον χατέλιπε. ποίον »ὃ δυοσεζείας ,αϑ- 

35 Οολζω χαταλείψει Ὁ ἁμασιν ἐῶν ὶ ϑυγατέρων μολεώωι τἰω γώ, καὶ τοῖς αἱμοξόρφιφ ᾿ 

δαίμοσι ζιὶ τὠτωνϑυσίας «σοϑσενεγκαῖν ; ᾧ Θεῷ (ὦ δ) Οὐεὶὰ τοὶ νενοβεισμένα αγ69σ-. 
! “κα Ν .Ν"Ν Λ ! ιν ἡ » “» φέρον, τοῖς ἢ Εἰδωλοις ὁ ζᾷς τῶν παίδων στραγας. Και ἐπύρνθυσαιν ὧν τοις ἔτ 

πιτηδυμασιν αὐν!τἷὖ,. Πορνείδν ἐγζζώϑα καὶ τίως ἀκολασίαν μόνον, δλλαὶ καὶ τίω 
Ῥ εἰδώλων λατρείαν καλῷ, 2) 3, 2) τω Θεῷ (ἰωνμμώοι τέων ὠκείνων φηρριπτείαν 

49 ἠγάγτησειν, τίω δεισιδιαι μονίλν Εἰκότως πορνείθυ ὠκώλεσε, 

38 Καὶ ὠργίαϑη γυμῷ Κυρμος Ἐχὶ τὸ λαὸν ἀδού ᾧ ἐξδελύξα"» τίω κληρϑνομίδν 

γι! ὠδού. 39 Καὶ παρέδωκεν αὐεδν' Εἰς χεῖρρις ἐθνῶν, καὶ ὠκυοίθυσειν" ανῶν ὦ 
μεισοιώτες οὑςδυ, 40 Κα ἔθλιψαν αὐζδυ (ἢ ἐϑροὶ αὐδῇ, καὶ ἐτωπενώς 

τς βιγίοβιτοιμ,  ὀἠ᾽ᾺςΜαλμλ 3 νϑισου 



Γ᾽ ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ: 

ϑησαν αἰ χοῦ τὰς χεῖρ αὐ ΡΜ, Ταῦτα καὶ κἡὶ τῶν κριτῷ ἱφοοία διδάσκει ἡ μδέπε; 
«ὦ Ι ,“λ ὰ »,ιλ ᾿ ΜῊΝ ,ὕ 

ἡ ἡ τῶν βασιλειῶν συϊιφαφή. ποτὲ (ζ Ὁ αὐςβᾷν ἹΜωαβίταις, ποτὲ ὃ Αμμανίταις, Αἰμα.. 
ληκέταις, Μα διζωναίοις καὶ ὀνλοφύλοις παρόδιῳκε,τῇ παιδείᾳ, τίω' ὠφέλειθῳ “δαγ.- 
μιατϑυόρψϑμος. εἰγλυτίον δὲ πως 4η δοκεῖ, ὃ ἐσδελύξα"» τίωῦ κληρονομίαν αὐτῷ, τῷ" 
πγαϑῤρηϑενι, τῷ ἰδεῖν ὧν τῇ “γουσύτητί ἢ; ὠκλοδεν συ, τῷ θὐφρανιϑίωσαι εν τῇ θφρ9- 9 

σιωύῃ ἦ δογοὺς συ, ὦ ἐπαμνᾷαϑαι μζ' τῆς κληδϑνομίας συ ιδλλώ τίω βδελιρϑέίσαν λέ. 

ἡ νιῶ, ἰδὲ ὁτέρας αὐοϑ)κασίσας κληρονομίας, ἑτέρα 5. λοιϑ αὶ ἐϑνυς, θ᾽ ὧν ἠυξάτο κα... 
σαρλϑ μη ϑίωαι!. ἀσεῦτον ἢ ὦ βδελυηϑέωαι, Εἶτα ὃ οοὔδαδυϑίωῶαι κ᾿ απὸ Θεοῦ͵ 
Εἴτα ὃ κυειδ ϑίωῶαι ποῦς Ἢ ὡϑρών. ον ὕσῳ Ν ἄρχει τινὸς ὁ Θεός, ἀρχενε 
διωύόνται. χαὶ ἐπωγή᾽ 19 

Πλεονάκις ἐρρύσα"» ἀυνύς" 41 Αὐρὶ δὲ χϑρεπίκραιναν αὐτὸν ἐν τῇ βυλῇ 
αὖ} Ὁ, ὶ ἐτωπεινώϑησαν ἐν τῶς ὀμομίαις αὐδῇ. Ἐπαΐγων γδ τίω πευδιίαν, 
παλν μετεδίδου φιλφν,ϑ 65» πίας᾽ (ὦ) δὲ αὐτὸν “οἷς ἐναντίοις ἡμείζοντο. ὶ ὁ μϑῥ ἑῶ ἀὐ- 
τοῖς ἐκ φιλαν,ϑο9.πίας γλυκύς, οἱ Ὁ πικρὸν ἑαυτοῖς ζωωαίκαζον φαινεοῦ, καὶ πάλιν ἔσωξεν 
αἴὔ7ν'ς οἷα σωτὴρ, οἱ ἢ αὐπώλον ἐργϑις αἰ πωλείας ἑαὐ)ες αὐξεπείροντερ, δ θι πολλάχις 15 

Μαϑαγιλζ, ἰντὸ ποιοιῦτες τέλος αἰπώλοντο. Ὁ δὲ πλεοναίκις, ὁμιοιον ῷ;, ποστίκιφήϑαληστι ἔχισυγο. 

ἀγαιγεῖν τοὶ τέκνα συ ; Ὁ δὲ,  ἐτωπεινωϑησαν οὖν ταῖς ὁμομίαις αὐτῶν, τῳ! ὸ σύκ ἤϑε- 
λησουτο. 4. Κα Εἶδε Κύριος ὧν τῷ ϑλίξεοϑαι ἐυτοὺς, ἐν τῷ αὐτὸν Εἰσα- 
χϑύσοι τὴς δεήσεως αὐτῶν. Ταῦτα αἱ ἱξορίαι διδϑασχουσι, ἢ ὅτί ἐδεήϑησαν τὸ 

Θεοῦ «ἰαυὸ τὴς ὀμαίγκης ὠλούμϑμοι, χαὶ ὁΤί δεηγέντες ἠχϑυσϑησοιν. 43 Καὶ ἐ- 10 

μϑήνϑη τὴς “1 αιϑήκης αὐ ὁ, καὶ μετεμϑηγ,ϑη κτ' Ὁ πλῆϑος τῷ ἐλέυς αὐτοῦ, 
Διὰ γὺ (ὰ “ποῦς τὸς πατίρας ἐπαγίελίας τὶν ἔλεον ἐλερύγησε. μεταμέλειδν δὲ 

καλῷ, τῆς πουδείας τίω παῦλαν. ὁ "ὃ Θεὸς τῆς ματαμδνμαι ςἕκ ἔχει Ὁ πυΐθος, ἐδὲ 
νεοῦ ( τύτοις, νι δὲ ἐκείνοις “ἰρέσκεται, διυλαὶ σοφαῖς ὦπϑωτα ὠρυτόμθύων καὶ παι-- 

διίας ἐπώγει ἡ φιλαν,ϑ69 πίδμ ὀρέγή. 44 Και ἔδωχεν αὐτὰς Εἰς οἰκϑιρμοὺς 9 
οὐδντίον πότων ΤὴΜ αἰχμιαιλωτευστοίγτων αὐστύς. Λέγ, γὺ Ἐσδρας,ὡς οὐνέ- 
ζαλεκύρμλος ὁ Θεὸς Εἰς τίω καρδίαν Κύρου τῷ βασιλέως, ὸ κμ ζαῦτα, Δωρϑου 

ὁ Αρταξέρξυ, γοήοϑαι φιλαν,ϑοθπως ᾧ ἣν ἴνδαίων λαῷ. οἰ» οἰκτιρμοῖς δὲ χαὶ νύν 
Εἰσιβωμαίοις δουλθύοντες, “1 οἱ γαίες οἰκτιρμούς, δὲ ἀξίαν ἰδίαν. αὶ πάος δέθεοδ 
μφτοιμέλεια, παιδείας δὲ σιειῦσις. 49 

45. Σώσον ἡμᾶς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμδῶ ὶ Ὠπ( μα γατε ἡμᾶς ἐκ ὝΨ ἐθνών, 
46 Τοῦ “ἰξομολογήσα ον, τῷ ὀνόματί συ τῷ μεγαίλῳ καὶ ἁγίῳ, τῷ ἐγκαυχάο ον 

τῇ αἰνέσει σῷ. Καὶ ζωτα διιλοῖ, ὡς ὁ πσδοφητικὸς ἀὐζους διδούσκει λόχος, πῶς 
δι (Ὁ Θεὸ ἱλεωώσαοϑα,, καὶ τῆς τ ἀυτύκηδεμονίας τυχῇν. αὶ ὁ ϑεασέσιος δὲ ὐπθφος 

Ῥο;αχραζ' δος τίω ἐσομϑμίω Ἰυδαίοις σωτηρίὰν δζρ Ἡλιοὺ ὦ Θεσξζίτεν πυδϑησόρθυσιν. Ἡξει » 23 

Ἡσοϑε,κζ 8, φησιν, ὁ βυόφϑμος, ὶ Ὁπποςρέψαι αἰσεξείας οἰπὸ ἰΙακώθ΄ ἡ αὕτη ἀϑόῖς ἡ πἷν ἐμοῦ οἱ ᾳ- 
θήκη, ὑτὰμ αἰφέλωμαι ἀ:α δοτίας αὐτἕὦἍ, κα μζω τίω οἰκοδομίδυ τὴς Ἰορυσαλήμς 

ποδϑσμάχαι δεῖ κτὶ τὰὺς μύθους “ἢν λύούπρν, ὸ τίου χτὶ νόμον λφιείλν, ᾧ ΤΣ αλῴνεις 
θυσίας, ἢ αἰϑετομζωυ, ὸ σείξξανον, ἡὶ σκιωδὺ αἰδεῤῥλυτήρια μα ὃ πϑνά γον βαΐτῆ» Ε 
σμα (ζωῦται γὸ γφαϊδύων μεθυόντων πξδαληρήματα)δλλα! κλῆσιν αν ἐπχέγνωσιν ἰλη- 40 
σείας πίον Εἰς (ὃ διαυότίωυ Χοιτον ᾧ τῆς χῳρῆς ὀζμιϑήκης τέωὐ πολιτείλυ. διδάσ-- 
χόνται ὃ ὁ πῶς θύχεοϑαι δὲ, ὅπερ ἴσδαγοι ὦ πυοοσδοκῶσιν, ἡμεῖς ὃ “πληρωϑίοναι δὲν 

τὴς τῷ σωτῆρος ἐκιδυμίας φαρϑὲ, πόμτων πόμτωχοθον πγοϑσιόντων τῶϊ σωτηείῳ κῆ- 
ρυγΛα 7, 



Εἰς δ ς΄. δ. ΕΣ ᾿ 
ρύγματι,κρείηονά τε ποσδερυδῥων (ἀωάγωγά Ἰχὶ ων βαανοδ βασιλείαν, “.- ε 

᾿τιφαἰληϑὴρ ὅσα γῆ χ,ρ καὶ τίω ϑρούσαν ἐπήγίελται, κτ' τό Μαοίελοι (Ὁ ὡραῴς, 6-- Μανϑααὶ : 

τι αὐτοὶ κληρονομυΐσωσι τίου γέωυ, ἔνθα, (ὦ ( μναρϑέντες δ)»σραφήσωση Α ὐνήξιώ. 
ϑησαν, ἐχὲ τῇ τῷ σώσαγηος ἀνέσει χαυχώρϑμοι. 

45 47. Ἑυλογητὸς Κυσμος Θεὸς Ἰσραὴλ πὸ τ αἰωῦνος καὶ ἕως τῷ αἰωδγορ᾽ καὶ ὁρᾷ στᾶς 
ὁλαὸς, Ἄβοιη», ὅμορ. ὀἠ ὠ ΥὙμνητοςἂ δ Ἰχὶ πᾶσι Μόλων ὁ Κύριος, ὁ τῷ ̓σρολ 
χρηματίσας Θεὸς, ὁτοσαῦτα τὴς ΤΜ δ, ϑοθίττων ἕνεκου τοραγιᾳτευσοίμϑμος σωτηρί- 
«ς. πσολσήκει ὃ (ὃ λαὶν ἁπόμτα ὃ ἀμζω τῇ ΝΜ ὑμφοιώτων Ὠπφέρειν φωή!. ὃ γὰ 
δινοι, γὐσοιτο, ἀμέω ω αμζω ο Ἑξραίος καλᾷ᾽ ὅ9εν κ) δ ἔθος ὧν παῖς ὠκκλισίαις 

10 μερϑέηχε, ὦ τῇ δυξολογία τῷ ἱερέως δζρὶ τῷ ἀμιζυὺ (ἐωτίϑεοϑαι (ὃ λαὸν, ᾧ τίω ον- 
τεύϑεν κοινωνίαν τοοϑσφέρειν, ὸ τίου θ)λογίδν λομιξ λύειν, ἐν Κολς ᾧ Ἰησῷ τῳ Κνοίῳ 
ἡμδιὴ ᾧ ἡ ϑύξα Εἰς ὧν αἰώνας. Αμέω. | 

Ψλ,μ. ρφ΄. δλληλϑία, ͵ 

ΝΜ Ολλάκχις αἰπεδείξαινϑμ τί σκιαὶ τῆς χανὴς ἡ παλαιαὶ “9.3. 

ἵΦ᾽ κη᾿ Οὐεῖδν Ὁ ὅῆον καὶ ἐκ τῦδε τῇ ψαλμού βαΐδιον τ ῦτο κασα- 
μαϑεῖν. τίω τε γὺ Ἰσδμίων ἐλθυϑεοίομ ϑεασίζει, καὶ αὶ πλώτων 

Ἄ}}} αι νος : δ, ϑοϑπτων σωτηοίδν πα: αχϑρθύει. ἔχει δι πολλζω πυξὸς ἄν 

4)4 ὶ : ἃ μ᾿} ᾿ σε» τεταγμένοις αἰκολουϑιὰν. ὃ ἅ γὺ τέταυρτος ὼ ὑκατοσὸρ 

δἰϑ διήγησιν Εἶχε Μη παν τῷ Θεοῦ τρϑϑς τοὺς πατϑίαρ 
γελνηνϑμων ἐπαγίελιοῦ, καὶ ΜὟὮ τοῖς ἐκείνων ἐπίόγοις αὐ δαλαϑοισῶν δωρεοδν᾽ ὁ ὃ μετ᾽ ἐ- 

κεῖνον τσοὸς τῶςς θύεργεσίαις τὸ τίω Ἰνδαίων ἀοσραεῖὰν ἐδίδαξε, ὶ ζω ς δὲ ὠκοίνζωυ ἐ- 

πενεηθτίσοις τίμωρίας αὑτοῖς. ὦν Ὁ πσοϑαηϑρόυει τίω τὴς αἴχμϑιλωσίας αἰπαιλλωγήν 
15! τίω ββητον “ἢ Θεοῦ φιλαν,ϑ ον πίαν γεβμημϑμίω, ἔγ ̓  δὲ καὶ ἐν ὠκείνοις ἐσκια;- 

35 γραφη:) τοὶ ἡμέτεροι, ὁὀρείμδν καὶ τῆς ἡμοτέροις σωτηφίας ἢ ἐν τωδὲ τω ψαλμῷ ζᾳ 3.- 
αὐίσματα. μιά λλον )ῈΡ ἡμῖν, ἡ ὀκείνοις ὐρμίῆςι τὴς πασϑοφητείας Ὁ πλεῖςον. 
1 Ἐξομολογείοϑε τῳ Κυρίῳ, ὅτι γοησος, ὅτι Εἰς (( αμαύνα Ὁ ἔλεος εἰτψ, 
Πωλιυύμνῷ ὁ πσδοφητικός φὐϑακελθῦξ) λόλος τὸν δυεργέτέου Θεὸ. αἰτίαν δὲ “ὁ 

ὑμνῳδύας τίου φιλον,ϑο»πίαν Εἶναι φησι. ζωῶτα δὲ λέγήν αἰ Εἶν ἱκόμοὶ (ὦ κἰἴϑε- 

30 φαΐσιις ὀάκφυρντες, ἐλέῳ Θεού μόνῳ χωρίς τίνος ξυμ (ωτελείας. ὁ δὲ τοιοῦτος ἔ-- 

λεος ζις μϑμ τυγούσί τινος πασοϑσκαίρϑυ, βφφχυς᾽ τοῖς διὲ ΔΜ αἰωνίων ἀ ξινμϑμοις, αἰώ-- 
νιος. Εἰρη1) »»ιώ, Τῷ ἐλέῳ αἰωνίῳ ἠλέησε σε, πσοὸς τί ποιοιῶτος ἔλεος εἰς χελιάϑας Ηφ,νδμ 
Ὅς αἰγαπῶσιν αὐτὸν, ὡρμαζονης ὠΐοῖς, ὦ ὀφθωλμὸς σέκ Εἶδε, ὁ ὃς σα ἤκουσε. 
(ωωνυμεῖ ἢ Ὁ αἰγαϑὸν ᾧ γοηφῳ. » Ἑμτώτωσαν (ὦ) λελυτφωμδμοι “ἰασὸ 

45 Κνροίου,ὃς ἐλυτρώσα"ν οκ χειοθς ἐϑροῦ. Ἰαὺ υἰποζολζωὼ τῷ Ἰνδούων ἔογοις 

ὅρα τού πσοϑτέρου δηιλώσοις “αλμοό, ὧν ᾧ 2ώ καὶ Φ, ἐδδυλύξατο τίω κληρϑνομίαν 

εἰνταδ᾽ γι τίω ἿΜ' ἐϑνωῖν δυιλοῖ κλόϊσιν πὸρμταχόγεν τὴς οἰκουμδῥης 1] οἱ τὸ σωτῆρος 
((μωάηγϑμϑύων ἢ εὐῤπαζομδύων ἐκ “δῦ ὀζμξολου χερών Ὠχὶ τίω αἰγίαν ἀδῥὺ ὠκ- 
χκλησίθῳ. μοίτίωυ γὸ Ἰνδωῖω πρρϑσδυχώῶσιν ὧκ τῶν ἐθνοῖν ((μυναρϑίντες κοι 9᾽ ἑαυτοιὶ ἢ 

40 Ἰπδοίαων οἰκήσειν. οὐ» χιλίοις γὺ ἔτεσιν “ὐπὸ τῆς εἰς Βαζυλούνα ἡμομϑῥης αἴχμοιλωσίας 

τῶν» μϑὲ ἐυ γέλϑνεν, ἡ") τῶν ἐθναὖν κλεῆσις ὀρ τῶν ἔργων ἀὐττζώτηχῃ. 
Καὶ ὠκ 3: γωρών ( μωυήγαδῳ αὐτὰς, 43. Απὸααλάδ αὶ δυσμωῖ ἡ βοβ- 

ῥὰ )ουλθίοσης. Τοῦ ὕχι "ὴ Ινδαίων ὅτω »ελρημδμο ἡ μεμαϑήχα νϑν (φ' 
πᾶσαν 



Διωῶ, κα. 

Ἐ). β, ιβ. 

τ ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑᾧΦ, ἘΡΜ: 
πᾶσαν γγὸ τίω οἰκφυμϑμίω ἐσκεδεισμέοι ἀζίγϑυσι) τίω : ἣ ἐξ ἐογαΐν ὠκκλησίλυ ὐ ἐς 

πεισι τὴς οἰκϑυμδῥης τοῖς τικη μασι ἐῳ εις τε ἡ θασεθάοις, νοτίοις τε καὶ ὁ ρκίφοις ἐκάλε- 

σε ὺ ὃ ((μυή ϑρϑισε,ὸ τὸς τοιοῦτος συλλόγϑις πλυπτιρ, ἡ γῆς ᾧ ϑαλοίῆης δὴν ἰδεῖν. χὶ 
μδέρι Ἰσδαιων ἀμυδρώς. τ γέλένται, τῶν Κ᾿ ἐπὶ τὐπὸ Βαξυλαδος ἐπὸμελλόντων, ὁ ὀλίς 

ΟΥ̓ δὲ ἐγων καίὶ ̓ὠκῷο τῷ σιθν ῦ συλλελυτὼν ἐξ Αἰγύτῆου, ὰ τῷ τῶν πλησιοχόρων ὀϑνῶῖν, Ρ 

4 Ἑπλ αγήϑησειν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν αἰύδρῷ. Ην ΌΣ τοῖς στὸ τῶν ὧν ἐϑνοΐν αγρ9- 

τερϑν αἰυδρὸς τε καὶ ἀλϑιος ἡ ζωὴ, ἐπλλμήϑησείν τὸ ἔϑνη ὄντες ὠλογα πυρϑς ῷᾳᾷ εἰδω- 
λα ζᾷά ἀφωνα ἀπαρόνϑμοι, δλλότριοί τε τῆς πολιτείας τὸ " Ἰσιρριὴλ, λιμῷ τ Ν᾽ δ 

τίω ψυχίως ὠκλείποντες, ῷ λογικὴ ἐφέρηαϑαι ζὡ, φῆς ποτϑ τε πνθυματιχοῦ υχο τι 

Οὐ λιμὸν αὐτὰ, Οὐσὲ δἰψανὶ ὑδέωτος, λα λιμὸν τοῦ α ἄχοῦσαι λόγον Κυρζουδλλάχα α . 

Βαζυλων εἰ ἔρημος αὶ ἀνυδρος. ἔρημος 7» ὑτρλε Θεοῦ, ἡ τῆς πνθυμαιτίχηρ τιρδείας 
δουλεῦον ὠχκᾳὲ ἐφερντο δ Ίσδαίων ὦ πλλ)ος, κὶ ὸ (ᾧ δ ἐθνοῦν ποπιφευκότες ὡσαύτως ἐν 

ἐρήμω δ ὀυυϑρῳ δλήλρν, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες ὁ ἀϑχοιόντες, καϑῶς φησιν ὁ Ὡἰτφολος. 

Οδὺν πόλεως κατοικητήθου ὀυχ δὗρον. Ουτε γὼ» ἴσδανοι ὅζεφυηῖν «ἄν 

αὐδραποδισαινίρ ἢ ἴον, ἡ τίω οἰκείλυ πατρίδα κωταλαίάν, ὅντε Φ ἐξ ἐθνῶν “πε- 13 

“πιςευκότες τῷ τὴς τὸ σωτῆρος ονάν,ϑρφηήσεως τίω δὶ τίω ϑᾳηΐαν πόλιν ἀδϑυσοι! 

βὅοον ὁδὸν πόλιν 5, ογζωῦϑα νοητέον τίω θύσεξὴ πολιτείλν. 
ς Πενώντες ἢ δεψῶντες, ἡ ψυχὴ αὐ ὃς ὧν αὐφις ὀξέλειπε. 
Θείας διδιωσκαλίας λιμὸς - ὁ τύτυς κακείνος ὕχίκο. Ἰχδαμοι μδὲ γϑ οἰ Ψ 'Βαζυ.- 

λώνι δυυλόμοντες καὶ Ὄ ἱερέων ἐφέρίευτο, ») ὺ τίου καὶ νόμον λατεείδν πληρϑιὼῶὼ οι ἐδυ- 19 

νϑυτο᾽ (ᾳ 3 .) ἔϑγη πώλιν ὅτε γόμον λειονέδεξατο, ὅπ πνϑυματικῆς διδασκαλίας αἰ ἀπε. 

λάνε, δὲ ὧν αἱ "ψυχαὶ πεφύχασι πφέφεοῖ, τῦτον βϑρτοι (ῷ λιμὸν ἴσδοαιοις ἠπείλησεν ὁ 

Θεός. ἐπάξω "ὃ, ἐφη, λιμὸν ὑχὶ τίω γὴν, ̓ λιμὸν ἀβτυ. 

ό Καὶ ὠκέκραξὸμ ασϑϑς Κύειον ἐ ἐν τῳ ϑλίζροϑαι αὐῶδν", καὶ ὠκ Ψ' ὀὐαγκδν 

«ὐτοὦῷ ἐρ ἐῤβύσευτο ἀύθις. Τῶν ἅ “ ἸΙνδαίων ᾧ θὐσεξέφεροι τῳ! Θεῷ τίωω ἱκετείλμ 19 

“οερσίωεγχϑμ. ὁ τούτο ἡμᾶς ἡ ᾧ Δανιὴλ “ρλφητεία διδαίσκει. ὀλυτὸς γὸ καὶ ὦ Ανα- 

"ίας κ) Αζαρίας ᾧ Μισαήλ ἘΠῚ ἀὑπόύτων ποτηώᾳϑμοι( ϑαίον ἀξητεσαν ἢ ἐλέον. ῷ 

Ἀ (θη ἔσενα μϑῳ ζαῖς πϑμτοδουπαῖς “παέαναιλαίοντα συμεφοραίᾳ, καὶ οἰμωγαῖς αἱ 

ϑράδιρ ἀφἶδαμυϑύτοις ὁκέγρίευτο,τῆς Δἀμααίσεως οὗν ἔγντα τίω ἐλπίδα: νὶ ἡμέω 
τίω λύσιν δὝῥὝμ κατεηόντων δεναίν ἐκ το Θεού ΨὋ Ἄλλων ἀξήτησου. ΕἾδεδὲο ὁμῶς «ίγονζας 49 

ἢ Φιλαν,ϑεφπος, ὼ ᾧε ἔλεον ὠρεξε. χν} ΝᾺ ἐθνών, ὡς ἔφίωυ, ζιλαυπωρφυμδύων ἐ ἐν 

Τῇ τῶν Εἶρνοδϑων ά ἰγαϑὰν φερήσει, ὧὡ «ερετῶτες αὐτῶν ὧν ἀγΐε λοι τῷ Θεοῦ, οἷα δὴ ποι- 

αϑύες τῆ ΤΎῊς δι, ϑεφπίνης αἰτέλης, ἐξόων σοῖς τὸν Θεὸν, χϑινὸν ἀὐδρις κατουπεβιφ θέων 

σωτῆροι. ὁ ὃ φιλαν,ϑοφπος ὠδόγησεν αὐτὸς ἐν ὁδιῷ δ)λκίᾳ, ἡ ὅτις ἤβ)νὸ σωπήφμος λύγϑοὁ 
ϑυαγξελικές. ἡ ἡμᾶς γᾺν αὐτὶ λύλγανν Εἰς τίω ἐπουράνιον πῦλιν, ἐφ᾽ οἷς ἡμῖν οἶδα. 12 

κελθύεται ῳ ἡνωμάσιά τὸ ᾿ Θεοῦ κηρυῆεν Εἰς πϑρᾷς αὐ ϑεϑποος᾿ ὅπως πόρτες ̓  

“νομδμίω Εἰς ἡ ἡμᾶς ἀδὴν μιφλόντερ, Ἰχὶ τίω αυτίω ασεύσωσι σωτηρλδυ. ἀλλὼς δ 

φησι, ὧν ἰχδιαίους οἱ ὧν Αἰγύπηῳ πάλαι μερθοιῶζας βοῆσαι παοὲς (δ) Θεον᾿ ὃ χαὶ γεν 

Εἶν δρῴῷεν, τῆς δι ΧΚολσοδ τολείας ἐλθυϑερίας Ἐλυτεύξονται. 

7 Καὶ ὠδήγησεν αὐςθν: Εἰς ὁδὸν θύϑεῖδυ, τῷ πορθυϑίέωδαι εἰς πὸλι καποιητηρίς. 40 

ἰουδαίοις μδι γὰ» ὅζῳ Κύρου τὸ ὁ Πέρσυ τίω ἐπϑμοδὸν ἐδωρήσοιτο' ταῦ ἔθνη ΟΣ 
αἰγίων ὡδήγησεν Ἀποφύλων, ἢ τίω ὀνὼ πῦλιν ὑπο δειξε τίω ων γε μδιίους θχθυσοω, 

ἧς τεχνίτης ἢ δημιιουρχὸς ὁ Θεός. 
ἃ Ἐξομολογησαοϑωσα!, 



Εἰς () π΄. Ῥάγμ: 969 
8 Ἐξομολογησοίοϑωσοαν τῳ Κυρίῳ τὰ ἐλέη ἀυτε, ἡὶ Τὰ ϑαυμείσια ἀὐο τοῖς ε)οῖς ͵ 

ἥνω ϑούπων. Ο5 Σύμμαχος ὅτω, χα! (ὲ τεροίςια ἀὐού τὰ Εἰς (ὧν: (ες ἢ 

αὐ, ϑοόπων. Τὸν υϑύτοι ̓ σραφήσμον ὕμνον ἐχ ὁὐλεος τῶ! Θεῷ πυϑϑσφέρει, ὅτὸ μάὼ ζῷῳ 

, θαυμάσια, δλλ᾿ (Ὁ ΟΜ τοσύτων ἀγαθῶν ὑπολφύσοντες. θαυ μαςὴ (ὦ γὃ ἡ ἀἰξιαίγαςος 
5. κα Ἰδαίων ἐλέυϑεοία θαυ μασιωτέρᾳι ὃ ἡ ἀξιαγαιςοτέρφι τῆς οἰκουμϑμης ἡ σωτηοία, 

ον Ὀχὶ ὄ χρξῆον μεταξολή, ὁ τῆς πλόμης ἡ παῦλα, ἢ τῆς ἀληθείας ἡ γνωύσις. τὸ- 
τῶν ὃ πότων ὁ ϑεῖος πσοόξενος ἔλεος. ἐν δ᾽ δχρε ὰ διχαιοσύγας ἡμϑῆ!, ὧς ἐποιήσα.-: 
αϑῥ, φύσιν ὁ ϑεῖος Οἰπόςολος, διλαὶ χτ τὸ πολύέλεος ἀΐζυ ἔσωσεν ἡμᾶς ὀζρὶ λουτεοῦ Τιτ γα, 
παλιήενεσίας ἀ ὀνακφινώσεως πνεύμμιαιτος αἰ γίου, ὃ δέ χέεν ἐφ᾽ ἡμᾶς “πλουσίως. 

10 2! ᾿ ΛΝ ; ᾽ ) “ς 9 Οπέχορτασε ψυχὼ κέγζωυ, πενωσαν ἐνέπλησεν ἀγαθῶν 
10 Καιϑηρδίοις οὖν σκότει ᾧὶ σκιᾷ ϑαγώτυ, πεπεδυμϑύοις ἐν πηωχείᾳ ᾧ σιδήρῳ. 
Καὶ Ισδαιοις δουλεία ᾧ χακουχία, (ἀμεζϑυγμένας ἡ λιμῷ τηκονϑμοις “Μ᾽ κατε- 

χόντων δεινῶν ἠλθυϑέρωσε, ᾧ ὧπασαιν “ἿΜ' λιὺ, ϑοϑπων τίω φύσιν ταὺς ϑείαις ϑιδωσκαλί.. 
αἰς διέ,ϑρεψε, ὃ τῷ ζόφου τῆς ἀγνοίας ἐλευϑερωσοις, τῳ φωτὶ τῆς ϑεογνωσίας κατηύ.: 

ἈΦ )ασι, ὦ τίω Ἐχικεινϑῥζω τῷ θαγαίτο σκιαὶ αἰπεσκέδουσε, τὴς αὐαςείσεως δεδωκως τίου 

ἐλπίδευ, χαὶ διέρρηξε ἰαυφοὶ δισμαὶ τῆς αἰμδόοτίας. Σειροίῖς γ)5)9, φησι, “δὲ ἑαυΐ, Πφροιμᾳβ. 
αἱοδοτηματων ἔχαφος σφίήςε ἢ) ᾿ χα, Οὗναὶ (ὦ ἐχιασώνϑροι ζοὶς αἰ δοτίας αὐ, ὡς Ἡπέι, 

δονίῳ μακρῷ, ᾧ ὡς ζυχο ἱμιαῦτι δοιμάλεως ζᾷς αὐομίας αὐ. κείνη ἢ, δ λέχϑιτο 
κυρίως ψὰ χεγή, ἡ Ἑλλζωικὴ, ἡὶ Τα ϑαϊκιὴ, ἡ τὴς πγθυματικῆς ἐφερημϑύη ζφῆς. μὸν [ν.δι δ, 

30.» »" βρώμα ὅδιν, ἵα ποιήσω Ὁ ϑέλημα “πῇ παΐξγε μιν. ἀτρφι ἢ τῦτο (οφὴ, ἡὶ (9φὴ 
“Ὡρίφη. δ[ὸ καὶ ἔλεγε΄ ἹΜώκαίϑμοι (Ὁ πεινώντες καὶ διψῶντες τίω διχαιοσύγζωυ. τϑη» Ὁ ὁ Ματϑ, ο,ε: 
ΣΧρλςὸς ἐποίησε γρρτάσας τίου οἰχουμδύζευ τὴς τοιαύτης (ξοφῆς. σκιὰ ὃ ϑανατα Οὐὴς 
δ αὐρδοτοις λέγων πίω Εἰδωλολατρείδω καὶ Ἰὰς οὖν αἰϑεότητι πράξεις. ἄντα γδὺ εἰ- 

σῇ αἱ χωείζουσαι ἡμᾶς στὸ τὴς ἀληϑιγὴς ζωῆς. ον ζώταις ὃ ἦμδμ πάλφι προότι- 
2.5. 9» δρα τὸ πο δαστιχρ φαίνειν (δ) Θεὸν, ἢ τέο βυλέω τῷ ὑμίφου χϑροξύνειν. δέον») »" ἐκ 

μεγέϑοις χαὶ χαλλονὴς κδισμαύτων (δὴ ϑμεσινρονν ΔὝΨῇ ὁλων ϑεωρᾷν ὶ τίω οἰΐδιον ἀδού 
διώαμω χαὶ γκότητα “Σιτὸ κτίσεως κόσμου νοφνγἡμεῖς οἷα τυφλοὶ οὖν σκότῳ ἡ σκιᾷ ϑαιναί.- 

τῷ ὀζῴχοντες  αις λογιχαὶ τῆς ψυχὸς δωυνάμεις πεπεδυμϑύοι αὶ πεπηρωμϑύοι ἐγηλ-- 
᾿ς λαῆορμδυ τίω δυξὸν τῷ αἰφϑαρτε Θεού αν ὁμοιώματι Εἰκόνος φϑοιρτῷ δ, ϑούπου 
89 καὶ πετεινῶν ἡ τετζαποδὼν καὶ ἑρπεῦ. ΝΙΝ 

11 ΟἿ παρεπίκραναν τὸ λόγιώ τῷ Θροί, ᾧ τίω βυλιω τῷ ὑψίτου χὐδωξιωὸν. 

1: Καὶ ἐταπεινώθη οὖ; κόποις ἡ χαρδία αὐνμ΄ πσϑένησεν, ὶ Ονο [ὦ ὁ βοηϑών. 

Τούτων ὃ. πόϑτων ΓΜ αἰλγιων αἰτία καὶ Ἰσδοίοις πόσιν δι, ϑούποις, κἡὶ αἰνδδ- 5 
᾿ς ηΐα; καίκεῖνοι γδὸ δίχας πίνοντες ἐϊξεδόϑησοιν τῇ Βαξυλωνίων διαλεία, καὶ πόύτες ἀῤθρω.- 
35 ποὶ κ(" τίω προαδασιν τὴς εὐτολὴς αἰπο ἘΘλήϑησαν τῇ ΤΜ πόνων ζωλφιπωρίᾳ μ(Τ' 

ζώτα Ν᾽ ἥκουσιν Αϑοίμ᾽ Ἐπικατάρᾳτος ἡ γῇ ον τοῖς ἔρις συ. αἰχαύθους ἢ τοιζόλυς Γι γαζ. 

ὀϑατελέσοι, εν λύπῃ φαγῇ αὐτίω παῖσας (ιὶὶ ἡμέροις τὴς ζωῦς συ. ἐν Ἰδρωτι Ὁ σπρ- 
σώπου συ Φαιγὴ (δ) εὐτον συ, ἕως τῷ ἀἰποςρέαι σε Εἰς τίω γέ, ἐξ ἧς ἐλήφϑης" ὅτι 

γὴ Εϊ, ἡὶ Εἰς γίω ὠπελδύσῃ. τοσοιύταις ὃ αὐδεφοιχιζόμϑμοι συμεφορᾳίς, Αύσιν σϑεῆ- Ι 
40 μίδω βὕραντο ν᾽ ἐχικεινϑμων κακδΐν, δλλ᾿ ὁ ζωύτας αὐςδι" συγκλυρωσας αὑτὸς χαὶ Ι 

ἢ 

| Ὁ τύτων ἀπαλλα; ἀὺ ἐδωρήσοιο. 13 Καὶ ὀκέκρωξομ ασοθς Κύριον ἐν ῷ 9λί- 
ζ(ξαϑιι αὐςὦν", κἡ) ὧν τῶν αὐαγκϑίυ αὐτῶν ἐβρύσοα» ὠΐιιζ᾽ .Ν 

14. Καὶ δξήγαλδμ αὐκδυ; ἐκ σχότως τὸ σκιῶς ϑαγαΐτε, ἡ (ἦν δεσμοιὶ αὑτῶν διεῤ.- " 
ρἥξεν. | 
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ῥηξεν. Οἰκτείρας .»» ὁ τύτυς κάκείνυς, ἦν »ϑρ τῶν ἔχικεινϑβων εἀἰπήλλαϊξε 

συμφορῶν, τοις ὃ τῷ τῆς αἰγνοίας ἡλθυθέρωσε σχϑτυς, κὶ τῆς δουλείας διέρρηξε τὰ δὲσι 
μά . λέγϑις δ᾽ αὐ σκιδὺ ϑαγατυ, τίωω Ε ἰδωλολατρείλω, κ) ἂν ἀϑκότητι ὥξάξως αἱ 

τῆς αἰληϑινὴς ἡμοῖς ἐχώολζον πώλφι ζωῆς αἰ ραπικραύονζς (ὃ) Θεὸν ὶ τίω βυλίω 
τῷ ὑψίτου παροξυνονζᾳς. τότε κ᾿ γδρὴ καρδία ἡμδμὴὼν τοῖς τῆς αἰμδοτίας ἐταπεινούτος 
κόποις, πϑρεηνϑμης ἡ δ τῆς ἐμφύτν καὶ λογικῆς δυωμαίμεως, ζω φϑοδδὴς ὀμεκ) ίσατο 
(ύοϑένησαν γ)», ἡ Οὐδ ζω ὁ βοηθῶν) μόγῳ ἢ. τυτήρητο τῷ τῷ Θεού λέγω Ὁ μέγα τῦτ 
κατόρθωμα. Ὁ ἢ, διέρρηξε τοὺς δισμους αὐτῶν, δοιλοῖ τῶτο τίω αἱ ϑρθδῳ τῶν αἰ διτιών 
άφεσιν, ἧς ἡμᾶς κἡὶ τὸ σωτῆρος κουτηξίωσε χρρὶς. 

15. Ἐξομολογησαχοϑώσοιν τῳ Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτϑ, ἡ τὰ θαυμάσια, εἰντύϊ τοῖς ὁ- τὸ 

οἷς τῶν ἐν, ϑοϑπτων᾽ 16 Οτι (ἰωέτειψεπύλας χαλχοὲ καὶ μοχλοὺς σιδυρφύς 
(ἰμέϑλᾳσι. Πύλας γαλχας ᾧ μοχλοὺς σιδηρφύς Ὁ ἀφυκῖον ὠκάλεσε ἢ; κα- 
κ'ΐν. καϑούπερ 7» (Ὁ) καϑειργιμένον ἔσωθεν τῶν ϑυρών χαὶ 3 μοχλῶν ἰ α φυγεῖν τῶν 
αἰδιιμάτων δὴν, ὅτως αἰ μή ̓χόμον ζῶ χαὶ ἰσϑδοίοις τίω Βαξυλωνίων ὀζριδιρόμαι δουλεί- 
αν, χα) πὐύζω δ, οοποις τῷ θανατυ τίου διιυαφείαν. μένος ἣ ὁ ϑεῖος ἔλεος ἥρκεσε ιξ 

καἰχεήων ἢ τότε δζρλυσαι Ὁ χκράτες, χαὶ αἡιουρων Υ λύον λϑρΑσαδ. ζᾷ αὐτὰ δὲ 

δεύτερον Εἶπεν Ἐχὶ ταῖς δευπέσαις ἀντ δϑεργεσίωις. δηλοῖ δὲ τίω μέχρι θανατεχᾳ- 
“πο ωσιν τῶν ἐν,ϑ69 πίνων ψυχῶν, δὶ ἰοῦ ἐδέησεν αὐτο τις μέλραϑανατε χαϑόδου᾽ ἔὄθα 

νορϑρος, ζιὲ μηδενὶ ϑνητῳ δχανοηθείσαις πύλας, καὶ Δ. ὦ τῦτο σιδηρφὶς χαλχαᾷς 

λεγθμϑμας, (μυέφοιψε. λέγη δὲ ὁ ἐν Ἰως ὁ Κύρλος. Ηλϑες δὲ Ὀχὶ πηγέωὺ ϑαλοίοσης, τὸ 
ἐν δὲ ἴχνεσιν αἰδυοσον «ὐθιεπατησας ; ἀμοί ϑνται δέσοι πύλαι ϑαιναίτυ,πυλωρϑὶ διὰ ἀ- 
δου ἰδόντες σε ἐπήνξλυ ; χα ζοις ἡμετέροις δι μόνος ἐφᾷλεν αγομίας, δὶ ὡς μέρα τῶν ἢ 
θαχγαιτε πυλών ἐφϑθοίσωμ. 

17 Ανπλάζεν αὐτῶν ἐΐζ ὁδὺδ ὁμομίας αὐ. δῥ )Ὰ»» ᾳς αἰομέας αὐ !ῦἔ ἐτω- 

πεινώϑησαν. Ουτεϊνδοῦοι, ὅτε πάσα “ν᾽ αὐ, ϑοθίπων ἡὶ φύσις αἰδίκως τοῖς ὀμι-- 15 
αρϑῖς αἰθιέπεσεν᾽ δλλα καὶ ὅτοι καικεῖνοι δίκας ὧν ἐπλημμέλησοαν τίγοσιν' ΩῊ ομφεἢ 
τύτὺυς καχείνοις τοσύτοις ἐγκαλινδιύμδμοις Ἀαχϑις σωτηρίας ἠξίωσε. 

18 Ποὺ βρωμα ἐδδελυύξατο ἡ υχὴ αὑτῶν, ἢ ἡήίσαν ἕως Μ᾽ πυλῶν τῷ 9αναῖτν. 

ἴσδοῦοι γὸ τῶ] “πλήθει (ὐωεβκϑρμοι ΨΜ Ἢ'καιδ καὶ αὐτίω αἰπεςρέφονν» τω ζ,. 

Φίω. πᾷ» γὉ α ον ὁτέρῳ ψαλμῷ, ὡς ἐξ ἐκείων, Εἴρηκεν ὁ πσροφήτης᾽ ὅτι ἐπελα- γ0 
ϑυμέίιυυ τῷ φαγενῷ ἄρτον μα. (8 ἔϑνη σοὶ τος “ἢν οἰκείων φιλοσόφων διδωσκα,- 

λίαις πο ἐσέχειν ἐξώλοτο᾽ δὴ χαφιν Φ ὦ Σωκράτους χατεψηφίσαντο ϑεύνατον, ᾧ 
ἡ Αναξαρχον ξένη ὐρέδοσαν τίκιφ οἰας ἰδέα,άλλοι «ὧν Πυϑανρρν α[αϑύχους πι- 
κρῶς αἰκισαίμϑμοι πσόϑωρον ἀὐοῖς ἐπτήγαχϑν ϑαίγατον. ΔΛ ὁμκος ὁ τϑτοις ὁ ΛΜ Ὅλων 
Θεὸς παρεσκεύασε μεταδὺ ϑίεσαι τὴς αἰϑεινατυ (ξ,φῆς,ὁ μ᾽ πάσης ζωυτη ασρλσϑραν- 33 
μιῷν πσοϑϑυμίας ὀμέπεισι, ᾧ “ἣν τῷ ϑαναῖτε πυλῶν ἡλέυϑέρωσε. ᾧὶ ἀλλως βρῶμᾳ 
οὐ ζαῦϑο πίω λογικὴν νοήσομϑμ (οφήν, πιΐδὶ ἧς ὁ Κύριος τοῖς ἰποφόλοις ἔλεϑμ, Εργα- 
ζεοϑε μὴ τίω βρῶσιν τίω -ὀἰπολλυμθμίω,ἀλλαὶ Ὁ »ϑύίασοιν Εἰς ζωϊω αἰωνιον. ζατης 

ποῦ Εἶϑος οἱ δ, ϑοφπος ἐδδελύξα»». ὅτε δ᾽ φυσικῶν νόμον ἴτε γρατῆδι ἐφύλαξε, Ὁ 
δὼ προ γίσαν ἕως ΝὟΨΜ πυλῶν τῷ θαναΐτι. πύλαι ἢ ϑανώτυ, ζὰ αἰοδοτήματα οἷς ΗΓ--40 

γισαν, δὲον αὐτου μαρριωύεαϑαι. ὅσον Ν᾽. της ἡπίσοιν, πόῤῥω ἣν πυλῶν πῆς ζωϊς 
Δύαγκαίως ἐγίνοντο. αἰλλ ὁ Χοιεὸς ἀΐζις ᾧ μακρον ὀγζῳ, ἐγίθς δγρὺ τῷ αἵματος τοῦ 

οἰκεῖν πεποίηκα. 19 Καὶ ὀκέκραΐζὸρμ “οός Κύριον οὐ τῶ! Ὀλίξριϑαι αὐτοιλ, 

Ὁ 



; Εἰς (ὸ ρ΄. Ἔάμ. 9γγ ἱ 
ἐὸ κ ἿΜ λὐαγιδν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτύς. Κοαυγάνο ὃ Θεὸς εὑ τίω δζᾳ φωνῆς »- ᾿ 
νομδμέευ, ἀλλὼ τίω ὄρεσι τὴς αἰ σνοίας λογίζε!)" ἐπεὶ ὁ Μωυσέως σιωπῶντος ἔ- ὴ 
λέγ, Τὶ βοώς τοϑς μὲ; Ἐξ,3. δια.) 

10 Απίφειλε φῇ Ἅδην αἰντῳ κα χ ἰαΐσουτο αὐτοις" ν ἐβῥύσουτο αὑτοις ὧκ τῶν “[σ- 

᾿ φϑυρών αἱ αὐτῶν. Ο » Θεὰ λόγϑς ογαν,ϑοοπήσοας, ἢ Ὅποςα λεὶς ὡς ἀν, ϑοφπος 

(ως » Θεὸς αἰοὐξζ,φαντήορ,κἡ πὸρμταχοῦ αϑξεσι,ὶ «ἰξέχει Ω σύμπϑμτα)ζῳ πόρ- 
πϑδωπα τῶν ὧν ψυχῶν ἰασοιτο πραύματοι, ὦ τοῖς ; φθαρένζῳ αἱ ἀνέῤῥωσε λογισμκοιᾷ, διῶ ῳ Διυιζι μζ." 

αἰ μὗδοτωλὸν ὠκείνέω ἰάΐσευτο γειυαῖι, αὶ θαῤρᾷν ϑδογγύνσιν᾽ ϑτω( πἥρειμδίον (μέ- 
σφιγξε Εἰρυκώρ, Αφέωνταΐ σοι αἱ [ ἀμδρτίαι στ᾿ ὕὅτως αγέῳξε ᾧ ληςφῇ Τ' ̓φὐϑλδεισον᾽ Μωτῦ, 8. β. 

το ὕτω τοις τελῶνας διδϑωσκαλος οἰκυμδίης αἰὐπέφέευεν᾽ οὕτω τοῦς Φ πὸόμαγίῳ τῷϑο-- 

μὀγζς βαντδ]ίσματι νεσρτεῖ ᾧ καθαίρει κα τῶν τῆς αμερτίας ὠπαλλάῆει τραυμάτων. 

21 Ἐξομολογησείοϑωσαν τῳ Κυοίῳ τὰ ἐλύ ἀντ χαὶ τὰ ι ϑαυμαίσια αὐτὰ τοῖς υἱοῖς 

τῶν ἀνιϑοφπων. 2» Καὶ θυσοώτωσαν αὐτῳ θυσίαν αἰνέσεως, χ)  ὀξαγίβιλάτωσειν 

"τὰ ἔργα αὐτϑ ἐν ἀγαλλιάσει. Ὑαἣ δὴ τύτων αἰπόμτων ὑμνῷν, Φησι, δίναιον τὸν 

τς φιλθ, ϑεφπον Θεὸν ἐλέῳ Ὁσύότῳ χθ'σείαϑμονκἡ τίω πἴθχδυξω ἡμῖν δωρησοίμδμον σω-- 

τηράϑῳ. 6 ἢ μη μόνον Εἰδέναι Ὧκ ϑκίας ϑαυμιατεργίας αἰλλχαὶ χαὶ τοῖς  ἀἰγνοοιώζᾳς 

διδοίσκειν, Ὁ πϑρίᾷς διεγείρειν Εἰς ὑμγῳδῖαν. Ἰθχισημαίνεοϑαι μδιύτοι δέ, ὡς αἰνέσεως 
θυσίαν ἡ γϑα πσδϑσενεγκεῦ ὃ Θεῷ ὁ παρμεθησε,ὶ ̓ 5 κω αἱλ γῶν ᾳῳ ϑύματα. τοί-- 

)γδροιῶ ὠκχθαλλει αὶ ἐν ζύθου τέω χτὶ νόμον λοιτρείαν. ἢ τὴς αἰνέσεως ϑυσίαν ὁ Α΄- 
20 κύλας ϑυσίλῳ ϑύχαφιείας ασξεσνχϑρθυσεν. 

23. Οἱ χατα(αίγοντες Εἰ λιλαοσὸμ οὐ πλοίοις, "ποιοιῦτες ἐργασίαν οὖν ὕδασι 

πολλοῖς. Τῶν ἐποςέλωνὶ ὃμὰώμα ἀΐις ἡ παοούσαι φοφυτεία τίω μνήμην 
σφόδρα, αἰχολούθως (μῦν τῇ τῇ τῷ Θεοῦ “Ἀύγου Εἰς αὐ θοσίπους παρμσίᾳ. ἀὐιὶ δ Ρ 

ἦσοιν ᾧΦ χατουξ ἀίνοντε Εἰς ϑαίλαοσλν ο» πλοίοις βητῶς ἡ κὸ λέξιν, ὦ ὠασερ δζωυ ἢ λεία, 

25 »φαφὴή ἫἮἪὝΟὄραγίελίων κὔοτυρᾷ αἱ αὑτοῖς. ᾧ τὠνέα μιυφήφια ὦ ᾿αρῆς οἱ σϑύκης ὡρώτο 

τεῖν τ δακελόνε.) λέγων" Καὶ “υσοίτωτοιν αὑτῷ ϑυσίαν αἰνέσεως. 

Ἔχει ἣ ὅπως. Παροίγων “ΣΡ, Φησιν, ὁ Ἰησῶς ρα τ ιύλαοσλ τὴ Τὰς Γἀγλαίας Εἶδε Μαγθω". “ἢ; 

δυο αἰδελφουῤ, Σίμωνα καλόνϑνον Πέξον ἡ Αὐδρέαν Τ' ἀδελφὼ αὐτὸ βαλλονᾷς 
εἰμφίδληφρον Εἰς Υ̓ δ ϑιίλαοσὸμ (ἴσαν Ν᾽ «λιξς ὺ Εἶπω αὐτοῖς "δῦ, τε, αἰκολυύϑθε! 

30 τί μοι, “πορήσω ὑμᾶς αλιᾷς ὀμ,ϑοφπων. ο ὁ πσοϑζαῖς ἐκᾷ)ω Εἶδε ὠλλυς δυο αδελ- 
Φοις Ἰαϊκωζον καὶ Ὁ ἰωλῥνΐω χαταρτίζ ονζαα τὰ δίκῖυα αὐνδῇᾳ[ καὶ τότες ὁ ὁμοίῳς ὀκάλεσε. 

«ἰθὶ ΝᾺ  ἰποφόλων τού ὁ ὁ λόγϑς. οἷα, Ν ἄγος ζοποιιύηος, ἡ τΐγες ὅτοι τογχόμεση; 

ἐπήγανν, ὡ καταξαίνον τες Εἰς ϑαλαοσὸμ ον πλοίοις, Ἢ ὃ ὦ ἐξης " σι Ι δὶ αὐν»Ὺὴῴ ἐ.. 

πληρρόηο ΤΜἐργων ἡ ̓ δεώαμεφ “ὦν γὸ μιϑιϑητῶν τί σωπῆροε ἡρδι) “πλεόντων ἕω αὖν- -- Ματδ ηἰκδι, 

49 τῷ! σεισμὸρ ἐλρετὸ, φ Φησί, μέγας οὐ τῇ ἢ )ειλθίοση, ὡς σλοῖον κοιλύήεοϑαι κἰ πὶ 

χυμῶν. Φ5 ἣ “«ϑγασεσόντες Εἶπον αὑτῷ, Κύριοισῶσον ἡμας. Χὴ ὃ ὀποτίμμσι τοῖς “ΐ. 
μοις νὰ τῇ ηϑωλάοση, ἃ . ἔθετο γαλζωη μεγαίλη" ὅπερ ἐὠὦ ἰδν (ἀφ ἔργα Κυρίν χα αὶ Ϊ 

ϑιυυμαίσια ἐστ οὖ Η ̓βυϑῷ. 
᾿ 

24. Αὐτοὶ Εἰἶδὸν τὰ ἐ ἔργα Κυρίου ̓  ᾳ ϑαυμασια εὐτῷ ὧν τῷ βυθῷ. | 

49 Παραθολιχώς τα τέϑεικαν ὁ απρϑφήτης. λέγῃ ὃ ὃ ἤγ», ὅτί καιούπερ ὦναυ- 

τιλλόμϑροι καὶ Κὴ τὰ κιεγαλθι αἰ απεροντες πολϑίγη δἰ φΦερόντως ζς ϑείας μεγαλυργίας Ι 

ὁραῖσι, κλύδωσι (ὦ μ ̓ χαλεποῖς αὐξεπίπηοντες, οὶ πάσαν ὃ  λύ,ϑεφπίνώωυ ἐλπίδα τὰς 

σωτηρίας “δἰπολάύογτες᾽ ὅτω ᾧ [σδαῖοι τς συμφοραῖς ὠκείναις ΐβαπεσύντες χαὶ Ἔ 

ἐλθυϑεοίαῳ . 
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ἐλάϑεείλυ αὐπειληφότερ, ΕΝ κουτέμιαϑον διωύαμινκὶ ἡ μϑὺ δὴ ὦ πόρτες ἀὐϑεφ: 

ποτ  ξώίω κι} πραγμάτων ὁραντες μειταιξολξω, κα αὶ τῆς “αξοτέρας πλαϑης Ὁ ; παῦς- 
λθν, χ) τῶν ὧν ψυχῶν Τ γα λίιυζωυ, δ τῆς λϑαςάστως ῷ λιιδῥα, Ὁ πύτων λαυμείζνσι λ- 

ρην. ονζαύλο: 2 ̓λεύλφοσὸμ γοῆσοαιι ἡτὸν βίον Τ᾿ ἡμέτερον ᾿ πλοῖα, Ως ὠκκλησίας, 

ον αἷς ὡ Ὡσθφολϑι ἐργάσαντο σωταρλάν, ῳ ῷ πληθή δυλαδὴ τῶν δὐϑεύπων αἰ- 

δόσε: γ ὦ τὸ Θεούζῳ εἰ ἔργα, τῦτ' ἐς!, τὰ ἐδοιμιμργήμισταικὶ Ὁ τα ι ϑοιωμαίσια, τοὶ σημεῖα, 

ὅσω Ἢ τ σωτηφιὰν οἰκονομδα! δ τ΄ ἡμετέραν ἔθεος Οῷ ὁ βυϑῷ, τὸν ἔςίν,ον Τὴ "σοφίᾳ, δ ἦς ἧς 

οἰκονομεῖ [(ὠἰ ἡμέπρᾳ. "βάλς γδὴ ἡ τῷ Θεού σοφία, ΕΝ ζω αὐείκαισον αὐτῆς χαὶ ἐ- χω 

μέτρητον. 5 Εἶπε, ὶ ὶ ἔφη πγεύμα καταιγίδος, ὺ ὁ ὑψώθη τοὸὶ κύματα αἰντῆς. 
254 Αναζαίνασιν ἕως ὟὙΨ' ὕφαινον, κ υ καταξαύσι ἑ ἐως Δ ἀζυοσων. 1ο 

Καὶ ὅζ τϑτων ἐδιδωξεν, ὦ ως αἰτεῖ νθύοντος καὶ ὁ ἃ λυπηροὶ Ὑῦ, ἃ πὶ ἐ)υμήρη κπυοήν- 
γν6). λέγ ἢ ὧν πειροισμοις ὥς ἐγείρει ὦ πνεύμᾳ τῆς χαταιγέδορ, δηλαδὴ ζὴ ὀῤτικείο 

βϑμον πνεῦμα, ὕλιπφέψαντος τῷ Θεούΐ Εἷς τίω ἱ δικαίων γυμψασὶὸν Ὁ ὁ φλυέρωσι. 

δειλοὶ Ὁ αὐτὸς ὁ Θεὸς, ἡνίχᾳ τῳ. δἰσῶλῳ πειράσαι ὀπέτρεψε, λέγων ποῖ ᾧ τὰ 
ἰώζμγ Ομι με ἀλλὼς στι χελρημιατικέναι ἢ γα, αὐαφλνῇς δίκαιος: ; ὅπερ χὰ ὅτῳ ἡ χευσίῳ ὧς 

πύρ,τῦτο τῶςς ψυχαῖρι ῶ πειρᾳσμοὶ τυγχόμυσι, τήκχογτες αὐζομ, δχ ὧςε ἐχαφϑεῖραι, 

ΔΛ ὧςε φάνεέρω ϑέεαι, πῶς λαμασεότητος ἔχουσιν. 

Η Ι ψυχῃ αὐδιο ΩΨ κακοῖς ἐτήκετο" 27 ἡ ταρίαϑ ἐσελεύϑηξ ὡς ο  μαϑύων" 

ἡ πᾶσα ὴ σοφία αὐτῶν κουτεπο, η. Ἐπέμεινα τῇ Ὑξ5πη᾽ ἡ δόχεῖ αὶ αξὲ ἴναυ- 
τπἰλλονδμὼν λέγεν, αμί]ε.)Ὁ ἢ δ τύτον (μ πϑντολωπεν τῆς ψυχις συμφορ οὶ, ὡς 10 

συνθεὶς αἹ, 365» πίνῃ σοφίᾳ χοωμᾶνος ἰχϑμὸς αἰολό σαι. σϑοὲ Ν᾽ ὦ κυξερνῆται τῆδὲ 

καϊκεῖσε μεθυόντων δικζω πάβιφερόμϑμοι, ὁτὸμ χἰσχη ὡ κλυδώνον, πᾶσαν Εἰσ- 

φέροντις" τίω τέ ἐχνζωυ, “ἷδι: δλυέομαι δωυλντα δ δεινών. 

γ»8 Καὶ ὀκέχραϊιὸν ποὺς Κυρλὸν οὐ ῷ ᾿ ϑλίδεϑαι αὐτὰς" Ὸς ὺ ὀχ δι αὐαγνδίνι αὐ. 

ζ} ἀζηγανν. αὑτοῖς. 29 Καὶ ἐπέταξ ἐ τῇ καταιγίδι, ο ἔφη Εἰς αδρον" ἡ ἐ- 29 
σἰγησεινζᾷ κύματα αὑτῆς, 30 Καὶ Δ φρο νϑησαιν, τι ησύχασαι. 

Καἀκείνοις τοῖς πλίέσσιν Ἰλπκαλυρθροις τίου οἰκείδμ βοπίω. ὁρέγή, κα ἡ νύυει, Ἶ ὁ δα: 
χεῦμα Εἰς αὔθαν ὡραΐζα» ἡ χαταιγὶς μετα αλλέται ͵ ᾿ γῆς ζάλης ὃ πέλαγο ἀ- 
παλλαϊῆε.), γα] 7 ) λυπηρρίς σι πυρλασαλαίοντες δ» τῆς αὐτί χα χαθατος ματαζολίω 

δ οἰσκϑυσιΨ χᾳ δέν. ὅτως Ἰαδοῦῆοι τὴς πιχεας διελείας ἐκ εἰνης ἡλθυϑερωϑησαιν. 5 
Καὶ ὡδήγησεν αὐὖζις Ἐχὶ λινῦμα δελήμιατος αὐτῦ. ἅμα "Ὁ ἤδολησο, να ́ 

λύσις ὄλϑετο ἡϑχακϑδ, κα Ὁ αὐτὶ τῷ: χλυύδωνος ο λιμέωυ ὀβεφόμη. Ὁ τῦτο ὃ μάλλον ἡ- 

μὲν ἢ κείνοις αὐ μόδιον. ἡμᾶς δ Εἰς τοῦ ϑελήματος λινῦμα καϑωρμισεν τἰω 9εῖ-- 
ὧν εἰ,  ϑωρησαίρδιος γναῦσιν, δηλα δὴ τίω βασιλείαν᾽ ἥτις λιμιέωυ, ὡς ζέκ ἔχουσι χη 

πειξαιομον τὰ τὰ κύματα, Εἰκότως “σξλσυόρθυται,ὶ λιμόω λελήματος τὰ Ὁ Χοιροδα ὧ- 23 

κγσίοι "Τὰ λέρρντος᾽ Πατρ, ὃς δίδωκοίς Με, ϑύλωῤια σπου ἐγὼ Εἰμμι,κεξκεῖνοι ὥσν. 

Ἐξομολογησαίαϑωσοιν τω Κυρίῳ τὰ ἐλέη ἀρ ύ, ὁ ἃ λει μείσια αὐτοῦ τοῖς 

εἶοῖς αὐ θεϑήπων. 3» ̓ ὙΥψω σοίτωσειν αὑτὸν ἐν ὠκκλησία λαού, ὧ χαϑεδρῳ 

Ὡρεσὸ ουτέρων αἰνεσαώτωσοιν αὐτῶν. Αἰκολούϑως μα ὧν Ὡποφολοὺς Τῆς ὀκκλη"» 

σίας καὶ τῷ ̓ φρισθυτερίου τοὐ ὦ ὡ ζωτῃ μψημόιυ ποιῴται. παρ ̓φεϑέεαι τοῖς ἦ 40 χφμήι 
αἰγαθῶν θ)αήελίοις ἐ ἔδει χα) ζώτα. δὲ δέησιν, ὦν τῇ ᾿ ἐθγωῖν ὀκκλησία, δξαζω τ τ΄ 
πἴουϑοξα ποιοιῶτει Θεύν. ἔϑγη ΝΣ καὶ Ἰεδευῖοι τέο αἰλλήλων ματειλήφασι τάξιν. Φ 

ΞΖ "Ὁ Ω κρκέας Φπροληϑεντεογίολικῆς Ὀχιφϑμείας καὶ Π κσρϑφητικϑῖν ΦΑΟΥΝ 

ἐφερημθροι, 

ἴφ, ἐξ! κ. 



Ἑἰς (Ὁ μφ.. Ῥάγι." 75 
ἐξερημϑύοι,ἢ τε τύτων χώρᾳ, ἡ πόλις οἰφικιὴ πσοότερον ὅσα καρπῶν ἀγαῶν,ἐκ ὃ Εἰς 
Χο σον χϑροινίας ἀχαρπος ἔτι ὀζρταλῷ, αὶ μι ξ9πολις ὅσαι, ὧν ἱερϑν,ἐχ ἁγία αἰγέων ἔς. 
ουσα, ὅχ ἱερωσύνζωυ, ν᾽ βασιλειδμ᾿ ἐϑνικϑὶς ὃ δυλάουσι γόμοις ὠκπτεσύντες ἐλδι- 

ϑεείας. ἡ δ, ρὸν ὀῤυδγος, ἐθνοίν ὠκκλοσία, ἔρημός τε ὺ πλλανωρϑ,ήη, πελιήρης νύν αἴα- 
4 9ώὼν, ἡ ὧδ πεινωνζα πληρϑῖ, χαὶ ((ιωεφήσουτο τίω ἔγϑεον πολιτείλν. αὕτη Ὑ πὸς: 

λις κουτοικεσίας, Οὐ ἡ ἡ λογικὴ (ζοφὴ καὶ τος εἰρφίγιος. ᾿ 

33 Ἐλετὸ ποταμοις Εἰς ἔρημον, ἢ διεξόδους ὑδούτων Εἰς δί.αν, 
34 Γκὼ καρποφόρον Εἰς ὡλμέωυ, πὸ χακίας τῶν κατοικούντων εἶν αὑτῇ. 
Καὶ τοῦτο οὐ ο καὶ τῶν πεπιφευκότων ἐθνούν διζονοκῶς γνῤμϑμόν ὅν ἰδεῖν εἰν αἰπάσαις 

το ἊΨ ζαῖς κι τίω οἰκϑυνδύζωυ ἐκκλησίαις τῷ ἱεροῦ καὶ ϑηγϑυμϑῥου συλλόγου πας ὁ 

λαὸς (δ ϑυεργέτίω ὑμνεῖ, τὴς ϑείας φιλόν,ϑο»πίας (αὶ ϑαυματοργίας ϑιεξιων. ὑμι- 
γοῦσι ἢ αὐτὸν (ὃ τὴς σωτηφίας τετυχηκότες, τίω ξένζω ὁρώντες μεταξολίω, (ὦ ΡΨ 

χουν» παΐλαι πολλοῖς ϑρδυνϑμοι 9 φητικοῖς ποταμοῖς, ἢ) χαρίεν ὥρλμον. ποϑστφέρ9ν» 
τες τ Θεῷ, νι συ εἶδ νοτίδος μέκρ ὡς “δυτολοιύουσιγ᾽ δ᾿ ἔρημοι “πϑρτελώς ΟΥΣῚ τὼ 

15 οἰκείαν πονηοίαν τὴς πῦϑοτέροις Φδείας εγμίωται. 

35 Ελυτοέρημων Εἰς λίμψας ὑϑατων, γάῶ αἴυϑρον Εἰς διεξόδοις ὑδαΐτων. 
Τα ἢ πάλαι ἔρημα ἔϑγη καὶ σσ οῖς βεφιχειὸν ἐορηκότοι λιξαΐδα, τοῖς τὸς διδωυσκαλίας 

ὕδασι αἰδικλύζεῖ), τἷρ τίω χρείαν "πὸ λογικὰ δεχόμϑμα ῥματα. ἰδοὺ τοίνιυν πτῶς 

"αὶ θὲ γῆς ἀκκλησίας συμῷωνως τῷ Ἡσαΐᾳ ἐκτί)α) φησι "» καχεῖνος ̓ Θήσω κ᾿ Ἡσι μα, πι, 

8ο ἔρημον Εἰς ἕλη, ὶ διψῶσαν γίῶ Εἰς ὑδρα γωγϑίς. 
36 Καϊχατώχισιν ὐκῴ πειναίγζ, ἡ ((μυνεφήσαντο πόλεις χατοικεσίας. 

ἰ Τοιὶ γδ)γ) πάλαι λιμῷ τηκορϑύους ἡ τὰς πγδυματικὴς (ξοφῆς οὐδεᾷς οὖν κείνοις 
κατωχίσε τοῖς ποταμοῖς, κ) τίου θυσιξη (μυεφήσατο πολιτείλν. 

37 Καὶ ἔασειραν αἰ γρϑιξ, ὁ ἐφύτευσαν ἀμιπελώνγας, ᾧ ἐποίησαν καρπὸν διμνή- 
25 μίϑιτος. Ο γὸ υἰραίνιος ατῦρϑς ἐκ ΝΜ] ςποτόλων ἐκ ϑήκϑυοχηο εἰ χὐδαδιδόμε- 

γος οὖν ταῖς τῷ μετ μοίας βίου ψυχαὺς κουταασείρεται, πὐδὲ δυ φησιν ὁ σωτὴρ “Ἔξῶλϑεν ὁ Λα μὲ 

ἀπείρων τῷ ἀσεῖριι (ἢ) ασέφον ἀντ " αὶ ἃ ΚΑ ὑπισιν (χὶ ζὶ ἀχόρϑας, ἃ ὁ Ὠχὶ τίω 

“πέτρον, ἃ ΠΥ τίου ὁδὸν, ὦ δὲ Ἐχὶ τιωχαλίω καὶ αἰγαϑίω γὠδ. φυτεύονται 3 χαὶ 

αὐμίπελ οὗνες, αἹ πὸμταγρό τῆς γὴς ὀκκλησίαι, τὶ τὸ Ἐγώ σε ἐφύτθυστο ἀϊπελον τρ. βκαὶ 
ὅο καρποφύρον, πᾶσαν ἀἰληθινζωώ" ὦ, Αἴμπελος ἐλιμήϑη Φῷ ἡγαπηυϑύῳ εἰν χέρατι, οὖν τὸς Ἠσ.«.«. 

“τῷ “πίονι!.ὁ δ) ἀμιπελὼν Κυρίου σαξζαωὼϑ οἶκος τῷ Ισροιήλ δ .ἀ ὀῤιϑοφπος τ Ἰύδω, 

μεόφυτον ἠγαπηρμδέον. ὡς γ. τίω ΔἸ υδαίων ἐδήλου Ωἱ οὐ τύτων ((μυωγωγδω, ϑυτω 
γι τί ΔΜ ἐϑνων ὠκκροισίδμ. ὅτι δὲ χαρπὸν διχαιοσεώώης ἐποίησαν ζῳ ἔϑνη, Φησὶν ὁ σω.- 
τήρ᾽ Αἰρϑήσετοι ἡ βασιλείῳ τῷ Θεοῦ οὑκ τῷ ασδοτέρϑυ λαοί, καὶ δυϑήσεται ἔθνει τίοιῶν-- Μαῖϑκαμγι 

15 τι (δ καρπὸν αὐτῆς. 38. Καὶ δὐλόγησον αὐεδ,ὺ ἐπληθωύϑησαν στρόδιρα᾽ καὶ 
ΧἸύη αὐ δἷῥ σζκ ἐσμίκριωε. Ταῦτα Ὁ πικῶς Εἴρηκεν ὁ προ φήτηφ. αὶ ὁ Κύοι- 
ος δὲ ρὐοαθολαῖς (ιαύταις ἐχοήσωτο, ποτὲ « ὧν ϑσοσύλους ὀκάλεσε ϑεοιςαὶς,πο- 
τὲ δὲ ἑαυτὸν ασυρέα. καὶ γεωρονν, ὶ γώ χαλίω τὺς ϑὐπειϑαῖς διηομϑροις τῷ λόγου ῳ 

ασέρματα καὶ ὁ ἐἰπόφολος δὲ φησιν Ἔγω ἐφύτϑυσα, Απολλὼν ἐπότισεν, ὁ δὲ Θεὸς ἤνξα-- αἰκῳ, γοιδὶ 
498. καὶ πόλιν ̓ Θεοῦ γεωργιὸν ἐφε, Θεού οἰκοδὸ μιῇ ἔφα. καὶ ἔασειραν τούνιω (ὦ) ἰπόφολοι ταὶ 

σωτήρια κηρύγματα, ὲ τὸς λογικοὺς τῷ Θεῷ χατιφύτόσαν «ρα δείσως, ὺ ῷο- 

διμον τὴς δικαιοσύνης καρπὸν τα Θεῷ πσϑοσεκόμισαν᾽ αὶ πόρτες δὲ (ὦ μετ᾽ ἐκείνες 

τίρ διδοισκαλίλν πεπιςευμϑύοι,ζζιωτὸ τῶτο δραύντες ὀχωτελούση. ΟἹ γὸ ασείρων ἐπ᾽ βΑΚηγϑνὶ 
Οἰιεγίοὐ οι. 1. ἼΗΙ θὐλογίαιν, 



ἴσο, ἐ,αζ᾿ 

Γωκοῦζ, 

Ἠφικβ. 

ἴο,". κζοὶ 

Ἰδετϑ, »γ..τ, 

φγή ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΤΡΑΦ. ΕΡΜ. 

Οὐλογίαιρ, ἐπ᾽ βὐλογίαις ἢ ϑοεοίσει,κ' δ οῖον υσέσολον. υτέωη 5, κριλᾷ ὧν κἰ οὶ 

αὐ μνεμομδῥους, ὡς αὑτὸς ἤνξησε, τὴς ϑαυ ματυργίας χορηγήσας τέων δυωΐα μιν, χαὶ 

. αὗϑτυς ὁ μακάριος Λουχας οὐ τς πο ξεσι λέγων" Ο ὃ Κύρμος αγοϑσετίϑ (ἦν σω.. 

ἔομδύοις χαϑ' ἡμέραν. καὶ αὐτὸς ὁ Κύρμος σοϑδατω χαλᾷ (ζ πεπιςευκόζα,. Τα 
“σοόζατα Δ, Φησί, ῷῳ ἐμὰ τῆς φωνῆς μοί ἀκούει. 4 

39 Καὶ ὠλιγώϑησοι ᾧὶ ἐκαχώγησοιν οἰπὸ ϑλίψαως κακϑὰ καὶ ἐδεωδης. 
Οὗτοι ἅ᾿ δξωυν, φησιν, ζ πάλαι τίω ἔρημον οἰχϑύντες ὀῥυδγον, “πσαύτης θ)5.- 

νίας ἡ θὐλογίας πεπιςευκότες απήλαυσοιν᾽ (Ὁ 3 τ᾽ ώλαι τῆς δ" ασοϑφν μ᾽ ὡσολαύ.- 
σαντες ὥρδιείας, Οἶτω ζωτης ἐφερηθέντες δχρὰ τέων πονηρίδν τὴς γνώμωνς, ἃ ἔρημοι 
πάρμτελως μερϑμηκότες ἢ ἄκαρποι, πλυτοδοπαῖς αὐθκέπεσον συμφοραῖς, ᾧ Εἰς ἀ- το 
“πασαν τίω οἰκϑυμδῥίω διεσκεδαι ϑήσαν, ὡςε τίωῦ πολυδμ, ϑοφπον αὐτἷὖὦἶῖλο μη ξϑπολιν 

αἰαυὺ ὀλίγων οἰκείοϑαι. 40 Ἐξεχυϑη ἐξξειδένωσις ἐπ᾽ ὀῤχονζος αὐ. 
ΔΜ νι! ἢ Ι ν. ᾧ “ δ "} Μωρτυρῴ ὶ τῇ πσδλῤῥήσει τὰ πυραγματα.  γὸ (ὦ δυκοιώτες αὐ" ἀῤχοτες 

4ἢ χαὶ διδωύσκαλοι, σύοϊνὸς ἀξιοῖ καϑεφήκασι λόγϑυ, δλλ (ὦ) παλφι αἰθεφανῴς καὶ πε-- 
οἰξλεπῆοι, ἄσημωι πϑὐυτελώς Εἰσι νὰ τ᾿ αὑμ ὠκείνων χαταφοονούμϑμοι. Εἰ Ν᾽ Ὁ 15 

σωριιτίκῶς (Ὁ Ιϑδάοι πληϑύνεσι χν Καὶ ὁ Ῥριϑμὸς ἿΜ ον Ισρρήλι,ὼς ἡ ἀμι- 

μος τῆς θαι λοίοσης, δλλ᾿ ἐὺ πλυζοι ἀξίοις ἀποφαίνει Ὁ πνεύμαι ὃ γον. λέγη γὸ ὅζο 
Ἡσαΐου τῇ ασουφύήτο ᾽ Ἐλὺ Ἄμωνται οὶ Ἰσραήλ, ὡς ἡ ἄμμος τὴς ϑουλάοσης, Ὁ κα- 
πέλευμμα σω,ϑήσξ!). δῷ νόν λέγει, ὅτι ὠλιγώθησδν, χαὶ κοι τεφϑαί ηᾧ πὶ ((ιωο- 
"ἂς κακῆς ὦ ζυλαιπωρίας. δολα ζῳῦτα ὥ (ὦ πολλοί ὦ ἃ κδϑύχοντες ον ἀξιώ- 10. 

μβασι χαὶ γνώσει, πϑρεδῦιϑησειν δξυδενώσει, ἐς δὰ ὁ ἐπλαύησων ὁ Θεὸς ἐν ἀράτω, χαὶ 
ἐχ ὁδῷ. Καὶ ἐπλόνησον ἀύφις ὧν αξαάτῳ, ἡ ἐχ ὁδῷ. 
Ο 5 Σύμμαχος ὅτως᾽ Καὶ πλόυησει ἀδφες εν ματαιότητι δχρνοίας. Ο "αὶ Θεὸς ούκ 

ἐπα γει πλαύζωυ, δλλαὶ τιὺς μὴ πείϑομϑμοις αὐτῷ, αἰκυξερνήτυς ἐᾷ ̓ (ὦ "ὶ ἀκυξέρνητω 
τῇδε καχεῖσε αἰξεφερόμϑμοι, πλόρώνγται. τῶτο ὶ ἰσϑαίοι πεπονϑασι.τίω θ)εἴδν ᾿ :ς 
χαταλιπόντες ὁδὸν τοῖς οἰκείοις ἕπονται λογισμοῖς. ̓  

41 Καὶ ἐξοήϑησε πένητι ἐκ τό]ω γεία ς᾽ καὶ ἐκ», ὡς πσόϑοατα, πατοκαῖς. 

ΟΥ Συμμανς ᾿ Καί ὀχυρωσεις πενητῶ δὲ καχώσεως. Πένητα ὃ λέγᾳ ᾧ δὲ ἐ. 

γῶΐ λφὸν. ἡ ἔθετο, ὡς ἀσολοατοι πατοκάς. Οἱ κὶ Ακύλᾳς Καὶ ϑήσει ὡς ποίμμψιον συγ- 

“μείας. καὶ ὁ Σύμμαχος, ἡ ζαξει ὡς ποίμψια ζῳς συγενείας. λέγᾳ Ὁ) μι  κτὶ πόλιν χα 30 
χαίρων συςάσοις ὠκκλυσίας. καὶ ὁ σωτὴρ δὲ φησι «ὐδθὶ τῷ ἰδίου λφού, Τα ἐμὰ προύζα» 
τα τῆς ἐμὸς φωνῆς αἴχούε!. ὡς ὃ αὐθὰ νϑιηόντων ἢ μήπω παρόντων Φησίγ᾽ 

4» Οονπῃ β,γεὶς ὶ ϑυφρινϑήσοντει, ἡ πᾶσα. ὀμομία ἐμφράξει ζόμᾳ ἀυτῆς. 

Ταύτα γ5} ὁρώντες (ᾧ δ ϑύτητι λογισμῶν κεγρηνϑβμοι ϑυ μυιδίας ἐϊμιπί μειστλιὸρ-- 
τα (ὦ 9 ϑυοσεξείᾳ αὶ αἰ Ῥανομία συζῆν «σογαιοϑύρδινοι, κύπῆεν Εἰς γάῦ ὶ σιγᾷν 35 
αἰαγκαΐζονται, τὴ διχαίᾳ, χαλινούμϑμοι ψήφῳ." γα ὃ ὄψονται, δλλ᾿ καὶ τω στὸ ἢ χά. Χ.1}. 
οϑνων ἐχὶ ζῷ κρείῆω μεταξολίω 89 τοῖς (ὰ πέλη ΤἢΨμ πσροφητειον τοϑεα μένοις ἔλε- 
Ἂν ὁ τήρ᾽ ὙμδμῈ μακάολοι ὀφθαλμοὶ, δτι βλέπουσιν, ὦ πολλοὶ πσδύφῆτω ἐπεϑύ- 
μίησων ἰδεῖν, ᾧ φῶς Εἶδον. ὀῤομίαν δὲ γοήσεις () Αἰ ϑθολον, καὶ πόρτα δ κατ αὐ- 

τίου πεποιωμένογ. Ὁ 4 
43 Τίς σοφῥρκὶ φυλάξει ζωῶτα, ὁ " (ἐωήσυσι ζὰ ἐλέη τῷὸ Κυοίν; μων 
Τὸ πολὺ γὴ αὐτῶν ἀγαίκε() πγθυμωατικῇ ὀζμνοίᾳ, ὶ δεῖται σοφίας Εἰς νέησιν, δλλ᾽ 

ᾧὶ ὀχμγναδαι ρὲ φιλαν,ϑεόπνς ὕ σωτῆρϑς οἰκονομίας (τε ὃ Ὁ, ϑείας "μιδεσίαι δνν 
δλόζαι, 



ΝΕ Εἰς (ὃ εξ. ψὰμὶ Ὡ] 
λέξαι, πλωτὸς, δλλαὶ τῷ βοώύγτος ΩΝ δεασύτέωυ" Αποκοίλυψον ὧν ὀφϑαλμινς ψμ, 
μὰ, ὼ χατθμοήσω ζᾳ λαιυμαίσια ὧκ τῷ νόμϑσυ. δὲ ὧν ὃ λέγη, (ἀωήσυσιν, ὦ ὡς μιολλυσαν 
τοῖς οἷς ἐθνοῦν τίου ϑοωοίλν αγέπορμιψιν" ᾧ ἡ δύξα Χοιςᾧῷ Εἰς (δι αἰοδνας ἦΜ αἰω- 
γὼν. Αμέω. 

ϑάμι. Κι. ΩΔῊ ΨΑΛΜΟΥ͂ ΤῺ ΔΑΒΙΔ. 

ἡ Αἱ εὗττ' ὡσαύτως ὁ ψαλμὸς τίω Ἰσδαίων ἐπόμοδὸν “ὐἰϑλϑεαοῖξ, 
ὁ ὦ τὰν ἐθγων πσέϑαγθρθιει τίωυ σωτηρλὸμ. πολλζω ἢ ἔχει ὅσυτ- 

“δ: ὅδύειὸν ἀπρός τε τὸν πεγτηκοφὸν ἐκζον, ἢ πσοϑς Τ' πτεντηχϑφὸν ἔγνα.- 
ἐκ τον. δέ ἢ ἡ ψαλμού, τίω: ἐν ((ιωέσει δυξολογιὰν λέχφ. τὸν 

᾿ς γὸρὰ Ω οὗ τοῖς ἑξῆς δερϑήσιται, Ι Ἐπίμη ἡ καρδία Μδ, 

, ΦΥ̓ δς ὁ Θεος' ἑτοίμη ἡ καρδία μυ. ἄσομαι ὁ ψαλεῖ ὧν τῇ δύξῃμιν. 

Καὶ ἤδη αρεϑειρήχοιψδυ,ὡς δυξὸν οἰκείδν ὁ ὁ αὐτο φήτης, τίου παξυφηπτικίω χουν χα- 
13 λῴ. τῇ τὴς αρξοφητείας, φησὶ, χεώιϑνος μελῳδία, λέγω σΌΙ τῷ. ϑεασύτῃ, ὡς ἑδραίαν 

ἔχω μὲ πίω χαρδίϑὰ καὶ ἡ ἑτοίμων Εἰς “σπτοδο, χίω τῆς ϑείας σῃ γάφλτος. Μαχαειοι Μετβα.η, 

γδ, Φησιν, (ὦ καϑαοοἱ τῇ ἡκαρϑίᾳ, ὅτι ἀύζὶ Θεὼ ὄψονται " οἷα “πυῤῥοιοῦτες ἐ ἐρ.- 
σιν, ὁτοίμιη: ἡ καρ δία, μῦ,χ0 ̓ Θεές. δωυαίμει δὲ φησιν ὁ προφήτης. ἰδού σοι, δέαποτα ζᾳὶ 

τῆς ἐμῆς διυναμεως αἰεοκβίαςαι' πέμπε συ ὃ πνεῦμ ὦ α' ἅγιον, ᾧ ἔ πγοῦ- 
20 Φητικάω ̓δωρρύ γα, χαεν. Εἰς "Ὁ Υ̓ υτις ὑπηρεσίαν τ Ῥ ἐμέωή ἡτοίμασα γλοΐσ-- 

σαν. ἄσω τε) ὑ ψαλώ, εἰ μὰ ̓πληρώσῃφ. τίω Ἰπεϑυμίαν, μάλλον "Ὁ Σ καρδίαν. ἡὶ ἐμηὴ 

δίξα, κα χαΐειε ἡ ἡ αυοηφητικὴβγϑιου ὅξις ἡ ϑεωρητ!κη τε ἢ τορακίονή. 
» Ἐξογέρϑητι ἡ δῦξα μὺ, ἀξετέρϑοτι γαλτήεμονὶ Ὁ κιϑεύραι ἀξεγεργήσομαι ὦ ὁριϑρϑυ᾽ 
3 Εξομολογήσο μα] σοι ων λαοῖς, Κύει ξ, “ψαλῶ σοι ον ἔθνεσι. 

2 Ῥαγτήειοι ὀκϑαρανέ ἑαυτὸν ὁ ασολφήτης Ἰαλῴ. τὼ ὀργῥῳ δ) μυσικῷ ϑηνεύ. 

ματοφὴ "χαξις 4γἐν αὑτῇ τίω πξεφητικίω αϑεκρούετο μελῳδίδμ. ἀὑπρεπίξεται "ὃ πες 
πἰὼ γείαν Τλέπνοιαν, ψυχίω τι ὃς σῶμᾳ κινών" ἀκ Α τὸς κιϑούξρις ζᾷ μέλη τῷ σώ- 

ματος ὼ ἴο αἰδϑητήφια, δὲ ὧν ὀγοῖς 2 αἰακρούξ.) πὸρ ὅτι βύλεται δ 3 τὸ σ ψαλτηεῖν 

ζω λογιχα τὴς ἧς ψυχὴς διυωυαΐμεις. ὡς ὃ τας ς αη»γὰ 4 τῆς ἑαυ  ζωῖς λϑα)εὶν ῷ Θιῷ, 

309 (δ οἱ ὀρ, ϑ69ις ̓ἀτολαμύαμει ὦ ὧν υαιορυφ  Φωτος, ὡς ὕππιτηδειοτέρας τῆς ὁληρ ἡμέ 
εκ ς. διεγείφρις τοίνευ ἕαυτοι Εἰ ὑμγῳδιὸν τῷ ϑδιαυότυ, Ὀἰποχρίνε.) παλιν ̓  σι: 
οὐήται δρ,309υ τῶν ποιήσειγ᾽ ὧτε δὴ ἱ τέωυικα ὅτα Οἷα αὐτὸς μόνος σπροησοίσων Φυ ὑμψονν 

δλλαὶ αὶ μ᾽ μνοίων ἐϑνων ᾧ λφών τίω ϑείαν δύω ποιησόκϑμος. ὁρ, 369) δὲ καλᾷ τὸ 

Θεοζὼ σωτῆξος ΙΝ τίω εὐγαν,ϑοϑπησιν. Ἐ ὀκείνα ν᾿ ὀϑέτειλε τῆς ἀληθείας ὃ 

4 φώς" ἐξ ὀκείν κῃ πάσον τίω οἰκαμδιζω εν τοῖς αἰπόῥτων φόμασιν ὁ μιαχφίολος ἄδει 

Δαζὶδι, αὶ τοὶς λείας δϑεργεσίας ὑμνῶ. 
4 Οἡ μέγα ἐπάνω ἣ ἐρανοῖν ὦ ἔλεός σύ ὼ ἕως ΝΜ μεφολών: ἢ ̓ἀλήλειώ συ. 

Νικᾷ ἣν ὐρανῶν τὰ κύτη τῷ σν ἐλέοις, ὦ μέ γεϑορ' πϑυταγόσε γῆς σὴς αἰ ληϑέίας αἱ 
εἰκτῖνες δλέδραμων. χὰ ἡ ἤδη ἢ ̓Εἰρνκαμδυ ὦ ὡς νεφέλσις ἐν ποφήζοᾷ τῦς Ὅσο» 

40 φύλύς ἡ τοὺς διδιισκαλικῆς ἡδειτος τετυλχγκόζας καλέ. ϑδζτύτων γλγ συ, δ: 7|. 
γων νεφελῶν, τίω πνϑυματικίω δεν τοῖς λὐ,ϑούποις ,πσσφέρει. δὲ αὐτῶν "γ» 
πι ἐ ἀληῶν μεμα ήκαιμϑμ δύγματω. ἔλεος "αὶ ἢ αἰλήγεια τὴς ὀἰκονομίας Χοιφοῦ ὃ μνο 
σἠρλογ,ῶςς Ἐ ποροφήτίω τῦτον λαγόσε λέγφ᾽ Ελεος ὸ αἰλήθεια (ωϊώτησοιν Εἰς ΝΑ. 

Οἰεγίοιϊ, τοι, σὸ Νηηη 2 ἐν; 



9,4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 
᾿ ἣν ἡ τ δχριζούϑεότης Ὡ αἱ, ϑοφαύτης τῇ τὸ λόγϑυ (ρκώσει καυτίωπησῃ. δυλα ἃ 

ἅ ἔλεος «ρμόῆι τῇ τὸ Ἄῤλϑυ (φρκωϑύντος ϑεότητι ( ὧντν "5 ΩΝ πλάσμα, ὃ οἰκῴὸν 

ἠλέησεν) ἡ ἀλήθέα 5 τῇ (ρχί. Οὐ! γὺ κτ' φλυζαοίλυ, ὡς ἥινες τῶν αἱρετικδΐν δυκούον, 
σλιμ ἀληθείᾳ ὃ Θεὸς λόχϑς σι(αρκωται. τϑι ΝῚ ἐρμέιυυθίων ὁ Δαξιὶσὴ παλιν ἐλεῆμ,Α,. 

λήθεια ὡκ τῆς γῆς ὀψέτειλε, τέωυ αὐ, 869 πότητου τῷ Κυρία λέγων, τίω δἰπὸ τῆς ἡμε-. 5 
τέροις γῆς δηλαδὲ τὴς δι, ϑοφπύτητος ὀματείλασαν. μέγα, τοίνιωυ ἐπθμω ΓΨ ἐρονων 
ἡ τῷ Χοιςοί ᾿κότης αἰ 9 τίω δόξαν, (ὦ ΟΝ ποὖν οἰκείων δευναίμεων ἐδοξάζε;», ἐ- 

πὶ γῆς "ὃ ἠγφοῦῖτο ὸ τῇ (ἀρκὶ (ωεσκιαζετο. 
φ ὙΝώϑητι Ἰχὶ ὄν ἀρᾳνοις, ὁ Θεὸς, αὶ ἐχὶ πᾶσαν τίω νά ἡ δόξα συ. 

Ἰού» κἡ ὁ μιϑικϑίθλος ἔφησεν Αἰμξακουμ' ' Ἑκάλυψιν ὑἰρανοις ἡ Φρετὴ ἀὐτα; ὸ τῆς 1Ὁ 
" (ἀωέσιως ἀντι πλήρης αὶ γῆ. τῦτο καὶ ὁ μιαακαίολος Δα(ὶδι εἰν τῳ ἐνδύῳ ψαλμῷ ἔ-. ποϑήπος 
φη᾿ Κύρλε ὁ Κύριος ἡμδῇν, ὡς ϑαυ μιαφον Ὁ δνομιοί συ εἰν πείση τῇ γῆ; ὅτι ὀπήρϑηὴ 
μεγαλοωρέπεια' συ ὑπβανω “Μ᾽ ἐρανών. Ὁ δζῶυ ὑψωϑητι, ὀῤτὶ τὰ, δε 9η 1 ὑψηλὸς 
ὰ πϑώτωι ιἰσπίτερος, ᾧ πᾶσα ἡ γὴ τίου σίω μαϑέτω δόξόρ. 
Οπως δὺ ῥυοϑῶσιν (ὦ ἀγαπητοί σε" 6 Σαΐσοι τὴ δεξιὰ συρὸ ἐπαϊκουσίν μιν. ἐς 
Αὐτῷ » δ Ρχέως Ὠχις-ἴῶωι τίω χαάοιν, ὁ (ὃ υψούμϑνον οὐ τἰρφινοῖς φόὀμέραΐσαι 

τίω δύξαν ἔχ πάσαν τίωὐ γώ, σπως ὸβ ρυαϑῶσιν (ὦ) δευναῖψϑρμοι λέγειν, Καϑαὶς ἐξε; 
Ἐρμσαϑ. λέξατο ἡμᾶς ων αὐτῷ τσ καταζολὴς κόσμυ, ἢ ἡμᾶς αἰγίοις ἢ ἀὐμφμος χατενώπι.- 

ὃν εἰντε οὖ αἰγαπη, πποϑοοίσας Εἰς ὑογεσίον “5 ἴησῦ Χολφού τῷ Κυρίου ἡμδμ. ἀ- 
γ)απητοὶ ἢ ὅ Θεοδε ἰσιν (ᾧ σωϑέντες δζοὶ τῆς αἰγαίγτης αἰτῶ τῆς ποὺς τὸ μος τὸ ἡμέ-. 1 

“ὦ αὔϑοφποι, ὕΐϊασερ ἡ ὑψωϑεὶς Εἰς ἐροινὸν τὸ τὴς Ὄρχαας αἰχμαιλωσίας ἐῤι- 
ρσδιι, ῥύσατο, καϑαὶ φησιν ὁ Παύλος᾿ Αγάξας Εἰς ὑψος ἡχμαλώτϑωσας αἰχ οιλωσίαν,ἔ- 

λαῦες δόματα οὖ αὐ,δοφποις. δ,ξιαν") τῷ Θεϑδ λέγη, τίω ἀγα ϑίω ονέργειθμ, ἡ 
τὸ πνεύμιᾳ. τὸ γιον, ἐγ) Ὁ ᾧ Θεοῦ δακΊυλος ὀνομαζεῖ), ὡς τὴς τειάδος μίαν ἐχόύσις 
ὑσιὰν διωαμίν πὸ ὁ οὐγέργειαν. (φ ϑίώαι τοίνεω ἡμᾶς ὁ πσοϑφήτης ἡ ὁπακῦ- 25 
εϑίωναι οὐϑακαλᾷ τῷ πνεύματι, ἵνα, πνέυμιοιτικοὶ ϑιμὼ θα. ἡ τὴς ϑείας χάοι- 

τὸς μέτοχοι. ᾿ 

ΟΘεὸς ἐλάλησιν ἐν τῳ αἰγίῳ ἀντ 7 Ὑψωϑήσομαι αὶ ] φμεφιαϊΣίκι- 
μα, χαὶ τίω κοιλάδα “ἿΨΜ σκζουών δρεμετεήσω. ' 

Οὐωῆν ἡτησιν ὁ πσδοφήτης απέλαυσε, ἡ η Εἶπεν, ὑψωϑητι, ἰπυκρίνεται λέγων ὁ 
ὁ δεαυύτης, ὑψωδήσομαι. δείκψυσι ἡὶ (Ὁ) (69 πον᾿ “ψσοιμριώ Σίκιμα. πόλις ἢ αὕτη 
κατ᾿ ἀξαίρετον Φ Ἰωσὴφ δεδομϑύη. δλλα ὸ τίω κοιλοίδω τίω ἔρημον “μονδῥζωυ καὶ ποι- 
οϑύων δυῖξα νϑρίω σκηναὶς ὀϑωϑεν, οἰκιντόρων σπτλπρωσω, ᾧ “λ φνεμυννϑίωσαι τοῖς ἐπαι- 
νελϑούσι το ρασκέυαίσω. τύτοις γοῖς ὀνόμασι τί δωρέαν χαρᾳνηοίξει τῷ πνεύματος. 
χϑιλάδα κ« ΤῊ σκηνών, δ ἐἰκκλοισιαίν δυιλονότι τυγχόμείσοιν, ἌΜ᾽ τίω ΤΜ νον ὑ- 415 

δαώτων (ωαγωγάὼ ( φημὶ ἢ Ὁ βαπηηϊσματος) ἐν τῇ χοιλαδὲ ζωύτη τῇ χορηγίᾳ Ἔ πγθύ- 

φωλμξδι δ, ματος κέεται, αἴθ ἧς δλλαχού φησιν ὁ Δαζίδν Καὶ αἱ κοιλοίδες πληϑεωούσι διτον 
γγῷ γῆς ἡμετέροις σωτηρλας ὁ καρπὸς οὖν ταῖς κολυμι(ήἥβραις πληθιωε) τῷ βαπῆϊσ- 

μίᾷτος. Σίκιμα 5, ὠμίασις ἐρμδωινεύεται, τῦτ' ἐςιν, ξογή, τῶτο γ) 5 ὁ ὦμος χρῆρα τῇ 
“Βασαν. δία, ,,φαφῇ δυιλοῖ, ὅϑεν αὐδὶ τ Σαϑλ᾽ ὑψηλὸς χὸρ ὠμίας ἢ ἐπάνω. 415 τῷ πνεῦ- 40 

μαῖος ὑψηλότερν "ἢ ποία, αὑχύροχὴ κο' τω δωρεὸῤ “ὲ ὀκῦϑεν θ᾽ οἰσκέ), ἐὼ ὑψού: 

ῥϑνος ὀΧρισὸς ὀξρροιοίξει, δλλαὶ μιδι καὶ ὅζριμενρῷ, τῦτ' ἔτι, ασοὶς μόδον ὀψκιρᾷ: Β΄ 
“Ἰρβ ζὶ καίςτῳ ΝΣ ἡ φανέρωσις τῦ πγθύματος σὸς Ὁ συμφέρον δίδοται. 

Αἰξεκ, γβ. 

8 Ἐμύς 



8 Ἐμὸς 5 Γαλααδι, ᾧ ἐμός 691 Μανώοσης᾽ καὶ Ἐφραὶμ αἰπίληγψις τῇ τὴς χεφα- 
λήφμυ, 19 Ἰύδοις βαάσιλθὺυς μα. 

Οἰκειώσο φῇ γν " μόνον ῷ Μανώουῃ, δλα Ε ̓ ὀκεήν χώραν. Γαλαάδ ΩΣ ὅν. ' , 

“(ὦ ὥπνυ, Μαναοσὴς ὃ πὐδόσηγϑοία φυλῆς. ἀλλα αὶ τῳ Ἐφραὶμ Ὁ προτέραν ἀ- 

4 ποδωώσω διώαμιν. (ὃ «ϑρτοι 1ύδϑν πασῶν Ὕ φυλῶν βασιλεύειν ̓αὐϑδασκθυάσω αὔ' ἰ Ϊ 

Ὁ χὰ ᾿ὀθμοδὸν αἰδιαίρετοι μεμδμήκασιν αἱ φυλαί" ὁ ὃ ) Ζορφξαζῇ καὶ Ὁ τϑτων κακείνων ἧ- 

“εὐτο᾿ κυρίως δ᾽ χαὶ αἰλνϑώς ὁ διαυότης ΧΚολφυς, ὁ ἐἶξ 1εΐδω κι σείρκφι βλαςήσας, πεὶ- 

σης βασιλό,ει τῆς κίσεως. 

Μωαξ λέβης ὃ ἐλπίδες μδ΄ ιο Ἐπὶ ἘἸδουμοίαν Ὠηπδαλώ τὸ κἰ πὐδημαὶ μα, 
τὸ ἐμοὶ αἰλλόφυλοι λὑττάγησον. Τοστεύτέωυ ὃ τῷ ἐμῶ λαῷ , αδέξω ἰακω) ὦ ὡφε 

χα Μ ἀλλοφύλων χρουτῆσοι!, χα ̓ Μωαζξίζᾳε χϑη ; δου μιαίρες αἰσνηκόυς λαξᾷν. «ἁ.- 
χριξέφερον ὃ 3 ζαῦτα ὦν τῶ: πεντηκοστῷ ᾧ ᾧ ὐναάτω ψαλμῶς Εἴρηται. λθυκότερον ὑσα- 

φέφερον ϑρμόαυδυσινὸ Ακύλας ἡ ἡ πέμτδγη ἔκδὸσις, πο οἷς εὐ Μωαΐς λέξης τῷ 
λυίοὐ μυ, τῦτ' ̓ἐινδοχείον " δλυϊξηδ μια. οἶδω δ᾽ ἐγώ αἰκούσας λθγϑν εἰν ἀποῤῥήτῳ 

Γ ις αὐϑαδεδομδώον “σοῦ ̓γο, ἘΘραίν., μυρικώς γϑ δ ἔφασκθ δηλούαθευ δχοὶ πρόσχες. 

μϑῥων πίω χτ Κτ' σείρκαι τὸ τ Χειτοῦ σἕυνησιν οἰπὸ τῷ Ἄρες ἃ “ Μωαὶς «οἷ δαληφλεῖσαν ὁ 

τίω Μωκέζ, Ρυ͵ϑ, αἰφ᾽ ἧς ον Δαζὶδὸ βασιλθύς" ὅ ἐκ ασέρματος δ κι σοίρκϑυ ὁ 

ὑΧοιοὺς γελόννται, δυχεῖ. δὲ, μοι Θεὸς δζρὸ τότων ᾧ τω Μωας ἐπαγίέλλειϑαι τίω 
χά ν τὴς κλίσιως, ὅζῳῷ τῆς τὸ ἡ λυΐξοῦ παλιήενεσίας. ὯΦ' ὃ τῷ Μωας Οιαῦτω ἐ- 

20 “τα ἐλλέται, ἡμῖν κατωλιμπόμει νοᾷν ὲ «οὶ ἐἱ λοιπῶν ἐθνων (οἱ ὅ ὁμοία. δυλϑι: ὃ ΜΨ 

ἐξηρν Ἵ σσέϑαχϑρίυσις. Ιδουμσγοι δὴ ἤσαν στὸ τὸ 9 μεμισημδέω, Ησαῦ. Ἐχπιζαλώ δὼ 

Ω ὑπόδημά μὰ ἐπ᾽ ̓αὑντίωὺ ὀκείω τίω ἡ τίξμεμισημδμου χύρον, Ἐχιβήσομαι δἰζω 
τοῖς παΐλοι δ οἷς, ον» λθρᾳ φίλων καταταίοσων ἀδζις. 

Ἢ 11 Τὶς «παξει μα Εἰς πόλιν αὐξοοχὴς "ἡ "ἧς ὁδηγήσει με ἕως τὴς Ιδουμαίας: 

22 12 Ουχὶ σὺ, ὁ Θεό, ὃ  απωσοίμδμορ ἡ ἡμάς; 

Μαϑὼν ὁποοόφήτης τέο δμ ἐδγαίν κλοσιν, ὺ ἣ τῷ ν᾽ ψαλμοῦ μακκείζει ἄν 
ἐξισῤθμοις ἰδιῴν αὶ «ἰδὲ δ Μισδαίων, χόνδρος Εἷς ὑπαρ χν αὑτῶν. ὃ ὃ ̓αξωοχιε, 
πὐξεπεφρα)μάνίυ ὄξεδωχε Σύμμαχος,᾿ ἡ7ις δβ)νὴ ὀκκλησία. δῦχε!)8 καὶ Εἰς τίω: 
Ἰδωμαίαν ἐλϑῷ,: ἐφ᾽ ων ᾿ὀκ]οᾷ ὧ αἰαυύδυμᾳ καὶ ἡὶ τίω χάον ̓  ̓ δυϑησομϑῤτιν τοῖς ἔϑνος: 

4οσι, δ εχί σύ, Εἰ μὴ σὺ Θεὸς, ἐφέδωκε Σύμμα,ρε, ὁ μηκέτι συμμανγῶν ἡμῖν, ων 
λὰ λύλοις ποιήστις. Ὁ ὕω ΧΩΝ συ φρατηχϑεῦτορ ̓ἡμδ"" πλίω καὶ σότε τὴ σηδυ-- 
γαΐμει ἄλλων Σιποοληθέντων, ἡμιᾷς τῆς μακαρίας μεράδὸς ἐσύμῖθα ὀχῳ οἷ διιναμοί- 

βϑροι. 8}9 ὃ ἐπήνεγκε᾽ Καὶ οέκ ὀξελεύσῃ ὁ ὁ Θεὸς ω τας δοιναμμεσιν ἡρδ 

Οἣ ̓Συμμαχοε᾽ Καὶ μή ̓σρλελϑῶν Θεὸς ἐν πὴς φρατεύσεσιν ἡμδι" Οὐ γὸ ἡΠήϑης, 
44 μϑυ πυποτέσυ ἐφρατηγϑεεῦτος ὼ τῆς. Φαλσίο ος ἠγϑυμδέν. 

13 Δυρήμιν βοήϑειαν κ ϑλίψεως,} Κυεμο᾽ ἡὶ καταία, σωτηρ΄α λὐιϑεύπν. 

14 Ἐν τῶ Θεῷ ποιησομὸν διωύαμων , ἢ αὐτὸς “ξαδινωσει (ὦν! ε (ϑροις ἡμδᾷ! 

᾿Παύσον τοίνεου τὰ λυπηροὶ,᾿ Τσίω ̓ ῥοπὴν ὀρεξον᾽ ὐἰδαμόῳ ν ἄλλοθεν ταῦτα τοῦ 

χε γανα πάσει "ἡ ἡωδὰ λύιϑεύπων συμμαχία,σϑ μη ᾿Οὐμεργριῦτος, μα- 
4ο ταία ᾧ Ἂ ς. ἃ[ᾳ τοι τῷ τίω σίω Ἐχικα λούκζῶθα, προϑνοιθμ. δ ζατες γὸ 

μόνης β'ΑῚ ἴιϑα; τοῖν δυσμενωών διιωυησθῖθα, ἐν Χοιφ’ᾧ Ἰησῦ τῷ Κυοίῳ ἡμϑμ; ᾧ 

᾿ ἐ δόξα. Εἰς (ὧν αἰώγας, Αμέω. 

Εἰς 4) γξ. τμν 97) ἶ 

ΘΟ Βεγίοα, τοι, εν Νηηἢ 3 Ῥάμν 



φείσις α. 

ὙΜῚ δ, (ο 

“ὦ, “ἢ. (δι! 

[} Τα, ς, ζ, 
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ΕΙΣ ΤΟΝ μη. ΨΑΛΜΟΝ, ΗΤΟῚ ΤΟΝ ΑΜΩΜΟΝ. 

Ὑ Εγα ϑησαύξισμα, ἢ πλλούτον πγθυμιατικὸν ᾧ ψυχῶνϑυμηρεςεὶ. 

ξ τίω λυσιτέλειαν κχϑε τε τίω τῷ Θεοῦ ἀὔνεσινκὶ δοξολογίαν, ὡς 
φ τῇ βία ἡμδμἀὐσφαίλειων ᾧ κἰποτύπωσιν αἰγαϑῶν ἔργων, κτὶ 
π( λυακύκλησιν τὴρ ἐςδὺ μαίδος τῇ τοσϑτη ἡμέρᾳ (ἥτις καὶ κυολακὴ 
᾿) "ὃ ὃν ὀομαζεῖ), ὅζῳ ῷ ον αὐτῇ ὀμαςαΐντα ΚΚύρμλον ) ὡ 

σεὶ Ν χλειοὶ καιϑηγιμόνες κὶ διδιώσχαλοι, ὡγιοι πατέρες ἡ μδῇ  χϑρέδυσαν 
ἡμῶν αδὲν ἡ “ψάλλεν (Ὁ) ἑκοτοφον ὀκϊωχαι δέκατον  ἀμαόν. φοιχείωσις γδὰῦ 81 αὶ ὁδήϊ- γο 
γησις τῷ κ᾿ Θεὼ βίν. ὅτω γὸ ἡὶ Ὁ Ἰχτχραφέω ἔχει, 65,4. τοὺς πδλσέχονζας αὶ ἐ- 
ρϑυνώγζαι ἐχριξώς Ἐ τότε σαφήνειαν ρυθμίζει αγοὶς τελειότητα βία, ὁ ΧΥ' Ἔ ἀντῦο.- 
νομιασίδν αἰμιφμος οἰποτελᾷ, ἄμωμος δὲ ὅθην, ὁ τόμτὸς ἀΐχϑες καὶ μυύσους ἡ βύων ἀπηλ- 
λϑιγμένος, καὶ κηλίδος αἰ πάσης ὠκῷς ᾧ λύομίας αὶ αρμδοτίας᾽ ὁ αὐτὸς ὶ αὶ μακάριος, 

ὅτι ((Τ τίω ἐντοῦθεν τῷ βίν ὀκδυμίαν τὴς αἰληθινῆς μαχκαθλότητος αἰξιωθήσεται, χαὶ α ἢ 
τῷ φωτὶ καταγλαὶϑήσεται τὴς ϑείας γνώσεως, ἢ Εἰς λϑαΐππωυσιν αὶ τευφζωὼ αἰωνίαν 
«ὑλιοϑήσεται, ἡις δδὴν θρᾳνῶν βασιλεία. σαν κ᾿ ἃ ὑμνογφαφος Δακισὴ τοῖς ρ09-- 

Φητιχοῖς ὀμμασι καυτλμοήσος τίω ᾧ ἀγίου βατῆἴσμαπος χάδιν ἐξόα᾽ Μαχᾳρμοι, ὧν 
ἐφέϑησαν αἱ ὁμομίαι ἱδν' ὃ τηρησαγζῃε ζρυτίωυ τίω γα ριν,καὶ κν δ (ἀωταγάυ ποι- 

ἠσανζᾳ, καὶ τῳ Θεῷ κεφ» σαγθμδῥοις ἡ ᾧ ἁγίῳ βααήη σματι, τὐτος ὡς κατορθοιώζαα 10 
τί πορακ οι ρετέω ον τύτω ᾧ ψαλμῷ μακαείζει. ἔχει ἢ καὶ ἑτέφαν τινα ὑ--. 
Μολοτάτέωυ ἤνοιθῳ καὶ τῷ ψαλ μού τῦδε"«πύθεσις. αὐτὸς )5 τ’ ὁ ϑεῖος Δα(ὶδιπολ- 

λοφῷ αἰαφόρες ποραγμάτων ἕο ματαξολαφ. τ Ν᾽ ἐφυγε πολεμέυς, ὁ ἐδίωξε 
πολεμίας, αὶ αἰβιέπεσεν ἀθυμίας,  ϑυμιηρεφέρριν ἔοφ ζωίω " ᾧ Τ )είδν ὁδὸν ἔδραμε, 
ᾧ χυρλσέτδαισιν ὀδύύων, καὶ αὔϑις τοῖς ϑείοις ἠκολουϑησε νόμοις. ζαῶτα τοίνυν ἀπόμτω 24 

κτ νὼ ᾧϑε (ἰωήγαγε ᾧ ψαλμῷ, ἡ ζιξ καθ᾽ ἔκαφον χαιοῖν ὑπο’ ἀντ πφ9σ- 
ἐνεηθνίσεις ῷ Θεῷ κσφοσθυχας ποϑοσαρμόσοις δλλήλᾳις, μἰδω τοῖς δι, ϑοϑήποις ὀγησι-. 
φόρον διδασκαλίαν πορϑτίθέκε, ᾧ διδασκει δὶ ὧν λέγή, πῶς δυωατὸν κατορθῶσαι 
πορακί ρει “δρετίω. Οὐκ ἀμελᾷ5 συυδ τὴς δΜ δογμάτων ἀχριξείας, αἰλλα ταῖς ἡ- 

ϑικαῖς χἰαυο ϑήχαις ἢ τίω αἰδὶ τύτων διδωσκαλίον πυθϑείϑησιν, ὡς Οἰοκῷ τϑην(ῷ 0 
ψαλ μὸν αὶ “ὅν τῆς τελείας διροτῆς ἐφιεμϑμες οὖν αὐτῇ τελειαΐσαι, καὶ (ἦν' βαςωνγη συ-- 

ξαδζῳς ατοὸς ασουδέω διεγεῖραι, καὶ ψυχαγωγῆσαι «ἦν ἀϑυμοιῦζα ἡ ῥυϑμίσοι «δὶ 
ῥαϑυμοιῦζας, ὶ ἀπαξαπλώς πϑρτοδαπὴν )εροιπείαν οὐγθϑεῖναι ζοῖς ποικίλοις ΜΨ' δμ.- 
εϑεΐποων " μαιϑήμασι. ἦν, σεϑέμφι; 

1 Μακάριοι Ἷ) ὦμωμοι ὧν ὁδιῷ, ὧ πορέυόμϑροι ῳΨ νόμῳ Κυρίου. 24 

"Ως ὕα ξύπωρϑν, μακάρμοι ( ὦν τωδ τῷ πρϑόσκαίρῳ βίῳ πορθυόρϑμοι εὐ» νό. Δ: 

μὼ Κυρίου. ὁδὸς "Ὁ πὐραὶ τῷ πυροφήτη ὁ ρων βίος Εἴρηται, δχγὶ Ὁ μυγδὲν φάσιμωον 
ἡ βέθαμν ἔχων, σχια δ ὅ1ν ὁ βίος ἡμδίι, αὶ καπνοῦ δίκζω (μωτόμως αϑρέρχεται. ὅτω 
ΝΣ ἔφη ὁ ὠὐστόφυλος Ιαΐκωζος. Ποία "Ὁ ὅτ αὶ ζων ἡμδ; τρὶς Ὰ» ἕψῃ αὶ ποδϑς ὁ- 

λίγον Φανομϑῥη, ἔπειτα αἰφανιζομϑμη. τοιούτον δὲ τι ἢ ὁϑεολόγος Γ ρῆχϑθλος ἐφιδϑ- 49 

σύφησν᾽ κύκλος τις ἿὟΜ ἡμετέρων «ὐϑιπέχει τραγμαάτων, ἄδλλοτε ἀλλωᾳ ἔχ] μιώς. 

ἡμέρᾳς, 68] Ὁ ὅτε ἡ ὥρρις, φέρων μεταζολᾳς. Οὐδὲν δέω, αδφοὶ, Εἰσιωέϊα ϑῳ εἰς 

(Ὁ κόσμον τῶτον, καϑωὼς ὁ ϑεῖος »ἰσύφολος λέγη, συτ!δ ὄξενεγκεῖν τί διυνησό ῖβα. ΜΗ 



Εἰς ὧδ μιο. ὕλμι. 979 κίας αἱ 

ἊΝ μϑηΐνταν Φοϑντίσωμϑμ᾽ ζωτα γβχαὶ νϑῥουσι.. κιακοιοἰξ εἰ χοίγιω ὥν' τίω βασι. 
δὴ λικζω ὁδὸν οδυύσανζας ἀκλινώς, ἡ τε δεξιὰ μήτε Ὥγριζερα, "χ' φὲ εἰ ασοϑήκος τῷ 

νόμν κρ»αᾳτραπέγζᾳς. τίγες ἢ ὅτοι, διδαίσκει᾽ (ἢ περθνονϑμοι ον νόμῳ Κυρίου. (ᾧ ΝᾺ 
Κθ τάτυς πολιτευόμϑμοι ὃ ἄμωμον ἔχουσιν. ὁδὸν ΝᾺ ὡς δϑόφίω, ᾧῷ βίον καλή. ὅ- 

4 τον ὰ δ ὠδίνων μέχρα ζάφου δοδυύουϑμ ὧπόμτις. : ᾿ 

γ7 Μακαρμοι(ὦ ἀξερουγωῖντες αὶ μδοτύρια αὐτ ὧν ὅλῃ καρδία, ὠκζητησυσιν 

αὑτόν. Καὶ τὸν ὀζ)ωχα! δέκφιτον ψαλμὸν ἐρμώυϑθυοντες Εἰρήκαρϑ, τίνι αἰοφέ- 

ρει νόμος, ἢ αδοτύομα, ὶ διχαιώ ματα, χαὶ κρίματα, καὶ οὐγνολαΐ, ῥα μψήσομϑμ καὶ ὅ- 
᾿ μὼς ὧν κεφαλαίῳ ΤΨὋῈΕ ρηνθῥων.νόμονχα λᾷ τὸν κἰαὐὸ τῷ Θεοῦ Μ᾽ ὅλων “δ 89.- 
10 ασεσίου Μωυσέως δεδυμϑβον᾽ ογτολαῖφ' ὃ. ὁ πορϑφαίγιιατα πάλιν τὸν αὐτὸν, ὡς βασι- 

μωώδρα" κῶς ογτωλϑώτα ὦ πτοϑςαηϑέντα ᾿ δικαιωκαᾳτω, ὡς διχαιοιοῦ Τὸν κατορθοιώτα ᾿δυγα;- 

ϑμον᾽ κρίματα ἢ, ὡς ζὰῳ θείας ψήφοις «ἰ ασοδεικγιῶτα ᾧ (ἐ ἀξίας ὀῤτιδύσιις “ὙΨ τε 

ἐννν: ὠνόμως κὶ κρ͵δανόμως βιομώτων᾽ μδοτύρλα ὅ,ς΄Ὡ] οι μδοτυρύμϑιον ἢ δεικψμῶτοι, οἵαις 
αἰσσοςφήσον") ἀμωρίαις Ὁ πὐὐῬαθανοντες. καχαράξει τοίνωυ ἡ ἐρζαθα τὰς ζ μδδ-- 

1; τύελα τῇ, Θεοῦ διϊινεχῶς ἐρθυνώγζῳ, ἡ εἰν ὅλη καρδία, τὸν Θεὸν ὀκζητοιωζοι. υ᾽ πϑρ-. 

τὸς δὲ τούτο, δλλα τῇ τίω χϑρυφίω κατειληφότος αὐτῆς τὴς ὐρετῆς. ἢ Ν τοιούτος 

ν μερίξει τίω δχρινοιὸν Εἰς Θεὸν καὶ) φροντίδως βιωτιχαὶ, δλλ᾽ ὅλον ἑαυτὸν αγα τί ϑη- 

σι τῳ Θεῷ. καὶ γὺ ὅζρα τῆς ὀψαγνώσεως καὶ ὅζοα τῆς ἀἰκροαίστως τῶν ϑείων γραφῶν χαᾳ- 
τορϑούται ὁ βίος ἡμῖν; ὁ δϊίυ πὐοϑφήτης μακαθλζει τοιὶ ἐξερθυνώνζις ζὰ εδοτύρια 

85 αὐτο τῶτο )) χαὶ ὁ Κύρμος ἔφη, Ἐράνάτε ( γραφὰς, οτί δοχεῖτο ἐν αὐταὶς ζωζωὴ Ἰωιλθ, 

αἰώνιον ἔχεν. ὁ δὲ πσοϑκότήων ον τῶϑι τῷ βίῳ τὴ ἐρεύγῃ δμϑκίων »ραφών, ἡ μὴ με- 
οἰξων τὸν βίον ἀντί ἰς ἡδοναὶς χα! παῖ» αἱ μϑδτημαάτον, διλλὰ ᾧ πνϑύματι ζών ἡ 
σνξύματι φοιχῶν, ἐρθυνων (κα γραφάς, τότε τελείως ον ὁλῇ καρδία ὀκζητεῖ δ Θεώ. Ἰ 

αὶ Ὁ ὁ ψαλμὸς δε νόμον καὶ ἐντολοὶς καὶ διχοιώ ματα καὶ κρίματα καὶ μδτύεια πε- | 
25 πυκψωγϑρως Δ] αϑρρθυει, γρύσιμον 91 αὐἰθὰὶ τύτων Δ] 9. λαῦῷν λθωϑθῳν. γόμος δίζω ἐδόθη | 
τοδὶ τὸ Θεοῦ, ὁτι «αὑτὸς ὅᾷι βάσιλϑὺς “δι βασιλϑυόντων καὶ κύρλος “Μ᾽ κυφμθυόγτων. ἰ 

ἔξι δὲ νόμος, κοινὸν ὐρανεέλμα ἔχι πᾶσιν ὀυ,ϑοόποις" αὐὔῤχουσιν, Φἰρχομένοις" δου.. ἭΦ 

λοις, δεασόταις ᾿ πλουσίοις, πένησιν, ΕἾἴρν!) δὲ ρα ὃ νέμειν, Ἐχὶ πᾶσι γὺ δύ, ϑούποις ᾿ 

γενομοϑύτη,),κ μοιχεύσεις, φονόυσεις, κλέψεις, ψευδὸ μδοτυρήσεις, Οὐκ ζπηϑυμ- Ϊ 
50 σεῖς Τ' αὐ 6ν ᾧ πλησίον συνάμα Τ' πατέροι συξ μηπέρα σῳ. ὦ ἀδζ' δεὺ ἐντολὴ Εἴρη- ᾿ ἠ 

τῶι, ὅτ! ἐντέλλεπω ἡμῖν ὁ Θεὸς Ὁ αἰγαϑὸν ποιᾷν καὶ τῷ φαύλου αἰπέχεαϑαι. δικφηώ (αι- Η} 

τὰ δὲ κρίματα, χαϑ᾽ δχαὶ (ὦ) δίκαιοι φυλόῆοντες ζμς ὧντολαὶς διχαιοιῶται κρήδ τῳΐ ἡ 
Θεᾷ᾽ (ἢ δὲ αϑδδαθανιοντες αἰ μδοτωλοὶ χατακρίνον᾽). δοτύομα, δὲ εἴρη), ὅη δ, δζῳ- } 
εἰν τύρεπω ὁ Θεὸς δχρ “ἿΜ θείων αὐτο γφαφων φυλόῆεν πάσας Φιβἐντολοὶς ἀστῷ. 

435 3 Ου Ν ὡ ἐργαζόνϑροι τίω ὀμομίλν ὦ ζῳᾷς ὁδοῖς ἀντϑ ὀπορθυ,ϑησαν. 
Τα, οίροσν ζωυτίω πεποίηκε ἡ ἐν τω ,οϑτῳ ψαλμῷ. καὶ “ὃ ὀκᾷ μακροί» 

στις τὸν ὦ νόμω Κυρίου μϑιετώντα ἡμέρρις ἡ νυκτὸς ὁ τὸν τὴς μϑεέτης Ὀχιδείξας καρποὶ Ϊ 

ἐπήγαδυ ' ὐχ ὅτως οἱ ἀστοῴς, δχ ἅτως ἡὶ ἰγζωϑα τούιω μαχαοάσεαις ὧν αἰμϑμους, 

διδαίσκει ὡς (ἢ τῆς λὐομίας ἐργώται ὁτέραν ἑαυτοῖς ὁδὸν κρυτεσκθύαισαν, ἡ πίω κ᾿ αὐὸ 
40 Θεούπαγείσων κατέλιπον. μακαοίσοις δώ ὁ πσοοφήτυς (ἦν; ὀκζητοιώζῳς (ὃ Θεὸν 

οὐ ὁληκαρδία, ζ)γφέρω λέψων᾽ κ γὸ (ὦ ἐργαζόμϑροι τίω αἰομίδῳ ἐν τὼς ὁδοῖς ἐυτοῦ 
ἐπορθυϑησευ. 4 Συονετείλω (ἐ ἐντολαςσυ φυλάξαοδω σφώρα. 

Τοὐύ ἡ “6 τὖ νόμν καὶ ΜΘ ΟΦ καὶ οἰῷ } ἱοραΐν δὐαγξλίων ὁ δεασότης 
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980. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ.: 
αὐ δακελεύοται, κα μεφὴ πᾶσοι ἡ ϑεία γραφὴ τὴς τοιαύτης νομοθεσίας. ν᾿ "ὃ «πλώς 
φυλφῆεν, δλλαὶ σφόδρα φυλφῆειν χϑρεήυᾳ, τὔτ' ἔς!,( μωὦ αἰκριδείᾳ πείσῃ» " αὶ ἐχὶ ὃ 
δ φυλῴηειν, τω δὲ αϑετεν, δλλαὶ πασας (ἡ ὐὐτολοὶς φυλώῆειν σφίδρα Εἴρηκε. δ] Κ 

ὶὶ ἕτερος πολ φήτης ἐλελν᾽ ἀπὸ ΤΡ οὐτολαΐν σὺ αὶ μυὴ πϑρέλϑω, ἵνα μυ] οἰποϑούγω. 
4 Οφελον χα τευϑιουϑείησαν αἱ ὁδοί ΜΌ, "ὖ φυλόξαοϑαι ζῴῳ διχαιω ματα συ. ς 

Διαὶ τῦτο, Φησιν, δὐπτιζολώ͵ οἷον τίνι χόμόι, ᾧῷ σῷ νόμῳ τίω ἐμάν ὁδὸν" ἐυθιω,ϑη.- 

ναι ,ὡς δὼ “ἱ φτηρήσαιμμί συ ζα' δικαιώματα. θύχος δὲ 681 πσϑήσρημα ὦ ὀφελον,ῥη! τ 
Εἰπεῖν, γλμοιτὸ μοι χατευϑιωϑίωῶαι φυλοέῆεν πάσας ζῳς ὐτολοίς συ. ὯΝ, στὰς αἷ- 

ἕϑέφπος πόθον ἔχων φυλοίῆειν ζαὰςς ὐτολοὺς τού Θεοῦ, Εἰ μεὶ ((μυερον ἔχῃ τῆς αἰγα- 
ϑοεργίας αὑτὸν, (έκ ἐῤ Εἰς πέροις ποὺς ὃ ποθούρϑμον φθαζοι. γιχρωαῆαι νὰ», Οὗ το 

τῷ θέλοντος, στ τῷ τρέχοντος, δλλαὶ τῷ ἐλεοιῶτου Θεού, Οὐκοιὼ ἐξ ἡμδ μδμ ἔβην καὶ 
Ὡρχν τὖ ἀγαϑοδ ὃ ἡ Εἰς πέρρις ἐλϑιὴ τὴς τῷ Θεοῦ δέρται βοηθείας. Ἐγ[ίσωτε ῊΝ 

φησι, τῳ Θεῷ, ὁ ἐπ ὑμῖν. 6 Τύτ ὶ μὴ αἰοκωνθὼ ον τω με Ἐχιθλέπεν Ἐλὶ 
πασακζας ὠντολαῖς σν. Παρανομείας γὸ αἰαευύη καρπῦς. ἅτω αὶ ὁ ϑεῖος Οἰπό- 
φολος ἔφη᾽ Τύα δζω καρπὸν ἐΐγετε τοτε, ἐφ᾽ οἷς γόν ἐπτυμαουύεοϑε ; (ὦ ὃ παίσας δ Θεϑ κι 
πληρϑῦντες ζᾳς' οὐτολοὶς τίωὐ πο τῷ ((μωειδῦτος ἔγρυσι πδλρησίαν. τότε ὃ, πότε ; ὃ- 
τὸρ, κτ' (ὃ ππροφήτίω Δλυιήλ, Οἱ δίκαιοι ὀϑαιφήσονται Εἰς ζωϊζωὼ αἰώνιον, (Ὁ ὃ «- 
εδοτωλοὶ Εἰς αἰο,ευυΐω αἰωνιον. τὐορικαλᾷ δϊχυ ὁ πσθοφήτης μῆ αἰογίυυ ϑίεαι τὐτε. 

ὦ πὸς “ἡ τού»; ὦ τῷ Ἑχιολέπεν ἔχ πάσας Ὁ ς ἐντολαῖς ὑχὶ τίω (ὦ ποιᾷν, τίω 
ἢ ἀἰφιέναι. ὁ γὸ Εἰπὼν μυὴ μοιχεύσης, Εἶπε αὶ μιὴ πορνεύσης αὶ ὁ Εἰπὼν μιὰ πορνεύ.. :6 
σῃς, Εἶπε χαὶ μὴ αἰδικήσης. Καὶ ὑςις ὅλον (ἠδ νόμον πληρώσει, πῆαίσει 5 οὐ ἐνὶ, γέλϑυς 
πόρτων ἔγοχος τὶ () Ὄσοςφολον Ἰαάκωῦον. ὁ 

7 Ἐξομολογηήσόμᾳι! σϑι ὧν ἐυθύτητι κφιρδίας, τ» ῷ μεμα, ϑηχόναι μα τὰ κρίματα ἢ 

διχαιοσύγης σν. Ἑ ξομολόγησιν, τέωὐ β τ αρατίαν και λᾷ. τότε δυυνήσομαι ὕμνον 
κοιθευρϑν σοι ποϑσινεγχεῖν, ὁτὸμ σὰ πόμτα καταμαάϑω ζ κρίματα, καὶ κτ ζωῦτε 15 
βιώσω. ὁ »»»» αγαϑας ποδαξεις ἔχων . ὥὄχφος δξομολογεῖται ον δθύτητι χαρδὶ- 

ας, δξ ὅλης καρδίας μετὸμοών, ὡς ὁ Διαξὶδι Ἐχὶ τῇ μοιχείᾳ, , ἡ ὡς ὁ τελώνης 
βοών τὸ, ἡ μδδοτον᾽ ὦ τὸ, ἰλοίόϑητι. ἄξωμο λογήσαι» ἡ Τόδαις, Εἰ πών᾿ Ἡδντον τρθα- 
δους αἶμια ἀθῶον" Δλλ᾽ σύκ οὖν θθθύτητι καρδίας. τῇ γὃ φιλαργυοίᾳ (ωείχετο, ἐξ- 
ὡμολόγητο ὼ ὁ Φαιρασοῖος ᾿ λα τίω καρδίαν ὑψελίω ἔχων ᾧ οὔκ λείαν κατίζη 49 

μή διχᾳμωϑεὶς, λέγων, ὅτι Οὔκ Εἰμὶ ὡς χα ὁ τελώνης. 

8 Τα διχαιώ ματα συ φυλφέξω᾽ μή με ἐγκαταλίπῃς ἕως σφόδρα. 
Ταὶς ποὺς βραχὺ πολλάκις ἡὶ ϑεία χαρας ἀφίησιν, ὠφέλειαν ἀὐδζις ὠντά)εν μμ"- 

'χδμωρϑρη. ὅτωςὸ μέγας Ἠλίας ἐγκατωλειφϑεὶς ῷ᾿ τῆς διλίας αἰδεέπεσε ποθ 4, αὐ τὴς 

δυ,ϑορπείας φύσεως μεμαϑηκο τίω αἰοϑίνειαν, αἰλλ᾽ θύϑυς πάλιν τῆς ϑείας ἀπήλσνο 39 
σε χάρος, ὕὅτως ὁ ϑεῖος Πέζος ὠλίϑησεν “ϑιρνηϑεὶς, ἀλλ᾽ δυϑυς αὑτὸν ὁ δεασότης ὑ-- 
πήρεισε. γυμνὸς ἢ πϑμτελοῖς [ϑδος τῆς ϑκίας ἡ μόνϑμος αγολμηϑαείας ἔηρίμον ἐγέ- 
γέτο ϑήρᾳ κα τῷ ὀζμθόλου. ἐγκατελείφ,8η καὶ ὁ μακαίελος Διαξὶ δ μῷ τίω αμδοτί- 

ἐν ὠκείνζωυ, καὶ πῶς χαλεπαῖς ὀκείναις οἰθιόπεσε συμιφοροιῖς,αἰλλαὶ πάλη τίω «ποῆς ᾿ 
ῷ Θεῖν αἰπέλφξε πϑῥησίαν, καὶ τῆς ὀκφλεν κηδεμονίας ἀπήλαυσιν. ὁ ὃ Σαθλ ζώ- 4ο 

της ἔρημος “ἡμόμδνος πὸμτελεῖς, ἐγυμνώϑη (ὦ τὴς τῷ πγθὐματοῤχαίοκς, πονηρῷ ὃ 
πνϑύματι (ἀωεζύγη. Εἰκότως τοίνιω ὁ πορϑφήτης ἱκετεύει μι ἐγκαιτωλειφ ϑέεδαι 
ἕως σφόδρα, τῶτ᾽ ἐς!, μὴ πόμτώπασι τὴς παρλμηϑουμδῥης χαίροις γυμνωϑίώαι. 

πάλιν 



Εἰς ὃ μλ.Ῥάμμ. 981 φαίσιᾳ : β 
χχυύμ πώλι ζρίνωυ τῇ αὐτῇ ὠνοία, " χχρησόμεθει, δ τῷ Εἰπεῖν ῷ "πϑϑφήτίων, μή με ἐγ. Ν᾿ 

κατολείγης ἕως σφώγα. γ16.) τούιω πολλαχῶς ἐγκατάλειψις τῇ Θεοῦ αἰ ο ἵνας 
οἰκϑνομίας υ θυερτεσίας "ὡς στὸμ χατελείφιϑη ὁ]Ἰως ποὺς ὃ δέον, τὸν μᾶλλον τέ- 
λειον, τουπλείφ,9η  Ηλίας, ὡς φϑασαντες Εἰρήκα νϑρ πυρὸς ὀρρυχὺ αἰ αυυχωρήσας ͵ 

5 πὸ πσοϑσώπο τῷ Αγαας καὶ τῆς Ἰοσιέξελ.᾿ Δ᾽ ἕτερόν τί ὠκϑνομεῖτο αὐοὸς ὃ ἐλ- γιβαφ, ἐΖι 

γε΄ν αὐτὸν Εἰς Σωρεφϑαὶ τῆς Σιδῶνος, ᾧ φιλο ρφνη ϑζωαι κ᾿ ποῦ γευναμκὸς χήρρις,, ὦ 
"μλ, ζαύτηῃ αϑρέξω ζοφίω (ἐμή γ" ὠκλείνψᾳ φησὶν ἡ δραὶξ τὸ ἀἰλθύρου, φυοϊὶ Ὁ ἔ- 

Ἄσιον Ὁ καμοψοίκε) καὶ ἥα ὀχρβ τέωὐ χακίὸν ταῖν Ἰυδϑοωίων φήσνν (ὃ ἐρᾳνὸν ΤΘία ἔτη χαὶ 
μιώψας ἐξ μα] βρέξαι. φησὶ γδ ρ΄ Ζη Κύομος, Εἰ ἔξαι ὑετὸς ὕχὶ τῆς γῆς, Εἰ μήϑζᾳ 8454. α: 

10 λόχϑυ φύμιατός μν. Ὁ ἕως σφόδρα καταλειφ,ϑέωαι κ᾿ πσὸ τῷ Θεοῦ, τϑηο δεινὸ, ὡασερ 
κατελείφθη ὁΣαθλ ἢ ὁ Α(εξοσιλωμε μηκέτι τσϑῆς σωτηρίαν ὀϑαφρέψαντες. ἐ- 
γυμνώϑησαιν γὸ τῆς τῷ Θεοῦ “οι μηϑείας. 

9 Ἐν ινικατορϑωσει νεώτερος τέων ὁδὸν αἰτῶ; ἐν τ φυλαξαοΐ, ἐἦν' λόχους συ. 
Οξύῤῥοπον ασϑὸς αἰ μδοτίδν ἡνεότης, Εἰς ἡδοναῖς αὶ παϑυ ἀτιμίας ἀπαγορμϑῥη. ἐδὼ 

[ΠῚ δ τῇ φυλακῇ .}} ὠτολών ὅ Θεοῦ χραντήται υϑμει ἀὐδλφ(ής. ὁ περ ΝΝ ἐς ατελαίῳ 

πώλῳ χαλινὸς ἢ πωλοδα νης, τη τοῖς νέοις 90 δεῖος λόγ»ς, ΘΝ καὶ Δανιήλ νέος 
ὦ" δολ ἐφύλαηε (ιν οντολοὶς Ὁ Θεού, ὁ πυδοφητικης γάρατος ἠξιώθη, ὁ ΤΠ δστορο 
ῥὕτων μυφηφίων Εἰσογητὴς γέγονεν. ὡσοιύτως χαὶ (ὦ) τοῖς παῖδες νέοι ὄντες ὃ πῦρ τῇ 
“πίει κα τοῖς ἐργϑις αὐ ΜΕ ἰς ἐγθυτίθω Φύτιν μετήγαγνν.ὀϑεψύχοντο γὸ ἐν μέσῳ τύτυ, 

20 ἡ ἐδροσίξογν» τῇ π ρησία Ὁ πίςεως καὶ τῇ αὖρα Ὁ πγϑυματος. ὅτως δξζυ ὁ ἡμῖν πσοσ- 

ἐφῖν. οἱ τίνες νέοι ὑπάρχουσι, Αἱ φ' τῆς ((μωυτηρήσεως Μ᾽ ἐντολεῖν τῷ Θεούδκοσμή-: 
σώσιν ἑαυ τους, ἢ μι γέρωνται ἥλικες δρηϑὶ, ὡς Αβεοσαλὼμ, ὁ τῇ κακία συζων᾽ ὃςὶς 
ἡ ((ἰωεπορϑμίω ζωτη Εἶχε κοκζσαν τίω κεφαλίω, ὁ ὀμαίαϑητος οὖν ταῖς φρεσίν. ἡ 

)ὺ ϑρὶξ, νεκρότηγος σύμξολον. χαὶ ἐκείνῳ δ αἰτίαι. τὴς αἰ πωλείας αἱ τεΐχες γελόνα- 
25 σι, κρθμιαοϑέντι ὧΐξ αὐνὴὖἶὄ ἐ» τῇ δρυὶ, ὡς ἡ ΤΥ βάσιλέων ἱφορία διηγεῖται. δνλ᾽ ἐς! χᾶ- κβωσιηϑ. 

λεπον, ὅτι ὺ γι ἄνες τϑον ζηλοιῶ τές, αἰπαιωρφύσι πολυμήκεις βορύχοις ἡ) πλοχᾳ-- 

μίϑας,τα τῆς γιὠαικωνίτιδὸς ἔργα τῇ ψοίᾳ καϑαπΆοιτες τῇ βλαχεία,Εἶκη φυσιϑ.-- 

αϑροι εἰν τω ἰδίῳ νοΐ, καὶ σῴκ οἴδασιν ὅτι μάλλον αἰτιμέαν ἑαυτοῖς ἐπ᾿αχϑυσιγτῷ Ὥχφο-- 

τῦλε λέλϑντος ᾿Αγήρ ἐαὺ κομι,, αἶτι μία, αὑτῳ ὅβ1ν᾽ Ἑλλίωες ἢ ΤΡ Ο μήρῳ ἱφύρδευται ««Κορίνα δι 
40 τῶ ποιοιωτες. φυσὶ ὃ, καρηκομρώντες Αχαηοί. ἐπεὶ κ) Ὧ) 1} ἰατοαΐν σοφοί φασι. 

πσοῦς ὅδυ βωρέπειδν τῆς κεφαλῆς μεμιετρηϑμας τας τείχα; ἔγντες κτὶ τίω ΦΜ ἀ- 

ψαῖν δὐδραίνκόσιον, πὐρινιθησώ ἄβε,κὶ μὴ κ᾿ πραεϊωϑαι μας τῇ ἡρίᾳ ϑυλήσες 
γπῖη μϑμ μηδὲ τοῖς μεταφρώνοις᾽ ἀτιμία, “ΟῚ ᾧ " τοιύτῳ ποιοιωτι, ὡς ἡκούσανϑμ τοῦ 

ὡσιοσύλου νοιώτος. 

435 Ι0ὼ Ἐν ἮΝ καρδία, μ' ὄξεζητη σαί σε, μῆ αἰπωσῃ Με Ὄσϑ Ὁ ὐτολῶν συ. 

Ζητούσι ὃ πολλοὶ () Θεὸν, δλλ᾽ οὐκ οὖ ὅλῃ καρδία. μεείξασι "»» Οὐκίω 

τ μόνον Εἰς φροντίδοις τοραγμάτων βιωη κδν, δλλαὶ καὶ Εἰς Ὠλιϑυμίας ἐτόπυς χαὶ 

φϑύνοις χοὶ δόλους ἡ (ὶ ὟΨ' πλησίον ἐχιζελοῖς. ο5 ὙΨΜ ϑκίων ἐξκεὴς πᾶσαν ἀφιορθι 
ᾧ, Θεῷ τίω ΑἹ σὐνοιὸν, (ἢ τῆς ἐκξθεν ἀπολαύει προνοίας, μιὴ καταπίγηων πὸ τῶν 

40 ἀυτϑ ὠτολῶν Εἰς βαίρᾳ, ϑρθν ὠπωλείας,διλλαὶ φοιχῶν ὅν ζῶντι Θεὼ, ὁ πᾶσαν Ἔ ἑαυ-- 
τῷ δζρνοιαν αὐτῷ αἰα ϑένϑμος. τὶ Ἐν τῇ καρδία μὰ ἔκρυψα τὰ λόγι σὺ, 
ὅπως ὸὺ μη αἰ μδδτω σοι. Ο γευσὸν κρίϊημδίος ἢ ἄργυρον ἢ λίθους φιμίους ςἕκ 
ἔξω ζωῦτα πσροτί ϑησιν, Δλλ᾽ ἐνδὸν ον τοῖς ζω μείοις αὶ τοῖς ϑαιλώμοις «ὐναποχρύτῆει, 

ὧξε 



«τίσις α.᾿ 

δίετϑ. ᾧ. ε. 

Με). α κ'.λ, 

98; ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 

ὧι αἱ α φυγεῖν δ ποιχωρύχων ὁ χύφαο᾽ ὅτος ὁ ἢ πλούτη ἔχων ὃ ἰρετῆς κρύγης 
αὖτο ο» τῇ ψυχῇ, ὡς ὁῤ μὴ ὀζρὶ δόξης κενὰς Ἔ ον ὦ ψυχῶν συλήσαιεν λωποδύται. 

ἠάλλωε᾽ νὶ χατίκρυψαι φησι,γουσὸν ἢ ἀργυρον ἡ ἐδθητα μαλακίω τὰ αἰδεῤῥένσαι, 
ὅπν σὴς καὶ σκώληξ αἰφανίζει,ὁ κλιόνω]αι δορυοσουσι χαὶ κλἐ πῆσσιν᾽ δλλ᾽ ὧν τοῖς α- 
μαίοις “τὴς καρδίας ἔκρυψα τὰ λόγια σὺ Φησιν ὀσαδηφήτης, ἥα μι κατα πίσω Εἰς «- 4 

δοτίλν. διδασκᾳ ὃ καὶ ἕτερον ὁ λόηνς. 2} ὦπασι ζὰ 944 λόγια τυφοσφέρῳ πα- 
μέγ. Μὴ δῶτε γ , φισι, ῷ ὧγια, τοῖς κυσὶ, μηδὺ ῥΐητε ὧν κδογαοίζος ὑμδν 
ἐμασόϑοδεν Τὴν χοίρων. ζωῦταὉ Εἰ καὶ “Ὁ αὐτῷ Εἴρηται, δλλ᾽ δὼ ἡμεῖς Ὁ Μαάλ.- 
λοντες ὀφειλέται ἐσμὲν (πουτηρᾷν τῆς ὑμφψῳδίας ἡμδὰ τίω ὁμολογίθν. ἔχει ἢ ἔτε- 
69ν νοιοῦ ὁ λθλϑό. ἐχὶ “σϑὲς Ὁ ϑιαιϑίοναι τοῖς αὐ,ϑοϑποις ᾧ αἰγαϑαὶ πραῆω, ἐπεὶ το 

ἀπέχω (Ὁ μιοϑόν με αὐλλ᾽ ἐκφυτῳ ποιωώ ὃ χαλόν να ὁ βλέπων Θεὸς ὧν φ χρυτῇῳ 

Ἡὐποδωσῃ μοι ὧν τῳ φὀμερῷ. 
125. Ἐυλογντος Εἰ, Κύριε᾽ δίδαξόν με τὼ ϑιχαιώμιαπά σϑ. Ανὴτϑιδμερος 

Εἰ αὶ φιλο, ϑο πος, ᾧ ἀξιος δὰ πύρτων ὑμγᾷεϑαι 9 ϑὲ χέον δῤτιξολώ σι μα- 
ϑεῖν κγμαὶ σὺ ζα διχαιοἶσαι διωμαῖμδϑνα. ἡ ὅτως᾽ θὐλογημδύος Εἰ καὶ διδυξασμόγος πε- τ 

οὶ πὸμζῷε, ὅτι φιλόν,ϑοφπος ΕἾ οἰκδίρμων ἡ ἐλεήμων, μαχρόθυμωος ὶ πολυέλεος" 
ἱκετεύω, δίδαξον με ϑιχαιώματαά συ. ἐ πλύτυ ἐφίεμαι, “γουσον ζητώ, οὐκ ὠρ.- 
γνοον, Οὐκ ἀξίαν, ὅτε ἢν δ Ψμ' τορπρών τῇ κόσμν τύτι᾽ αλλ τὰ δικαιώματα συ μα.-- 
ϑεῖν ζητῶ, ὁτί οὖν ᾧ Φυλσίοσεν αὑτὰ ὀμτωπυύδὺσις πολλή. τῶτο »ὰ» ὅδι χειςιανοῦ 

ξήτησις. 13 Εἰ τοῖς χείλεσί μὰ δξιήειλα πόρτα τὰ κρίματα τῷ φθμιαιτός σῳ. 89 
Ου Ν᾽ γινώσκοντι τὰ κρίματα Φ Θεοῦ ωρέπεν 661 σιωστὰν ὦ» ἑαυζῷ, ἐλ ἐξαγίόλλῳ, 

ἢ ἑτέρες ἐπλιορθοιῦ. Θεοῦ Ν᾽ αὐακίξλλειν ἔργα ἐνδοξον, ὡ ἡ ὃν -ἰθρι τῆς σὴς «᾽- 
γαδότητος μαΐϑοιμι, ζμῦτα διδάξω ὧἔν αἰγνοοιωώζε. 

14. Ἐν τῇ ὁδιῷ “Μ᾽ μδιντυοίων σὺν ἐτέρφιϑίω, ὡς Ἐχὶ πϑρτὶ πλύτῳ. 
Ἐπίπονος (ζ ἡ τῆς “δἰρυτῆς ὁδὸς, αἰλλαὶ Οἷς τελείοις τιοεπόϑητος. δγρί τοι τῶτο χαὶ ὁ 39 

διαυύτης ἔφη Χεισος᾽ Λάζετι ( ζυγόν μν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ὁ ζυγὸς μν “,οπὺς ΜΡ 
Φορτίον μυ ἐλαφρον 21. τῦτο χαὶ ἢ «δόφητικὸς ἔφη λόχϑς "ὅτι πλούτυ πϑρτὸς ϑυ- 

μιηρεφέροι μοι ΜΨ) σῶν εδοτυοίων καὶ ΚΊησις. Ὁ ἡ, Ὁχὲ πϑρτὶ πλϑότῳ,ὐχ ὑπλαἷς ασφῤσ- 
χεῖται, ἀλλα (δ) παντοδαπὸν πλούτον χρῬχδυλοῖ, πολλὰ γὸ Ἐ πλούτυ Οἱ ΕἼ8». ὁ 
ὥ "ὃ χέυσοὸν ἔχων ὀγομαζεἶ) πλούσιος" ὁ ὃ ἀργνοϑν᾽ ὁ ὃ γάῶ πλείςἑω, τίω δὲ πε- 39 
φυτϑυνϑμίω, τίω ἢ αὶ ασειρφμδμίων᾽ ὁ ἢ βοσκήματα. ἀἰλλαὶ ζωῦτα πόῤτα εἴδελα- 
(ων ὁασοηφήτης, ἃ Ὅς ϑείοις μδοτυφίοις αρδαρώλων, ἔφησεν ἀξιέραςα ἀὐτῳ “ἢ πὸ 
9ιῖα οδὸτύολα, ὡς Οἷς φιλοπλούτοις ὄπλμτα ὅ πλούτε (αἱ Εἴδη. χαὶ ὥαπερ ὁ ζω- 
ζ πλυῦμ δὐφραϊνε , ὅτω καὶ μάλφ Εἰκότως Ὀχὴ Οἷς διχαιώμασι τῷ Θεού, ὡς ἔχ 
πϑρτὶ πλούτῳ, αἰγαίλλεται. 35 

15 Ἐν ταὶς ογζολοίς συ ἀδολεορίσω, ὁ χατλμούσω ζρὶ ὁδοὺς σου. 
᾿ Σγλῴξεν αὶ μελετὰν ἐπαηδλλεῖ) ὁ πσοοφήτης οὖν τῆς ον Όλαῖς τῇ Θεοῦ, ᾧ εἐχὶ 
“πέργως υζα ἔχεν. τῦτυ ) χαον, Φησὶν, εὐδελεχῶς “ἿΜισῶν λόγων τω με- 
λέτέωυ ογίσω, ὸ οὖν τῆς σοὺς ὁδοῖς τίωυ πορείλν ποιήσομφι. δζορᾳ ΝῚ ὅτο χατωόησε χλ ἢ 
ζκ ὁδοες αὐτψ" ὁ καὶ ἐλιφέρο᾽ 49 

16 Ἐν τοῖς διχαιωμασί σν μϑηετήσω ̓ οὐκ Ἰλιλήσομαι ΟΜ λθγαν σν᾽ 
Τούτ᾽ ἐςιν, ἄληφον "ὟΜ σῶν λογίων εν ἐμαντῳ φυλάξω τίω μνήμων. 
17 Αὐταπῦδὸς τῷ δούλῳ συ.  Ουσόμτες τὸν “οθκκαλούμϑυ. Μ ΝΙ 

δικαίων 



Εἰς (δ μι ψάρι, 93Ὰ τασιξα, Η]} 
δικαίων δα γ ἡ ὐϑάκλυσις. ὡ σωφρόνως ὴ δυυεξ ὡς ̓  διχαίῳς ξώντες, ἀδῃὶ τεθωρ- ᾿ 

ῥηκότως λῤ ϑυσιγ᾽ αὐτουποδὸς τῳ δούλῳ σω.. (ὦ) ὃ ἐν αἱ μδδτίαις καὶ ἡδοναῆς ἃ παάϑεαν , 
αἰτίας, αὶ διυύανται λέγην᾽ λύτωπύδος τω δούλῳ σῳ. Ουτθεὶς γὸ πονηρὸν ((μυειδὸς ἢ 

| πἰδεφέρων Εἰς ὀῤτωποδὺσιν τὸν κριτίωω διεγείρει Ν ὁἢ καϑουρϑὶς χρώμδνος λογισμοῖς, |} ' 

εἴην, 5. ((μω χϑηρησίᾳ ζωύτῃ κέγον") τὴ Φωνῇ. ὀ ὀ φκπὋΖήσομαινὃ φυλάΐξω «διὰ λόγϑις ον; 
Ταὐτίωυ τίω ζωϊω αἰτῶ, ἵνώ -» φυλϑκῇ ΤᾺ λόγων συ πορθύω (9. τῆς οἿς Ὁ» 

Ὡπολαύων Ὠχιχουρίας, δχραφ θυ ξομι τὴς αἱμδὸ τίας τὸν ϑείναρον, καὶ τίω ἐκ ὃν λόγων 

συ τρυγήσω ζωήν. 18 Αποκάλυνον τὸς ὀφθαλμοις μι, ἢ κατὸμοήσω ἴῷ 

ϑαυμαίσια ἐκ νόμισ συ. Οὐκ ὦπόμτες (ὦ) τοῖς ϑείοις ἐγτυγιγόμοντες λογίοις, τὰ 
το τῦτων κουτθμοούσι θαυμάσια. ΔΛ (Ὁ ὁ αἴωθεν υὑπολοίνοντες ἀἰγλης. ἢ δὲ ἡϑϑν καὶ ὁ 

μιαχάριος ἔφη Παῦλος" Οτὸν 5 ἔχι ἐψη “δὲς Κύρμκον, αἴϑαιρᾷται ῶ καλυμμα ὁ δ βιΚοριγ.ς ΄ ᾿ 

Κύριος ὃ πρό μα ἔξιν. αὐτὸς μδῥτοι ΟΝ θείῳ καζῳυγαζόνϑμος εἰκότως ἐξύα" ἡ ΗΙ 
μεῖς δὲ ὥπϑμτες ὀψακεκαλυμμένῳ τσρυσώπτῳ “Σ δύξλν Κυρίου κατοτηολζόνϑροι εἰς ἘΕ 
ἢ αὐτίω Εἰκόνα μετα μορφου θα, οἰπὸ δύξης Εἰς δυξὸν, καϑεύπερ Ὡσὸ Κυρίου πνϑ'- ἢ} 

ες ματος. ἡμᾶς ἢ “δοσήχει(ὸ δεαυύτίον ὀυτιρολᾷν, ἥα ὦ καλυμμα ὟΨἜἝτῆς οἱ ϑνοίας 

ἡμδι αἰϑεελὼν ὀφθαλ δ, αἰ αποδείξῃ ΔΜ γαίων λογίων πίω δυώαμιν. (ᾷς' γ» ὶ ϑείας 1} 
ραφαΐς χῦ αὐαγωγάὼ ἡ γκωρίὰν καοτήραζο θα ᾧ γοούνϑμ᾽ ὡς ὁ1| ὃ αἰμιγὸς ὁ πα- ᾿ 

λάι στραζομϑμος αὐϑὰ δῇ]σραηλιτῶν, τύπος ζω τῷ ἀἰληϑιγοῦ ἀμνοδ) Χοιτοδᾷ Θε- Ι] 
οὐ ἡμδι" τῷ σφαγιαοϑέντος ιἰπῦ ἡ δ᾽ χαὶ ὠασερ ὠκξὴ γοίσις τῷ αἱ ματος Μ᾽ φλιών Η]} 

20 ἔσωσε (ἦν; χοίσανᾷς " ϑυτὼ ὦ αἵκᾳ τῷ ἀληϑυνοδ αἰμνού Χοιτοῦ τῷ Θεούδημδμ ἐλυ» 11 

τρώσοτο ἡμᾶς ἐκ τὴς κατάρρις τῷ θροῦς τὰς τῷ θανάτυ δζε μονῆς. πάλιν ὃ ὁ ὁ1σ-- 
δαηλίτης λρὸς (Ὁ Ἰορδϑμίω δζμξας ὁ Εἰσελθὼν Εἰς τίω γάῶ τὸς ἐπαγελίας, τό. 
“πος ΝΜ ̓χεισιλμων γέγϑνεν᾽ ὅτι ἡμεῖς δὲ ὕδατος τῇ αἰγίου βατήϊσματος Εἰς τίω 

ἐπηγίελιδμζωο γά, τίωω βασιλείαν ΜΨ, ὀρανών, Οἰσαλόκῖθα. Ἑξρκίοι 2 σϑεϊὲν τοιοὖτον " 
29 και τϑμοούσιν ̓  ὅτι χάλυμμα, ἘὈχὶ ὧν ὀφϑωλμοις αὐΤὉὮἋὦᾳ κεῖται, χαϑῶς λέγ ὁ θεῖος βΚορ. γι, 

Σιαύφολος Παῦλος. 
19 Παρρικος ἐγω Ε ἰμι ον πῇ γη μὴ οἰὐπυκρύψῃς απ ἐμούς ἐντολόίςσυ. 
Διχαίρυ Φωνὴ, ὦ χτ' Θεὸν βιοιῶτος, ὁ μὴ λογιζομδύου τὰ τού κόσμκου πράγματα. 

δδ ὁ χἴβοικον ἑαυτὸν λέγφ᾽ καϑωὼς ἡ Αδρακαΐμ ἡ πόρτες (ὦ) ὦγιοι ϑροικοί Ε ἰσιν ἐν 

30 τῷδε τῷ βίῳ, ὄχοντες τίωυ κωτοικίθν ἐν τῇ τῶν ἐρανοῦν βασιλείᾳ. τίω "ὃ γὼ ζω- 

τίρυ πόμτες ἡμεῖς καὶ κωτοικουμϑν, δλλαὶ χϑνον όμϑν. βοαχωὼ "ὃ Αἱ φΟιώπεντες γχοό- 

νὸν Οἷς ἕτερον μεταξαίνονϑμ βίον. τῷ» ὃ υὶ πόμτες ἐθέλουσιν Εἰδέναι, δλλ᾽ ὕππὶ τοῖς 
“ϑροῦσιν αἰγοιϑοῖς ὡς δχὶ μονίμοις ὶ οἱ φρχέσι βρενϑωύονται, ὁ ὃ ταὶ )αῖα, σεγτο δα μένος 
οἷδε τῷ βίου ὃ πσοέσκωιοον. δ δὲ αὶ φόϑοικον ἑαυτὸν ὀνομάζει ὺ ἱκατεύει ζρᾳ )αίας οὖν 

32 τολοῖς μηδα κῶς ἀγνοῆσαι. 20 Ἐπεπύθησεν ἡ ψυχή μία τῷ θληϑυμῆσῳι τὰ 
κρίματα συ οὖν πϑρμτὶ χαιρῷ. Ἐπιϑυμούσι “ἣΨ ϑκίων κριμιώτων πολλοὶ, ἡ τὴς ὙΜ 

ϑιροινοῖν ἐφίνντα βασιλείας, δλλ᾿ Οὐκ «εἰ, δλλαίγωω »ϑὴ τοῖς ϑείοις “ιοόσχϑυται, νοῦ ὃ 

τοῖς τῷ σώμιωτος αἰκϑλουθούσι παϑήμασιν. ὁ δ κοοοφύτηφ ἱμείρεται τῷτο πόθον ε- 

: διζινεκῶφ. οὖν πϑλυτὶ δξζυ χαιρῷ λέγφ,ἐχ ὡς ποτὲ ( ἔχιποϑεῖν, ποτὲ δὲ δ σασιρ 

Ἂς ἀρ τίνες," ὅτι Ὁ  ὠὐοῖς κατόμυξις, ποτὲ δὲ ὑλιποϑεῖν μι ὶ τῷ Θεοδ εντολοὶς δὶ τὸν φό- 
(ον τὴς αἰωνίου χϑλάσεως καὶ ϑζὰ πόθον τὸς δἧῥϑρανοῖν βάσιλοίας, ποτὸ δὲ αἰπαγϑνται 

(αἰς (ὑρκιχες πχιθυμίωις. (ὦ) τοιοῦτοι ὅξζω ον πϑωτὲ καιρῷ τὸν Θεὸν (ύν Ἰλτποθούσιν᾽ 

ὦ" ὀχρὼ τίμω τῷ Θεοῦ αἰγαηγίν πῶπο ποιοιοῦτες δδὲ ὅλως αἰφίξανται ΠΕΣ Θερ ̓ 

κριματῶν: 
΄ 
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κριμαίτων. 42ι Ἐπιτμησας ὑχύβηφαϑοις. Οἱ δ  ϑείωννόμων χαταὶ 
φρορνοιῶτες, τῇ τῆς ὐπυρηφονίας αἷθισπί ]ουσινόσῳ, ἡ τίω αρδρὶ τῷ δικαίου κριτοῦ 
δέχονται “μιφοίαν. ἐπήριϑησεω δξῶ τίνες καὶ τῷ Θεοῦ, δλλ᾽ ἐπετιμιηίϑησειν ἷν ἀὐτϑ, 
ὡςὁ Φωραὼ οὖ τῇ ἐρυιϑρά ϑαλοίοση ἀπώλετο αἰχυρηφϑυθυϑεὶς αὶ ὁ Σεναχειοὶμ εἰς 
ὕψος ἐπαρϑεὶς εἰ αυο ΝΜ ἰδίων ων ὥλετο. ὠσοιύτως ᾧ ἸΝα(ουχοδονέσορ ὑνψωϑεὶς τίω ς 

ἔρεμιγλδι κα ρδύαν, ἴσου κτίωυὖδ ἐξόσκετο. τμτιυδν ἣΨ' ἀλαξόων Ὁ μιοϑοί, Κύολος γΣ ὑ- 
περηφϑβοις ὀῤτιτάοσεται »καϑῶς ἐν δοιμίαις γέχρατῆαι. ΝΙΝ 

Ἐπικατάρριτοι οἱ ὠκκλήοντες οἰπὸ ΝΜ ἐντολών σω. Τῇ τῷ θείου πγεύμανς 
ἐμπνεύσει ασοόφῆται ἐλοίλησαν,ιοαϑώς χαὶ ἐν τῳ συμιξόλῳ τὰς πίςεως ἡμδὰ ὁμολο-. 
,ϑύμδν, Ὁ λαλῆσαν δχρὶ )Μ το 9 ΦνΜ αὐτὸ δίων ὦ πνεῦμα τὸ ἄγον βοᾳ᾿ ἔλικατά- τὸ 
φατοι (ὦ) ἐκκλίνοντες ὐπὸ Υ ἐντολωΐ συ. Φοξαϑώμϑν δωυ,αἰδελφοὶ, μὴ ἔλϑοι ἐφ᾽ ἡ- 

μᾶς ἡχατείρᾳ τῷ αγίου πγθύματος. ζαυτέω ᾧ ὁνόμος τίωυ ραὺν τοῖς πρρκ(αΐταις 
Δάν, κζας, ἐρει. Ε Ι φησι, γτᾶς ὃς Οζκ ἐμμένει τοῖς ἐγκεινϑμοις ἐν τω] “ὐϑόσφέρει. Ἐπικαταρατος ὙΣΡ, Φησι͵ γτᾶς ὃς Οὐ ἐμμένει τοῖς ἐγκείνϑμοις ὧν τὰ 

βιδλίῳ τῷ νόμιν, τῷ ποιῆσαι αὑτά. ἡ ἡμεῖς ὃ ψαλλοντες ῷ αἰγίῳ πγθύματι σύμφωνοι 
γοόβηα, τῇ -ορὰ οὐ δα πέμιποντες οὖν ὠκκλίνονζοις οἰπὸ ΤΜοντολών 8 Θεῦ, αγό9σ-- 5 
ἐχωμδρ δζζυ, μήποτε ἄλλους ἔχιχαταρούτος λέχϑντες, ὠδοὶ ἡμεῖς ἐσθ θα, τῇ αϑρεκ- 
ἐπ ἫἫῬΟοε»τολών τῷ Θεού. 

2» Πρρίελε ἐπ᾽ ἐμοῦ διειδὲς καὶ “ξαδέγωσιν ᾿ ὅτιζῳ εδοτύρμαἱ σῳ δξεξήτησοι. 

Ὠγνείδισε (ὃ) ποοοφήτίω ὁ Ναζαλ, δυόλον δραπίέτίου ὡἰσποκαλέσας᾽ ὠνείδισαν 
αὑτὸν ὸ (Ὁ Γ εϑαῖοι. αἰλγωνόμϑμος τοίνιω Ἰχὶ τύροις ὐἰποτοάψασϑαι Οἱ ὀνείδη αῦρα-- 16 
χαλᾷ, ἀπὸ δὲ αϑεῖα ὀκζητήσοας μϑοτύρια, ἐχ ὐρμόζει ζίνωυ τοῖς αὐῬ αὶ τῷ Σεμεεὶ 
ὀγείδεσι ταὶ πϑκοντα ῥητά. ὑκῶνα δ κα τω αμδοτίαν ἐλμετ᾽ τὰ ὃ το Ναζαλ ᾧ τῶν 

Ὑνμβ ἄλλων ατοϑ τὴς ἀρδοπίας. εἰν ἑτέρῳ δ ψαλμῷ λέγή ὁ αὑτὸς πσοηφήτνς᾽ Τὸ γειδὸς 
ΦΝοβιβι, τοῖς θυϑίωουσι, καὶ ἡὶ ἐξουδένωσις τοῖς αἰσῥηφαΐοις ᾿ δ)» Οὗτοι αἰ μἰδοτωλοὶ ᾧ δυϑίωυϑν.. 

ἴφιβα, τις Εἰς (Ὁ αἰώνα κατίοον πλούτυ. ὶ παλιν ἕτερος πυφεφήτης λέγει" Ἱνατί αἰμδ.-- ἐς 
τολοὶ 6. ϑίωνοῦσι, πεπαλαίωνι.., 3 ἡ ἐν πλούτῳ ; δύ χεται δῖ ὁ προφήτης ἐξ αὐτῶν 

δ εαιρειϑϑέεσαι τοῦτο Ὁ ὀνειδὸς καὶ τίωυ ἐϊξουδίνωσιν. τὰ γὺ τοῦ κόσμου) τα ποράγματα, 
πλοῦτος καὶ δόξα, αὑτὰ λέγή ὀνειδὸς ὶ ἐϊζουδίνωσιν᾽ τῦηο κλιέος κὶ διμιζω ἡχϑύμϑμος, ὃ 
ζητεῖν  μδοτύεια τῷ Θεοῦ. 23 Καὶ γὸ ὀκάϑισον ὠῤχοντες, ὶ κοιτ᾽ ἐμοῦ 
χατελοίλοωυ. Κατὰ μϑὲ ὃ »οάμμα ὁ Σαϑλ ὁ Αὐονὴρ ὦ ὁ Αχιτόφελ ἐλοιδὺ- 20 
δοιὼ ᾧῷ Δαξίδ' κῸ ὃ δζρνοιθν Εἰς ᾧ Χο σον ὀϑα φέρεται ὁ εῖχος ὦ Ν᾽ Ηρωδὺς χαὶ 

Πώύνπος Πιλαΐτος ἢ Αἴνας ᾧ Καϊώφας ((μυεδυλθύοντο αὐτὸν δἰ ποκτεῖναι᾽ αὖ τὸς ὃ. ἦν 
τ, ΣΝ ““»" ("ν Ι! ΕΣ Ν ! κ ΑῚ 

Αἴ τῶν μα. ϑητῶν ἀντωον ῷ κήστῳ Ὁ] φλέχϑαϑρος ἴᾳ τῷ Θεοό αὶ παΐξς. Εἶπε γ 

κι. Οοός αὑτοιφ᾽ Αἰ ἤχουσα ΤᾺ τῷ παΐξος μα, ζώτω ὀῥηήελα ὑμῖν. ὡς καὶ δινόμδιυος 
αίλειος αὐ,ϑοφπος ἃ μορφίω δυύλου: λαῶν, ὠόμαςαι ᾧ δούλος. 25 

Ο 5, δυύλός συ ἡδολέσκι οὖν τοῖς διχαμώμια σί σῳ. Εν 5 τίω ([!ω δεαυυ.: 
τείδν ὀμολθγῶν, μϑιέτίω Εἶχον σοὶ σοὶ διχαφιώματαω. ὁ. 

ἃ ἃ “"" “4. δι κᾳ , ! 
24. Καὶ γὺ τὰ μδὰ τύοια σν μδλέτη μοδ 4" αἱ συμξυλίαι μὰ ἴᾳ δικαιώ- 

ματάσυ. Πάσοιν »δν" αὐ, ϑοφπίνώω Εἰσήγησιν ατωσαίμϑμος, ζαῖς σαὺς ἰσαο- 

θήχαις ἀκολουϑώ, ἀ οὐνὴὺν ἕτερον λαλώ, ὅτε οὖ μϑλέτῃ Θἰμὶ ἄλλων ποραγμώτων, 40 

Εἰ μὴ «ἰδὲ Ψ μδ τυοίων συ καὶ δ“ διχαιωμαΐίτων συ. πο γδ τελεῖν αὐδρός. 
25 Ἐκθλλήϑη ᾧ ἐδάφει ἡ ψυχή μν, Τωνλ απ ροολίω τῆς (ῳπενώσεως 

Αἰ τότων ἐδήλωσιν. ὕτω γδεγὸ χει ἐν τωῦ τεοστιρακος' ᾧ τείτῳ ἔφη ψαλμῷ ᾿ ὅτ 
ὁταπενῶ 



Εἰς (ὃ μι. Ἄλμι. 9 κασιξα. 

ἐπεπτεινωόϑη Εἰἶἦρ χοι ἡ ψυχὴ ἡρδῇ" " ὀκολλύϑη Εἰς γάδἡ γαφὴρ ἡμῖν" τῦτ᾽ ἔσν, ἐχ 
ὑψωϑίω, ἐχ αἰσβήφανος ἐλμόμέων, δλλαὶ ζαπεινόφρωι. τῶτο γβ ὅ91 ὃ ὁκολ- 
λύθη ῷ ἐδωφίιἡ χῆμσ. δ αἰτόμσι᾽ Ζησον με ΧΤ᾿ Τ᾿ λθλϑν σου" 

Το ἐς, κτὶ δ νόμον σὰ τίω ζωζω μὲν διθυϑιωνογ. δηλοῖ ὃ αροϑτον (Κ Τὶ πσοθς 
5 ὃ σῶμα αὑτῆς κοινωνίαν ἐκ Ὧδ ἐδίφυς οὔσης ζοῦ χρὸρ, ὄπειτου ᾧ πίω ἑκούσιον ζῳι-- 

πείνωσιν ἐστι, ἐφ᾽ οἷς ηυδοτθμεν ἐπεδείξατο, ζῆσαι δὲ αὐτῆς ὁζῳ (δὴ λόχον τῷ (Θεοῦ 
προλσδυκήσας ( τα πεινοιῶτα, ἑαυτὸν ὀμυψοιῶτος. ζῆσόν με κτ' () λόλονσν. οἷος 
αἰροίφως αἴτῷ ζωζω, δλλα τίωυ χὶ νόμον ζωζω. 

26. Ταὶς ὁδὸις μὲ ἥξηγίιλα, ὁ ἐπήκυσας μισ᾿ δίδα ξὺν με τὰ δικαιὠ ματπί συ. 

1. Πασαξσοι,δέασοτα, (ἐς ἐμοὺς διδάλωχᾳ ποράξεις, ἢ συν σε λαϑεν Μ ἐμδῇ} ἡ. 
νεοθμέιν. δρῥ τοι τίδτο ταῖς ἐμφὴς ἱκετείας Ὠχινθύσοις. ὀὐτιζολωΐ μαϑεῖ ἀκριξῶς 
σα διχαιωματα.λέγᾳ ὅ ὁ αὑτὸς πυδοφήτης ἡ ὧ» ἑτέρῳ ψαδμιῷ Εἰπα  ξαγορθύσω κατ ὑλμλα, ο 

ἐμοῦ τίωὐ ἀφομίδν μια τῷ Κυοίῳ καὶ σὺ ἀφῆκας τίω ἀἰσέζειλν τὶς καρδίας μα. καὶ 
ἐν ἄλλῳ προφήτῃ Εἶρηται᾿ Λέγε σὺ (αὶ αἰ μδοτίας συ ἀροξτος, να δικαιωθῇς. ἀ-- ἤσμγοκεν .} 

τς δ τόμονζας δ ἡμᾶς ὑζαήέλλεν ἐνώπιον τῷ Θεοούζῳ αἰμδοοτίας “6η, ὦ ῳύζῳ ἐκ- }} 

κότἼεν (κχκοπὴ γῈ} αἱ αδοτίας καὶ ξξαχϑρέυσις, ζωύτης ὠφεσιν ἐργάζεται) καὶ μαῖ- Ἰ}} 
λιζα διδασκάλῳ δι ὑξαγίξλλειν, ὶ λαμθλϑεν ΔἿΡ αὐτὶ διδουγζω τ ἐφείλορϑμ ποιῷ, ἢ] 
Ἰχὶ τὰς αἰμδῶτίαι: ἡμῖν. χωοὶς ὃ κόττθ μετόμοια Φογε. ἔφη)» ὧν ἑτέρῳ ψ4.. 

μῶ ὁ αὑτὸς αροοφήτης᾽ ἰδὲ τίου ζαπείνωσίν μὺ Ὁ ᾧῷ κόπον μϑ καὶ ὠφες πάσας ((ὶ «- ψ νι αλι8, 

20 αὗλτίας μι. καὶ ἔχτ τὴ αἰ μδοτίᾳ ἀντ ἐιϑρζωει λέγων ̓ Αὕσω καθ᾽ ἑκαίς“ ἕω γυκζᾳ φλ“.:. 

τίω κλίνζω μιν, ἐν δακρυσί μου τίω ςρωμψίω μα βρέξω. 

27 Οδὸν διχαιωμαΐτων σου ((μωέτισον με, ἡ αἰδολεοήσω ὧν τοῖς γπωυ μιασίοις σῳ. 

Οἱ οὖ πῆς ὁδοῖς τῷ Θεοῦ πορξυόμϑμοι ὲ (μεπζομϑμοι “Ὁ ἀὐτῦ, ὐδελεχῶς, πὸμ.. 

τον {τῶν νὰ} 81 Ὁ ἀδολεογήσω) οὖν τοῖς θαυμασίοις τοῦ (Θεοῦ μελετῶσιν, οὐνοού- 
2:5 ῥϑμοι τί αὐτὸς 6ην φρρινοῦ αὶ γῆς ποιητὴς, αὐτὸς (ξοφευ ἡ μδῇμῇ αὑτὸς χορηγ»ς ΔΨ ἀγα,- 

ϑών, αὑτὸς πέμπει ὑεζον, αὐΐος φέρει ἕω» ἡ ϑέρος, πόμζᾳ ποιοῖν τοῦς ὁἀμαϊξοφίω ἡ- 
εδϊ αὑτὸς αὐῤμονίᾳ καὶ ζαξει,ὡς ποιντὴς, ζὰὶ πώτα (ἀωτηρεῖ, καὶ γὸ λείας ἡμῖν (μευξ:: 
σεως δεῖ, ὠφε χτὶ () κίον νόμον τίωυ οἰ οετίω μετελϑῷ, ᾧ ὃ φιλαι,ϑου πίᾳ χφώρϑμον 
μεὴ ασοῆς κενοδὸξίδῳ ἰδὲῖν, ὁ Τ' αἰσκηικῶν μὴ ϑυρϑεϑοι Τ' ἀν, ϑοθπινον ἔπταρνον, Τ' σώ- 

30 Φρϑνα μὴ ὄζσ' τίω τῆς αἀκολαισίας αἰοευυΐω, δλλὰ δὲ "ὃ πόθον τῆς “Φρετῆς ) τίω 
σωφροσειζω. Εἰκότως τοήνμω ὁ ασσϑφήτης αὐτιζολεῖ ((μυέσεως ϑείας μεταλάχεῖν, 
ὡς Δ σγναδναι τίω τὴς διχφιοσιωης ὁδὸν. 23 Ἐγυφαξεν ἡ ψυχή μὰ Ὁ σο ἀ- 

χηδίας βεξαιωσύν με οἰ τοῖς λθχϑιφσυ. Ἡ (μεχὸς πυφϑσζολὴ τῆς αἰ δοτίας 
φζῤλύει πελλακις Τ' τόνον ΟΜ λογισμων ὃ ἀπαυδῆσοι προασκϑυάζει ον αἰϑλητίων, 

44 τίω χαλυρϑμίο αχηδίλυ ἐργαΐζεται. χαιουθμϑῥη ὃ ὃ ψυχν τὸν ὑπνον Εἰσδύχεται, ὁ 

ὕπνος ἐπαΐγει 7 θυίνατον᾽ διόπερ βεξαιωνθίεαι ὁ σνοληϑέωαι δαυφοφήτης ὀντιζολᾷ. 
ὃ 5 χαταπίπϊεν Εἰς αἰμδοτίαν, καὶ βαϑυμίᾳ καὶ ὀλεγωδίᾳ αὶ ἀκηδέα, κρᾳτεῖοϑαι, καὶ 
μὴ ππϑϑϑυμον τὴ ποδὸς (αὶ ὠτολοὶς τῷ Θεοό, νυξαγμός 681. ᾧ ἐν ἑτίρῳ ψαλμῷ ζώ- 
τίωυ τίου ἔγνοιὰν ἔνχεται ὁ κυδοφήτης λέγαν ̓ Φωΐσον ὀφϑάημοις μι μεὐπότε ὑπνώσω μων 

49 Εἰς ϑανατον, ϑαγατον τίω αἱ μδοτίλν χαλών. 29 Οδῶν ἀδικίας “Σπτίξησον ἀπ΄ ἣ 

ἐμοδ, καὶ ζ νόμῳ σου ἐλέησόν με. 30 Οδὲν ἀληθείας ἡρετισαίμδων ᾿ ζἀκρίμα- 

τὰ συ Οὐκ ἐπελαϑυμάέωυ. Αναγκαία ἢ αὕτη καὶ δέησις, χοφλ σήχει γῈ ἡμέ αἹ- 
ΤῸΝ Οὐθεοῦ Ῥμολωνβοήϑειδν, ὦςε τὴς ἀδικίας ὠκτρέπεοϑαι τίω δὲ »ν, ἡ τω 

Οβιγίοίξ τοπ.,  Οϑοοὸ ᾿ 
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πῆς ἀληθείας πσοϑωρέοϑαι πορείθμ νῷ ἰληςον αἰδιφέρειν ΥΜ αὐ Θεοῦ οδοτυρίων "ἰὼ 

ανήμάν. πᾶσοιν Ὁ πο ξιν πογοφοὶν ἐξ ἀυτυ᾽ δὔχετῳ ὁ ἀφο φήτης ἀφαιρεϑια(ζ. 
52) ὅ981ν ἡ ἀδικία ) τῳδηόμῳ αἰντν αὶ τὰς οντολσίς ἀντύ  ἐλεηϑίωῦαι. λέγ δ ν, 

ὁδὸν αἰληϑοίας ἡρατισοίμιυν᾽ τῷτ᾽ ἐςν ἡγάπησωῳ, ἐἰζελεζαμέων" χαὶ τῶῦτν ἕνωκν ον ἡ 
σοὶ κρίματα συ ἐπελαϑόμζω, ᾧ ουνὴ τὴς μνήμης δῇν μϑοτυρίων σν λήσμων γέγϑνώ. 5 

31. Ἐχολληήϑίω τοῖς εϑοτυρίοις σω  Κυρμδ μή (ι καταιουύης. 

Οὐχ «πλώς, Εἶπεν, ἠχολουϑησο ζοῖς μδοτυοίοις συ, σον αὐ έργως, δλλ᾽ κολν- 
ϑίω ̓  τῶτ'᾽ ἔςιν, συυὲ σοὺς βοαχὺ τ ύτων ἐχύδισοι (ὃ ἐμαυτοῦ λογισμὸν, δλλαὶ “9 
πϑωτὺς οὖν ὠΐζῖς ὀῤετρεφόμδωυ μιὴ δἰποασώμδνος δξ αὐ“. δ δὴ μυιδὺ χαταιο,ωύης 
μα, ὅτὸν ἑκας΄ῳ Σσοδιδιῷς χτὶ ζὶ ἔργα ἀὐτιῖ, ζυταῖ ὃ τρυγῆστωι τὴς ζριαύτης αἰ σϑί- τὸ 
στως καρπὸν, ὃ μηδεμιᾶς πεῖοριν αἰογουϑης λοις. 
32. Οδὲὸν οὐτολαὖν συ ἔδρα μον, τω ἐπλαύτωνας τίω κουρδίδν μεν. 

Αμιφοτέρων χρεία, τὴς ἡμετέρφις ασοοθυμίας, ἡ τῆς τῷ Θεοῦ χυῤϑμιηϑείας. 
ὅτι "ὃ ἡ θεία χαίεις δίδοται τοῖς τὰ αἰγαθζωὼ οὐκ ἔχουσι πυδϑϑυμίαν, ὅτε δ, ϑοφπεία, 

φύσις δυυύατωι “Σρετίω χατορϑῶσαι δχα τὴς ὀνώνῳν βονϑείας. τῷ καὶ ὁ πγδοφήτης 15 
διδείσκει, οτι Τὴν οντολοίν σῳ τίω ὁδὸν ἔπεγν ἀκωλύτως, " τὴν αὐτο λαμιξαήων τοῦ 
δρόμου τίω βὐκολίαν " πλατύτητα γὸ τίω ἐυκολίαν ὀκαίλεσε. δρλαηνό φησιν᾽ 
Ἐν ολίψει ἐπλαΐίτυναςς μοι. χα πάλιν᾽ Ἑπλαΐτωνας τὰ οὐ αθημοιτα Δ αἰ ασοκοίτω 

μύ, ὁ Οὐκ λαϑέγησε τοὶ ἴχγηῃ μα, στόμ θύχολσι αὶ ἐνχερὴ ἐποίησας τὰ κατ᾽ ἐμὲ, καὶ ἐπει- 
δίωξας αἰπ᾿ ἐμοῦ πάσωυ ςραγίαλιωδὴ χαὶ σχολιὸν ασϑϑσθολζω τῷ ἐΘρού. Ὁ το δ 19 
ἄδην, στὸν ἐπλώτωνας τίω' κρυρδιὸν μι, ὁδὸν οὐτολων σὰ ἔθραμον. ζριούτος ἱεῶ ὁ 

Παύλος λέγων ̓ Οὐτω πρέχωνως υκαἰδηλως ὕτω πυκ)εύω,ὡς ἴο. 2 ἀέρᾳι δέρων δλλ᾽ ὑ- 

πωπιάξω μὲ ὃ σῶμα αὶ δυνλαγωγῶ. ὡσαύτως καὶ πόρτες (ἢ ὧνγιοι. 
33 ἸΝομοϑέτησοι μοι, ἴζυφλε, τῴωυ' ὁδὸν “ἣν διχαίω μιοίτων σου, ᾧ ἐκζητήσω αὐτέων 

Δἰαπόντος. "Γονομοϑέτησον ὁ Σύμμανχος,κὶ ασόδιιξον Εἶπεν Ακύλας ὃ καὶ 15 

εοδυίίων, Φώτισον. Διαπαντός, φησι, τῆς σὴς δέομαι Φωταγωγίας ἡ νομοϑεσίας, ὡςε 

χαὶ γνώγαι “Μ᾽ διχαιωμούτων σου τἰου ὁδὸν, αὶ ζω τίωυ ἀἰκολούθως ὁδοῦεν. Πᾶσα δὰω χηῖν 
δῦσις αἰγα.ϑὴ, ὁ πᾶν δώρημα τέλειον, ὀψωϑέν ὕὅφ1,καταξαμον οἷο καὶ τὸ παΐξς δ φώ- 
των᾿ ὦ ἡμεῖς ασοϑαμοούμνϑρμοι αἰγαϑὸν τί ποιφν, Εἰ μη αὐτόθεν ἔχονϑυ τίω (υωρργίαν, 

ἀτελής ὅν ἡ ἔφεσις ἡμδίι!. ϑῦ χε.) ὅξω ὁ πσοοφύτης, ᾧ ἡμεῖς ὦ. ψαίλλοντες (Οσα δξῶυ 30 
ποδϑέγραφη, δὶ τίωυ ἡμετέφφιν σωτηρίαν “ὐοϑεγφαφυ) Θεὸν (ἀωερον ἔχεν. δὲ 

χα! ἐχιφέρει᾽ .34. Σιωέτισον με, ἢ ἀξερθυνήσω “Τ᾽ νόμον σου ὰ φυλῴξω αἰ». 
Ὅν ἐν ὅλη καρδίᾳ μι. Τῆς αὐτῆς ϑεωείας ἔχεται ὦ ὁτῖχος «ὔν, ᾧ ὁ δέεται 
ἑτέρας οὐνοίας Εἰς ἑρμάνείλυ. αὶ γδὸ Κύριος ποοεσέταϊξον ἐρθυνᾶν δ γεραφάς 

δλλώ τοῖς ἐρθυναΐσι χρεία τῆς ὀρωθεν ἀγλης, ἵνα ἢ ϑύρωσι ὃ ξζητύνϑμοι,χαὶ φυλφίξωσι 35, 
ὃ ϑηρώμϑρον. “85. ΟΡ έγησον μα οὖ τῇ τοίδῳ ν᾽ ἐντολ αν σου, ὅτι αὐτίω ὁ.- 
ϑέλησω. Ουχ απλώς αἰτῷ πυδλϑν ἐὐτι μέαϑαι ΣΥἿΜ ὁλὼν Θεὸν, δλλά δει- 

ψὲς τῆς πορείας τὸν πῦθον. ' 

46 Κλίνον Ὁ καρδίὸν μα Εἰς ᾳᾷ μδοτύφλα σουγὸ μὴ Εἰς πλεονεξίαν. 
Ἐπὶ Ὁ πορανὲς φέρεω, πέφυκε ὙΨ υὑδώτων ἡ φύσις καν τίνος Ὠτιλοίξηται διεξόδω, 49 

ὠκῶσε πάσοι γωρέϊ᾿ ὕτω τὸ δζμούλυ Ὁ Ἰλὴὶ τίω αἱ μδίίον ὁδὸν ὀζρναίξδντος, αν»: 
ιϑεύπων ἔῤῥοψων γι ὃ χεϊερνὴὶ φύσις. σφόδρα ποίνεω ὁ προφήτης αὐῤμοϑίωρ δὲς 
φουλὰ Ὡχ  ϑεία μδοτύοια, δ καυρδίαν κλυιϑίωαι, ᾧ τῆς ἐχὴ ϑώτεφνν Φορᾷς τίωῳ 

πειρῶν 
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πεῖδα γδ(μφυτίῖ. Ἂ ἡ ἡ ' ὀζρένοια τῷ αἱ, ϑοϑπυ Ὠλιμελώς ἔγκωται ἔχ ἃ πριηροὶ τινα, κά, 

ἐκ νγεότητος αὐτν; καϑῶς »ἐσρατῆαι. ἐυχό ζῶια δὰ ϑιϑασχόνϑμοι αἰτῶν τοῦ πυοοφή.- 
78 νυϑίῶαι ζλκώρδίας ἡμδθ' ἱρ(ὶ ἀδρτύεια ἐὐτν ὸ μὴ Εἷς σηλιεονεξίδυ, εἰς 
εὐρπαγοὶς ὶὶ ἀδικίας, ἃ Ὁ Εἰς αἰξιαρκισμοις τῷ κόσμμ τὐτο Οτι πᾶς ὁ βίος ἣ)ῥ ἀσε.- τῴβιια; 

4 (ὧν ἔν, Φεονἰδι, κε, τὸν πολύαϑλοι ω., οκχ τούτων Ὁ» χρ ̓((ωάζεται πλούτος,ὁςὶς 

Ὁ μαμιονάς καλεῖται. 

37 Απόςροψον ὧν ὀφθαλμοις Μ, τῷ μή ἰδεῖν ματαιότητα ἐν Τὴ ἢ ὁδῷ συ ζ.- 

σύν μα. Παρᾳκαλφὸ ὁ παφϑφήτης μὴ ὶ μιατεωράζεοϑπι τοῖς ὀφθουλμοῖς δὲ τίνων 
θεάτρων, ἵ ἵππων τε ὧν ἡλίκων ϑρομιὴς ῷ ὀργρεικδὼ λυγεσματων, ὦ “ναί ὅι ματαιότη. 

Γ το, ὁ ἀἰκερδὰ ὃ αϑόγητα᾽ ἐπεὶ ᾧ πόῤτὰ ᾳ πράγματα » αἱ Φερντίδες αἱ πολλαὶ "πό 

κόσμου τῦτο αἱ ̓(ὐωτείασαι “σϑϑς “παϑη (ἀκικαὶ, μαιταιότητές Εἰδι. διὸ ὰ - ἐν ᾧς οκ-: 

κλησιαφ΄ἢ ἢ Εἴρηται" ἹΜατπαότης ματαιοτήτων, καὶ ἡὶ πόρτα ματαιότης᾽ τὰ γήϊνα ὁ δηλονό. Βαλνσαεῦ 

΄“ί. ἐπείγη ΧΩ ηἰς «ξωσέα τῷ αὐϑεῦπῳ ῳ πὸρμη μόχθῳ ἀυτῷ, ᾧ  μηϑεῖ ξι ΕΟ, παν 

αἰ ποὺ τὸν ἥλιον ; γένεα! πορδύεται, ὼ λα ἔρχαται, ὼ αὖϑις, Ὡχκοδὲμησαὶ μοι οἷ. β.8., 
Ἰδχοῖς, ἐφυτϑυσεὶ μοι αἰμιπελάδας, ὁ ἐποίησα! μοι κἥποις ἢ πὐδαδείσυς, κολυμξή,ϑρας 

ὑδοίτων τό ὁ ποτίσαι α απ αὐνἕῷμ, ὀκτησειμάν δούλοις ἡ “ται δίσκας, ἡ οἰκομᾷς ἐγίμον.: 
πὸ Με. χϑὶ γε κτῆσις βακολίων ἡ ποιμιψίων πολλὴ ̓ἐδνετό μοι δ ον πὸρς ὧν δνομέ- 

γοὺς ὑμασερεϑὺ μῈ οὐ Ἱερουσαλήμ. (μων αγϑὶ μοι κατε ργύφμον᾽ ὼ χρυσίον πε- 
ἐλουσιασμοις βασιλέωνῥ Μ) χρραν ἐποίησε μοι ἀδονᾷ καὶ Ἢ φϑδουσας, ἢ ἐφυφήμιαΐᾳ, 

20 αν γῇ δ, δούπου, οἰνογδοῦς ο οὐνοχρούσεις, ὑ οἕκ εἰπεκώλωσοι τίω καρδιδν μὰ πὸ 

πάσης δ᾽ φρρ( μώνς. αὶ Ο ἰδοὺ ῷῳᾳ πόρτα ματαιότης, ὸ ασεϑαίρεσις πνθύματος. μαΐταμον 
ΠΥΟΤΟ αὐχερδὲς αἱ αὐόγητον. ποιαῦτα ὃ τὰ ι δυκοιῶῶτα τπ ἡ βίου τερπνά. χότόει ζοίνωω ὁ 

ποευφήτης Εἰς ἐ ἑτέραν λωρίαν ῥέψαι τῇ Τῆς οας ταὶ ὀμματα, ἡ ΟΝ ηϑρότων ) 

μιϑιται ότητὶ ΜῊ ̓ϑεληϑέώαι. 5 ὅ),Ὃν τῇ ἢ ὁδῷ σύ ζῆσον (κα, κι πὰ ὧν συ δὸς μοὶ! πολυτθ)- 

25 εοϑαι νόμοις. 

88 Σ τῆσον τωῦδούλῳ σι ὦ λϑγμὸν συ Εἰς ἢ φόζονσν. 
Βέξαμνἐ ἐν τοῖς σοῖς θλϑὶς ἀὐἰπυφηνόν με, αἰαἰδέτεοτθον φυλβήων ῷ φόξῳ συ, δρ.. 

τὶ τῷ, Ἐχικείοϑω μοιο φόζορ. συ, δεδιῆόρϑινος ταὶ μὴ ἐών ὀκτραπτέμζαι ΥὟὮ᾽λογίων συ, 
Εἰς ὃ «Ἔρλῷ ἀπ᾽ ἐμοῦ πάσαν κακίδι καὶ αἰμδδοτίδν. ὅτω ζούνιω δέομαι “δ νέοϑαι ἐν 

40 ἐ ἐμοι ἱ τῳ δούλῳ συ. Φὥζος »» Θεοδ(γέγρααἼα) Εἰς ζωζω ὀυδρί. ᾧ ὙΦ φόξῳ Κυ- πανμὶϑ, ΥᾺ 
ου ῥει κού. καὶ ὧν τοῖς ἐξ τὗ αὐτῷ ψαλμοῦ ὁ λέγει" Παρομιγιζυὴ εἰου ἐκκλῦει πῶς ἐἰσπὸχα ὺ ς ἐξης ἢ Μψαλμού ὁ προφήτης λέγει ,δὴε: 

Καϑήλωσον ἐκ τῷ φίζυ συ ἐς σα χαφ ΣΝ ̓ Ῥβπαῖδο μοι δζὼ ὁ φόζος συ, μὴ ᾿ ἐών με θεραριθ, 

γωράξαι ϑέλημα (κόρ. τοῦ ϑέλημα τὴς (ὐκὸς, ἔϑρα ΕἰςΘεὸώ εκ ᾧ 96,- Ῥω ζ. 
ον Παῦλον ῷ Ὡὐτύφολον, 

3. 3 9 Περίελε( ὀγειδισμμόν μι, ὃν ὑπώπηευσα᾿ ὅτ ταὶ ψίματα συ γριά. 

Ο Ακύλᾳς ὀμτὶ τῷ, ὑπωηήάσα, Ὑπεςαάλζω Εἰρηκεν " ὅτῳ ἢ ὺ ̓ ὁ Θεοδοηίων.. Ο. 

τὶ ̓  Σύμμαγο, ον β᾽λαθούμαι. Ονειδισμεὸν ὃ οὐζαῦθει καλφτ νίαὺϑ τῆς αἰαδρτίας γ- 
νόμϑρον. γὗσον γ Ὁ αὑτεσύλλευ αὶ ἐδεδίει, ὸ ὑποώῆον ἔζη ζωίω. χὰ τῶ οὔκ ἐπή- 
»αγε ζμωήλως, ὃ ὅτι τὰ κρίματά συ ἀξεοητησα," ἐφύλαξα, ΛΠ ᾳ κρίμισπ σῳ 

49 χεικά. κρίματα: δὲ καλᾷ, ζῳ τὸ ῦ Θεοῦ διχαίας ἕηφοις. Φ δὲ ἐ ὑπο ὠτήδυσα, πῶλο ἔς!, 

(ωέγνων ἐμαυτὸν αἰεδρ τήσεῳτα. τὸ ὀγειδὸς μοι τοῦτο ἢ ἕξιν, ὅτ κα Εἰκόα σῳ κὐρϑεὶρ, 
Εἰς αἰ μδοτίον κατωλίιϑησου. πϑζελο διὰ δ ζω τίω ἐπὶ ̓ἐμού, ὁ ὅτι Ὁ μόνον Τοῖς ἴς αἰρῦρ τά τα- 

νουσιν ἐπεύγής Ἰιμωείδν, δλα ᾧ τοῖς μετὸμοῦσι πλέον σωτηρίαν γρησαὰ δῷ κρίμα: 
(βιεγίοβ, τοι], Οοοο ᾳ 

ω--- «4 
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988 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 
“πα συ, κατ᾽ Ἐχίτασιν τῷ αἰγαϑοὺ ὄντα. σλιοοναζούσης γὸ τὴς ἀγαϑύτητες ἡ χεισότης 

τϑ ως ὦ πῖϑς αὐτὰ σοφοὶ λέηϑυσιν. 

40 ἰδοὺ ἐπεθύμησα ζᾳέ ἔντολοῖς σον οὖν τῇ διχαιοσιούῃ συ ζησόν με. 
Ἐπιδυμεία μοί 2: τελεία Ὁ ἐν τοὺς εἰντολαῖς σὰ πορθυεαϑαι ᾿ Ὑλιχοιϑβῥῳ δὲ μοι 

Ὡἴϑαδου τίω ον δικαιοσιώη ζωΐω, τὔτο γὸ ποιων, ὃ κεφάλαιον πασῶν ὝΨϑ ΩΝ 
χέκ τὴ (1. 41 Καὶ ὄλϑοι ὑπ᾽ ἐμὲ ὦ ἔλεός συ, Κύρμε, Πρύτες γὰ ὡν»- 

δεᾷς ἐσμεν τῆς ϑείας Φιλαν,ϑο9»πίας᾽ ᾧὶ ὁ αὐτίωὐ κκτωληφὼς τίοι! αἰκροτατέωμω τὴς 
Ὡρετὶς χορυφζωυ, ζυύτης δεῖπτω διδιυεκὼς " ἐπεὶ ὸ (Ὁ αἱρμδοτόμοντες καὶ (Ὁ τὸν βίον κα- 
τωρϑωκότες γρήζομϑρ τῷ ἐλέους τ Θων. οὐδεᾷς δ. πόρτες τῆς θείας φιλαν, ϑο95π|- 
ας, Καὶ πόρτες ὑφερουμϑμ τὴς δόξης τῷ Θεοῦ, διχαιούμϑμοι δωρεθὶὺ τῇ αἰστῦ Ὑ ριτι. αζτ' το 
δ᾽ τῆς τῇ Θεοῦ ((μευεργίας ᾧ ὁ αὐδοτόμων Ἐχιςρέφει ὧκ τὴς ὁδὸὺ ἀὐτυ τῆς πονηρός, 

ὁ αγαϑὸς αἀγαϑιως) ἢ ((μυτηρᾷται τῇ αἰ γαϑωσεώῃ. Τὸ σωτήριόν συ κι 
Ὁ λόχϑνσν᾽᾿ 42 Καὶ Ὡπικριϑήσομαι τοῖς ὀγειδίζ υσί μοι λόλϑν. Ηνυπέορυ, 
δίασοτα, συτηράλῳ ἐν τοῖς ἱερφῖς σὺν λόγϑις, οὐ κόρου ΐα τοῖς τωϑαίζασί "μοι ((μὺ χϑν- χὶμ 

ῥησίᾳ Αἱ αλεηϑώ. ὁ Ν᾽) ἐν συμιφορφῖς ὧν, φέρει ζᾷ ὀνείδη συγῶν "ὁ δὲ τὸν ϑυμιήρη [θιο-- ας 
τεύων βίον, διελέγχει ΄ν: κακῶς ογειδιζογζο. ἢ ΝΣ ἰσως τινὲς ἀΐπιφοι ὁρωδντές (( ἐν τὸ 

βίῳ ἐν ϑλίψασι κὶ συμφοραῖς ὀντου, ὀνειϑί ζουσί μα᾽ δλλ᾽ δξωυ Ὡἰσποκριϑήσομφι ἀὐζις λό.- 
ν᾽ ὅτι ἔφησεν ἡμεέρριν Χολτὸς ὁ Θεὸς ἡμδᾷ! ἐν καὶ μέλλει κρίνειν τω οἰκουμδμζωυ ὶ ἐχα:- 
φ΄ῳ Ὡστοδοιοαι κ᾽ ῳᾳ ἐργα αἰστψ᾽ τοῖς ἐ καθ᾿ «ἰσσομονίω ἐρχϑυ αἰγαϑοὺ δοξϑῳ χαὶ .- 

μᾶωώ καὶ ἀφϑειρσίδν ζωτῶσι, ζωζωὺ αἱωνιογ᾽ τοῖς Ὁ ὧν ἐριϑείας͵, ἐπειϑούσι ἅ᾿ τῇ ἀληϑεία, 10 

πειϑορϑροις ἢ τῇ αἰδιχία, ϑυμὸς ἀ) ὀργή νὴ φενογώθλα, χα ὅχὶ πάσαν ψυγίω ὀν, ϑοΐπου 

τὸ χατεργαζομδῥε Φ χακόν, ἴσδαιου ΤΕ προ τον ἃ Ἑλλζωος. δ9 ὁ ὁ πλούσιος ἤχϑυσιγ᾽" 

Απέλσξες οὖ τῇ ζωὴ συ ὦ ἀγαϑα συ, ὁμοίως ὃ Λαζαρος τὰ κακοί᾽ δ τϑτο ὧκᾷ- 

γος μϑ ὧδε πρῴ Ῥακαλῴτω, σύ Ἀ᾽ὀδγω σαι. πὸ ἤλπισοι ἘχῚ ποὺς λόγϑυς συ, τί ὅ81; 
τὴς "ὃ σὴς ἐπαπελίας ἐξύήρτη μα!, χα; ἐχὶ ζωώτης ὀδυύω τὴς ἐλπίδος. ἃς 

43 Κω μὴ αἰθεέλης ὧκ τῷ φυματὸς μ' λόλον ἀληϑείας ἕως σφόδρα" ὅτι ἔχ τοῖς 

κρίμασί συ ἐπήλπισα. Τίμιον ἡ ἀλήϑεια͵ ὥςε ὶ αὑτὸς ὁ Χολεὺς ἔφη" Ἐγώ Εἰ- 

μὴ ἀλήϑυια χαὶ ἡ ζωή. χαὶ ἐτερος πσϑοφή τὴς διδαίσκει Οὔτοι (ὦ) λόγϑι ὃς ποιήσετε, 
λαλᾷτε ἀλήϑειδν ἕκαφος ασοϑς (δ) πλησίον ὑμδιι;, χαὶ ὅρχον ψευδὰ μη ἀγαπᾶτε. δὴ 

εὐνδυτίον τῆς α'ληϑοίας ὃ ψῶδος,δ ἐκ τῷ πονηρφδ ὅν. αὐτὸς δ) ποθῶτος “ιυσαεί- 20 

αϑμος ἐψιϑύξισε τὴ Εὐα. ἐρᾶν ζοίνιω ἡμᾶς τὴς αἰληϑείας ὁ πυδοφήτης διδεώσκει, χαὶ 
Οὐτίω ετεῖν ὐϑκὶ τῷ Θεοῦ)» ὅλων ((ιω ασφοϑυμία πολλῇ. 

44 Καὶ φυλάξω (δ νόμον συ ϑγρὲ πὸρμτὸς Εἰς (δ) αἰωνα, ὶ εἰς δ αἰωόνα, ὦ αἰαύγος. 
Ἐντεῦθεν (οὖν τῇ ζωὴ ζώτη φυλάξω (δ νόμον σω αὶ Τὶ ἐντολοίς σου Δ. οτηρή- 

σω  ὠπίκει“) δὲ μοι το αἰ γαϑοξτο ποιοιοῦτι τω οὃ ἢ πσοεθυμότερ9ε «ἰδὲ τίω Ὦ σῶν χα 
νόμων ϑιμήσομαι φυλακζω. δ »ϑρ τοι τῷ, Εἰς ᾧ αἰώδνα, ὶ Εἰς ᾧ αἰωνα τῷ αἰώνος, 

ἐδύλωσε 4) μέλλοντα βίον, ον ᾧ καϑα οὶ ὸ αἰκρκιφνὴς δὸιϑήσι ) ὦπασι “ὟΨ ϑείωννό- 
μων ἡ φυλοικὴ, ἢ τὸ αἰγαϑεὶ, αἰ ὀφθαλμὸς οὐκ Εἦϑε καὶ ὅς Οὐκ ἤκουσε ἡ Ὠχὶ χαρδίδν 

, Ι "» Α “«,»Ϊ “ ν.δ, 

αὐ, ϑεύπου Οζκ ὀμϑέζη. ζωῶτα ὃ "τοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς αἰγαι πτῶσιν αὖ τὸν. 
445 Καὶ ἐπορϑυόμζωυ εἰν πλατυσμῷ, δτι ζῳὰ ἐντολαῖς σὺ ἐξεζήτησα ̓ 40 

44 Καὶ ἐλοίλοιω ἐὶ τοῖς αδοοτυοίοις συ ἐναντίον βασιλέων, ᾧ οὐκ ἠαμνομῶν. 
Μετὰ πολλῆς, φησιν, ἐυκολίας ἡ χὶ ζζ σας ἐγγολϑὶς βιοτεύων, δὲ βασιλικζω ἔδωσα 

διωυαςείαν, δλλαὶ ((μὺ πβββῥησία, πολλὴ τίω πχροὲς αὐοδο ἱποιούμδω ὁζβλεξν. ἡ Ὁ» 
, ἐγγομὸφ 
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ὄννομιος ζ ὴ πειῤρησίας ϑημινρούςοὶ τούτο μϑῦτος ὁ μέγας Δαξίδ, προ ( γὺ τῆρα.. 
εδοτίας (τ πολλῆς τῳ Σαοὺλ Δ φλέγεται παῤῥησίας᾽ μ(Τ' ὃ τίω αἰ μδοτίλυμααὶ (ὃ 
πατραλοίαν Ὡπυδιδραΐσκων ἐόν, κιυ]ὼν Εἰς γώ τίω χεφαλζωὺ καλύπηων ἐβαδι- 

᾿ ζε. φλατυσμὸν ὃ ογζαῦϑα τίω θυχέρειαν κα τέο. ἐυκολίλυ λέγῴ, ὠ ὦ αἰγαϑαίς. βι- 

5. οἰτες πορϑυον᾽), ἡ Οὔκ ἀκνλίουι δνξιᾷ ὅτε ριζερᾷ, Εἰ μὴ παϑϑς τίω ὁδὸν Ὁ Θε-- 
οὗ ἔχουσι ᾧδυϑν αὐ. πσοϑς )ὰ» ὧν σκρλιοις, σχϑλιαὶς ὁδὸις ὀπαποςέλλει Κύσμος. 

ὰ ),) ἐν πλατυσμῷ Ψ ἐντολών συν ἐπορϑυόμέων, ἐλοῴλθεω ἐν τοῖς μδίντυείοις σν ἐ- 

γλυτίον βασιλέωνγι, Οὐκ ἡαιουυὁμιΐυν. τοιῦοος ζω Ἡ λίας ὁ πϑῥυ, τῇ δικαιοσύνῃ ϑοιῤῥαῖν, 
ἐλέγγων τίω αρλρανομίον τῷ Αχααζ, ζυιοῦτος ἐμ ὁϑεασέσιος Δανιὴλ λέγον ῷ Να-. 

το Ουιχοδονόσορ ᾿ Κα γιῶ βασιλεῦ," βυλή μ Ῥ ρεσοίτω σοι, ζιὶ ὀμομίας συ ἐν ὀλέημο-- Δεγωλκδι 

σιωύαις λύτρωσοι ὶ (ας αἰὐϑικίας σῷ ἐν οἰκτιρμοῖς πενήτων. τοιῶτος ἐω ωόῤμνης, ἐλέγχων 
τίω: μοιχείδν τῇ Ἡρωδου, λέγων αὐτῷ" Οὐκ ἐξερ! σοι ἔχειν τω γωναγκο. Φιλίπανυ Ἔ. Μακε ιζ αν 
ἀδελφδὺ συ. ὅτως ὁ ϑεῖος Παῦλος ἀτϑϑς τὸν Αγφάτπομ καὶ Τ' Φῆφον ᾧ τὸν Φίληχα διεα 
λέγε», ὅυτως (ὦ καλλίνικϑι μὔϑτυρος Ψῥ δυοσεξ οἷν κατεφϑνησαν βασιλέων, 

"ς 47 Καὶ ὀμϑλέτων ἐν Κ᾿ ἐγρολαῖίς συ, ὡς ἡγάπησᾳ σφόδρα" » 

᾿ 48. ἡ οι ζε χέϊροις μϑ ασρὸς ζας ἐγτολοίς σου ἃς ἠγάπησω,, ὃ ἡδὸλέσριου ἐν 

τοῖς διχαιωμκασί συ. Ου γὰ} οὖν λόγῳ ἡ βασιλεία τῷ Θεού, δλλ᾽ οὐ διωυάμει. κικορ.}..,. 
ἀν Οὐ ποιήσας ᾧ διϑιώξας, μέγας κλοιϑήσε!.) οὖ τῇ βασιλείᾳ ἘΜ ὀρᾳνών. ὀζρβ τοι ἡ ὁ γ41:- Ματβ.., 1, 

᾿ς ορ αρρϑφητης τῇ μδηέτῃ τί πυρά ξιν ασρϑφέθεικεν. Εἰρηκως γὺ, ἐνϑδηέτων τ τάς ο᾽- 

20 γολαῖς σὰ ὡς ἠγάπησοι σφόδρα, ᾧ (Ὁ) ϑερμὸν ϑ)πδείξας πόθον, ἐπήγαγε᾽ ὶ ἡξρι αι 
χέρας μι πσϑϑς ας οτολοῖς σῳ ἐς ἡγαπηϑου,καὶ ἡδὸλέοφριου εἰν τοῖς δικᾳμω μιασί σψ, 

ἃ ο φρ ΟὟΜἪϑείων λόγων ἐδιδωσχθμέυν, ζωῦτα δχρὶ δὝμ ἔργων μετήειν. ἡ γὸ μϑδιέτη ἢ 
ϑείων λόγων καὶ ἡ ἀκρόασις τὴς αὐαγνωσεως πσοϑς ἔργα αἰ γαϑοὶ κωτὸμτω, τούτο μδν ἐ- 

᾿ς φί τὸ ,ἤἦρρι Καὶ χεϊεοίς μα αποϑς ζ ἐντολάς σου. αἱ χεῖρες γὸ πράξεων Εἰσὶ δυλωτι- 
2.5 χα. ἔφη Ὑ5} ὁ Φσύφολος Οὐχὼῷ ἀκροαταὶ τῷ νόμν δίκαιοι ἴοοὶ τω Θεῷ, δλλ᾽ (Ὁ νο,βὼγ: 

“ποιηταὶ τῷ νόμυ διχαιωδήσογ") καὶ Η πίσις χωεὶς  ἔργωνγεκρα 81, τὸ ἔργα χωοἰς τῆς γι Α,7. κί: 
“ἰςεως. 819 καὶ ὁ Κύριος ἔλετε᾽ Πάς ὁ ἀκούων μὰ (ἶν' λόγϑις τύτως ᾧ μὴ ποιων ἀὑςᾷν;, Μετ, ζ. κε. 

ὁμοιω,ϑησῴ!) ὀμδρὶ κιφρῷ, ὃς!ς ὠκοδὺμυσσε τίω οἰκίαν αντν ΤχῚ τέο ἄμμον" χαὶ κα- "5 
πίθηἡ βοϑχ»,ὺ ἤλϑον (Ὁ ποταμοὶ, ἔπνευσειν (ὦ) ὀνεμοιρὸ ̓ “πσροσέῤῥιψαν τῇ οἰκίᾳ ἐ-. 

30 χεῤηρὸ ὄπεσε, ἡ ζῶ ἡ π!ώσις αὐτῆς μεγάλη. ὃςῖς ὃ αὐκούειμν «ῇν' λθχϑις τύτως, χαὶ "ἢ 

ποιᾷ αὑτοιᾷ, ὁμοιώσω αὐτὸν ὀμδρὶ φρονίμῳ, ὃξ!ς φκοδύμησε τίω οἰκίαν «τε ζχὶ τίω 
πέτρὸρμ᾽ ᾿χατέξη ἡ βοϑχὴ καὶ ἦλϑον (ὦ) ποταμοὶ, καὶ ἔπνθυσαν (ὦ) αἴέμοι καὶ πσό9σ- 

ἐπεσον τῇ οἰκία, ὠκείνη, ἡ Οὐ ἔπεσε. τεθεμϑηίωτο γὸ ἘΧῚῈ πέτραν. Ὁ ὃ, ἠδολέοριω ἐν 
τοῖς διχαγω μοισί σα, ἐγδελοχῶς, φησι, τέο τύτων ἐποιουμάιν μδιέπίω. 

895 49 Μνήϑητι Μ' λόγων σὺ ᾧ δούλῳ συ,ὧν ἐπήλπισοίς με. 
ἸΝομοϑοτῶν ὁ Θεός, ᾧ τοῖς φυλοίῆουσι νόμον τίω οἰκείλν θ᾽ μϑμειὸν ἐπηήείλοτο, δὴ 

τοῖς αὐ ρϑαδάτας Ὁ “ιμωρίαν. μνηαϑένναι τοίνεωυ ( Θεὸν ΜΨ οἰκείων κ( αυοογέσιων ἱ-: 
κετεύει. Εἰς ὠκείνας γδῥ, φησιν, ἐλπίζειν ἐδίϑιαϊξαῖς με: μνήδϑητι δέζυ, δέαποτα, Μ 

“ἰπσοαίστων, ὧν ἐπηγείλω ἡμῶν. ἔφης .»» τοῖς μιαιϑητες συ, δοὺ ἐγὼ (θ᾽ ὑμδ! Εἰ. Μευϑικιας 
4ο μι πάσας ζὰὶς ἡμέρας ἕως τὴς ("ωτελείας τῷ αἰωδγος. κα ὦ μόνον ὠδὶς τῶ» ἐπηγ[είλω, (ὦ “ζα, 

Συλαὶ ᾧ ἡμῖν πτᾶσι τοῖς πιφεύεσι δὲ αὐν δῇ᾽ Εἰς τὸ δομιαί σψ. μφήοϑητι δῶν "μὰ μὰ 
ἡμδιδυοῦ, ᾧ μὴ ἰποςὴς ἀφ᾽ ἡρδβ ἵνα μιῇ ὡσολω θα, 

40 Αὐπήμε χϑϑεκαίλεσεν οὖν τῇ ζοπεινώσει μα ὅτι ὃ λϑγεῷ συ ἐξζησέ με. 

(εγίο, τοπ1, 1, Οοο9 3 Τωὐτίω 



καυνίἀ: 

ἽὍΜατϑ))}. 

ΠΥ ΤΡΝ 

Πρήξιλυϑ, 

ϑΚω. 

ΠΣ ΎΝΝ 

Μαγϑ, κβ, λϑ. 

900 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΒΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 
Ταὐτίω ὃ ἔδον καρ δον ψνχδιὺ ὡ ταῖς συριφψοροῖς ἐν ζοῖς ϑλίψεσιν, αὐτὴ ἡ, 

πέλεν, αὐ ϑνοκλησίρ μει γίϑνα  αἰαψυγὴ,  ἴηη ζωύτης ὀχούρϑμορ αὐχόρ ὀπλιβισο 
δ᾽ κυμαάηνν. δ 6 αἰτόμαι ὦ τῶν λόχϑιο συ πίω ζωζω μν πεοϑεῳ. 

4: Ὑαδήφόνοι παρίοωνόμοίω ἕως στφρόϑρα ᾽ ἀσκὶ τϑιόμα οὐκ ἐξέκλνα. 
Ὑπιρηεφόμος καλέ τὸν Σαθλ, τὸν Αὐρσα λώμ, τὸν ἦν Αἰμμαγιτῶν βασιλέα, τὸν 4 

πὰ αἰράνομα ὀχᾷια Εἷς ὧν ἀσοςαλώζας ΔῈΡ εἴτε πεπειηκόπε. δφῦν ὠκῴνοι μϑβ 
κὔδόϑνομον ῥωσιέσαντο [ϑίοι, ἐγὼ Ὁ τοῖς σοῖᾳ ἠχολούϑησο νόμεις. ζριῦτα ἢ) θνποιεὶ ἐῤ χαὶ 
(καλλίνικοι δτυμο, ἰανὸ ΝΜ ἀπ ίιωυά αὶ δυοσυξούν το  οίννων τοὶ δειναὶ ὀκξια χαὶ 
χαλέσα “επυνθθΎν. αἰἀϑβηφανθίοντο δὲ σφόδγα ὸ ὧὡ Φωρισαῖοι μή πϑδραιφρύμε» 

γοι αἰκούσεω τῆς διδωσκαλίας τοῦ Χ φαφοῦ 9 καὶ ἐλεὴν ἀὐοῖς, Οὐαὶ ὑμῶν γραμμαῖς 
Φαφισαῖθοι εἰ ασοκριταὶ, 5} πρνείστε τίου βασιλείαν Ὦ ἰσανών. νὶ μένον γὸ ἑαυ δὰ 
ἡ ὧν ϑέλονς Εἰσνλϑιυῖ κωλύόστε. ὅτι αἰχυβηφανθύοντο (Ὁ αὐὔβχοντες ἡ (Ὁ ἱερφ ἢ 
Ἰνδοί ων εν ἢ ωὠσποφόλων, λέγοντες ἀὐζις Οὐ αἰ Ῥχυϊλίᾳ “ἐδνγίείλαι δι ὑμῶν μιηδεὴ 

λαλῷᾷ (ὃ) λόνν τῦτον καὶ ἰδοὺ πυπληρώκκτε τίω Ἰερνσωλὴμ τῆφ διδωχας ὑμϑ, (ᾧ 
ἢ ἀπεκρίναννο ἀὐοῖς" Εἰ δίχφιὦ ὅθ1ν ἀρώπιον τῷ (Θεοῦ ὑμδβ" μάλλον ἀκούειν," Φ Θεοῦ, κ5 
πρίγαννν, 4“: Βμγήοϑίω ἦΨμ)|ακριμάτων σῳ ἀπ᾽ αἰώνος, Κύομε, ᾧ ρου άϑώω. 

Δικυκόμϑμος δξζυ ὁ γορ9 9 ὉΨ"Ὑ ὡἰποσύλων καὶ εδοτύρων, πότων ἐμιμινήσχον»» ἢ 
καί των τῷ Θεοῦ ἣΨ' αἰπ᾽ αἰαίΐγος᾽ οἷα πέπονθεν ὁ Αὐὲλ ὑπὸ τοῦ αδελφοκγόγου Καῖν, 

οἷα, ὁ Αξοᾳαὶνι, οἷα ὁ Ινἱωύ σῆς ζῳ κι ὁ Ἰσααὶκ, τὰ κτ' ὁ Ἰακως, τάκ ἐἸωσὴφιᾳ κι 
ῬΙωθ (ᾧ ῦτα ἐγίνον» αὑτοῖς αρβδοίκλοισις καὶ αὐ κρωθια) ᾧ σκὼς ποικίλοις αὐθέ- 16 
τησεῖ (μωέχωρηϑηῷ πειρασμοῖς, α τἰβεφὸνζς ὑφερον α εὐθίςλοτοι ἐδμον» αῦτα 
νοίνωυ Οἰφνοιῶ καὶ ἐγὼ λαμδλύων ψυχαγωγίὰν ὀντεδηεν δσνγσώξ ὁκαρπωσαάμώιν. 

43 Αϑυμία κατίέομ με »σὺ αἰ ὑντωλῶν τῶν ἐγκαταλιμεπθιόντων Τ᾽ νόμον σου. 
Βγυ ̓  παχων κακῶς, τῇ μνήμωι τῶν σῶν ἐψυχαγωγϑυμάω κριμάτων" {ωὐιώ μεν 

ὅλως ἢ διοτέλοιω ἀδαίλλων, πολλους ὁρών αἰδεοῖς (ξυὺὶ σὺς τρὐθοιΟαἰνονζοις νόμοις. Ψῇ 
δια ἐδ ἐἰπύτολος Παῦλος ἔλεγε (" )γ}}}} τελείων ἐδὴν ὁ λόχθ6) Τίς αἰοϑενᾷ, χαὶ 
οὖκ αδυώ, Ἠς σκανδωυλίζε,),»ὺ Οὐκ ὑγῶ πυρούμαι ἡ» Ἐν Αἰϑέωύαις ὧν, αϑρωξιωώο» 
ὃ ανόῦγμα ἀυενὶ ἐθεώρει γὺ κατείδωλον τέω πόλιν ἔσαν. ᾧ ἡμεῖς δζῶυ, ἀδελφοὶ, ὁρογ.. 
τέφμνως χαταλιμητλϑονζαις (δὴ νόμον τῷ Θυού καὶ Τὲ οὐντολοὶς ἀντι, ὧν αϑυμίᾳ γνώ. 
θα, φηᾷ) γίγφωτω" Αἰγαπήσειις ([)ὴ πλησίον σου, ὡς σιαυτὸν, ᾧ κα τέρεν ἐν τύτῳ 10 
"ν ψαλμῷ Εὐρηηη ᾿ ΘΊδὸν κσιωετοιώζα, κὶ ξετηκόμιωυ, ὅτι (αὶ λόγια σου οὐκ ὀ- 
φυλφξαρτο. 44 Ψαλταὰ ἡσαῖν μοι ζᾳ διχαιὠμιατά σου οὖν τόπτῳ χϑροικίας μν. 

Παρῴκισε μὰρ ὁ μιακοίσιος Δαρὶζ, αἰανὸ τὸ Σαουλ ϑιωκόνϑμος, ἀρῦδοὶ τοῖς Ὅλοι 
φύλοις᾽ πϑροικίαν καὶ αὑτὸν οἶκοι κυλᾷ Οὐκ ὠκῴον (ὃ “χχούνον, δλὰ τόμτω (δ βίων. 
νἰ γὺ ὡς κατοικῶν, δ ὡς παροιϑῖν, αὐτὸν διφτέλεσε, ἡ δῶν (οὶ Θεοῦ δικαιώματα, ὶ: 35 
βίον διώδευσεν. ὅτω γ. ὑρμιδιδναν καὶ (Ὁ) λοιποὶ ἑρμέιυθυταί. ζσματά ἐ μοιίᾳ 
πυδοφάγματαά σὺ ἐν τόπῳ ὃ οβῥοικίωᾳ μια πϑμτες ἢ ἄδγμοι καὶ οἱ κι Θεὸν ζώντες, ὡς 
παρονίὸμ, ἴσαν ζω τίω κὶ ζωὴν κκτοικίλυ ἔνε δ᾽ μξλλνᾷ, «ψουλτεὶ δῶ αὐδιΣ Ἑ σι 
(ἰδιριώματα δ᾽ Θεῦ ον ὧδε ᾧ βίῳ. εἰς ὅη5 δὲ καὶ δεῖσθαι αἱ ϑορπος γα αἰνῇ ᾧ δυξα-Ὁ 

ζη Ὁ Θιόώ. 44. Βμνήαϑέωυ ἐννυκὶ τῦ ἐνόμιαϊόῤόν, Κύριε, ἃ ἐφύλαξα τὸννό- 4» 
μσισν. Ου μόνον γὸ διημερθύων ἥδτο πεποίηκα, δλλαὶ ὰ οὐννυκτὶ, ὅτο καὶ ἐαίπαυ- 
σίς Ὧι τῷ σώματος, ἡ ποὺς φόντασίας ὀμυπείρκτοις ὀνειοφπολᾷ, καὶ λογισμοὶ ἐνδὺς 
ὀϑατυπϑιῦται, ἐν δέδωκο χώρχῳ τύτοις, Δ ἐμηυγησχόμέω τῇ ὁνόμιατός σου. [Ὁ ἢ 

ἐφύλαξα 



Εἰς (8 μη. τόμ 391 χίδρα: 
ἐφύλῳξα ἢ νόμον σῳ.} αὶ ἐδ αγίων θιεἠκνάδωρ ἀὰ ἡξμνιφκίωθμος αὶ σουσεύχφ. καὶ Ι 
ὀϑυμμ ἢ 5 ὁλων Θεόν οἶμαι ἢ νυκζᾳ ῳδ πειρασμοών Τ᾽ χαιρὴν ὀιομαιξεαΐ ζοφο β 
"» Ὠξιφέρει ἡ γυκζος δικζω τοῖς αἱ ϑφῴποις ζαδξγετα. εἰν τύτῳ αἰφφορσοντως «΄- 

μεῆία τῷ Θωύημήλον ἐρήμη, ψνγαγμηρίνε αὶ αἰηϑαῤῥμόισανὶ ἀρ ὠδως 
ς οἷς ἀξολφύγυσεα λογισμοεᾷ, 46 Αὑτη ἐμή ϑν μοι, ὅτὶ (ᾳ δικαιώματα σῳ ἄξ.. 

εζυτησα. Τίς αὕτη ; ἡγυκ]ςολνὴ μελέτη. ἅτω ὙΡ, φησιν, ἠδιενη ϑίωυ «ἴδω 

“Ῥϑμέωϑαι, ἡ ΤΜΨΜὋ' σῶν διχφηω μώτων πυδλελέοϑαι “ἕω μνήμωυ ἢ τίω κίητι, ἔν, ὦ δι- 
και ματά σου ἐξεζήτησε, οὖν νυκ αὶ διέλιπον μνήμδωυ σὰ ποιαύνϑμος. Οἰκοιώ, αἰ- 

δελφοὶ διδεισκώμῖθα δχανυκ)ερθυειν ὧν πὐοϑσευχη χαὶ ψαγμῳδία. 
1ο᾽ 47 Μερίεμυ ΕἾ, Κύριε" Εἶπα τ φυλᾷξασϑει Τί νόμον φῃ. Οὐ πόρτω " 

Δ μερὶς ὁ Θεός, λα ΡΨ ἀασαζορϑμωνζᾳ τέλεια. ὅτω ΟΜ ἱερέων ἃ ΛΑ μμοὶς 
ἢ κλόθῦς ἔλμετο. Τοῖς Ν᾽ ἐοῖς, φησιμλϑυὶ οἕκ ἔφαν μεοὶς ἐς μέσῳ ὙὴὝ αἀδελφών αὐν- Αειϑμ να, α 

Ψ, ὅτι μερὶς αὖνὖ ἐγὼ Κύφιος. ὅτω ἐν τῷ πεντεκαιδεκοίτῳ ἐφν ψάγμῳ Κύριος δ 
μερὶς τὰς κληρονομίας μν, ὁ τῷ πντηθίου μα. λέγει τοίνωυ χαὶ οὐ ζωϑα, τι ἢ ὧλ.-: 

15 λὼν αἰπόῤτων χιαῤριδών, σε ἔγω μερίδα  «ὐδισσιλν ἢ πλούτων, δ[9 δὴ ἡ φυλφξαι 
(ἄν σοις ἐπεοίλϑιψη γόμες. ἐς! τούιω “δ᾽ τελείων αὕτη φωνή, οἵτινος ὅλυς ἑαυζᾶν' τω 

Θεῷ αὐαχίϑενται, αὶ Εἰς πϑονας καὶ πολλὰς φροντίδως μὴ ἀπασέμϑροι. Εἶπε) ὁ 
Κυύειος᾽ Οὐ δυιύαοϑε Θεῷ δευλδύειν καὶ κα μισνά. .8 Εδεήϑίω τῷ παροσώπου 0449. ειχδι 
συ ὧν ὅλη καρδίᾳ μια. Διδασκει ἡμᾶς ὁ λόγϑο, ὁποίως δεῖ ἡμᾶς πϑρεςάγαι,ῃ- 

λο τὸμ δεω θα τῷ Θεοΐ, ὡς ὅτι κατ᾽ οψν παριςάμιϑα. ἐδεήϑίω γδγ τῷ πσολσώπου 
ἫΝ ! ει νι ΩΝ ΒΟ ΕΟ "ΩΡ 4 “ . 

συ. ποδὶ σωπονο ἡὁς τῷ παίρ99, καθὼς ο)ειος “σνοῦλος ἐφη ᾿Απανγασμα πὴς Ἐβαγ. 
. δόξης, χαὶ χαρφοζ)ήρ τῆς «ἰ ασοςάσοως᾿ καὶ δ᾽ αὐτο αἰαφέρριϑμ ϑυσίαν ϑύαρέφον τῷ 

Θεῷ, τω λογοκίωὶ λαιτροίλν ἡμῶν. πὸμταχοῦ ἥ Ω, ὡ ὁλῆ καρδια ὁ Δα δι ασϑΆσ- 

ὥίϑησι τω τόμῳ, καὶ οὐ τύτῳ πειϑόμδμος πυδοσκεῖο να Θεῷ, διδάσκων ἡμᾶς ἴ αἰγαγτάν 
25 αὑτὸν ὧν ὅλῃ χαρδία.. Αἰγαπήστις Ὁ» Κυδμον ᾧ Θεὸν ον ὅξ ὅλης τὴς κωρδιας σῳ ᾧ᾽ μανϑ. κβλζ. 

δ ὅλης τῆς ἰοθος σὰ χαὶ ἐξ ἕλης τῆς αἰ ϑνοίας συ. Ὁ ἢ), ἐλέησον μι κ᾿ Ὁ λθγιόγ σι, 

ἕτερον Οὐ οδὲν ὅφΙν, ἢ οτι οὖν σοὶ αἰατίϑημι πόῤτα τὰ κατ᾿ ἐμέ᾽ ἡ ὡς βέλει, ἐλέησόν με. 
Ἐλέησόν με τὶ Ὁ λόγιόν συ. Οὐκ αοείζως ἐλεηϑέεδαι ποβᾳκαλᾷ, Φ)λὰ 

κτὶ Ὁ 9ᾳῖον λόγεον τῇ ἐλέους τυχεῖν. το δ᾽ δὺ Εἴποι ᾧ ((μυετὸς ἀρῥωφος ᾧ ἰατρῷ ὡς 
30 οἶδως, ϑεραπτάυσον᾽ ὡς ἡ τέχνη ὀζραχϑρθύει. τϑηο καὶ ὁ (( ωυετὸς ἔμπορος Εἴποι ἂν ξ χύα 

Φερνήτη ̓ ΚΤ. τοῦς νομιὐς τῆς τεχρὴς ἰθύουον ὦ σκαφος᾿ ὡς ἡ δχιςήμη καλευει,κωξέρνημ 
δον. ἅτω αὶ ἡμῶς πσολσήκει 1" ϑκῖον ἔλεον ὀπαγίέλλειν. ὁ γὰρ αὐτόνθμος οἷδε Ὁ ἐλέ- 

τ; ! δ ; ΄ ! “ ! ᾿ » « ! 
ὑφ“ Ἔ3πον. πολλαχις γὸ ὅθι παιδείας ποραγματθυε.) σωτηρλὸμ, κα) ἡ τιμωρία, 
φιλον,ϑοφπία. ὅτω ὶ ἰαίξος κὶ τέμνει αὶ χαίει ᾧ καμνοντι τίω ὑγείλν αυραγμωτθα. 

35 ὀνϑμος. ὅτω καὶ ἡμιάς αἴτῷ Τ' ἔλεον χοῦ. ἔς! γὺ ὅτε καὶ ὀζρα πενίας ἔλεος χορηγεῖται, αὶ 
δ Σἰιρβωρίας φιλαν, δ οφ»πία αϑρέχεται, ᾧ χτ' (Ὁ ἰωπρικὸν λόχον τοῖς ἐνωντίοις (ὦ ἐν 
νδυτία ἰῶται. 49. Διιλογισοίμέιυ ζᾷ ὁδοις συρὺ ἐπύτρεψα «ἦτ πόδως μου εἰς 
ζᾳ εαδὸτύριώ σου. Ἐπειδὴ πᾶσοίν μν τίω «ὐοϑαίρετιν Εἰς (αὶ σαὶς ετολοὶς ὀρμέ-- 

ϑηχᾷ, τῦτν χαον τίω ΨΜ' μοτυφίων σου ἐπορευϑίω ὁδὸν. ὁ ἢ Εζρχῖος Κι ὁδοὺς μον 

ςοἴχει. ὡὠσούτως ὃ ὴ (Ὁ ὠλλοι ἡρμέυυζσαν ἐρμζυϊυταὶ, ὶ (Ὁ ἐδδὸιυήκοντο ὦν τα 
ἐξαπλῷ. λέπι 3, ὅττί λογεφεύων μ- ζζ ὁδὸυς, ππρὸς τὰ εδτύρια συ ὧν ἐμὺς πύδας 

κατεύϑωσογ,ὶ ούο ἐἴων ἐκτοέπεοϑαι τὴς τὸς σὲ φερϑύσης ὁδοῦ, 
ὅο Ἡτοιμοίοϑέω, καὶ οὐκ ἐταρο(ηϑέων τῇ φυλάξαιϑαι (αὶ οὐντολοίς συ. "Ν 

ντρθ τὴ 



φαΐσις ῶ. 

Τρ... "π᾿. 

τω ὁ.0, 

δ:.δλβ, ΠΥ 

λα. κυιβ, 

ΦῸΣ ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 
Ευπιπὴ ̓ Ψ ἐμίάντου πσοὲς ζς Μ δεναΐν ὀμ(ολοὶς χατας σας, ἐκ τῆς α,ϑρφας 

«τοοσζολῆς εχ αἰ σόμεινα ζαλίω. τοιοῦτος ζω ὁ μακάφλος Δανιὴλ ὁ φύματα λεω 

ἐγτὼν χαλινώσοις᾽ τοιούτοι ἦσαν (ζ) τεᾷς παῖδες, οἷς κὶ καί μενος δίαιτα δρόσου γέγονεν. 
τως (Οϑεωμάσιοι Μακκαῦαιοι᾿ Οιούτοι ἦσαν (ὦ) ἅγιοι ἰπόφοδοι, προφῆται, ἢ αἷν- 
τύρες. ὕἅτως πόρτες ζμὼ δυοσιξ αν οὐγίκισων πσρῥσζολοίς. “δ γὸ ἮΜ κυδυ. ς 
γῶν ἡτοίμαζον ἑαυςἂν', δχρὰ τίου τῷ Θεού ἀἰγάπτζω χαϑ' ἡμέραν Ὡστοϑνήκοντες, πάντα 
οὖν δι τέρῳ ἔχοντες ὁ Εἰς συνῆν, τῷ να ὁ Κύρμος ον τοῖς αἰ γίοις ϑϑαγίελίοις παρεγίνα, 

»φηγρράτε, λέγων, ὅτι οὐκ οἰδωτε ποία ὥρα ὁ κλέπηης ἔρχεται. 

έι Σ χοινία αἱ μδοτωλαΐν πἰϑιεσλ αἰχησαν μοι᾽ αὶ τ νόμν σου Οὔκ ἐπελαθύμξω. 

Τὰς Ἐχιζυλοὶς ἤτοι δα μόνων, ἥτοι ἀν, θέων, οοινία ὠκάλεσιν, ὠκ τῆς πλοκῆς τὸ 
ἐἰφορμῶυ λαῦων Ὁ πῆς ὅτω ἡ ὁ Ἡσαΐας Οὐαι (ὦ ὕχιασώ ϑμοι τὰς αἱ μδδηίας αὺ- 

ὟΝ ὡς ορινίῳ μαχρῷ. τὐτων δέ, φησι, Μ᾽ σονίων αἰθεταϑέντων μοι Οὐκ ἀπεσεισα.. 
μέω Ὁ είν νόμε τίω μψημέω. Ἄονία Ὁ ΟΜ αἰυδοτωλών λιναέον τεὶς “ὙΜ' δι μόνων 
«υϑϑσξολαάς, ἡ (ῶν' πονηρϑες λογισμοις, ζὰς (ὑρκικας χινήσεις. σειραῖς ΡΜ ἰδίων 
αἰ μδοτιωών ἕκαςος στφρίηεται " ᾧ ὅτε δὺ αἱ δ τέσ τις, ἐλὺ μη ((μυτόμως ἑαυτὸν ὀῥωκα.-- τς 
λέσηται ὁ ἔλθη Εἰς ((μυαίοϑησιν, Εἰς ἑτέφαν παλιν καταπίπῆει αἱ μδοτίλν. ὕἕτως δξζυ 

αἰ δοτήσας ὁ Καὶ, Ὁ ἴθιον αἰδελφὲν ᾿ἰποκείνας, ψεύδος ἔομεν ἀκόλιϑον, ὡς φροινίον συμι- 
πεπλεγμμύνον, Εἶπε γὸ αὐτοῖο Θεός Πού Αἴελ ὁ ἀδελφός σὺ γ αὐτὸς παχρίνατο᾽ 
μὴ φυλαξ ὅ ἀδελφοῦ μϑείαι; ὦ ἐψεύσα» τῶϑ Θεῷ τῶ παντα ἐρϑυνώντι, τὰ βαί- 

ϑη Μκωρδιων ἡμϑυ, ὕτως ὁ ΕΞ οαῖος λαὸς, χαϑίοτιντες φαγεῖν ᾧ πιᾷν,αὐέφησαν παί- 26 

εν, καὶ οἱ μδοτίθρ ἐφ᾽ αἰοϑοτία ορείφαντες, ἐμοφοποίησοιν Εἰδωλολοαιτοθύσαντερ οὖν τῇ 
ἐρήμῳ. ἅτως δίζυ χαὶ ὁ Τυἰδοις φιλάργυρος ὧν, τορόδότης τοί διδουσκαί λα ἐϑρετο, καὶ 

τέλος ἀπήγξα»». ὁ Ὁ ΠΠέ)ς Ὥχρνησαιμδνος, κλαύσας πιιρως Ἐχὶ τὴ “δἰρνήσει,ἐδιχα)- 
ὠϑη, μὴ ποοϑεϑεὶς αἰῶ γίαγ. ὅτως δῶ καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοὶ, Εἰ αἱμὗροτανονϑῳ, χιςρέ- 

ψωκϑν, ἡ μὴ ϑινωμεϑα καταφρονηταὶ, ἱγώ μὴ αὐχϑλυϑηση ἡμῖν αοδὸοτία ἐφ᾽ αμίδοη!- 25 

ὧν» ὡς φρινίον μιαικρόν. 
ὅς Μεσονυκίιον ἐξηγειρόμέων, τῷ δξομολογείοϑαι σοι ἐχὶ (ἀ κρίματα τῆς διχφ-- 

ὁσιώης στυ. Ου γὸ «ἴθ᾽ νμέραν μόνον, δλλλαὶ  νυζίωρ, κατ᾽ αὑτὸ Ὁ μεσαἵτευτον 
τὴς νυκζς, ον ᾧ κζ' πλείονος ἡδυγὴς ὁ ὕπνος τοῖς ἀν, ϑοήποις ἐπέρχεται, ὑμνών στ δι8- 

τίλοιω, ὼ ᾷς δικα!ας συ ψηφυς ὀνυφήμοιω. κρϑείρν:) δίυ,ὑτὸν πόμτες τω ἀ- 49 

γατειύσιν ἔχωσιν, ὑτὸμ τ ὕπνῳ ῷ σώματι ὀμαητεύωνται, ἄξνν εἰρομέων τῷ ἄξομελο-: 
“εἴαϑαι σοι ἐπ κρίμᾳτα τῆς διχαιοσιωύης σϑ. ποῖα δὲ Εἰἰσι ζωταιοτι μέλλει κρί- 

νεῖν ἐκαίφγῳ χτὶ ζᾳ ἔργα τῳ οὖν τῇ δε πέρᾳ αὐτο αἰλυσία Χοιφὺς ὁ Θεὸς ἡμδμ, τῶτο 
ΡΨ ἡ διχαιοσεωη. τὰ διδαίσκει ἡμᾶς, ἵνα ὸ ἡμεῖς ὸ εὖ ἡμέρα ὶὶ ὧν νυκφὶ δξομολογώ- 

δαὶ «ὐόκχαλαίμϑν “ Θεὸν 1 2 ἢ αἱ μδοτιων ἡμδ, λέγ ὃ ὁ ὁ β᾽αήελιςῆς Λύ- 35 
χας Καὶ ὦ Ἰησύς “[ουυκϊερεύωι ὧν τῇ πσϑσιυχὴ τῷ Θεοί, ἡμᾶς διδάσκων Ἔτο ποιᾷν. 

“θη ᾧ οϑυῖος Ὡσύτολος ΚΟ τῇ Σίλα πυποίηκε. πεπεδυμθμος.γὸ ((μὠ τῳ Σίλα, ὃ 
τῇ τροδυκακχῃ πσϑϑσδεδεμϑρος μα’ αἰκίας  μαίς!γας τῇ πσοεσϑχὴ τίω ὑμνγῳδίαν 

ὀκέραυτ, ἡ τῆς καλῆς ἀγρυπνίας ἐτούγησε “᾿ καρπόν. τῆς ϑείας γὸ φιλοτιμίας αἷ- 
πέλφυσαν. 63 Μέπχος ἐγὼ Εἶμι πόβτων ϊβ Ἂ φοξυμϑέων σε, καὶ ὴιῥ φυλᾳσ- 40 

σύντων ζᾷς οὐτολοίς συ. Ο ἢ) Σύμμαχος αὐτὶ τί μέτοχος, Σιώνημιϑμος Εἴρη» 
χε ὁ ἢ Συρφς, Φίλος. Αποςρεφόμϑρος »ὃ (ὧν ταγλντία τοῖς σοῖς γόμοις κοοϑωοϑυμέ- 

γυΐ6, κοιγωγοις Εἶχον αὶ (ἀωήϑηις (ἂν Ὑ- σὸν φόζον αὐθὶ πολλοῦ πριρδῥος κὶ βιοτεύειν οἰν- 
! , νόμρε 



Εἰς (ὃ μιν. Ῥάμα, 993) τασιξα, 

νόμως ππξλαιρθμϑέοις. τὸρ τὰς ῳ» ἐτόρῳ ἔφη ψοόγυφ" ΒΕμοὶ ἢ 4) λίαν ἔτι μιηγησῶν ὦ φί- ΜΗ, “τὸ 

λοισυ, ὁ Θεός. παροιμιαχώς δίχυ ἠκούσερϑμ, Ὁ ) συ μεπορβυὀᾳμῦμος σοφοῖς, σοφὸς ἐςαι" ὁ Τιαροίμωγνια, 
3 ̓ συ μεπορθυόμδμος ὠφρρσ, γμωσϑήσε). ὅσοι δὼ τέων φιλοξενίλυ Ἢ Αὐεκαμε κέ. 
κτέωυται μεέτογοι τῶτυ γεγόνασιν ὡσαύτως τε "Ηλι τὸ τον ζῆλον Μωύσέως καὶ Ὁ Δαξὶλὶ 

5 φὩραύτητω. ἐπεὶ ὅσοι μεμιηταὶ χακϑὼ γεγρνάσῃ ἐργών, αἰκούσσι, Εἰ ἰ ἐδεώρεις κα στ ψὴν μϑ, ΝᾺ 
τίωυ, (μμωίτζεχες αὐτῶ, μ᾽ "μοιχοῦ πίω μαράδα, σὰ ἐτίϑεις. μὴ δζωυ δνωδθα, α..- 

δελφοὶ, συμμέτοχοι τόίτων, δλλά ἣν τὰ τὰ α) γαϑα ποραξόντων. πολλαχῶς γ ΟΡ Στὸ 

λωλασί ἤνες αἰεϑοτίας ποιοιωῦτες, αὶ ἐτέρϑυς μετ᾿ αὐ ( μωαπολλειύτες. ΓῸΝ στὸν 
ὡς ασόόσκαλῆται ὑμᾶς πτϑϑς αἰ τίλν, υὐποχρίδητε ἀὐτῳ Οὐκ ὠκαϑισα ΜΙ ὧν 

10 εδδίου μιαται τητος, χαὶ μ(Τ' «Ἐκνομοιωύτονν ὁ μη Εἰσέλθω, νὰ ποιοιωζῷς αὐραξαί. 
στις ἐμμίσησει. 

ὅφτούέ ἐλέους Κυρΐν πλήρης ἡ γ᾽ ᾧ διχαιωμμιατα σου δἰδοὶξον με. 
χἐμλϑης Ἐπὶ πού, φησὶ, πλουσίως" ̓ ἐγχέεις ζς τῷ ἐλέας συ πηγαὶ καὶ Δἀὐαπίλλεις τὸν ἥ- 

λιόγ συ ὀχ πονηριὲς Ὁ ὃ αἰ γαϑοις, χα! βρέγεις ὑχὶ δικαίας ἡ αἰδίκυς, κα αὶ Οὐκ ἐπατεὶς τίω. 
τς ὀργάν καθ᾿ ἐχάφην ἡμέραν λα φέρεις ὦ «ὧν δϑρύηονζς γεμοις δολοταίοις, κὶ αὶ ὥν' 

αἱματι μιαμονδῥος αἰδίκῳ, αὶ ἀλλνες σφοτεοιζουϑμους ζὶ μιὴ πτερσίκονταρὸ Ἔβλασ- 
φημίαμρ τίου γλωώῆλ μολεωύογζα, κα χ᾽ ἀλλο ἀλλοτι ὃν τ δανόμων πτλρδύζα. ὧ- 
σειύτῃ τοίνεωυ φιλθν, ϑεϑιπίᾳ, χεώρδν ορρκαίμε της αἰξίωσον, δέασοτα, σῶν διχφηω- 
μάτων “λέ ντζω γνώσιν. ὅμοιον τοίνευ ὼὴ ὁ χυδοφήτης Ἡσαΐας λέτιι᾽ Γἧἥ σύμπασα Ησιιαιθ, 

2ο γνώσεται. Κύριον. χα) ὃ Ἐλὶ τῆς γὴς Χειτοῦ Ὁ Θεού ἐμδϑὰ" ἐλϑοντο;,πθώτα ζὰ πί- 

ὄϑιτοι ΤῊ λάένως αὐτὸ ονεπλμῶϑη, κ᾿ ᾿ τὰ δικαιώματα ἀὐυτϑ ἐδιδαίθησαιν οἴ ἿΜΨ 
εἰντῦ μα. ἔ ἔχε! Ὁ ᾧ ἐτέρᾳαιν ἔγιοιαν ὁ Ἅδ)ϑο, ὅτι τῷ ἐλέας αὐτὶ πόύτες Ὡπολθύουϑρ. 

βρέχει ὃ Ἐχὶ διχαίνε ᾧ αἱ μοτωλὲς, καὶ μακροθύμως φέρει Τὶ ταῖς αἰεζδίίαις ἡμδίμ; 
χαὶ ΟΥ̓Χ ἐπαγή ὀργά. 

25 ὅ 5 Χρησότηται ἐποίησας κ᾿ Ὁ Ὁ δούλῃ σου, Κύριε, κι (Ὁ λόχον σου. Πέραί 

τῆς σὰς ὀλφίον αἰγαϑοτητος, δίπερ αὐλὰς της Ὡπολαι όσοι τϑακαλῶ, καὶ ὩΣ πὶ ὧν 

σους 4] φ(ιώναι νόμοις ἀμἰιξολώ. ἐπεὶ ἢ τοῦ ἐλέυς σου πεπλήρωται Ἢ γῆ χρησότη- 
στῶ ἐποίησοις κῷ τῦ ἀρ ϑεφπείν ὅιδο, καϑῶς ἐπηήείλω δ ὟὙὝὟἊποοφυ σου. «- 

γαλιρ ἢ. δίζυ ὁ Θεὸς ἀγαϑωὴ ἡμῶν ἐδωρήσαιτο, καὶ αἰ δϑτλμόντων ἡμδμ; πειβαύει ἡ ἡμᾶς 
40 αγολςγυϑεσίαν Ἰηπρέφων. Ον γ) ἀγάπᾳ . Κύσιος, παιδύζει' μαείγϑί: Ἤν παντα ον, ὸν Πρριμιγυβ. 

πο" δαδέχεται, μι ῷ παρφιμειαικον όχρν. Ὀὕκοιω ὁ πήαϊομϑμ, Ὁ δικαίως σωφρφνίζει,ψμα, 
Ἰππφρέφωμδυ ἐκ τῆς ὁδοῦ πὴ τὰς πονηδάς. γέγραπῆαι ἊΣ Καϊό λαὸς οἕκ « ἐπεφράφη ἕως Ησ.8. γι 

ἐπλήγη. ὑδιδασκορῖνα ἐπῆρ γρισότητος αὐλν καὶ πομδείλν καὶ γρῶσιν, χαὶ ον ταῖς 

εὐντολαῖς ἀδού πιφεύειν ἡμῖν σωτηρλὰν δϑησεοϑαι. 6ό Χρησότητοι κα ὼὸ παι- 
44 δείδμ καὶ ἡ γνῶσιν δίδαξον με᾿ ὅτι ταῖς ογτολσαίς σου Ἰχίςευσω. Οἵδε ὁ ασοοφήτης 

“ πὺς παιδείας ὦ χρήσιμοι ὦ δῇ, φιλόνϑ 69 πίᾳ κώμδνος ὁ δ᾽ δεαδότης, ζωτίω Ἐχι- 

Φέρειζοῖς αἰϑεσποις ϑ δὲ χάον πες μεετοιλφιλαῖν ἀξιοῖς χρσύτητι δ χεώνϑμορ ὁ ὃ 

Θεὸς, τίω παιδείὸν ἐ ἐπάγω ̓γὉ παιδεία, τω γϑοῖσι. ὅτ ὼὴ ὁ πρνφύήτης Ἱορεμιίας ἴὴ. ".κ)ὶ 
λὐπιξολζ' Γ]αϊδυεῦσον» ἡμᾶς, Κύριε, πλίωὼ ὦ χρίσει, ἡ μή ὦ λυμῷ οἵα μή ὀλιλῤϑοίς 

49 ποιήσῃς ἡμᾶϑ. ὅτω καὶ Ω ἀῤῥωφος ὑγιεδρ ποϑώδν, ὦ ᾧ, σιδηρα τομδωὼ καὶ καυφῆροι Ἐλιζητᾷ. , 
εἶτα διδυύσκει, πόθεν ἔ ἔγνω τῆς παιδείας ὃ χρίσιμων. β 

67 ΤΙῤῥ τε μὸ ταπεηω ϑίοϑαι,ἐγω ἐπλήμιμέλησοι αἱ 9 τῦτ Ὁ λόγιόν σν ἐφύ.- 1} 
λαξα. Ἐπειδὴ ̓ἐνημερών ς οὖν τῷ κόσμῳ πότῳ χαὶ πιλυ ὖμ πόμτως ἡμζδτο (ὗ-. ἱ 
εὐ} π᾿. Ἶ ἐ- 

ΟΝ δι, ΄ 



Ηφψ.ος.", 

Ἐξοδιζ. κβι 

φο4. ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ: 
τὸ )ὺ διλοῖ, “ὧδ τῷ μᾷ σαεπεπωϑέωαι. ὃ ὁ πλούτος "ὃ πόρτως ἐξ αδικίας (μραΐγε- 

ται ) δλλ᾽ ἔχίςροψον με, γα φυλάξω ὧν λθγϑος σου. ἐγὼ Ὁ, Φησιν, ἐμαυτὸν Εἰς 
παιδείαν σπνολυξένσα. ἀδικίας γὸ ἐλθϑέρᾳ τῆς πρϑείας, ἷ , Ἅψηφορ. τῇ Υ αἰιϑρτίᾳ, 
ἠκολούϑησιν ἡ παιδεία, τῇ ὃ παιδείᾳ ὕΜυόμων ἡ Φυλαχή. ἡῤῥώησει, ἐτμήϑέω, δῇ. 

ῥωοϑίω. 68 Χρησὸς ΕἾ σύ, Κύδμε. ΕΥ̓ ΟΥ̓ΤΊ ὃ χρισος αὑπάρχεις καὶ Ω 

φιλάνϑεντο, ἀγαθὸς τε καϑ ̓ χαϑροολῶω αἰγαϑύε'ὶ Ὁ Τῇ σῊ ἢ αἰγαϑότητι οὖν τοῖς δι- 

τιώμασί ( συ δ} ο.τήρησον μι. τὰ σὰ ὙῈγ 691 πυλύτα σωτήξια. 
Καὶ ὦ τῇ χοῦ ἡφύτητί συ δίδαξον μα τὰ ΩΝ συ. Διά τῷ» ϑαῤῥών αἱ- 

τὸ παρὰ σὺ λαξ ἂν ΝΜ σῶ σῶν ϑιχαιωμαίτων πίω γναΐσιν. 
69 Ἐπληϑιώϑη ἐ ἐπ᾽ ἐμὲ ἀδικία χὐπυβηφλύων ἐ ἐγὼ ἢ ὧν ὅλη καρδίᾳ μὺυ ἔϊξερδυ- τὸ 

γήσω ζμ οὐτολοίς συ. Πλύτες ὼ μὴ Φυλοίοσοντες τὰς οὐντολθς ἿΜ ΤῊΝ 

χατεπτηρϑυδροι αν τῆς γνώσιως αἰστοῖ, αὐτοί Εἰίσν χαξφανοι. ἢ Οἱ καὶ μέσον πὶ. 
τῶν αὐ δ οσίπων λὐαφρεφομισί φησιν δρλ᾽ δὲ δίζυ τύτοις Οὐκ ἐπαικολουησω, δλλ' ὅξε ἐδ, - 

γήσω οὖν ὅλη καρδίᾳ μδ τας εὐντολοίς συ, νϑβων πεπαγιωρμϑίος ῳ αὑταῖς. ὧὡΐςξ ' 
αἰλαζονείᾳ χξώμδιοι, πᾶν Εἶδος Ἰπχιξουλῆς κουήύσσι χουν ἐμοδ᾽ ΔΛ ὁ ὁμὼρ «οὶ ,3 

αὐνὦἋ πο ανομίδν οὐκ ἐρελιζομαι,τῶς σαὺς οὐτολαις ῥυθμιζόμνδμος. Φὑταϑ ὃ παϑὸς 

γαϑεσίδν ἡμδῇ!έ ὀγφάφησαν, ἵγα. ὠμϑῳ ἐῤμζωμῦῥοι ἐ τελεμελιωμδβοι εἰς ὃ αἰγαϑὸν. 
γο Ετυρώϑη ὡς γάλα ἠκαρδια αὐἦμ᾽ ἐ ἐγὼ ἡ νόμον συ ἐμιελέτησει. 

Ἐοικά τϑὴ9 κω ποφητίκῳ ἡ ῥμῷ, Ἐπαχύνϑν γδ ἡ ἢ καρδία, τε ᾧ λαοί τότο, Ὁ τοῖς 

ὠσὶ ἰβωρέωρν ἤκυσαν, ἢ (ὦν; ὀφθαλμοις αὐ!νὴῇἅ ὀκαάμμμυσαν. ἔοικε ἢ ᾧ »»ῖς ον δξόδῳ 19 
«πὶ Ὁ ὑφαραὼ Εἰρημϑιοις᾽ Καὶ ἐσπλουρμωυδη ς ̓ καρ δία Φωραω. ᾧ ζω Ινδαρι,ὼ ὡς 

τυρϑς ἐπαάγησαν" 65 ῥ, ;ῳποτύλων χϑθϑς ὦ ὃ (ὦ) πιςεύσαντες δὲ αὐνγ, οὐ μελέτῃ ἡ ΜᾺ 
λόγων Ὁ ᾧ Θεού αὐαφρέφονται, τῶ δ᾽αγξλίῳ τῷ Θεού πείθαιργσαντις, ὠκᾷιοι ἃ δᾺ δίωυ,. 

φησιν ὀρ θίτυπον ἐ Ἵ χὔκασι τίω καρδίην ὠδο) ὡ ἁπαλὸν αὐτῆς σχληρϑν ἐργασείμδεοι, 

ὑκαθωύπερ γάλα πήξαντες ἡ τυρώσαντες ̓  ἐγὼ Ὁ τῇ μελέτῃ τοῦ νόμου τοῦ συ 18 

πσϑοςέτηκα. 
σι Αγαϑ)ὸν μι ὅτι ἐτασπαίνωσοις με" ὅπως αὐ " μαϑω ῷ δικαιώματα. σου. 

Χαριν ὁ “οροφήτης ὁμολογεῖ ὭΙς ἰφ αὐνφηρντέρφις τῷ ἰαξο φαρμάκοις, τίω ςγ»» 

τεῦ ν “δνονδμίω χατωμαΐῦὼν ὑγίειδν. λυωτέρω μϑὺ Χ Εἶπι “το τῷ με ἴαπινωϑὴ- 

ναι ἐγὼ ἐπλημμέλησα ὠζωϑα 5 ἰ λέγ, αἰγαϑὸν μρις ὅτι ἐταπείωσείς μα. πὐϑϑς παι- 40 
δείλν )Ὰ ὑ Ὀχεφροφίωὺ αὐἰδεπίσηει τις Εἰς ϑίψοις χαὶ συμφοροίρ' ἡ ὦ ὦ “θύμον, 
Οὐ δεχόνϑροι λέγϑυσιν᾽ αγαλαν μι ὅτι ἐταπείνωσείς μι, ἕα διχαιώμιαιτα σου 
λιάϑω. 7» Αγαϑὸς μοι ὀγόμος τῷ σόμᾳτις σου ὑπὸ χι λιώδαὰφ. γθυσίου χϑὶ 
ϑργνείου, Εἰ γὰ ἃ τῆς βασιλοίας τὸ τῷ πιιδὸς χλάϑω, λα δὶ ἕ 

παιδείας ΤῸ σὸν νόμον λὐελαξομόωυ ἂν τοῦ πλούτῃ πϑμυτὸς “ιμιωτερον ἔ ἔχω. ὁ αὑτὸς δ 42 

τρουφήτος ἐγ τοῖς ὀχιοῦσι λέγει, αἰ γαλλιασομαι ̓ἐγωϊξχὶ λόγω σου» ὡς δ εἰσ- 
κων σκύλᾳ πολλά ὦδε: ὃ ) λέγη, τ χιλιάδας χουσίου ὼ Ὡργυρίου αἰγαϑώτερθς 

μοι ὀνόμος σου, ἡμᾶς ἀσφαλιζόμϑμος, ὕ ἵνα, τῦτου τηροδεϑρ᾽ τῦτ' ἐς ΟΣ ἐννολοὶς ἐσ, 
ὃ, ζωζε φυλαῆωμδι, χαὶ ἐν αὐταὶς λὐαφρεφώ θα. οὖν αἧς ἀξιωλείητε, ἃ ἐβελφοὶ, τὸ 

βίον ὑμδὼ διθυϑιωειν᾿ Ἷ ἥα χατὸρτήσητε ο ον τοῖς ς εἰποκεηυϑύοις αἱ αἰωνίοις ἀγαϑοῖς, ἡ τ! 40 

γύν αἰώνι φυλσρϑείητε, τὸ πάσης καικίας Ὡ ὃ αἱμδοτίας, ἐπι καὶ οἰκπηρμρῖς Χειρυ Ἢ 

Θεούῃ ̓ημδ, ᾧ ὡρέπειη δύξα καὶ αὶ ἡ ἡιμὴ ((μὼ τῷ πατρὶ  ᾧ ἀγίῳ πνϑύ ματι,ὺν χφὶ αἰ, 

Ὁ Εἰςῶν αἰονας 1} αἰώνων. Αμώυ. ' 

72. Αἱ 



Ἐἰς 4) μη. ἕλμι. 595 τασις(, 

“3. ΑἹ ΧΕΙ͂ΡΕΣ ΣΟΥ ἘΠΟΙΗΣΑΝ ΜῈ ΚΑΙ ἘΠΛΑ- 
σείν μ᾽ (ἰωωέτισόν μι, ἡ μα ϑήσομαι ζῷς ἐνν»λοίρ σου. 

ϑ : Πρνφήτης Δαζμλ πολ ἐ { πείραι γεγϑνως πραγμώτων,:- 

δ λδντικὴς ἐξουσίας, βασιλείας, πλούτυ, δόξης, “μῆς, πυφῆς τ 

: πολέμων αἰδραγαϑίας, πόύτοι σκύζαλα, ἡγησεέρϑμος, Εἰς δῇ 0}-- 

2 τῶς ἐραφὸν ὁ ἐφοτὸν Χι αἰγαπητὸν , ἀπέδλεψ, Θἰπων᾽ αἰγαδός 

ν 5 μοὶ ὁ νόμος τῷ σύ μιατὸς σου Αῷ χιλιάδας “χευσίου κα Ὅργυ- 

οἰον. ἡ ἡμεῖς ἷς ἀδελφοὶ «τοϑς νουλησίδν Ὁ ἡμδῃ ζτω ασδ9ε- 

Πλφὴτ “πόρτα Εἰς Οεσὲν λογισείμϑμοι, τὸ ἫΝ γόμον ὦ ζἐ ἐννολοὶς τὸ Θεοῦ Φυλάξωμϑν. 

δέξαι" ἣ ̓λέλων, ὃ Οσης ἡμῆς ἠξιων) ὃ αὐιϑέρπος; ῳδήσας ἔφη αἱ χεῖρές συ ἐποίησαν 
με Ὗ ὑπλασαίνμ. λόγῳ ᾳ πόρτα ((ωέτησεν. οΘεῤο, ᾧ πἰηγα)ν δξ ξύν ἔντων εἰς 
Ο δ ἐἢ. πριήσαις »ὸ τὸ τὸν ἀραιὸν ὼ τὠωὼ γἄῦ Εἶπε, Γενηϑήτω φώς, κα ἊΝ ἐλοο φώς" καὶ Τναν.: 

ΣῚ Ἄρηϑῆτοω ερέωμα, ὦ ἔςω αἰαχϑείζον αὐαὶ μέσον ὕδεωτος ὲ ὕδωτορ, καὶ ἡ βλφφησάτω ἡ 

7, Ἰ βοτόμίευ λθρτου, Ἂ ὁ λυνϑήτώστον Φωχῦρες οὐ τῷ! φερεώμιατι τῷ ὀυρανού, ἐ ἀξαγα- 

γέτω πὶ ὕϑατα ἑ ὄρπετα ἰ ψυχῶν ξωσών, Χ ὁ ἀξαγαγέτο ἢ γῆ ἤψυγζω ζωσαι, κτίωη, ἐ ἐρ- 
πεταὶ ϑνεία νος αὐνὴμ. τὸν ὃ , ὀρ ϑοφπον, λδω ὃ λαίων Ὥστ τὴς γῆ, ἔπλασεν. ὁ 

τονε “οοφήτυς πνϑυματί ϑείῳ κινούμδινος, τῆς αὐἰδὶ τίω λυ ϑεφπείαν φύσι φιλο- 

20 σοργίας λὐαμεμνήσκει (ἢ ποιητίωυ λόγῳ ̓  ἀπόντα τικτηναμϑμος αὑτὸς λέγῷ - 

πλάσαι τῶν λὐϑεϑπων τίω φυσιν, χερσί ἰ χεησείμδμος (ἀσώματος ΩΣ ἡ αἰαλμαῖτι- 

σορ ̓Πνὸῦμα τὸ ὁ ὁ Θεός, κι, δ χίω τοί Κυείου φωνίω) δρλά τίω πλείογα αἰθὲ τόδε ὃ [ν,διχδ. 

ποίημα ζαλεσιν ονδειξα ϑμος οἰκείωσιν, ζω ἄριδι ἡμεῖς εὦ αἴ ϑοϑνποι. κατ Εἰ- Ἢ 

κόγα, »»» αὐτο ὠκτίαϑημϑν. διοὺ ὺ αὐτο ζαὶ ον ὁ ὀνιϑοφπος μόνος (ἰωετίξε). ἢ ἱκατεύει 

ἂς ζρίνεμυ τὸν δἰ φπλάσωτα χορηγία τῳ ποινμιατι (ωζσι. ἐ ἐπήγαγε ΡΝ 

Σευέτισον με,ὼ ὁ μια ϑησομ! ας οὐτολᾷς σϑ᾿ 74. Οἱ φοζουμϑμοί σε ὑψον- 

αὶ μα χα  ἐνφρανϑήσον.), ὁτί Εἰς ὧν λήγϑες συ ἐπήλπισα. Πρρφασίρ φησιν,θὺ.. 

Φερσεωης τις ἐυσείε σι δνήσομσι, ἐ ἐλπίσας Εἰς σέ, χὰ καιτάλληλοι δρῶ τῇ ἡ ἐλπίδι δ 

τέλος. καὶ δὴ) χαίρει ὁ Θεὸς ἔχὶ ἐνὶ ὶ αοδοτωλῷ μοτδμοοιοῦτι κτ' τίω κυφλακζω φω- 

30 γήγ Οἱ δίχα ὡς μιμηταὶ ἀυτάοντες, ἀφεαίνον") ἐχὶ ὀμϑρὶ ̓(μμετωϊ ὲ ἐλπίζωτι εἰ Λυκ, δ, ζ, 
ὥν χθὲς τό Θεοῦ, σζ Εγνών, Κύεμε,οτι διχαιοσεωη τὰ κρίματα σου,χαὶ ἀ.- 

ληϑοία ἐταπείνωσας με. Ταῦτα αἰϑφίρως λέγ, τίω οἰκείον βὐγνωμοσιούζιω 
δέκρες. οἶδα,, φησιν, αἱ αἰχριξωῖς, ὦ ὡς ὀρϑώς μὴ διχαίως χατεψεφίσω, ἡ ταῖς πϑωτοδα- 

“πα!ς δ, αβάδαλος συμεφφοραίς. αἰ οδοτὸμόγτων "ὃ νμδι θβινὸ οἹξ ὁ Θεὸς ὀργίζε") “» ἔσι δὶ 

44 ὅὁτεῷ μμαχροϑυμεεὶ, ὀκδεηόρϑυος ἡκδ" τίω μετὸμοιαν.' ἵνα δέω μη Ἐχηνϑμωϑμ τὴ τῇ αἷ- 

εδλτίᾳ, “σοὺς παίδεσσι αὶ ὸ δίϑρθωσιν ἡμδῇ" ὁ ἐπα ει ὀργά,» κρίνει δικαίως. γέγραπῆαι 
γὰ» “(6 τὸ σερφητν' Β συμῷ μικρῷ ἐπάταξα σε, ἡ ὧν ἐλέῳ αἰωνίῳ δοξάσω σ, Ηρ. γϑιν, ̓  
ἡ)», Κύριος ἀλγεῖν ποιᾷ, καὶ υ παλιν διποκαϑιφησιοὼ, Ὁ λαὸς Οὔκ ἐπεζρωφη,έως ἐπλι-: δ «ας 
γ. αἰληϑείᾳ γὰ» Ὠπφέρει συμφορϑὶς τ υ ϑλίμεις. τούτο δ δηλοι τίω ζῳπείνωσιν. Ἡσ.ϑειγν 

40 7γά Γρφηϑήχω ἢ Ὁ ἔλεός συ, τῇ οὐ δακαλέσαι με. 

Φιλου, δεν πίας γδ λοιπὸν ᾧ ψυχαγωγίας χαιοῦς. ἔλεος δέζυ τῷ Θεοῦ, ἡ οὖν (Ορκὶ 
“πἰλουαία, Χοιτοδ τῷ Θεοῦ γμδί, Ἐποίησε Ψ ἡρδῇ ἔλεος, ἃ αὐτὸς τ θάνλο- «ἴω βιὰ, β. 

τος ασοὺς τὸν πατέρα ὁ ἱλασμὰς τῶν αἰρδρ τιον ἡμδιμ, ὡς Φησιν Ἰωλρνης ὁ δἰπόφολος. Καὶ ἀρ δὶς 
ὦλλον 

φαΐσις (. 



φαΐσις (. φφό ΧΡΎΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 

ἀΐδλλον ΝΣ ἐπηείλατο, ὃ πγῶμαδ ἁγίον. αὑτὸς Ν᾽ Εἶπετοῖς μια ϑηταῖς ἡ 

ἴσχε. Οτὸν ἔλθη ὁ δάκυπος, Ὁ πνεῦμα τῆς αἀἰληϑείας, ὠχᾷος εδίοτυρήσει οἰἶδὲ ἐμοῦ, α|- 

τεῖται δξώυ ὁ πϑφήτης δμνϑίωαι ὃ ἔλεος τούτο Εἰς ὃ ἀν᾽ ϑοοίπιον μος, καθώς ἐς. 
πη)ζείλοι» “5 Ὁ )᾽ πατοιαρχῶν, τῷ νόμ καὶ ροφνμ. τῦτο Σ ὅ51" 

Κατοὸὶ Ὁ λόγιόν συν τῳ δούλῳ σου. Τοῖς )Ὰ} μεταμϑηείᾳ, γρωρδίοις τί σὴν, 
δἰγοιὸν ἐπυγ[είλω. τῦτο ἡ οἰ Ησαΐου ἔφη᾽ Οτὸν ὡἰποςραφεὶς φινάξης, τότε σωϑή- 

Μ δαΡ σοὶ ὀρ τῇ Ἱερεμίου βοα᾿ Ἐπιςράφητε τσοθς με, καὶ ὅχιςραφήσομαι πσϑδὺς ὑμᾶς. 
77 Ελϑέτωσαν μοι (ὦ οἰκξιρμοίσν, ἡ ζυίσομφι᾽ ὅτι ὁνόμος σῳ μϑαέτη μού 81. 
Νιχρὸ ἑαυτὸν ἡεῖται τῆς ϑείας ἐφερηνϑῥος Δ᾽ μϑμνείας᾽ δὲ "»»»ν ὡασερ ὀμαιώγαι 

δχκὶ τῆς ϑείας φιλου,ϑε»πίας τα ραχαλῇ. αὐςᾶν δῶ «ὗν. οἰκτιρμοις λέγᾳ, ὃς δίδωκον κς 
ἡμὲν ὁ Κύριος ἘΧῚ τὴ παρουσίᾳ αὐτί, (ὃ ϑιαγμελικὸν λόγϑν, τά ὠπεφυλικα διδαγμα.- 
τα ἵγα, εἰν τύροις ξώντες ἐχωμὃμ αὑτὰ μϑιέτίω “|απϑμτός. 

78 Αἰοουυγήτωσαν Αὑχρηφαιοι, ὅτι αἰδίκως ξιϑόμησαν Εἰς ἐμέ" ἐγὼ 5, ἀδο- 
λεολίσω ὧν τὰς ογτολφίς συ. Οὐκ ἐκβαπα τοῖς ἐϑροῖς, δλὰ ΧΡ βύχεται 
τϑτον ἡ γδβαϊχωυη τίω σωτηρίαν ποραγματιυέται. ἧς Τίνι αἰπέλφυσιν ἰατρείας, γ5 

κακείνους τυχῷν ἀξιοῖ. χἱπαββηφανευθη δίζω ὁ ὀχφίθολος χαὶ αἱ αὐτο’ αὑτὸν ἀγτικείνϑμαι 
δωυά μεις κυ τῷ ἀν, ϑονπίνου ἥρους ζῳ τὴς τ ϑαθασεως λλ᾽ δῶ ἡαουύϑησειν Ὠχὶ 

Ματακλα. κ᾿, τὴ παρϑυσίᾳ, Χριςού τῷ Θεοδη δ, αὐτοὶ γὸ» ἐλεγν" Επίσπεεψον ἡμῖν ὠπελϑεῖν Εἰς 

τίω ατίλίω ὦ" χοίρων " χαὶ, τί ἡμῶν χα! σοι, ἀ4ὲ τό Θεοῦ; ἤλϑθες ασοΞ χαιρϑὺ βασεμίσαι 

ἡμᾶς; Ὁ δὲ, ἀδολεοήσω εν πῶς ὑντελαῖς συ, ὁ ὦ ΟΜ ἐρμάυϑυνμ' ἐξέδωκε, δινλϑύ- 1 

μέω τὺ τας ἐντολαῖς σ΄ 65, λοιλήσω ἕτερος δ,δμιλήσω. 
79 Ἐπιςρεψάτωσαν “4 ὡ φοζουνϑωοί σε, ὧὡ “κιώσχοντες τὰ δὰ τύφια! σν. 

Ως πόῤῥω που τῷ χορ» Μ᾽) δικαίων Αἱ αὶ τίω αἰ μδοτίαν ϑμόμϑμος, ὶ πλῥτων αὐτὴν 
«ὠ Θεῷ Ὡἰραπλησίως ἰποςραφώντων ἱκετεύει πύλην αὐθοῖς ἐνωϑίωαι, ᾧ τίω “σοὶς 
αὐτδϑ κενωνίλῳ ὡἰπολαίᾧν. Ἔτο γὺ ὁ Σύμμαχος σα φέφερον "5 εδάλωσιν᾽ Αγαςγε αἰ- ἐ5 
χωσαν μα (ὦ φοζούμδμοί σι.Ο 3, προφήτης ἐκ ποόσώπου τῷ ὁῤ,ϑο» πύου ὅροις δια-- 
λέ) ὦ γὃ ἀὐσίφολοι ᾧ (Ὁ φοξούμϑνοι ὁ Θεὸν ἐπέφρεψαν πόῤτα τὰ ἔϑνη Εἰς ἔχ. 

μεβαν. δ, γνῶσιν τῆς ἀληδείας, Εἶπεγδβ ἀὐζῖς ὁ Κύφιος᾽ Πορέϑώτες μα. ϑητεύσατε πόῤτα 
ᾧ ἔογη. ἀὐδοι "ὺ τῶ ὁγτι ἔγνωσαν τὰ μδτύομα. τῷ Θεού, 

80 Γρηϑήτω ἡ καρδία μιν ἀμωμός εἰν τοῖς δικαίωμα σὶ συ, ὅπως αὐ μιὴ αἰδμίυυ- 39 
ὁώ. Μώμυ πόντος ἐλδυϑέξαν καρδὶδν ἔχεν ἐφίε.» τοιαύτη Ὑδ  αἰοουϑης α- 

πήλλακ]αι. δζρΑ το τῦτο ἡ θϑυὺς οἰρξαμϑμος τὸ ψαλμού, (ὧν ακσίμυς ἐμακοίφισε. 
σῦτε δίχυ ὅθην ἀμωμος ἡ καρδία ἡ μδίμ) ἢ στε ὀμελμυηϑημδν δὲ ὑδωτος ἢ πνθύματς, ἡ 
καϑαρρὶ γεγόναμϑμ ψυχῇ καὶ σύ ματι,ὺ ὁζῃ ὃ αγίν βαπβίσματος τὺ τοῖς διχαιώ μασι ἢ 
Θεῦ πολιτϑυδαῖθα Ἴνα μιὴ α'ομνθά δν,στε (Ὁ δίκαιοι εἰς διμιδυὺ ἑαυ αὶ δύξαν λύα.- 3,5 
φήσωγται, (5 «μδτωλοὶ Εἰς αἰηγου ζω αἰώνιον ; ἐπεὶ ὼ οὐ τῶνδε τῷ βίῳ αἱ γη οὶ 

“ολφιλνῷ, λέγεαϑαι πῦρνον, ἢ αἰδυυητέωυ ἢ λοίδορ9)," Ἰχίορκον," μεισοίδελφον, ἡ μόϑυ- 
σον, ἢ φλύαρον, ἡ «ψούς ἴων, ἡ τί τοιούτων. 

81 Ἐκλείπει Εἰς Ὁ σωτηραόν σον ἡ ἡυχή μι, Εἰς «ὅν λύγϑις συ ἐπήλπισα. τ 

Οἱ σφόδρα τι ποθοιῶτες, καὶ ἐξερημϑύοι τῷ ποϑουνϑῴου, ἐκλιεἴστειν, Φασίν, ὅτως οἵτί. 4Ὁ 

να Μ᾽ γνωφίμων δξ ̓“ὡποδομίας προλσμένοντες, ἱμείρρν) μδϑρ αἰεὶ, κατευτήχ»ν}) ἢ τῷ 
πύϑῳ αἰ σδοτόμοντες᾽ ὕτως (Ὁ ἀγαν διψῶνας ᾧ απὰνίζοντες ὑδευτος᾽ ὅτω χαὶ ὡ 
συμεφοροῖς ἧσι τγογασαλαίοντες καὶ τίω γᾳίαν θυ μϑμειὰν χοοϑσμέτοντες, μαονν 

ζω 



ΝΝ ᾿ Εἰς (ὃ μιν. Ὅάημ, τς 667 

ϑύίω Φιὐτίωυ ὁρώντες ὠκλείπουσι, σωτήρμον δίζυ τῷ αἰ ϑοφπείου Ἄμος δθὴν ἡ τοῦ ἐ- 

γὸς τὴς αγίας τοιάδὸς (σοὺς ἡμᾶς συγκαταζασις᾽ φὴ δ" ἡ οὖν ἑτέῤῳ ψαλμῷ λέγει 
Δεῖξον ἡμῖν, Κύριε, ὃ ἔλεος σου, ἡ ὦ σωτήριόν σῳ δῴης ἡμῖν. ἕτως δίζυ ᾧ αὐτὸς τῦτο 

᾿ πὸ σωτήριον, ὃ α'ἰπύχειτο, ἤγετο τάχιον βμέοϑιρ., 8» Ἐξέλιπον) ὀφϑαλ.--: 
5 μοΐ μ Εἰςτὸ λόγιον στ λέγοντές πότε πο Ῥακαλέσεις Με: Λόγιον ὼ ἡ ασίδεσις 

ἡ ϑεία χα λφται, ὃ ἡ ϑεόπγθυσος γραφῇ. ὀκλάπει ζίνιωυ ἐν μόνον ὁ Τ' αἰασύλασιν θείαν 

λυαμένων,ὺ τίω λύσιν δι᾽ Ὠχικειμδύων κακδν πϑολσδυχόμϑμος, δλλαὶ ὸ ὁ τοῖς ϑκίοις οἰ»-- 

τυγχόμων λογίοις, ὁ τίω πότων δχρένοιλν καταριαϑεῖν ἀκριξωίς ἐφιένϑμος, ἢ πο δοἱ- 
κλησῳ ᾧ ψυχαγωγίαν ““αὐσολαμξανει ᾿ δρῶν. Ἐχιτείνει δῶν (ὃ λόγον, ὠκδεχόμενὸς 

τὸ ζωύτην τίωδ το δάκλησιν, ἡ τὶς δδὴν ὁ θ)αγίελικὸς λόχϑο αὑτὸς δ ὁ Σωτήρ ἐλϑων, Ὅν» ε- 
χάλεσεν ἡμᾶς εἰπων Δεύτε χοὸς μὲ πόρτες 2) κοπιῶντες πεφορτισμεένοι᾽ κάγὰ ἐ« 

γαγιεύσω ὑμᾶς. τ» ὁ ζυχὸς μου χρησος, αὶ ΩΣ Φορΐίον μου ἐλᾳῷοϑν ὅθιν, 

83 Οὐ ἐλνϑίω ὡς αἰσχὸς οὖν παϊχνη" τὰ ϑιχαιω ματὰ σῷ Οζα ἐπελαϑύμώωυ. 

Ο ἀσκὸς ϑερμαινόνϑμος ᾿χαιωούται, χαὶ Φυσώρϑμος ἤξογκούται᾽ οὖν ὃ τῇ παλνῇ 
14 σκληρείώεται ᾿ὸ πήγνυται. (ὦ) δξῶυ (ὃ) ϑυαγίελικὸν λόρον δεϊζαίνϑροι, πᾶσαν τευφζωὼὸ χαὶ 

στ μιαΐτων γρυνώσεις ἢ ὀγκώσεις “δἰ ποθάλλονται, ᾧ βιοῦσι κτ' τίουδε Τὶ δωϊω οὖν σεμνό. 

τῆτι ἡ οὐ θὐλᾳξεία, ᾧ ἐγχραῳτεία, τω Δ  ὅθιν ἡ τῷ σωμιατης φύσις" ἀφιυνοῦται ωϑὺ 

τῇ τρυφῇ αὶ ὀϊξογκούται ὁ κτ' τῆς ψυχες δξλυίςα ται, τῇ Ὁ ἀσκητικῇ κοικουχία ζωπει- 
νούται χαὶ πιέξεΐ). χα τότ αξότυς ὁ Παῦλος βοών᾽ Αλλ᾽ αἰασωπιαζω Ὁ ὦ σῶμᾳ 

20 ἡ δουλαιγωγώ, μυΐ πως ὠλλοις κηρύξας. αὐτὸς ἀδόκιμος ἕὄωμα!. Τυγαβύι χαὶ ὁ 
κυφοφήτης Τ᾽ διωκένϑμος “ἰασὸ τῷ Σαοὺλ κρείῆων ζιὦ ΝΜ παϑῶν, Ε ἰρζεύης ὃ α« 
πολαύσας, τοῖς διὸ τὴς τευφὴς ἐθλοίδη σκιρτήμφσι, ζρυπεινώσεις ὦ σῶμα, ἿΜ θείων 
νόμων πίω μψήμώιυ ὀὠενεωσαηο. 

84 Τιύσαι Εἰσὶν αἱ ἡμέραι τῷ δούλου σα; πότε “ποιήσεις μοι ἐκ ὝΨ κα ταιδιωκόγτων 
2ς μὲ κρίσιν ; Ολιρϑςαὶ δέζυ Ε ἦσιν αἱ ἡμέρρι πὴς ζωῆς ἡ δ, ὦ καταιδιωκό θα ὑἰ- 

πὸ λογισμῶν πονηρῶν ἡ αἰ πρὸ σειρκικδίν ῥχιϑυμιών καὶ ΝΜ ᾧ κόσμου Φρϑντίδων. Ἡ Ν᾽ τα ζ. 

ὅ πνθύματος αἰγωνίζετα,; ὡς φησιν ὁ Σἰπόφολος, Αἱ ὙᾺ ἡμέραι ἢ ἐτῶν ἡμδι ψ᾽ σθ, σαρξ κτ' 
ον ἀὐδοῖς ἐδδομηκοντα ἔτη. πότε τοίνωω μοι διχάσεις, ὸ “Ψ δυσμενών ἀπαλλάξεις; 
κρίνον δξζυ, ἡ ζαῶτα δ'ποδιωξον ἀφ᾽ ἡρδῇν. 85. Διηγήσαντο μοι τ φίνομιοι ἀἰ- 

39 δολεοίας, Δλλ᾽ ἐχ ὡς ὀνόμος σα, Κύρμε." Τῷ κ᾿ ἀσοοφήτη «ἦν ἐγϑρους ὀνελῴν 
(ἀωεξἐλξυσαν᾽ αὑτὸς ὃ πω θείῳ νόμῳ πειθόμϑμος, τέω ϑείλω «ψῆφον ὀϑένϑμεν. λα 
αὶ ἡμῖν Μὴ λογίων τύτων καὶ διδωσκάλία, “γ»οήσιμωτατη. πυοϑσήκει τοίνιωυ φυγεῖν ὃ μό- 
τὸν (πὰ Ἑλλζωδων μύθους καὶ τίω Ἰόδοαίων ἀπιρίλν, δλλαὶ αὶ ΔΝ αὐἱρετικδῖν ὐβλάσφημα 
δόγματα. Ἰ2 5) ἡ ̓σδογοι Ἑλλάωες ὶ αἱρετιχοὶ διηγριεῶται, καὶ δοκϑόσιν ὡς διδιώ- 

54 σκαλοι, Ὁ ψεύδος ἔχοντες Εἰς (Ομυαασισμὸν, ἡ συυὲν ἐκ ΟΜ ϑείων »οφαφών φϑεγίον᾽). ᾿ 

Εἰ5 ὦ φϑεηον.), χτ' (ἰδίας ἐχιϑυμίας, διλ᾽ ὡς τ ρϑνόμοι καταφλυαρϑύσι ἡ ἐζ- 

«πατοῦσιν ᾿ ὅτι ᾧ οὖν τῇ ϑμεᾷ ἡ μδμ' γέχϑνε τούγο. (ὦ φρλφιανοκουτήρρρϑι, ἤρριω Εἰ- 

χϑγοκλάςαι, πολλὸς (μυήρπασαν, ἐ ὦ παυλινόμοι ῷ μετέχοντες τῆς αἱρέσεως τοὖν 

μῤυιχαίων. συν ̓ Ψ ἐκ, τῶν ϑείων »φαφών ἐλοίλησαν,δυλὰ τῷ! ψεύδει συγκοιλύ- 

40 γῆον"), κὶ αὐτῳ διϊοιυράξονται. ἡμεῖς ἢ (ὦ Ὁ βὐαγίέλιον αἰκολουϑοιῶτες κα ὀρϑοδόξως πι- 

φεύοντες, χαϑὼς γϑδέλαῦω κἡὶ ἁγία τῷ Θεοῦ καϑολικὴ ὀκκλησία, λέχϑνδ. 
86 ΤΠῶσαι αἱ ὠὐτολαί συν ἀλήϑει. Δια ὅδτο γῈ} συ ασοϑαιορόμϑῃ “' νόμον) 

ὯΦ πασας σῳ ζᾷς οὐντολοὶς ἀἰληϑεία, κϑσμαυϑῥας ὁραῖ. , Αδέίκως κατεδίωξαν με᾿ 

Οἰιεγίοιζιζοιλ. 1. ῬρΡρρ βοήθησον 

ξοίσις β.: 

ΨΝ.5ϑ ζ, 

Μαγβ,α κη. 

αἰἴζογ. ὃ, κξ. 



φάσις (. 998 ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 

βοήζϑησον μοι. 87) Παρᾳὶ βραχὺ (ὑμυοτέλεσείν με ο ὧν τῇ γὴ ὀγῳ ἢ Οὐκ ἐγχῳ- 
τέλιπον τὰς οὐτολοίς συ. Πωλή, Φησι, αἱ αὶ ἀδικία ἡ ' διευασεία Τ ϑδυσμε- 

κοΐν᾿ χρή ἰαὑτῆς ΣῈ μι, μικροῦ δὲῖν, ἐφέρησειν γῆς ζωῆς. διδάσκει ἢ ἣ ἡμᾶς χρντῷν τὰς 

τὐἶδαϑῦσεις, ἀ ἀς αἰρελοαίξομδμ᾽ καλοδαή ἢ ᾧ πυϑϑς ὁτέρᾳν ἡἀϑδασκαλίλυ, ὃ μὴ ἑαυ-᾿ 
τοῖς ὀκδικᾷ, μηδὲ ῳἰστοδιδόναι κακὸ αὐτὶ χακοί᾽" δυλα' τῆς «δὰ δ Θωό δέεα ἢ, βο-. 5 

ΨΗ͂ . ̓ λα νϑείας, ἢ ὺ αὐταῖ ἀὐπυδιδὸναι τίωυ κρίσιν. γεγφασῖαι Ὁ “19 τῷ ποφητν' Ἐμοι ὁ ὧκ- 

Ἐ5.8. κοι 

δίκησις, ἐγώ " ὀὐτωποδώσω, λέγή Κύρμος. ἐγὼ ἣ οὐκ ἐγκατέλιπον γαὰς τολθίεσυ. ἐ- 

στειδὰ αὶ μικρὸν πσοησίγίισα ᾧ᾿ ϑανώτῳ ἔκΊς τῆς Ὁ πογηρϑυ προσβολῆς κ ᾿ τῶν, σῳ- 
ματι ἡδονων,δνλ᾽ οὐ ἐγκριτέλιπον φῳ οὐτολάς σν. ζιαύτα τὰ τῶν αἀἰγίων Ἰανχό- 

ματα, ὼ πῆς ἡμετέραν νουϑεσίὰμ ὁ πο φήτης λφρέυοι., 10 

88 Καπὶ δὲ ἐλεὺρ συ ζισο ἡσον μερὶ φυλάξω το μδοτύρια τῷ συ ματὸς συ. 

ἸΠοῖον ἔλεος; ὁ ἐποίησας, δέαποτα, τῇ ὠσαρκῳ συ οἰκονομίᾳ. Οἰκοιω Φυπω μοὶ 

τίω χάον δὺς, γώ φυλαί ἤω ́τὰ ὶ αδοτύεια σῳ. (απενοφροσιωῃ ὃ Ὁ ὁ παροφήτης 7 λό- 

Ὑ9᾽ ὀκόσμησιν. ν ἰ γὴ τῇ τῆς διχαιοσιούης αἰτίδοσιν Μ' ἡτησε τίω ζωϊω, δλλα' δῶρον ἐλέου 

ζωστίω λᾳξῶν ζὠτιξζόλησε, φυλοίηεν οὐπονοόεϑμος τῷ Θεού ῷ εδοτύρια. ι5 

89 Εις αἰαΐνα, Κύρμε, ὁ λόχϑς σὰ αἰ θεῦῥεις οὖ τῳ ϑερυῷ. 
Πωντα »»», φησι, ῥα δια σοι τῳ δεασύτη καὶ ὺ δωωατά, ὃ πεύςαγμα γα ς σὴν 

αἰκίνητα φυλφήει ἿΜ ὐἰρανον ῳ κύτη. πϑ ἢ οὖ τῳῖὲ ἑκατοστῷ» χαὶ τεοστυροικϑατᾧ ὺ 

ὀΐδνῳ ε' ἐΦη ψαλμῷ ἔφησεν αὐτὰ Εἷς ῷ αἰώνι, χαὶ Εἰς ᾧ ἃ αἰῶνα, τῷ αἰῶνος" Ὡρό- 

φσαγοα ἔλετ, χαὶ ὁ ϑρελεύσεται. αὐτὸς δξζω ὁ υἱοφιγὸς αἰ ϑύδύῳ, καϑὼς ἶθὰ, σοΐ ἐ- 29 

κτίςα ηδέασοτοι, ὃ ὧὸ ὦν αὐτῷ οὐδεαιτώμϑνοι ἀπελοιᾷῷ ὃς ον αἰσφυλῴῆνσι νύ γυμνῷ 

αἰ δαξάσεως α αἰπάσης Εἰσὶν ἐλθλλερρι. Διωατοὶ ἕν Εἰσι,υ ἰορὶ “ποιοιωντες ᾧῷ λϑ- 

“ϑν συ. εἶ Εις δνελμὺ ἡ ϑινεαν ἡ ἀληλεια συ. 

Πώλαι ἃ (ὦ τοῖς Ἰσφρηλίταις ἐδύϑη νύ νόμος, οἵτινές Εἰσι δ ϑτη μά! αζ' τῦτο ὃ 

ἡμῖν τοῖς ἐϑγεέσιν ὁ  Δϑαής λικρ' αὑτη ὄθνη ἡ ἀλήθεια. ζω τίου χὰ ὁ τῇ Ἰουδαίων ἐφ 23 κὐνίμϑ 

λαξας λνεά, ὦ τῇ ἑτέρα τῇ μετ᾽ ὁκείνους πλνηρδέν. λέγει 4 Ζξ ἐθνων λαὸν, ῷ 
δ Ἔ σωτῆρος ἡμδὰ! Χρισού τῆς σωτηοίας τοτυχηκόται. ϑι Ἐλεμελίωσας ἢ 
γώω, ἡ "οὐἰσλϑύει" ΤῊ ἡ Δλ[σταξει συ φζαμϑρειὴ η. ἡμέρώ, ὅτι ῷ σύμπθωτα δούλα σοί. 

Εδωχας τῇ ὙὝη ἜΣ ἔχὶ πλάφον “χερκὲρ, Χὴ ὁ ἀεμδμηκεν, ὡς πρεοσέταζξας. διωώρασοις 

ουὐπὸ τῆς νυκ]ὸς τίω ἡμέραν, κν ̓ῶν' σεὶς ὀδαύεινὸ γόμοῖς. μϑίειὶ ὺ ἡ γῇ “ πὶ τοῦ σζω δὴ. 39 
μιουργίδιν, βλακάνουσαι χν τὸν χα!οϑν αὐτῆς βοτόμας, φυτὰ, δένδρα, φέρφυσα καρ- 

ποιῷ, ασίρματα “δὸς ̓Αποίξφέωυ πόῤτων ἣὮὌ ζώων. ὺ τῇ ὀζμταξει σν ἀζαρδνοι ἡ ἧς 
μέρᾳ. "λατέλλων γδὸ ὃ ἥλιος πορθ΄εται -τοῆς δύσῳ, πόρτα »»Ἔ σοι δουλεύει, χα! τοῖς 

σοῖς νεὺ μασιν Εἴκει, σὺ " γὺ Εἴο ὁ δημιάόρηϑε ὟΜ λων, ἡ πόϑτα σοι ῷ Θεῷ καἰ π’ακουή. 
φ᾽ Εἰ μὴ διὸ νόμος συ μελέτη μϑ 5 691, ὕτεθῳ " αἱ πωλόμωυ οἰ τῇ ῳ πενώσει μα. 35 

Ταῦτα ἐκαφος Οἴποιδὺ ζω ἀὐσεθων αἰξιίπεσων συμιφορῶ, χαὶ ὁ Ἰωσιῷ δουλοίαν ᾧ 
μοιγαίδυ αὶ ἡ συκοφαντίαν φυγών, χαὶ ὁ Δανιὴλ ὄξαοϑαι κωλυϑαὶς, κα ἡ (ᾧ τοῴς ὠκῴνι 

παιδὸς ωροσκιουῆσαι κατλμαγκαζ ύρϑνοι τω Εἰκόνα, υ ὺ ὦ μιμ) φόροι ἀὔβτυρες πϑὰας: 

χοδουπὴς ἡιμωείαρ. "συ μιείνλυτες Εἴδν. Θὐκύτως 3 ζώτω ἔφη ἢ μαχάρμος δω- 

(ἰδ, ἀξολαϑεὶς (ζ νἰ ασὸ τῷ τ Σαύλ »αἰλλοφυλοις ὁ 3 χφὴ ̓ δυσμενέσιν αὐϊϑεύποις (ἀωδῳ- 40 

»ῳν αὐαγκαζόμϑμος. ὀκοινώνησε Ψ δ τὴς αἰσεξείας, Εἰ ΜΩ ΧΩ ϑείων γα συμπέ- 

δλέφερε τίω μελέτίω. δίϑ αι , ᾿θπφέριν᾽ 

93 Ἐκ (Ὁ αἰωνγα μὴ Ἐχιλάθῳ μαι “[Μ' ϑικαιωμεάτων σου,δτι εν ἀΐζις ἐζησαῖς με. 
'Μαχάολος 



Ἐϊς ΓΣ ΡΜ. Ῥάμ. 99) φαίσις ῷ. 

Μακοΐφιος οὗ, ὃς ἰὼ Φωνζω ζιυτίωυ ἐν ἀἰληθεία, ὀψα"τέριπειορὸς (ὃ Θεὸν, χαὶ 

ον τοῖς ϑυχχώ μασιν αἰντεῖδιοῖ οὖν τῳΐ κόσμῳ τότῳ. ὁ ὙῈΡ αμδδτωλὸό: κὶ διύαται Εἰ- 

“τὸ, αἷς τ αἰαίνα ἰ μὴ ἔχίλαϑω μαι ΟΜ διχαιωμαΐτων σου, ποοαοαίνων ζᾳς οὐτολας 
τῷ Θεού..- τῇ Ὁ» πείρα, μαϑῶν ὁ τορϑφήτης λέγ,τι ζωίω ζᾳ σαὶ δυκᾳὠ μοτα φυς, 

5 χαὶ ἀσζεξον τούτων “τηρήσω. τίω μνήμέω. .4. Σὸς Εἰμιέγω, σῶσον με" 
ὅτι τὰ διχϑηώριφιτα σον ἐχεφήενσα. Βίς αἰ φόρα ααδϑσυπακϑυέται ὦ σός Εἰ- 
μι. σὸς γϑβ Εἰμι δοῦλος, σὺς )εροίπτων, σῦς κτ' χαδὰν υὸς. Εἴ σις δξζυ ϑαιῤρῥᾷ φυλάτ- 

»λ)» τιν ζιὶ Φτολᾷς τῷ Θεού, αὑτὸς " λέγη, σός Εἰμεέγω, σῶσον με. δχρ τί ; οτι ζαις εὐνό.-- 

λϑὲς σὰ δξεξητησα. Ἃ) γὸ ζῳ γε ρόρμτίου ἔργα ποιοιώτες, Οὐκ ὀκζητούσι ζῳς οὐτο-- 

10 λοὶφ, ἡ εὶ διωώδλυ) Εἰπεῖν᾽ σύς Εἶμε ἐγώ, σωσύν με. καὶ πόῥτες τοίνωυ ζμώτη ΤΟΝ 
δια θα, τῇ φωνῇ. ψεύδεται) τῆς αἰμδὸτίας ὁ δυύλος, τῷ Θεοῦ ἑαυτὸν ὀνομάζων. 
Ω, »ὰ» ὡς ἡἤηται, τύτῳω δ δεδιῴλωται. ἐὸν τοίνιω ὠκείνης αἀἰπαλλαΐῥτες ἄν ϑκίοις βπιβ. 3, 

“οοελωκῖθα νόμους, ζω τη χεγρϑοϑαι διωάμεθα, τῇ Φωνῇ . 

οἱ Βμὲ ὡπηέμενὸν αἱμϑοτωλοὶ, τοῦ Ὡπολέσαι με᾿ τὰ εἶδ τύρομκαἱ σου (ωϑκα. 

; 59 Το ἰπέμεναν, συ σεδύκησαν ὁ Συμμαχος αὶ ὁ Θεοδούίων Εἰρύκασιν. Εκῴνοι μδὴ 

δῶν ἡλπιᾷ, οὐδαδούναί με ϑανώτῳ᾽ ἐγὼ 5. “οἷς σοῖς πσοϑσεχων μδοτυολοις, δὲ ἐντεῦεν 
ἐκωρπωσαμέω ζωϊωώ. πολλαχῶς ἢ (Ὁ ἐν αἰ μοήίαις ζώντες χατεπϑμίςανται Μ' 
διχαίων, μὴ πρδοσδοκδίυτες τίω κρίσιν κἡ θύτω πύδοσιν, μοηδὲ ἰσόρροπον δκ ὦ τῆς και- 
κίας αὐ δι᾽, ἔχοντες βέξαια τὰ παρόντα, οΖ αἰδικίας ((μυαΐχϑντες πλοῦτον, αἰλλοτοί- 

20 ὧν κατα ασαταλώντες. (ὦ) ὃ δίχαιοι τὰ μοτύρια, τῷ Θεοΐ ὠκζηνούσι,ὁ ΕἾ τί αὖ γε, 

νηται Εἰς αὐεδν;, νὶ ,ϑρεκτρέπονται ἐκ “Μ' εὐτολών ἀὐτϑ, 
φ6 ΤΙάσης ( ἰωτελείας Εἶδον πέρας᾽ πλατεῖα κἡὶ ἐντολή σου σφόδρα. 
Ο Κ' Σήμμαλος ὅτω, Πάσης κατασκέυης Ε δον πέροις᾽ θὺρύχωρος ἡ ἐντολή σου 

σφόδρα. ΠΠόύτα, φησὶ, ζὰ αἱ, ϑούποα,ὺ πλοῦτος ἡ «αἴξ κουσία ἡ δεωωάτεία, ἡγε μονίαι 
25 ἡ φρατηγίαι, τυρρφωνίδες ὁ βασιλείαι, τέλος ἔγρυσι, ὶ τέλος ταχύ" κἡὶ ὃ σὴ ἐντολὴ 

πλατεῖα ὅ91 καὶ ϑθώλε͵ ϑρος, ᾧ ζοῖς φυλοίῆουσιν αντὶ πτϑοξενᾷ (ἢ) ἀπέρφντον ἡ αἰώνιον 
πλούτον αὶ ζὰ ἀγαϑα αὶ μιυνδεμίδο μεταξζολίω ϑυχόμϑρμα. αὐδοὶ ιδμ γὸ (ὦ αἰμδοτω- 
λοὶ πλουτῦντες αὶ δ; φρραινόνϑμοι οὖν τῶβε τῳ) βίῳ ᾧ ἐν ϑήημεοία χὐδέρηθμδνοι ὁ δυ.- 
ναχείᾳ, τέλος λογίζονται ἐὴ ἫῬ αἰγαϑώνζᾳ πϑλωτα᾽ ὁ 5) παδοφήτης ἐχ ὅτως, δλλα 

80 Μαλλει ̓ παΐσης (ιωὡπελείας εἰ δὸν πέρας ἡ Ὁ λή τὸ Θεού πλατεῖα, 501 στφροδρα, 

ὁ δ φυϑύει Εἰς (δ αἰώνα, καὶ τίω αὐτίδοσιν ἔχει ἿΜ αἰωνιξοντῶν αγαϑών, ἢ 
97 Ως ἐγάπησα τὸν νόμον σῃ, Κύρλε: δλίωυ τίω ἡμέρριν μϑιέτη μοδέ. 
Ου πεῖς ὁ τὸν ϑεῖον νόμον πλιηρών, αἰγαττῶν τῶτον πληρϑι, δλλ (Ὁ μϑὲ δέοι ὶ φά- 

ἔῳ τὺς Φιμφοίας, (ὦ 5 δόξαν τίω οὔδο, αὐ, ϑο πων ϑηρώνϑνοι᾿ (Ὁ 5 γνήσιοι "ὃ Ἔζρε. 

45 τὴς ἐρᾳςαὶ, τῇ αἰ ᾳ ἀγαϑὰ αἰ 9 ισει σληρϑιῶ ἐπείχϑνται τὸ γεία τοοταίγμασα, 

"ολσέγωοϑν δξιυ, ἀδελφοὶ τοῖς λεχϑρδροις. ὑλζω τίω ἡμέραν μδαστάν πσο)εαΐοσει ἡ- 
μᾶν τὸν ϑοῖον νόμον ἡ ζμς οντολοὶς τῷ Θεοῦ " ὦ ὑμεῖς δύο ὥρας τρς Οὐκ ἀἰκροωκῖθω 

δείας ὀϑαγνώσεως, δὲ ἧς ὁ βίος ἡμδν' κατορθοῦται. Εἰσὶ γῈ τινες, δὲ δύεζων αἰασὶδὸς 

κωφῆς κλείουσι ζῷ ὠτα αὐτῶν, καὶ ἰσποχωρϑυσι, μὴ αἰκούσοι ϑέλοντες )είων λόγων χαὶ 
10 διδασκαλίας ψυχωφελοιζ᾽ Ὁ ὃ δεινότερον, ὅτι ᾧ κληφακχοί τίνες τῶτο ποιούσι καὶ ἀἰδελ-: 

φοὶ  συλλειτερχϑὶ ἡ δέ. ὁ Εἰ μὴ εἶδα τὸ ϑἰποσύλου Εἴγουδν ἐὐτολίω τίω λέϊθ-- 
σαν, ἔλεγξον, Ἐχιπίμησον, ποδαικούλεσον, ϑύοαν ἔχὶ φοματος ἐπεϑήχα νϑμ ἀρ, χαὶ 

"ἃ βωρὴ τύτων αὐ σστνεγχεῖν βαςάσαι. πλίω ὀύδρες σοφοὶ ᾧ (ωετοί Εἰσι, καὶ ἐ- 

Οἰεγίοἤιιοσι. ας Ρρρρκνυ αυζᾶν: 

͵ 



ξασις ἢ. 

ΤκΘ! γε ". 

ὙΜΩ͂Ν. 4. 

Ἰοοο ΧΡΎΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 

αὐζϑν" δυυύανται δορϑώσαι. »ἐγραπῆαι “ Σοφοὶ ἑαυτῶν ἐχιτγνώμονες. 

98 Ὑτῦρ οὖ ζϑρύς μὰ ἐσόφισείς με τίω ντολζω σου, ὅτι Εἰς τὸν αὐρίνα ἐμή 
ἴ21. Θερκιὅς τὸν γεῖοιν αἰγαπ'ἂν ὁ πσδλφητης ὁμολογήσεις νόμον, τῇ )ᾳία, χαίολτι 
ὃ σοῦ αατίϑησι. κρδοσὶ σοῦ Ὁ», φησι, σοφίω ᾧ γναῖσιν δείζαίμϑμος, τὸν σὸν ἐφερζᾳ, 

γόμωον. σλιεἰονώ γδγὸ μοι τῶν ξηθρών Εἴδησιν ἔδωχας. δ͵9 (Ὁ μδὺ λνελῷν μῳ αρουδαξε..ς 
σιν, ἐγὼ ὃ σϑ᾽εἰλ αἰμειύαοϑεῳ τουὶ αδικϑιιυζῷς ὀϑέχομφι. ὃ ὙΟΥ᾽ αἰώνιον τὴς ϑρυτῆς 

φόντάζομαι κέρδος. ἡ ὁ χορὸς τῶν Σ-ποφόλων ζωυτα βοᾷ, ὡϑροὶ Ν᾽) αὑτῶν ὦ γ,φαμ.- 
ματεῖς ἡ (Ὁ φαρισαῖοι. ἀδθὶ δὰ ΩΝ Χρλφοῦ τῷ Θεοῦ σοφιοϑέντες τὸν β αγίφλικὸν 
λόχϑν ὠκήρυξον, ἡ Εἰς τὸν αἰοὖνα ἡ αὐτῶν διδωσκαλία κεχρ αἰ τηκε᾽ τῶν γδὶ γραμι- 
ματέων χαὶ Φαρισαίων πρϑέσκαιρος ζω. φο Ὑαῖ πόμζι τὺς διδασχογζζ τὸ 

με ζμωῦχᾳ "ὅτι ζςῷ εδοτύρια σου, μϑηέτη μϑ ὅὰμ. 

1.0 Ὑαῇ ωρισθυτίρρις (μωΐκᾳ, οτί ᾷς εἰγηολαῖς σου δξεξήτησα. 

Βασιλέων ἰδλον, τὸ διδούσκειν᾿ τὸ ἢ δικασκεοῦο, τῶν γχορϑμων. ἐζασίλθυσιν ὁ Σα-- 

οὐλ, ρεσφύτερος 3 Ἂ Ὁ τῳ γοόνῳ ̓ λ᾽ ὅμως ὅτε ἀξουσία, τὴς βασιλείας, ὄτε ῦ 

ἡλικίας ὁ χρόνος συ ρϑνῆν αὖτὸν πελεσκεύασεν ᾿δλλα ( ϑυεργέτίω ὀμελῷ ἐπεθύμᾳ. ες 
65 μέγας Δα(ὶδ' τοῖς ὑσσηχώος ἔπι ((ἰωτεταγμένος ἢ νόϑιν ἄγων τίω ἡλικίδμ, τίω 
φιλοσοφίαν ἠγάπησε, ὶ ὅτε ἀρξαι χειρών αἰ'δίκων ἑμὐέογετο, στὸ (ὧν αἰδικοιουζῳ αἰμώ.. 
νάεϑα!. τῆς αὐτὰς δζέυ οὐ νοίας ἔχεται ὁ πσοϑφήτης. (ὦ) ΡΝ Ἰομοδὶδώσκαλοι χαὶ (ὦ 

αμμωτῇς θέλοντες χαλέοϑτῳ αἰ πο δ δ, ϑοθπων Ρα((ὶ, ἐδίδοισχον δὴ μὴ ϑῳμις ̓ 

ᾧ ὃ Ὡπύφολϑι τίου ἀληϑὴ »νγωἷσιν εδοτυουμϑμίω “ἰανὸ τῷ νόμιν κ᾿) Μ αοΟΦνΜ 10 

(ωιέντες ὠκύρνῆνν. ἀδοὶ δῶ (Ὁ ϑιδώσκαλοι"δ)ΜΊνδαιων αρεσξυύτερϑι ὁνομαίζονται, 
“ἰδ ὧ ὧν χοϑνῳ τὴ ἀὐδοις το ΟΡ ὐποςύλων᾽ (Σ 5. ὑ)ποςολοι (μωνχαν τὸν το νό- 

μὸν Χὴ) ὧν πρλφηζᾳ, πνϑυκατιχῶς (ωῦτα νοοῦντες. τῦτν ἐνεχόν αὶ αὐ ἐντολαὶ Ἐ Θεού 

ΔῈ αὖ τῶ ὧντι ὡξεζιητυνϑησαιν, 1ΟΣ Ἐκ πυίσης ὀδού πονηραῖς ὁκώλνυσα. 
(ἦν πόδας μιν, ὅπως ἀν φυλάξω (ἦν λόγϑες σου. Ουτεγ» κτ' ζωυτὸν δυνα.- 25 
τὸν δύο ὀδυύειν ὁδους, ἀκολασίας καὶ σωφρϑσύνης, διχαηοσύγης καὶ ἀδικίας διλα δεῖ ζεὶ 

εὐγαντίας φυγεῖν, καὶ τέων θύϑεῖαν ὀδυῦσοι. ὅτω "ὃ οἷον τε “ϑμέαϑει “ὝῬϑείων φύλακας 
Ἄθων, ὁ πύσας τοίου ζώ ὐτολαᾶς Φυλφων, αὐτὸς λέγ, ὧκ παάσᾳς ὁδού πονηρϑὶς 

ὀχώλυσα οἷν πόδας. τε γὸ ὁ αἰδικιντής τῇτο διεύαται λέγειν, ὅτε ὁ λοίδορφς, ἅτε ὁ 
πλφογέκτης, ὅϊτε ὁ Φθύνον ἔχων ἡ μισαδελφίορ, Ἀ ὁ κακὸν αὐτὶ χαχού δἰποδιδοιέ. 40 

1Ον Απὸ μκριμώτων σα Οἕκ δξέκλινα, δτι σὺ οὐγομοϑατησείς με. 
Διδϑασκει ἡμάς ὁ λόγϑς μὴ ὠκτρέπεοϑα! ποτε ὐπὸ ἦΜ νολωγ ᾧ δ χριμάτων 

τῷ Θεοῦ. σὲ γ)δ} τύτων ἔχιςαιμδμος νομοϑετίων, μ᾿ πασες αὑτὰ αἰ αϑέσιωςνασα- 

ζόμάυ. δ αὶ ἐπήγαδν᾽ὀ Ωεγλυκέα τῳ λάρυγίϊ μιν τὰ λόγια! σὰ; ὑπὺῇ μέλι 
τῶ φύματί (μι. Γλυχὺ δὴ ζὴ μέλι ἕως τῷ Φευρυγίος, ἐπεὶ εἰς κοιλίδω ̓  Εἰς ἀ- 33 

φιδρωδνα γωρᾷ ̓ πὶ ὃ λόγια τῷ Θεοδγλυχαίνέσι καρδιὰν ᾧ ψυχζω, χαὶ γ)δ Ρὶ ὧν ἑτέρῳ 
“ψαλμῶ λέτιι" Ἐπιϑυ μεντεὶ αἰπὺ χρυσίον λίγον τίμεωον πολειύ" ἡ γλυκύτερα αἰ πὸ 

μέλι ἡ κηθάογ. ὁὶ γὸ ὕτως ἡδέώει μὰ τίω το φόματος ἀγαϑησυ κἡὶ γλυκύτης τῷ μέλι- 
τος, ὡς θυφφαίνει μι τίω ψυχίων Ἣ σῶν λογίων μϑιέτη. 4 2)» λοόῤρυίία τέλεικαν, Ὁ 
ὡς ὄργανον ὄγται φωνῆς “1 4, Φωνὴς ὃ ἡ μελέτη᾽ τύτοις ὶ ἡ ψυχν χα γϑη ϑμη τίω ἐ»- 40 
τεῦϑεν ὠφέλειθν καρπούται. 103 Αποῦν οὐγολών σν (ωΐκαᾳ ᾿ δὲ τοὺν 

ἐμίσνσο, πᾶσαν ὁδὸν ἀδικίας. Σ ιυεὶς γ)Ὲ Ὁ ἄισιν -εὐρέσκη, ἀπεςραίφέιν ὠπόμτα 

γῆς χαχίας τὰ Εἴδὴη. σᾶς ἢ ὁ ̓χαρακ ΤῊρ τῆς οννοίας τοῦ προλκεμθμου ψαλμου τω 



Εἰς (ὃ ρι. Ψώμ, 1021 ςασις ᾧ, 

ἫΜνολωῖν φυλακύν τε καὶ τήρησιν ἡμῶν ἐμιφαύνει,ἡὶ ϑἰγομικη! τίς ἐφὶν ἡ Φοοίσις αὶ σκιώδης, 
λ΄ Δ)αγίελικη αὶ τὴς χαίολτος ἡμ δὰ! Μ᾽ χριςιδμών πσοοφυλᾳκτήρμον, αὶ τῷ βίου ἡ.- 
εϑέν ασογοαμμὸς ἡ ἀσφάλεια. (ἰωεχὼς Ὁ Ρ ασδϑ τίθεται νόμον, ἐγτοϊλοὶς, διχφηω-. 

ο΄ μᾷτο, κρίματά τε ἡὶ μδοτύρια, αἷθὶ ὧν ἐν τῇ κατ᾽ Ὡρχας δξηγήσει τῷ ψαλμᾷ Εἰρη.) 
4 τς ἢ τϑτων δήλωσις᾽ γιωυὶ Ὁ ἐχὶ ὦ χυδϑκείωϑμον ἰωνϑμ. πὸ ΥΜ' ἐννολων συ (ω»- 

κα ὡς ἵα ΕἸπωμδν, ὡἰσπὸ “Μ᾽ ἐγτολών σν παδλσεοομδρν χαὶ ἐνοήσοι ϑυ" χαὶ 

οἰ ϑ τῦτο ἐμισήσωμϑυ πᾶσων ὁδὸν αἰδικίας. αὐταὶ ὙΣ αἱ ἐντολαὶ ψ ἀτάοσονται, φ 
φονϑύσεις, ναὶ μοιχεύσεις, ὦ πορνθύσεις, ὲ κλέψεις, οὐκ ἀδικήσεις, αὶ ψεύσῃ, ἐυ λοιδορή-- 
σεις, Οὐκ ἔχθυμήσεις ῷ δλλότοια, ὅτε (ὃ αἰ χοὴν τῷ πλοσίον σῳ, ὅτε τὸν παῖδα, 'το 

10 χίω παιδίσκην, ἴτε πὸ κτίωος τῷ. Οὐκ ὠκοκιᾷς τω ἀδελφῷ σου ζχον Φἰογυρίν δῴτ αγκ. 
“) Τόχϑν χρυσίου ὦ Ὦχον βρωμάτων. αἱ ἐγ»»λαὶ τῷ Θεού, ὡς καϑ' ἐκας᾿ ἕω ἐνγωτιζοῦθα 
δύ τὴς αἰαγνώσιως τῆς τε τῷ ἁγίου θ᾽ αἡελίου χᾳὶ Μ᾽ Σἰποφολικὴν μαιϑημάτων, αὑ.- 
ταὶ γὺ ἡμᾶς ὁδηγϑύσι πγο3ς τὸ μισῆσαι πῶσοιν ὁδὸν ἀδικίας. πόμτα Ὁ τὰ αἰμδοπή-. 

᾿ς ματαὺὶ ζῷ τῆς κακίας Εἴδη, ἀδικία τοδϑσαηϑρόσεται, δὲ ὦ ἔρχεται ἡ ὀργή τῷ (Θεοῦ ἐν 
ι5 πιἂν ὑους ν}} αὐ, ϑοόίτων, μάλλον ἢ ἔχ! ὧν ψοις τῆς ἀπειθείας ὧν φΦυλσηϑείητε, 

ἀδελφοὶ, φηρληϑείητε Εἰς ὃ ϑέλημα τῷ Θεοῦ, καὶ αὐτός μὲν δωρήσεται πλουσια αὶ 

ἐλέὶ ὥν' οἰκτιρμοὺς ἀστῷ, ὅτι σωτὴρ ἡμδυ! αὐωρχει. 

104 Λύχνος τοῖς ποσί μιὰ ὀνόμος σῷ, ὦ φώς ταῖς τοίζοις μῶ. Ἐν σχϑτει βα- 

δίξω, δλλ᾽ οἱονεί τινι λύχνῳ, ῷ σῷ φωτιζόμψδνος νόμῳ. Εἰδέναι μϑῥτοι χοὴ, ὡς ἣν 
20 γόμος λύχνος ὠνόμαςαι" ο ὃ σωτὴρ ὦ Κύριος ὑμδίι, διχαιοσιωύης ἥλιος, ὁ ἐξ οἡ, οἷα δὴ ΜΗαχ..β 

λύχνος, μόλις ἐν κατηυγασεν ἔθνος 63 πᾶσαν τίω οἰκυνϑύζω ἐφώτισεν. ὅτω χαὶ ᾧῷ 

,ὐπιαΐντα θεασεσιον ωδργίω λύχνον “δ σηρῤρθυσεν ὁ δεασύτης Χολφὸς, ἔτι γυκζος ὅσης "ἔχιφα.-- ἵ.“λ5 

γέγτος Ιυδοίοις. Ὁ 4. 5 ὃ φωῖς Ὁ ἀληϑινον, ὃ φωτίζει πϑύτα ὁῤ,ϑοσπον ἐρχόμϑμον εἰς Ἰωκα. 
(Ὁ κόσμον, αἰέτειλερὺ ἐδν ἱερφις δἰποφόλυς φαοῖς πσρϑσοχϑρέυσεν, ὡς ὀκείνου ὦ φωτὸς ματϑ εν}. 

25 μετειληφόζας τῷ πόρίᾳς δ, ϑούπους φωτίσαντος. ᾧ ἐπειδήπερ κτ' τίου τῷ Κυρφί- κω. 9. 
τὶ φωνζω, Πάς ὁ κόσμος εἶν ᾧ πονηρῷ κεῖται, ἢ οὖ συγχύσει αὶ τ αμδοτίαις ὅθ, ὡμα! 
ὅ41 σχότος( ἔφη γὸ ὁ αὑτὸς Δαζὶδι, ὡς γέγφατῆ]αι εἰντοῖς βασιλείοις" νὺξ ἐωὦ αἰδὲ ἐμὲ 
4 δείλαιον, ᾧ ἠγνόοιω ) λύχνου δεο ἴθα,, δίδοται ἡ μὲν ὁ νόμος Εἰς βοήλειλν, χαὶ ΔΑ 
φώς οὗν ταὶς πορείαις ἡμϑ. γόχρωαῆαι »ὸ, Διότι φαῖς (ὶ «σοϑςαϊγματάσυ ἐχὶ τῆς σιν, 80 γῆς. ἔχει ὃ ἡ ἕτερον ὁ λόγϑς. λύχρος δὴν ἡ παλφια' αἰ σϑηκηὴ δυδεισοί ποτε τοῖς 
Ἰσρανηλίταις. ἕν "ὸ ἔογος μόνον ἐφωτίζεν. ὅτε ὃ ἄλϑεν ὁ ἥλιος τῆς διχφῃοσιιύης Χρλ- 
σὺς Θεὸς ἡμῦν ὦ φώς ὃ ἀληϑινὼ,δ φωτίζει πόρτα ὀῤ,ϑ,οφ πον ἐρηθυδνον Εἰςτ' κόσ- 

, 13», ι .ὖᾷ[ Ν 1 “" “ ᾿ . Σ᾿ “2 Ὰ τ 
μόν, αὑτὸς ἐφώτισε (ὶ πέρχται, ὁ Εἶπε τοῖς μαϑηταὶς αὐτο" ὑμεῖς ἐφε Ὁ φώς ὃ κιρ- 

μα, ἐξ καὶ φωτος ἡμεῖς πόρτες ἐλοόξομϑμ. 
395 τὸς Ὠμουσα, ἡ ἔσησα τῷ φυλάξα,ϑαι ᾳ κρίματα τῆς διχαηοσιωύης σῳ. ς 

. Ἐπειδὺ ὅρκῳ βεξαιούτω “Ῥ) πδαγμματων τὸ πλεῖςα, Ὁ φεῤῥδὴ καὶ αἰμεταθετον, ὃ ἐ- 
χέκηηγο ὁ ασοοφέήτης ποῦς ζω εὐτολοὶς τῷ Θεοῦ͵ ὄρχϑν ὀκαίλεσε. (ωώνϑας γὸ τϑτὸ 

τὴ ἡεία »φαφῃ,ως Φ, Ωμοσε Κύρμος ὁ Θεὸς ᾧ Αὐρριαί μ᾽ ὠνΏμοσε Κύρμος ᾧ Δαξὶδ ὑπ Ἂ 

ὠλήϑειδμν, κὶ εὶ μυὴ ἀἰϑωτήσνι αὐ τίω, . οὶ ὃ βέξαμον τὴς θείας ἐπαγίελίας᾽ ἐπεὶ ὁ ὅρκθς 
49 τὐ δα πάσης τῆς ϑείας γραφῆς αὐπτείδεται, ὶ πσδα (αὶ τὴς παλφιάς" Ου λήψῃ τὸ ὃς Ἐξοδακ,ζ, 

γομα Κνοίου τῷ Θεοῦ συ Ἡπτὶ ματαίῳ" αὶ, Οὐκ ὀμεῖαϑε Ὁ δνομαὶ με ἐπ᾽ ἀδίκῳ ̓  καὶ, λώτρονϑ, 5, 
Ορχῳ ςἐκ ἔϑισεις Ο σὺ μα συ, δυλαδὰ Ἐχὶ τοῖς κοσμμιχϑῖς “δάγμασιν. ἔφη ». ὁ Σαρα). 

Ἐκκλησια φής, ΕκΊησοίμιων χουσίογ, δὐργύφον, ἱματισμόν ̓ ἐποίησαί ΜΙ κήποις, ἀμιπε- Ἐκκλησιβ δ, 

ΠΕ Βεγίοϊ,ἴοῃλ, 1. ΡΡρ3 λύδιας, 



ςαΐσις (. 
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Ὑδξοιβ. 

Ἐβ.,γ. δ, 

Φνλαις, 

ΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 

λαΐνας, ὑδρανγωγϑεᾷ᾽ αὶ ἰδοὺ ζὰ πλύτα ματαιότης ᾧ πσδραίρεσις ὃ πγούμιατος. ὁ Ἐχὶ 
πϑύτων Ὁ ὄνομα τῷ Θεοῦ ξχὶ γὙλώοσης φέρων, ᾿δ)εὴ ματαιότητι λαμίόλῥει ὅρκον χαὶ 

ἐπ’ ἀδίκῳ. ἢ αὖϑις ὁ Κύφιος " Ἐγὼ ὃ λέγω ὑμῦν,μοὶ ὁμόσε ὅλως. καὶ ὁ τοὶ μαϑητὴς 
1αἰκωζος᾽ Π 9 πετων, ἀδελφοὶ, μη" ὀμψύετε. ὦασερ δίῶυ ὅθην ἐντολὴ, μὴ φονθύσης, 
υὴ αἰδικήσνς, ὅτω καὶ ὃ μη ὁμόσης. ; 

1οὅ Ἐταπενωϑέω ἕως σφόδρα, Κύολε᾿ ζϑσον με καὶ Ὁ λόγεόν σου. 
Ουχ ἁπλώς ἔφη τεταπενώεϑαι, δλλαὶ σφόδρα ζαπενωϑίεϑαι, ἃ ζωῦτα βασι-. 

λϑὺς ὧν αὶ παδοφήτης, κ τίου στὸ τῆς Ὅρεέτης πὐρησίον ἐχων,ὺ “πλούτῳ κορϑί κα) Ἔ 

πολεμίων ρα Ψ. αἰλλ᾽ ὅτε τῇ σοφίᾳ, ὅτε τῇ ὀυδρεία, ἅτε τῇ διχαιοσεούῃ θαι βῥὺσοιι 

ἐϑέοατο πώποτ᾿ τῆς )είας ζωῶτα χαίρλτες ὑπο λαμολμε δῶρμ. καὶ ζωίω ὃ αἱ δ το 
ὁ δυύγω διυναίνϑμον, Οὐκ αἰορίςως αἴτῷ, ἀλλα τοῦ λογοκδοῦ, τίου ἔϊνομον, Ὁ τω ϑείῳ 
νόμῳ λαμναριωνομϑμίω.ὰ ὍΝ, πόύτως βιούντις Εἰς αὐδοτίαν κατολιοϑαίνομδυ (χα- 

ϑιιρθὸς γδ διστὸ βύπου πϑμτελος οὐσλὶς ἐἰγαντίον Κυοίν, δ᾽ αὐ μία ἡμέρᾳ καὶ ζωὴ αὺ- 

“Ὁ) αασαζωᾶθα φεγαγμμὸν, δοίκρυα, ἐγχροτειαν, τῦξιν σώματος. τη »ὺ» ὅθ1ζᾳ- 

πεήωσις ἕως σφόδρα. ὅτε ὃ λέγ ὁ παδοφήτης, ζυσὲν με, αὶ αἰϑὸ ζωύτης τὴς ζωῆς τς 
τὐϑακα λῴ τῆς ἐν βρώμασι  πόμιασιν, δλλαὶ τὴς λογικῆς τὴς πορακίικης δ ὠναρέ- 
τὸ, ἡ κϑείας ἐντολοὶς φυλαήει. 

107 Τὰ ἐκϑύσια τῷ φὐ μιατὸς μὴ θ᾿ϑόκησον͵ Κύριε χαὶ ζρὶ κρίματα σν δίδειξόν με. 
Των τὴς Φιρετὴς χατοροωμιατων ζοὶ μζ πλάᾷφα (ὦ) ϑεῖοι νόμοι δζᾳχορθύσσιν, ἔνια δὲ 

αν γνώμη απρλτίϑησιν. ὅτω ἡ ΝΜ ϑυσιοΐγ τὸ (ὦ νομικα, τὰ ὃ γνωμικαὶ. τὰ ὥὺ 20 
«ἰδὲ αἰμδοτίας ἢ πλυμμελείας αὶ ποῖ αἰ γνοίας, ὡς ὁ νόμος πρφησφέρεν ὠκέλϑυε, χαὶ 
ζωῶτα οἷον Ἧι χρέος ἀπεδίδοντο τῷ Θεῷ τα τῇ φιλοτιμίᾳ τῆς γνρώμος ασο)σφερό- 
εϑνα, δῶρρι ταϑσηγϑρέυσιν. ὅτω  νιῶ, τέω μδιὴ σωφ ρφσιωζωυ νὰ πίω δικφιοσουξιω 

(ὦ ϑϑαελικοὶ δχζργϑρθυσσι λόγϑι ̓ πϑλϑυία ὅγ,ὲ μῶ' νόμον ἐγκρατεια, ἢ ἀκϊημοσιώη, 

αὶ μονήρης (ϑίος, τὸ ἡὶ ἐν ἐρήμοις ὄζουγωγὴ, τῆς γνώμης ἔργα, (βν' νόμους αἰπύ πηδώντο. 15 
πὸ ζιαῦτα τοίνωυ ὁ πσοοφήτης ὀκούσια πσϑϑσνηϑρθυσιν. ὦ Ν. δ αἰ αυύκείται γόμον ὡ- 
νάγκρ,δλλα φιλοϑέν γνώμωις αἰ’ ἤχει καρπὸς, Εἰκότας ἐκϑσια κατ 9 σηγόρόυται. 
πυλλαλῶς τε ἐμπτίτῆοντες Εἰς ἰδεςαάσεις χαὶ ϑλίψεις, ταοσύ θα τω Θεῷ, ὡς ὃ, Απο- 
δώσω σοιζας θύχας μιν, ὡς διέφειλε τα χείλη μα, ὃ ἐλσίλησε ὃ σόμια μὰ οὐ ἡ ϑλί- 
κιμυ. ζῶτα ΘᾺ ἡμᾶς πάντως ἀκπληρριώ. ἐχέ ἢ ἐτέσοιν δγνοιδω ὁ λῤγϑς. ἐ- 0 

κσια δΐζυ Ε σιν, ὅστι καθ᾽ αἰ χύρῥοολζὸ δ)" οἰντολών τῷ Θεοῦ ἰσν. εὐτολὴ τῷ Θεοῦ 

Φ91, μιᾷ γωναικὶ ζβύγνυοϑαι. Τίμιος ὁ γαίμως, ἢ ἡ χϑῖτη ἀμίαντος ᾿ πόρνας “ἃ 

μοιχοις κρινᾷο Θεός. Εἰ δὲ τις χϑεϑονίαν ϑέλει ἀσκῆσαι, το ἐκϑύσιον τῳ ὅθν. ὠ- 
σοιύτως ὄχιτφεπο ῖθα ἔχφν “1 9. ξφας ὶ σκεπάσματα καὶ δύ ματα ἐαὶ ὃ αἰκἼημιον 
σιωύζι ποδϑαιρω θα αἰσκῦσαι, ἐοόσιον ἡμδν" ὅτ᾿ αὶ ἐαὶ (ὃ) μονήρη, ᾧὶ μοναχικοι βίον ἐ- 35 
πιποϑαίμϑυ αἰσκῆσαι, ἐκϑσιον ἡμδ θην. εἰν τύτοις διζω βϑύχεται ὁ πυδοφήτεχατθ.- 
οδωθζευαι τοῖς ϑέλϑσι ποιᾷν αὑτά. 108 Η ψύχη μϑ' ἐν ταῖς χερσί συ δκε- 

πϑρυτὸς᾽ χαὶ τῷ νόμν σου Οὐκ ἐπελαϑόμέω. Ὑπὸ τῆς σὴς Ὑ5 αγδονοίας φρα- 

ὀϑύνδρος, τίω ληήϑέωυ Μ᾽ σῶν ἐξωφασα νόμων. πῶς )Ὰ» ὁ ὀμαϑεὶς ἑαυτὸν το Θεῷ, 

τίωΣ ψυχζω τυ οὐδα τίθεται Εἰς ας χεῖρας ἀντι, καϑῶς καὶ ἐν ἑτέρῳ ψαλμὼ λέ- 49 
»ἡ᾽ Οτι σὺ Εἰ ὁ αἰ πραασιςής μον, Κύριε, Εἰς χεισοίς σου  αϑήσο μαι Ὁ χγεδμαὶ 
μυ. Εἰ μερίζοι ἕις ἑαυτὸν ασϑϑς ἡδοναῖς ᾧ πάη» σωματικαὶ, ἐδαριῶο τίου ἀνγίω 
εὐτι τί, ϑησιν εἰν ταῖς γερσὶ τῷ Θεού, ἐδὼ δ᾽ ολ ῷ χαιρῷ τὴς γείας λειτυργίας δ᾿ βι- 

᾿ οὐχας 

Ἄι δύ, 



Εἰς (ὃ με. ψ γα, ΄109} 

ὡτχαὶ ροοντίδως ἀπαγω θα, καὶ ἡ δολὴ ἡ μδῇ) ον αὐνταῖρ τῇ ὥρα ὀχείνη ἥμηται, καὶ 
χατωλίχωμϑν τίου ἀὐνεσιν τῷ Θεού, οὐκ αὐαντε)είκαμϑι ἐν πες γερσὶν ἐν ας ψυχὰς 
ἡ ἑαὺ (ἐν ἑωϑινοις ὕμροις ἐκλείπω νϑν καϑεύδοντες ᾧ ἔχὶ κλίνης ὀἀναπανόμϑμοι, 

ὲ χα ᾷς ἑασεράνας αἰνέσεις τῇ κραιπαλή ἡ τῇ μάϑη παυρϑσκε[ θα Ὁ οἷογεὶ “ϑϑανν. 

9 »νυκβα,ν κυρ κτεθοίκαμϑν τοῖς ἡυχας ἡκίϑη ὧν ταὺς “ρσὶ τῷ Θεού. ἐαὴ ὧν ᾧ καιρῷ ̓  

δείας ὀμαγγώσνως, ᾧ μάλιςα οὖ ταῖς τῆς ἀγίας κυϑλαχῆς ἡμέ δαις,ἀἰφιαίμϑυ τί ἐκ- 
χλιησίλυ,ὼ ἐμιτὐδιαίγω μδυ συμξολφκοποιώῶτες καὶ ἐμιπορϑυόμϑροι, ἡ ἐν ταῖς ὁδυῖς αὶ ΠΛ ΔΑ 
τοίαις αἰ ατειξωμθν, σία ὁματαϑείκα μϑμ τοὺς ψυχαὶς ἡμίδν ἐν τοῖς χερσὶ τῷ Θεού. ἐ- 

διὺ παξαςαίμϑροι ἐν τὴ λείᾳ, λειτυργία, αἰφιωῖνϑμ αὶ τέων ασϑοσϑυχέω ᾧ τίωω γγεσιν, ἢ 
10 ποὺς αἰλλήλοις ὀμιλώνϑμ οὐδὲ κοομικδδν πραγμάτων φροντίδων, αὶ οὐδατιϑεί: 

καιρὸν ταὶς ψυχαὶς ἡμῶν ἐν τάς χερσὶ τῷ Θεού, 
109 Ἐϑυντο αἰ μδοτωλοὶ παγίδων μοι᾿ ὁ ὧκ ΔΜ ἐντολῶν σου οὔκ ἐπλανήϑίω. 
Πολλας κὶ πλντοδεωυπαὶς χαὶ δ, ϑο ποι ὶ δαίμονες ζχιξουλαὶς τυρθύσσί μοι ἐγὼ ἢ 

ἰπλόνὴ ἢν σῶν ἐντολῶν πορείαν πσϑδϑειλόμωυυ ὀδειν. (ἢ 5 ᾧ δαίμονες  λογισι. 
Ὁ: μοὶ πυλλαλὼς παγιδόύασι (ἄν' Ὁ Θεὸν ζώνζμ, Εἶτα ἡ πονηφοὶ ὀψιδοσποι" αὐλλ᾽ αὖ- 

τοὶ ἐϊκαυχῶνται μή “υἰπτοτελιαγηνϑέεαι ἰπὸ “δ ἐντολῶν τῷ Θεοδ, αὐτὸν γὸ (ὃ Δια(ὶλ 
παγιδούων ὁ Σιν λ ἡ ζητῶν αὐτὸν ἀὐελῷ, ἐκ ΟΜ οντολῶν τῷ Θεοῦ σέκ ἀπόύρισε. χα. 

τοιγὰ θύρων ὁ Δαζὶδ () Σωὰδλ αὶ ἀπαζὲ δὲς, τον. ἀπέδωχεν αὐτο χακὸν ὀρ τὶ κακό. 
ὦ πάλαι τω Ἰωσνῷ ἔθετο παγίδω καὶ Αἰγυτῆος, δλλ᾽ αὑτὸς Οὐχ ἐπλανήθη, φυλαξας ὃ 

29 ἑαὐὴν σωφρουμυΐων. τὗτοκὶ καὶ Σ,ὡσαύνα πέπονθε τὐρᾳ Ψ ωρεσουτέρων. 

11:ο Ἐκληρφόμησα ζᾷ εδὸτύοια συ Εἰς ᾧ αἰωῖνα. "τί ἀγαλλίαμα τῆς καρδὲ-- 

κε μού Εἦσιν. Αγαλλιαΐνται (Ὁ) ὡγιοι αὶ (ὦ θὐσεξαίς ζώντες, αὶ χαίρυσιν ἐχὶ τῇ 

τηρήσει! Δ) οὐτολῶν τῷ Θεού, ἡὶ πατέρα (Ὁ) Θεὸν ἐχόντες αἰὐϊοὶ νὴ κριυδονόμοι δ δῇ. 
χύρλων ἐντν γεχϑατι, ᾧ ὡς πατρῴων κληρϑνομίδν ζαῦτα κατεχουοὶν ἀἰγαλλιώρϑροι. 

55 γλυκεῖα, γδ ἡ ΔΨ γϑνέων κλιυοϑνομία. τ] οἱ τῶ» δὴ ᾧ ὁ πσδοφήτης ἐπι χόνϑμος 
λέγ ὅτι κλῆρον αἰωνιόν τε ἡ ἀσύλον ταὶ μδοτύρια σα ἘΠ) πιφεύων, δὶ τῇ μνήμων τύς 
τῶν ἀγαλλομαι ὼ δυφραίνομαι. ᾿ 

111 ἕνλνα τἱωὐ κωρσδὶδυ μια τῷ ποῆσαι ἴᾳ δικαιώματα σου Εἰς ἢ αἰώνα δὲ δύ. 
τάμε. Τρυτόβηέοικε τὸ τὴς ψυχὸς βαλέυτήρλον᾽ κα τέχει ἢ τίωι πρυταῖ- 

30 γζο ὁ γοῖξ, ἡγεμονεύειν λαλῶν ὁδῳ τοίνεω τοῖς ϑυσεΐετι σδϑοϑῆται λογεήμοις, αὐαΐ μη αλί 

πεῖν σλὶ τὸ αἴμεινον τοὶ ζυγά. 1» διϑρακένω ὁ ππτροφήτης Φησί" κ᾿) ἐχὶ πιτὶ ἃ ἔκλι- 

νο, ποτὲ ἢ σύχ᾿ δλλ Εἰς τὸραἰώγα, τῦτ᾽ ἔσι πάσας ζιὶ ἡμέρας τὸς ζωύς μὰ, ὧν αννα 
τοῖς γὃ ἀγαλλιαΐμαι δ οίσκων τίω αὐήδοσιν, ἃ ὀφθαλμὸς οὐρι Εἶδε,ὸ δός οὐκ ἤκουσε, 
αὶ πὲ κωρδίλν δ, ϑοϑπου Οὐν ὀρέθη. ἕαῦτα γδῦ ὅθην ὀῤτάμειψης" ἀἰγαϑοὶ γλεὺ 

43 τῶν ἀγαθοῖς ἔκιςαι. 

11. Πασανόμες ἐμείσησου᾽ (δὴ ὃ νόριον συ ἡγάπησω. 
Τύς  Ὡδανομεῖν οἰ αφοτϑερθβοῦς οἰστοσεισοίμϑμος λογισμοί, δὶ σὸν πσθοτυτί-. 

μίηχᾳ νόμον. τοιαυτο ΝῚ (α καυχέματο ἢ αἰ γίων. ὧν ὁτέρῳ ΝῚ φαλμῷ λέγει Ου 

τοι μεισονώσπάς σε, Κύφιε, ἐμίσησα, ὦ δλὶ τοῖς ἐνϑροῖς συ δξετηκόμέω γπέλειον μᾶσυς 

40 ἐμίσφιου ἀὐύζις, εἰς ἐλϑρους ἐγγμοντὸ μοι. ὡασερ ὁ ἀγαπὸν ζ φαΐς, ὦ σχϑγύς ἀἰπεηϑανο ῦ 

ὅτως ὁ τὸν νόμον ἢ (Θεοῦ ἀγαπῶν, τοιὶ τυ ὐδανόμας λογισμὸς ἢ πο άξεις μισεῖ, ἡ 
τούτον ᾿ιπυςροφὴ αἰ γάπησίς 581 ποὺς ὡς τὐνόμα ἐπαγίελίας. ὁ δέν ζῳῦτα ὅτως ἔ- 
χων, αἰαρξ᾽ 1.13 Βοηβός με αὶ ὀηιλίηητωρ μὰ εἶ συ εἰς τὸς λόγϑες συ ἐπήλπισα. 

υ 
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φξασις 6. 

ΨΆ κτνξ. Κ. 
ἙΝ κβ. 4, 

«ἴων. δ Φ 

Κολ 7. 4, 

ΓΝ, κ' 

Ἰοοά ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ, ΕΡΜ. 

οὺ δίχα,  αῷτο τὴς σὴς βοηθείας χϑυτωρθώστο᾽ λα τῆς σὴς Σστολθιύσας πὴ, ὃ 
τῇ σῇ ἐλπίδι τρεφύμϑνος. ἢ Οὐκ ἤλπισε Εἰς πλοῦτον, Οσεδ Εἰς τιμιῤυυ ᾧ δυξὸν 
κοσμμκζωὶ ᾧ Εἰς αὐ ϑεύπων βοήθειαν, δλλ᾿ Εἰς τνς λόγϑες συ. ὅν χα τις ΟΜ σοφών 
ἔλελν, δ, ϑοϑπων βοηϑειδν μιή μοὶ διῷς.» 

114 Ἐκχλύατε αὐτ' ἐμοῦ πονηρθυό ϑμοί καὶ ἀξερθυνήσω τοὶς οὐνγτολοὶς τῷ Θεοῦ μιν. 5 

Πάσαν πσφλσξολζω διαμμόνων ὶ λογισμιοὖν πονηρών ὠκκλίνειν ἔχιτώῆει, ὅπως ζις 
εὐτολοὶς τῷ Θεοῦ ἐν ἑαυτῳ φυλόῆη, ἔργω ἡ λόγῳ . τοῦτο γδ ὅ61 Ὁ, δξερθυνήσω. 
ζωώτα Ὁ, Φησι, ἡ τοῖς αὐτόποις ἐλελϑν λογισμοῖς τὸ τοῖς (α φαῦλᾳ συμουλόδυεν ξὰι- 

χειρϑύσι ν,ὅτί μη δεμίθμ μοι ιαύτίω εἰ ποοτίϑεοϑε συμξυλίω, ἐμοὶ γὰρ κ (ας ϑείας 
ονγολοὶς ασδραιρέταία ζωή, ἐχ ὑπλώς "ὶ ζαύταις ἀκολουϑήσω, διλαὶ «(δ πάσης αὖ-- τὸ 
(ἀκ ακριξείας ὀμερθυνήσω, ὦφε μι δὲν μετότων λαϑεῖν, δὰ πϑύτα πλυρώσοι, ὅσα Ὦ 

ὅλων ὁ Κύσμος ὡὐετείλᾳτο. 118 Αὐτιλᾳί(ού μα κ' Ὁ λόγεόν σῳ, χαὶ ζσόν μὲ 

ἡ μυἱ χαταιαμυύῃς με δἰπὸ τὴς ἀσολσδυχίας μυ. Τούην ζοίνμω ἔγοντω τὸν σχθ.- 
πὸν τῆς σὴς πρδϑιοίας ὐξίωσον, ἵγα, μὴ δχαμδοτων τῆς ἐλπίδος, αἰοέμδης ὀμαπληοϑῶ. 

Ὁ ὃ, λόγον ἐν ζιϑα, τίω ἰὐσύσεσιν λέγει, αὐτὶ τῷ, τίω ἐπαγίελϑεισοιν μοι αὐδ αὶ “ας 

οϑυ σωτηρίαν. ὡς δίζω τέλειος ἡ Φυλοίζας (ᾷς ἐντολας τὸ Θεοῦ πφοῦσδοκα μώω καὶ 

δυξὸν ὁ πσϑϑ φητης ἐν τῇ δέστερα πλουσία Χοιςυύ τῷ Θεοῦ ἡμδῇν ἔνθα ὁ ζηήσεαϑαι 

ἐλπιζει τέων αἰώνιοι ζωϊω μιῇ κάταὶ ἕω ϑέωναι μ(᾽ ἊΨ αἰμδοτωλών ἢ αἰπειϑησοίγ- 
τῶν, ὁ Ψ ἐντολαδν τῷ Θεοῦ ἑαυεδυ. πομακριωαντων. 

116. Βοηϑησῦν μοι, ἡ σωϑήσομᾳ᾽ ἢ μϑηοτήσω ἐν τοῖς διχα! ὦ μασι συ δχμπϑθμτὸς. 10 

Καὶ γῈ} τυχῶν τῆς σωτηρίας, “ἣΜ σὼν διχαιωμαιτων Οὔκ αἰμδιήσω᾽ λα ὀζεπθυ.-. 

τὸς τίου τ των μϑαῤτίωυ ποιήσομαι. μδιετίω 5 λέγει, ἐν πίω ἐν λόχϑις μόνον, διλαὶ χαὶ 
τίω ἐγ γρις ἡ "ὃ πϑῤτοτε γιονϑμὴ δὴν τῷ Θεοῦ δικαιωμάτων μδηέτη τίω βοήϑειϑω ἡ.- 

μὲν τίου ἀὐτι ἐχιασά 1), κα! δξ αὐτῆς τίκτε.) ἡ σωτηρία. 117 Ἐξυδίνωσας 
πϑρζω ὧἔν ὡὑοςατοιώζα ἀπὸ δικαιωμάτων σου" ἦι ἀδεκον Ὁ ἐνθύμωη μια αὐ. 14 

Ταὐτίω "ὶ αἰϑὶ σὰς ἐντολαῖς ἔξω τίω πσοϑϑυμίδιν, ἐπονοιδίφους αὶ κατατελοί- 
σοῖς γεέλνηιϑμοις (ὧν τύτων ρα αζως Εἰδὼς. κὶ ἐν ἑτέρῳ 5 ψαλμῷ λέγη αὐἰθὲ 
αἱ μδοτωλών᾽ Ἐξυδενωθήσον ) ὠσιὶ ὑδὼρ Δ πορθυόυϑμον. αὶ πάλη, Ὑ ὁ ὀγοιδὸς τοῖς θ0.-- 
ϑίωυουσι, ᾧ κὶ ἐξαδένωσις τοῖς χ'ἰ χιϑηφόροις. 118 Παραᾳ(αμονζᾳς ἐλργισεί-- 

μέω πόζα ὧν αἰ μϑοτωλοις τῆς γης᾿ ὅρα τῦτο ἡγάπησο, τὰ μδοτύρκα συ, 49 
Τὸ, οὐδαξαίνονζο, ὁ μδὺ Θεοδοτίων Εἰς σον Εἴρνκεν, Συύμμαχος, σχωράδμ" ὁ 

δὲ πσροφήτης διδήλωκεν, ὡς ἐἰζυϑανών ᾧ αὑτὸς, ῷ Θεῷ «ϑασπλησίως, τοι χρθῳ»- 
ζαζς, πᾶσαν ποοϑϑυμίαν Εἰς τίω ὠκπλύρωσιν Μ᾽ ϑχίων λογίων πσϑϑσήνεγκν, ὧτε 

δὲ τίω τῆς “ἰρδανοαίας ζημίαν Εἰδὼς. ἰωλώνης δέω ὁ ἰπύσολος Φη᾿ Οἱ ποιών τίω «’- 

νομίδ, ὸ τίω αἱ μδοτίαν ποιᾷ. ποῦ αὶ δϊώ τοῖς βὐσεξαίς ζεύσιν (Ὁ ἀἰ μϑοτωλοὶ οἰρία- 24 
πὶ τού νόμν γγωράζον. 119 Καϑήλωσον ὧν τῷ φόθε συ ζὠ σεέρχας μεθ᾿ πὸ 
Νὴ Δ κριυιατων σν ἐφοξήϑίω. Η ψυχ μού,φησι, τὸν σὸν ἰθίκει) Φόζον 

Ὡλ 4 ὃ σῶμα κατεξανίςα. ) ζωτης, ὁ ζῴῳ τῦτυ μέλη αρακαλώ. τόύτῳ χαϑη- 
λωϑίωαι ᾧ φέξῳ ὦφο αὐτὰ νεκρῷ τὴ αμδοτία “Δ μόμϑμα τῇ τὴς ψυχὰς αἰκολουϑεῖν πο- 
δηγίᾳ. τύτῳ ἔοικε Ὁ ς ποτολικὸν εκ ζνο ῥητὸν ᾿ ἸΝεκρώστυτε τὰ μέλη ὑμδζᾳ θχὶ τῆς 49 

γῆς, πορνείαν, ἰκαϑαρσίδω, παϑος, ἔχιϑυμίαν χακίω ἡ τίωυ στλεονεξίλυ, ἥτις δβὴν εἰ-- 

δωλολᾳτρεία, ὸ παλιν Χριλς"ᾧ ((ἰιωεφξαύρωμαι ᾿ ζώ δὲ, Οὐκ τι ἐγώ, ζῇ δὲν ἐμοὶ 

Χοιφύς. ὥασερ γὸ ὁ καιϑηλωμϑδύος οὐ λίϑῳ, ῃ δυωα χινφοϑα" ὕτως Οὐδὲ οἐν ᾧῷ φ- 

ψῳ 



Εἰς δ ρν". Ψάμμ. Ἰόὸς καίης ἢ. 
ἕῳ τῷ Θιοῦ χαϑηλωμδμος, τῷ φόξι τῦ Θεοῦ γωξίζεαϑαι. καὶ πάλιν ὁ αὑτὸς ὐπέ.- 
φολορύφη᾽ Ὑκωπιαάζωμε τὸ σώμα ὦ δουλθιγωγῶ, μήπως ἀϑλοις κηρύξας, αὐτὸς 
εὐδόκιμος ϑρωμαι. 110 Ἐποίησα, χρίμα αὶ διχαιοσωύζων᾽ μωὶ ἰραδῷς μ4 
τοῖς αἰδικοῦσέ μα. Τοῖς σοῖς, φησιν, αἰχϑλουθεῖν πσοϑελόμϑμος τόμοις, μὴ μω- 

5 ΘΙ τοῖς δυσμμενέσιν θαίλωτος. τίς ὃ. νεω ἔχε! ὑσαυτίων ψυχὴς χαϑωρότητοι, ὧφε 4 

ἀπ ἘΕρησίᾳ ζοιουγοὶς χρύσαοϑαι λόγϑιςντοηοις »ϑβ “οι ἡ ὁϑεῖος οἰ πόσολος ασδϑσύμοια εἴ-- 
ρῆχεν " Ἡ γὸ χαύχεσις ἡμδμ' αὐτὴ δ8], Ὁ οἷο τύφμον τῆς (ωειδήσεως ἡ μδ. μέγας ὁ κ 

(ὐταϑα ων πρξοσομιλῆσαι Θεῷ. δκὰ γὸ τῷ εἰπεῖν, ἐποίνσα κρίμα ὺ δικαίοσιί. Το 
νυ, παισῶν ὄμμ᾽ εὖ ᾧ δ ονγρλων τἰωὶ κατόρθωσιν ἐπεασαάσα"». ἔν9εν αὶ ἱκετεύει 

το μὴ οὐ αδϑὸϑίώωι ζοῖς αδικϑῦσι, πονηρφῖς ϑαίμοσι καὶ αἰλογίςοις ὁρμῆς χαὶ λογισμοῖς 
«ἰτάκις. 

121. Βκδέξαι (δ δούλιον σου Εἰς ἀγαϑόν. Ο 'Σύμμαχος, Αναίδυξα με 
ᾧῷ δούλόσυ Εἰς ἀγαϑον ὃ Ακύλφς ἡ ὁ Θεοδοτίων, Ἐπύησοι ᾿δὠτὶ τι, ἀληθόϑω, 

ψεύδομαι πίφευσον αἰπσοορμδύῳ τω δούλῳ συ αὐτὸς ἐγίνη τὴς νοῦ τῆς ἐμὸς αἰ πυο- 

ι4 ὁάσνως, ὅτι σου «σουδείσω πληραΐσαι ὥν νὐμιῦς. ὀψαδοξαί με,δέασοτα, φησι, ὸ πί- 

φευσον τού διύώλῳ συ, ᾧ ἐγζυντής μὸν διμοῦ Εἰς ὃ αἰγαδέν, ὅτ Φυλάῆω τὰ «ὐοϑςαγ- 

ματά συ, ἡ μὴ ἥρω μαι συκγφαντόμϑμος «ἰ ασὺ ἰπρηφόνων. πόμτες γλνβ ( μεὶ 
ζι ὠπτολας το Θεοῦ φυλάῆοντις, αἰαὐρηήφόνοι ὀγομκοίθονται, κτὶ ὃ ῥητὸν Ω λέψον᾽ Ύ- ΨΝμῖγπ.να, 

πὐρήφόϑροι πὐρηνόμοιω ἕως σφοδρά. Μη συκοφαντησοίτω σα, με “ἰχυρήφαμοι. 
λο Αλγηνον ἡ συχοφαντία, καὶ μέγαν ἔχη μμαϑον. ζωτῃ χϑ) ὁ ϑευυμοίσιος πὐβοσέ. 

γῆωκεν Ἰωσήφ, τὸ ἔτερ 9! μυρίοι. αὐ βαχελϑθεῖ ἢ καὶ οΚύρλος ὀχειϑαι μὴ Εἰσελϑεῖν 
Εἰς πειρασμόν. Οὐ είδν δέζυ αἰ πεικὸς σγ ἰὴ ὁ τατοϑφήτης πεποίηκε ζω τίω αἰτήσας τίω 

αἴτησιν. Δ αφέρόντως "ὃ ἡ Μ᾽ ἀλαζόνων ᾧὶ διωα ἣν συκοφανία χαλιπωτέραι. ἀἰ- 

δικία γὃ παρϑσλαζούσα, τίω διιναςείδν μείζονα τίω λωώξζίω ἐργάζεται. 

2545 12} Οἱ ὀφϑουλμοί Μπ δξέλιπον Εἰςπ σωτηθλόν συ, δ Εἰς τὸ λόγιον τῆς δὲιχαᾳ,ο-. 

δεώης σῷ. Πάλι οὐταῦτγα λόγον, ) “αὐϑαέσιν καιλέι. διίινεχῶς, Φησι, ῃ 

θα σῷ σωτηρίλν πὐδϑσμένω, ᾧ τῆς εἰσσοοέσεως ὀϑαμϑῥύω πὸ τέλος. τὸ ἢ ἐϊξέλι- 

πον τεθέκε,τίω ᾿χιτεταρϑῥζω ἔχιϑυμίλν δοιλών, αὔτ ἡὺὸ ὀϑνωτέρω ἐδάλωσιν Εἰπών 

ἐκλείπει Εἰς τὸ σωτήσλόν σὺ κἡὶ ψυχή μι. “ποῖον ἢ σωτήρμον Ὁ ὁ Συμεὼν αἰγκοιλιζός- 
4ὁ ῥϑνος ῷ Κύρμον ἔφη. στί εἶδὸν ὦ ὀφθαλμοί μα τὸ σωτήρλόν συ, ἡτοί μιοισοις κ' “ϑΆ.- 

σώσουν πϑλώτων δὝὌ" λαών. τῦτο δξὼυ θύχεται ὁ πυδοφήτης ζαχιον ἡνέαϑαι δζρὸ τίω σω-- 

τηρῖδυ τὸ ρας ΨΜ αἱ ϑούπων. τὸ γὸ, ὠκλείπειἡ ψυχὴ μα, ἕτερον ΟΥ̓ οἷὲν ἔδην, ἢ αὶ -: 

«Κο. ὃ. κζ, 

΄- 

πίφασις τὰς ἐχηθυμίας. 1:3 ἸΠοίησον μῷ' τῷ δούλυ σου κ᾿ τὸ ἔλεός σου᾽ καὶ πὰ 

δικαιωμαΐᾳ σου δίδαξον μα. Οσαυτης δρετῆς ἐργάτης ἐλέας τυχεῖν αἶξι-- 
(5 ὀἷ, ἢ σωτηρίας “ὀπολαύσαι αἰτῶ ̓ χαὶ οὐκ ἀπαιτεῖ μιοϑὸν, δλλαὶ φιλαν.ϑ69»πίαν 

αγτεῖ. ὲ Ν᾽ εἰ ὼ πυρϑέχοτηεν ὁ πορόφήτης ω» Ὅρεταὶς, δλλαὶ δξχυ (ἔλεον τοὐΘεοῦ 

ὀξητάτ. ὅτω ᾧ ὑμεῖς, ἀδελφοὶ, εἰ χαὶ τι αγαϑὸν ποιϑμϑι, αὑτὸν αἰτησώ θα ζω) 

ἡφίϑη γρέεϑαι, καὶ ᾧ ἐλέει εἰντύσω ϑίωδαι. 
124. Δούδλός σῷ εἰμι ἐγώ ((μωέτισόν μεο,ὺ γνώσομαι ταὶ μδοτύολά σον. 

9 Απόντες κδϑρ ὁ, ϑοοποι φύσει δοῦλοι Θεοῦ αἰ αϑεσειὃ, (ᾧ τὸ Θεού τίω δεαυο-: 
πείαν γνησίως αἰρούνϑμοι. ζωώτης ὅξωυ τὴς συμμορίας ὁ πο φήτης δυόλον ἑαυτὸν ὁ. 

Ι Ν ᾿ ᾿ » »Ἥ ὦ -“ ᾿ ! 
"νομαίξει, (ἐμέσιως ἀἰξιωϑίονωι αἰδακαλῶ, ὡςε γναῖναι τῷ Θεοῦ τα εξδότύρια. 

1:5 Καιοθς τῇ ποῖαι τω Κυρίῳ᾽ διεσκέδασοιν (Ὁ) νόμων συ. ο 



ςαΐσις (. 

βιΝν} ς, 8, 

ψδρι, κ΄, 

ἷφῳ. 44... 

ἵακ. βι ε. 

Μωγϑ μα. κα," 

4φ᾿,.πη. 

ψὴ ἔξζιιβ, 

τοοῦ ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ἘΡΜ. 

ο πόῤτα καϑμῷ ἢ μέτρῳ πρυτὸμδύων Θεὸς φέρει ζ ὩΣ πλήρη αἱ, ϑούποὶ 
Ζᾳ αἰ μδότίας' ὑτὸμ: 5  αὐξνϑεῖσαι ἴδῃ τὴ ἡ μακρυμίᾳ, τίωυ πονιρίθυ, τότε τίω “μμφο4.- 

ἂν ἴἤπηΝ τῦτο τοί ὁ οἐγζυυθά φησι" καιεθε δζαναφῆναι σε Εἰς Ἐππικουρίὰν ὙῬΨΜῪώ. 

ϑικουνόρων, ὦ ὁ δίασοτα. χϑμεδῇ )ὰ συ ΤῊΣ νομῶν ἐπα τησδιν ὦ πολέμείοι. ἐφη: 3 ὼ 

ὁ Ἀπθφολος Παύλος Γ τὴς πἴδωσία, τὸ Κυράν ἡμδα᾽ 1δὸου νεὼ χα!ο9ς βύτυο σδυι- ς 

πρίν γι ἡμέρᾳ σωτηξίας. χαιοθς ζιὺ ὑξ ὗν ἰσδαίους πιφεύσορ" ΔΛ ὀξζω τυνγαντίον 

ποραξόμ, ἀπιςήσαντες αν ατήσαντες τὸ θυαήέλιον. τῦν δ 591 το, διεσκέδασαν 
Τγόμον σου. 126 Διατῶτ ἡ ἠγάπησα ἐπ οὐτολοίς συχυχύρ χουσίον ἡ ὁ τοπείζιον, 

Εχεῖνοι α δ 5 σῷ κατεφρόνησαν νόμιου' ἐγὼ ὃ  ὠξιερᾳοτέρας ὑγρόμαι σεῖς Ὡη- 

τολϑὶς αἷπῷ χρυσίον, κ) λίθον πολυτελῆ. δΜ νὺ “ιμίων λίθων Ὁπαξιον Ὡσ 5. τῷ ἐ- τὸ 

γὸς αἰβδεδηλωσιν ἀπὸμζᾳ ὥν λίθους. Εἰκὸς 5 κοι τ ̓ ὠκῴνον Γ ζθόον ὕτον » ξ2τ- 

μάοϑαι “άλλων λίθων. ξ δλαχοῦ ὃ ἐλοὴν. Αγαλες μοιογόμος τῷ φοματὸς 
σου χα χιλιώδας χρυσία ὼ ϑργυείου. “ὑπτεμ φαίνει: Β ὁ λθηθς ὑαῇ πόρτα πλῦ- 

τὸν ᾧ τὸν καϑ᾽ ὀλθυ ΧΟ, ὧκ μέρας αἰγασσᾷν ΩΣ εὐντολάίς. τῦτὸ 5» τελειστης 

φανοῦ. ἔφη γὸρὸ Κύελος, Οτε ἐν οι ὐτολοίς μα τηρῆτε, μϑυᾷτο οὖν τῇ α ναί. 1 

“πῇ (μου. 1: Δια τὸν εὶς πάσας (Φ «ντολας σου κατωρθούμάμ" 
πᾶσαν ὁδὲν άϑικον ἐ ἐμάσηστω. [9 Ν᾽ πῦϑος πίω πεϑϑυμίὸρ ἐργάξεπα" ἡ δὲ 

κοοϑϑυμία τίου ᾿ ἐυλεῖλυ" ΚΣ οἱ ὁδὸν χϑδεσκευαζε, τίω ὃ πῆς ἀδικίας ὀμωυσεύῆετο ἌΨΙ 

τείθον. ὃ πασας τοίνεωυ ζᾷᾳς ὠτολθᾳ καυτορϑών, πόρτως καὶ ὁδὸν ἀδιν μισεῖ. Ο αν ᾿ 

δον Τ' Γι νόμον πληρώσει, οἹαίσιι ὃ ἡ ὡ» ὁ, γέγϑνε πότων ε ἔνοχος. ὃ χ᾽ Εἰπὼν, μυὴ φονεύ- 29 
σῷ, εἶπε καὶ μιῇ πορνευσῃς ᾿ ἢ Εἰπὼν, μή αἰδικήσης, Εἶπε ᾧ μὴ λοιδορήσῃς" καὶ ὁ Εἰ- 

πων Μη ἐ ψεύσῃ, Εἰπε Ω μὰ ὀμόσης. 

118 Θαυμιςαὶ τὰ κἷδ τύφλα σου' “δ τὸτο ὀζνρθύνησεν αὐτεὶ ἡ ψυχὴ μδ. 
Ἔδηξεν ὦ ως ν ἰ μαϊτίωυ τϑτων ον ἠρϑίαϑη. ἀξιάγαςα γ  ῥ, φησίν 661. ἀὶ ἵχαψα. : καταϑέλ- 

ξαιὶὶ . Εἰς ἔρωτα διεγεῖξαι ὧν κατιδεῖν διωαρδμες. σ! πῶς τοίνιω οὐκ Εἰσὶ λω- 24 

μαςά; ἰδοηϑό σι ̓  ον βίον κατορλωμθμοι χαὶ σεμψὸν ἡ πολιτείλρ οὐναρετο, «αοὺς 
σωφρεσιωΐω χαὶ ἐγκφφίτειαν, φραᾳότητα ὼ μαχροϑυμίαν, ἐλφημοσεωζωυ, διχαιοσύ,- 

γζω ἃ αἰγαϑωσιωίωυ. τῶν ἡ ὁ προφήτης τϑυχάται ἐράυνησου αὐτα" ὐχι ᾿ᾧ ὸ φοκατὶ 

λαλῷν, τίω: ὃ χῶ γοίαν ῥέμμξεαϑει δλ ὦ ὥασερ Θεὸν ἐξ ὅλης ψυχ ἃ αγατπτῶι ποϑϑσο 

ἐτώηϑημϑυ, ὅτως ἀυτε ὁ Τὶ εὐτολοὶς ποϑεῖν ᾧ πραῆεν ἐδιδοιρϑηρϑρ. 49 
229 Η δυλώσις Μ λόγων στυ φωτιεῖ ὁ (:ὡὡεπᾷ γηπίοις. 

Τῷ σῷ, φυσι, καταυγαζομϑμος φωτὶ ζαύτίωυ ἐδεξαμώυν τίω »νώσιν,ὰ ἀπὸνζς 

δὲ ὧν ἀγνοίᾳ χατεχομδίους καὶ χὺ βρέφεσιν ἐοικός ὁ ὁ σῦς νόμιος (ῴμέσεως ἐμφορᾷ. ἫΜ 

δι αἡἠελικϑὶυ ὃ ὃ λόγων ἢ ' δηλώσις φωΐξει " μόνον ὧν τελείως, δλλὰ καὶ ι ὧν ἐ ἐλλιπὲς ἐ- 

χονίθε. διδασκει κα ἡ ἕτερον, ὸ λύγϑο. ἐφη ΝΥ Κύυειοῤ᾽ Ἐξομολοηγϑόμαι σοι, πάτερ Ν 

Κύρμο τὸ ὑ ὑρανοδῃ ἡ τῆς γῆφ,δτί ἀπῶφυνας ζαῦ ὑτῶ Ὁπὸ σοφοὶ ὁ (ωεδμ, κα) ὠπεκαν- 

λυνψας αὑτὰ ἐ νηπίοις, τα ΤΡ  ποφύλων λέγων. τῇ Υγὸ χαχίᾳ ἀδοὶ οὑκπίαζον. 
130 Τὸ φῦμα μιν ἤνοιξα, καὶ Ὄ Εἴλκυσα πνεῦμα᾽ ὃ ὅτι ζω ὶ ὠτολάόσυ ἐπεπύϑησα. 

Σύμα ονζφωϑεα καλῷ τὴς αἱ σνοίας τίω πρτϑυμίαν. αὐτῇ Ὁ ἕλκει Τῦν 

“τῷ πνθι ματος. ὕ “ὃ δλλαιχοῦ φησι" Πλάτιωον ὦ σέμα συ, ἢ πληρώσω εὐ. ὁ ὁ 40 

δεῖος ̓ὐπύσολορ ὧν ὀνοίξει τῷ σύματος λόγϑν δὲ ϑέεαι γἥδεκάλεσε. ᾧ αὑτὸς ὃ ὁ “09-- 
φήτης ον ὀτέρῳ ἔφη νψαλμῷ" Κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς δὐαήελιζορϑῥοις διωνάμει 
πολλῇ. τϑτο 3 ἡ ογζϑα ἔ ἐφη δ σέμα μο ἐὠοιξα, ὺ Εἵλκυσο πνϑ μα, ὅτι ζς ον. 

φ 



Εἰς 4) μι. Ῥψμ. " 1007 ςασις γὙ. 
λοΐς συ ἐπεπόλοιω. γλιχθυδμὸν μα γὸ Τῇ σῶν ογολαῖν )γασαίμϑμος, τῆς σὴς ἠξίωσας 

! δον» » ᾽ ες ΑΜ ἰω ᾽ “ 
ἡϑέιτος. ὦ ἅ οι βχιποθοιωτες ᾧς οὐτολϑῖς σῴθεοου, ὀἀνϑοίχϑντες ὡ φῦμα “ληηου- 

σιηνϑυμᾳτος. ἢ Δαρὶδ Ἐχιποϑοῖν Κις ἐἰντολοὶς τοῦ Θεού, τῆς πρϑϑφητικὴς χρίῤίτος 
ϑῳ» ἢ ἐ γ᾽. Ι ͵ “ ΕΣ Ἂν ᾽ α τῶι το, ἡξίωται, ᾧ πλατωας Ὁ φῦικα, ἐπλήρωσε πνϑυμώτος. τοῖς δὲ αὐπ’4θουσι" (ᾳὲ ἐγ»».- 

»»" ς λας τῷ Θεὸν ΕἸρηἢ) ᾿ Βι κημῶ Ἂ χαλινῷ ᾷς σιαϑγας αὐ ἀγξαις ἿΜ μὴ ἐη!- ψόμλα, β.γ. 
ἔωτων πσϑϑς σέ᾽ ἡ» πολ αἱ μάςϊγες τὸ αἰμδοτῳλοῦ "δ ὡν, αἰδελφοὶ, πσρϑσέχον-- 
τες τῇ ΤἿΜ' λαιλουμνϑμὼν διηγήσει, ῥυαϑείητε τῇ τού Θεοῦ βοηϑεία ἡ αὐτιλήκψ4, ὶ " σώσει 

γλη .« ν΄,» ] «Θεὼ ιν Φ γωῶ α᾽αδνι καὶ ἐν ὦ μέ . ας Ὁ δ ον ; υμᾶς Κυριος οΘεος χαὶ οὐ Ὁ γεου οἠωνι, ἡ ἐν ᾧ μέλλοντι «μώωυ, Ἄνοιη5 ᾧ φρέπει δὸ- 

ξαὶ αὶ ἀμὴ νεῦ, αὶ Εἰς ἐδ αἰαῦα;. ἑ 
10 , ᾿ 

13:1 ἘΠΙΒΛΕΨΟΝ ΕΠ᾿ ΕΜΕ, ΚΑΙ ΕΛΕΒΗΣΟῸΟΝ 
λ δὰ 7, ᾽ ! 12} ! 

μα κ᾿ ὁ χρίμα ὟὝ αἰ απώντων τὸ ἀνομαί συ. 

πω ἘΘΕΟΣ 4 Ὑγηϑης θην, αἰδελφοὶ, ῷ μαχᾳράῳ Δαζὶδ πολυΐξοποὶς ἔχιν. 

}ς ἢ ἀᾷλζ 3 φ ἐμιφασεις ἔχ τοῖς στρ φητιχῶς γον ἀντι αδονλῤοις κα ΝΝ 

ΝΝ γι 78 ὁ ἐν τότῳ ᾧ ψαλμῷ ζᾳ αὑτὰ αἰθὶ δΨ' αὐϑῷ πολλαχῶς Φϑ[- 
Α "- Ἂν τ νεται. σχϑπὸς δὲ αὐτοῷ δ Ίν, κα Ὄἰπογν τῆς αἰμϑοτίας ἡ υ Ἔσο 9.-. 

ἘΚ. πὴ τοῦ καιχου, τήρησις δὲ χα φυλακὴ Μ᾽ ἐντολων τῷ Θεοῦ, ὺ 

; ἐλέγχεν ἕν ὐ δαξαμνονζ, ὶ ἐξ αὐὖμ  ἰποςρέφεοϑαι,δέε- 

29. εϑπί τε τὴς τῷ Θεοῦ βουϑείας καὶ τοῦ ἐλέους ἀὐτο.8}9 λέγ ὈίΟλεον ἐπ’ ἐμὲ ᾧ ἐλέη: 
σέν με. ἔςιν ὅτε ὁ Θεὺς Ἐχιδλέπει κατ᾽ ὀργώυ, ὡς Εἰρη) οὐῷ πϑϑφητη Αμζα-- Αββ,γ.., 
κουμ᾿ Εἰπεόλεψο, ὦ ἐτάκη ἔϑνη᾽ ὅτε δὲ ἔχι «ὄν' αἰγαπώνζρᾳ αὑτὸν ἐχιΘλέπει, ἔλεος 
ἡ σωτηρίὸν ἐργαζε!). ζαὐτίω δἶιυ ἐξητησιν ὁαοοφήτης δζῳ τϑτο χαὶ ἐπήγαγε ᾿ κν 

τὸ κρίμα ἵΜιαἰγα-πωντων τὸ ὄνομα στ. ἱκετθύει ζρίνιω τὴς ϑείας τυχεῖν ὐκϑνείας, ἐχ, 

22 ἀπλαῖς, δλλ᾽ ὡς Εἴωθαςς, φησι, "οἷς ἀγαπῶσί σε “βρέχειν τὸν ἔλον. τϑ» γὺ Εἶπε, 
κ᾿ τὸ κρίμα "Μ᾽ αἰγαπωντων τὸ ὀγομια σου᾽ λῤτὶ τ, τὴς ἴσης τϑγοις "Στολαύσοι ψή- 
φυ ὐοχχαλώ. 12» τὰ δχεξήματα μπ κουτευϑειωον κῦ ω λόγεὸν σου" χαὶ 

μὴ κατακυφιθυσείτω μια πάσω ὀμομία. ΗἩ ,δὰ" ,ὃ πσοϑεισφερθντων Ὁ απρ9- 
ἀρ μείδν, ̓ ὸ Θεοὺ “πξέχοντος τίω βοήϑειδν αὶ τίω πυρείλν βυϑιώοντος, χώ σφιν οἕν ἔχω 

940 τῆς αοὐοήίας ἡ δευναςεία, τῷ δἶώυ Θεοῦ χατένθυνοντος ἡμᾶς οὖν ταῖς ὁδοῖς αἰντοῦ ὰ ἡμδὰ!" 

πϑδερντων ὦ πσοϑϑυμον,ἐχ ἕξει καθ᾽ ἡμδϑι᾽ ἡ αἰ μδούια διώώαμειν, ὅτε ἡὶ «)ομία. ἐπα. 
γώλεῦ "ὃ ον ἑτέρῳ ψαλμῷ τῳ φοξεμδυῳ αὐτὸν, Οὐ φοξννϑησῃν στὸ φόζε γυκτεθα- φλρζ.ς, 
γοῦ  Ὡπὸ βέλοις πετονδρα ἡμέροις, Ὥστὸ πορ ματος οὖν σχότει οἱ 9:πορθυομδύν, ὡ 

ὅδ ἡὶ ὀμομία. 133 Λύτρωσαι με δ'πὸ συκοφόμδιας δύ, ϑοφ πων, ἡ) φυλαίξω 

,4 ζμμεγολάςσυ. Κατα κα ὦ ῥητὸν πολλοις πειρφισμῦς ὁ Δα(ὶ δι ὑπέμεινεν ὑπὸ Ὦ 
αἱ, ϑοθόπων τ τε Σ αὐλιὺ ἑτέρων τινων λέγει γὺ ὁ ὦ ᾧ ἐξὴς ψαλμῷ᾽ Κύρμε,ρύσαι ̓  Φ μι. ἢ, 

ψυγίω τ δ χειλέων αἰδίκων καὶ ὐστὸ γλῴῷοσης δολίας. Ἴ δοϑείη σοι χαὶ Ἴ πο. "!} 

ξεθείη σοι πσοῆς Ὑλφοσὰμ δολίλν; ἡ αὖϑις παλιν ὧν ὁτέρῳ ψαλμῷ᾽ Υἱοὶ ἐν, ϑοϑῥπὼν, ψημέγειε, β 
(ὦ ὀδῦντες αὐ Ψ" ὅπλα αὶ βέλη, καὶ ἡ Ὑλαίασπο αὐ δ μαΐϊχαιοοι ὀξᾷα. δύχετα ἧὼω ; 

19 λυτφωϑέεωαι αἰστ᾿ αὐνδἕ ἡ ὁ δεαούτης Χοκφὸς ςἄν' ογειδιζονϑμοις ἢ συκοφαντυμδῥος, 
ζλωτοις ἃ μαχαοδοις ἐκάλεσεν δλλαὶ βυχέοϑαι πε ρηγίθησε μωἹ Εἰσελϑεῖν Εἰς Ματβιιεμά, 

πειρφισμόν. συμᾷανει Οίνιω τοῖς βϑαγίελικοῖς νόμοις ὦ τοί “ὐροφήτυ ἡ πσϑόσευγ. ὁ ἢ . " 

οἷγκος Αϑτινασιος κ᾿ ϑζρνοιὸν ἐρμιώυθιων τὸ ῥητὸν, συκοφαντίας ὀῤιϑοΐπων λέγ ῷ β 



φοΐσις γ. 1008 ΧΡΥΞΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ. 

ἣν αἱρετικϑίν ὲ κολοκνόμων ἀϑυρϑεομίας Χὴ γλωοσωλγιᾶς εὐ ἡμεῖς δζωυ, ἀδελφοὶ δ; 

πατοὶ δξακολουϑοιώτες ὠκφύγωμϑυ το παίσης αἱρέσεως, τέως ὃ ἐκ δΜυεωὶ ἔχηπο.. 
λαίζοντων ἡμῶν “ΜΨ' τὰ Εἰκϑνοχλαζῶν χα δἣ“ν" παυλικιόϑων ἢ μαψιχαήων" χαὶ ἐδ ΕἸ. 

Ταρε!. σία (4. πωσί ψμψι ἡ, ἐλϑὲ ἴθ᾽ ἡ, ἐκκχλίνωμϑῳ ᾧ πύδω ἡ τ οαιλλαϊξωμδν χτὶ ᾧῷ χένοι-. 

μιακὸν λόλϑν, ἡ μὴ συμαπορέυϑῶμϑυ μετ᾿ αὑτῶν. 134 Τὸ αοέσωπον συ ὅλ ί- ς 

φϑυον ὅχὶ (Ὁ δυύλϑν σου, ἢ δίδαξον με ζᾳ ϑιχαω ματά φου. Ασώματον νϑρ τὸ γεῖον, 
τὸ ἀπλοιὼ καὶ αἀὐσιούϑοτον᾽ σωματικώτερϑν ὃ καὶ παχύτερον ἡϑεηία, “ῥαφή αὐδὶ αὐτύόδζᾳ- 
λέπεται, τῇ Φύσει τῇ τῶν ἐν, ϑοϑήτων μέ γύσοι τοὺς λόγϑες᾿ ἐπεὶ δρακτὴρ τῆς κι χω. 

Εὗρα γ.. ξαστως τῷ πα 939 υδορὸ αἰπειώγασμα, ὡς τῇ αἰληϑεία, χαὶ ᾧ μακαρίῳ Παύλῳ δὸ- 
χεῖ. δχυπολεῖ δίευ τίωὐ ϑδουσίον αὐτο ἐχὶ σωτηρία τῷ ὀρ, ϑοφπεία ἄρους κατιδεῖν. κ9 

αὐτὸς Ὑδὺ ἡμὶν δχιφϑνεὶς ἐδίδωξε πᾶσαν διχαιοσ ζω. τοιγοροιῶ τῷ )κίου πγοϑσώ- 
που τίου ξχιφαύειαν γοητέογ τίου λυσιν τῶν λυπηρῶν καὶ τέο τῶν αἰγαϑῶν χορηγίδν: 

135 Διεξόδοις ὑδοώτων" κατέδυσαν ᾧ ὀφθαλμοί δ᾽ ἐπεὶ οὐκ ἐφύλαυξὸν τὸν 

«Κορ 4βι κει γόμον σῳ. Αποφολικὸς ὶ ζτ ὁ νόμος. Ἐἰ γὺ πάσή, Φησὶν, ἕν μέλος, συμιπείοί 

πόρτα τὰ μἐλη,τίω βὐαήελικίω ζοίνιω ὁ τχοροφήτης μετέρχεται τελειότητα, ζοὶς τῶν κι; 
ἄλλων τοδανομίας ὀλοφυρϑμῦμος, διεξόδους δὲ ὑδατων τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ὁκα- 
λέσεν, ἀμ τὶ τϑ, κροιουηδὸν ἔφερον ζᾳ δαίκρυα,ζοιᾳ τ᾽ οὐ, ϑοϑπτων αὐ θαινομίας ϑεώμϑμος. 
τοιαύτης λύπης ((μυέηονται (ὦ ἅγιοι Ἐχὶ τοῖς τυ θεξηκόσιν. ὠλοφύρο» ᾺΡ χα! ὁ 
ΜΜωύσὴς, ὅτε ὁ Ισραηλίτης λαὸς ὄξέκλιεν ὧκ τῷ Θεοῦ μοορποιήσας, λθηῶν κσϑϑς τὸν 

Εζοδ᾿ λ΄, λα. (ὦ ᾿ Εἰ ζ "ἀφῴς ἀὐζ!ς τἰω αοϑοῆιαν, ἄφες ᾿ εἰ8 (μή, ὄξαλειψον καμὲ ἐκ τῆς βί- 20 χάνω 

ὅλου Τ᾽ ζωντων. καὶ παλιν ὁ πύφολος ὁρῶν (ἄν: Ἰπδούοις δλλοτοισμδίοις 8 ἐναήελίψ, Ὁ 
ἔων θ.)γ.. ἔφη" Ηυχόμζω αὑτὸς γα, ϑημα ἐὴ) ὐπὸ τῷ Θεοῦ “  ἦμ αδελφών μὲ, Μ' συ, 

νὼ, μοἉ κα σείρκαι. 1336 Δίαιος ΕΥΚ ὑρλε,ὼ ἐυϑείαι αἱ κρίσεις σου. 

137 Ἐνετείλω διχαιοσύνζω, ζαὶ εδτύρια! σῳ ᾧ ἀλήθειαν σφύδγα. 

Διχαίως αἰπόωτα, διέπεις, ὦ δέασοτα, ὦ ΤΜ ὀρ, βοϑπων κηδύμϑμος, χαὶ διχφηοσύ. 25 

γῆς ἐργαζας ἀποφῆναι βουλουϑρμος ἡ νόμον ἔδὼχ ᾳς,ὁ αἰ σιμαρτύρη ἄν κοὐ ϑαξα νον, 

ὁποίας ἥισυσι δίχας, χαὶ Αἰ ασίορη τοῖς φυλα ήσσι ας ἐγαϑας αὐτιδύσεις, καὶ βεθαι- 

οἷς (ις ἐπαπελίας τοῖς ἔρλϑις. τ 8) )Ὰ} δηλοῖ Ὁ, ,αἰλήθηιαν στρύδρα.. ἔφησε γΔ}} ἡμέραν, 
οὐ ἡ μέλλει κρίνειν τίωω οἰκουνθμέωυ, χαὶ -εἰποδιδῦναι ἐκοίφιῳ χτ' τὰ ἔργα αὐτο" τοῖς μϑρ 
χαθ᾽ Αἰ πεσο μυονίωυ ἔρηρυ αἰγαϑοὺ δυξὸν καὶ Τιμιζωώ αὶ ἐφθαρσίδν ζυντῶσι, ζωϊζωὼ αἰωνιον' γ9 
τοῖς ἢ πειδομδύοις τῇ ἀδικίᾳ, αἰ πειϑούσι ἢ) τῇ αἰλυθεία, θυμὸς χα; ὀργὴ ὁ ϑλίΝιρ  φι- 
γογωδλα Ἐχὶ πᾶσαν ψυγίω δι, ϑούπου τῷ χατεργαζορϑμου τὸ κρίκον δζρᾳ ὃ τῷ Εἰπεῖν, 
ἀλή)ειλυ σφόδρα, τίων βεξαιότητω καὶ τίω ἐκδασιν τῷ ποραγματος ἐδήλωσεν. 

138 Ἐξέτηξέ με ὁ ζοιλος σφ᾽ στ ἐπολοίθοντο “ἿΜ λόγωνσου (ᾧ ἐγϑροί μιν. 
Κα ὧν τ Ῥανομία συζωνζς ὁ τσδοφήτης εϑρζωυᾶ, ὼ χατοι ρον ϑινον ὁρῶν δ 5 

τομοϑότίου εγδίκως αἰγαγακ)ζ. «πα ὁ ζελος τὸν Φινεες ὀμεχήρυξεν " ἐν τον μέγθω 
Ηλίϑυ αὐί, δὲμῶον ὠπετέλεστ᾽ τύτῳ πυρπολϑύμϑμος ὁχκαλλίιχϑς Σ τέφόνος, Ὁ Ινδαίων 

αὐπτιρίαν διή λέγ ξεν. ἔχει ὃ τῷ ὁμωτέρω εἴηρυ πίω ἔνοιλν. ὅπερ γὸ ὀκᾷἐλεγε,διεξο-: 
δος ὑδάτων κατέδυσαν (ὦ) ὀφθαλ μοΐ μια, ὧδε λέγη, δξέτηξέ μι ὁ ζῆλος σῳ ᾿ τί ἐσ " 

πελοίοντο μ λθγῶν σὰ (ᾧ ἐϑροίμε. Οιούτος ζω, ὡς ἔφζω, ὁ Φινεὲς ὠκκεντήσας τὸν 4 

πορνεύσειντα, τ ἐλογίαϑη αὐτῷ τ: ἐς διχαηοσιιώζων. ὕριούτος ζω ὁ γεασέσιος Παύλος ὅλον 
βιΚοριίαικθ, ὧν ἑαυτῳ τὸν ριον «αὐἰδεφέρων' 89 ὦ ἐλεπ' Τὶς αἰοϑενᾷ, Ὁ ςύκ ἀϑωώ ἄς σκωδα- 

᾿πρήξ ζαγι λίξεται, αὶ σύν ἐγὼ πυρφόμαι » ἡ ὁ μοικοίολος 3 Λουχας αἰδὲ ἀδού φησιν, ὡς ἐν Αϑή- 
' νας 

ΩΣ 



Εἰ. δ μια. Ῥλγμο. 1002. καίσις γ' 
γαις (Πευέαέτο ὥ πγεδῳ ἐδ δ ον αὐτοῦ ϑεωρϑιῶτι κατείδωλον ὅσον τίω πέληι Πεήξ. εζιῖρι 

139 ἹΓΠεπυρώμϑυον 18 λογιὸν σου σφόδρα, ὁ δοῦλος σου ἠγαπησιν αὐτό. 

: “Δικίβμός, φησι, ᾧ αἰχίδδηλο: ὅφιν ὁ σῦς λόλφ' καὶ κμϑ πϑωτὸς ἐλβύϑερος ᾿ ἐγὼ ἢ 

αἴθὸὶ πῦτον ϑερμον ἔχω τὸ φίλ(ξ9). χαὶ οὖν ὁτέρῳ 5 ψαλμῷ λέγη Ταὶ λόγια Κυρίν,λό- ψὴ). αι, 
4 γα αἰγνα!" γύϑλον πεπυρώμϑμον δοκίμιον τῇ γῆ, χεκαϑασλσμένον ὑτόαπλασίως. 

συ υδὲν δωυ δν τὸ Θεοΐ κριμάτων αἰδϑύκιμον ἢνῦθην ἡ κίξδηλον, δλλαὶ πλύτα εϑμα πόρ-. 

τὸς ἐλεύθερα. εἰν τῇ καϑωρϑτητι δξῶυ αὐτὴν, ἀδελφοὶ, (Ὁ) βίον ἡμδὰ ϑιβυθιωώωμϑν. 
149 ΝΗεώτερος ἐγώ εἰμι ὦ δξουδενωνϑῥος ἴα διχαιὼ ματά συ Οὐκ ἐπελσϑυμών. 

Μικρὸς δὲ Διαρὶδι, ὁ ἐλοίχιφος οὖν τοῖς υἱοῖς τῇ “παΐξος αὐὐού" δυλα δὶ (δ πόθον, ὃν 
30 εἶ χε τσθϑς Θεὸ, ἀξελέγε, καὶ Ἔ βασιλείαν ἔλαξε χάειν παξοφητικίώ, οἶδε)» 

ὁ Θεὸς μιοϑοις “δἰποδιϑῦναι τοῖς αὐγαπτῦσιν αὐτὸν ἡ ον ζῷ γι αὐαίνι, συλ έον ὃ οὐ ᾧ μέλ- 
δοντί. ἡγίχᾳ τοίγιου ῷ ϑείῳ Σαμσὴλ πθουγίύηστν ὁ Θεὸς ἔνα ἦἶμ' παίδων τῷ Ἰεοσαὶ βασι-- « ισ, ἐξ. ὅι 

"λέα χήρρτονῆσαι, (ἂν ὦ ἀλλύφ καὶ ρώ μι καὶ μεγέθη καὶ κοίλλει. σώματος κεκοσμη-- 
οϑύοις αἰπεδοχίμασεν ἀπὸμζακ᾽ ἤρετο ὃ τὸν Ἱεοσαὶ͵ εἰ ἐκλέλοιπε ζοὶ πειμδώῤμα, τῷ ἢ 

Ἃ5 εἰρηκότος ὑπολελύφθϑαι μειρφίχιον, ὃ ποι μαίνᾳ τοὶ πομνία, ὁ ὡς ὀϑαΐρμοζον εἰς βασιλέα, 
ὠκέλευσεν ὁ πσδοφήτης τῶτον ἀϑίωώα,, ἐ ἔγραφεν αἰφικουϑμον τ ϑαγοῦμα. 'ἄω» 

τῆς ον ἴχϑα τὴς δωρεάς ὁ πυξοφήτης ἐμψήοϑη, καὶ Φησι᾿ (ὦ γέον ὄντα μα ἡ τοῖς γε- 

“δνηνδίοις ἐντελῆ γοικιαϑέντα σὺ τσαύτης ἡξίωσοις χάϊρατος, καὶ τατο’φὴήτίω ὁμού καὶ 
βασιλέα ἐποίησεικ᾽ καὶ δὴ χάριν (ὠ πασῃ πὐδϑϑυμία (ᾷ σοὶ φυλοίῆειν ἐφίε μαι διχαη- 

ΓΕ ὥματα.: 141 Η δικαιοσιιύη συ, δικαιοσιούη Εἰς αἰαίνα χαὶ ὄνομος συ, αἰληθφία. 

Ο τοῖς δ, 9 πτίνοις νόμοις πτοιϑύμϑμος, σὲ κτ' τὸν παρϑντω βίον τῆς χρῦροὶ γἔν)γο-- 
μοϑαετοιούτων πο λφύᾳ τι μῆς᾽ ὁ. ταῖς ϑείαις αἰκολυϑῶν εὐντολαῖς, μμοϑὸν ἔχει δῇ πόγων 

“πίω ζωίων τίω αἰώνιον. χαὶ (νόμοι (ὦ ἀν, ξούπινοι ὶ πλύτες Ὁ δίχαιον ἔχουσιν, ὁ 
ἢ τὸ Θεοῦ νέμωος ὠληϑεία λαβνωριώεται. Εἰκότως τοίνιω ἐφη᾽ ἡ ϑιχαιοσιωη συ, δι--: 

25 χαιοσιωϑῃ Εἰς τὸν αἰωῖνα" ἡ ὀνόμος σου, αἰλήϑεια.. κἡὶ δϊίυ τῇ Θεοῦ διχαιοσιεωη καὶ ὁ νόμος, 

ἰλήθεια Εἷς ᾧ αἰωίνα. 5} ὁ τὸς ἂν ἴσδαίοις ἐλενν ὁ μακαίολος Παύλος᾽ Τω Ῥα...γ. 

ἰδίδω διχαιοσιωίω ξητοιῶτες φῆσαι, τῇ διχαιοσιύῃ τῷ Θεοῦ ἐχ αὐττ ἐτάγησαν. 
14. Θλίλψεις ἡ αἰαΐγχαι δὕροσαν με. Ταῦτα "Ὁ (ἀωέξα και τοῖς ἐβ-: 

γαίταις τὸς Ὄρετὴς. τῦτο δὲ ὅμοιόν ἔϑε ᾧ δα Φ Παύλῳ Εἰρηνϑυῳ Τίς »μάς χω-- 
80 οἶσε! ἰπὸ τὴς αἰγάπης τοῦ Χ ολτού, ϑλίψις," φενογωφία "δ διωγμός, ἢ λιμὸς, ἢ 'γυμψός-. 

τῆς ὁ] ἕνεκα, σῃ θανατου θα, ὁλζω τίω᾽ ἡμέρρν" ὀλθγίαϑηνδρ ως “σοόξατα σῷα-- 

ος,τοιούτοι αἰ γίων (ὦ) αἰγώνες ὶ ἴα σκώμμαζᾳ. Αἱ ἐντολαί δου μελέτη μν. 
Ἐκ τῆς γὸ τύτων διδασκαλίας τίωὶ αἰδρείλν μιανϑοίνω,ὶ φέρω “δμναίως ζ(ὶ λυ- 

βω ἢ, λ9, 

“πηρᾷ. 143 Δικφιοσιωώη, ζὶ μὔοτυρλαί σον Εἰς τὸν αἰαίνα᾽ 
45. Αντὶ τῷ, πσοόξενα “ν᾽ αἰωνίων αἰγαϑών. Σ᾿ υέτι σόν μα, ὁ ζήσομαι. 

Ὑπὸ Ὁ» σου φωτιζόμϑμος, τῆς ἀἰληϑούς ζωνς αἰπολαύσῳ. 144 Ἐχώ- 

κραξα ον ὅλῃ καρδία, μιν ὀπείκϑυσον μιν, Κύρ εἰ τὰ διχαιώμαϊτα συ ὠκξητήσω... 
'Κραυγάὼ πάλιν τῆς ψυχῆς τίω ασοϑϑυμίδν καλᾷ, δὲ τῷ» αὐροςέθεικε δ, ὦ 

δληκωρδίᾳ μιν, ὕτω ὶ ἹΜωύσης ἐδόα συγῶν, ἢ πσολσϑυχορϑέῳ κτ' ὀζρένοιδιν ὁ Θεὸς 
μο ἔφη" Τίβοξς ποὺς μὲ: ον ὅλῃ καρδίᾳ λέγᾳ, ὃ πποϑλυμων τῆς ψυχῆς δηλαῖ, εχ Δ Ἐξολάδοας, 

χρᾳυγάω: ' φϑματος. ἔφη Νὴ " ὁ ϑοίος Παύλος' Αδὸντες Ω ψαλλοντες ον ταῖό καρ- Βρι9. 940, 

δίαις ΡΟΣ ΎΝΝ 
1421. Ἐχέχρᾳξαί σοι' σῶσόν μερὸ φυλάξω τὰ μδο τυοιά ον. Παρ σ᾽ γ 
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φαΐσις Ὑ. 

Δυκικα, 2. 

Δυκ. ἐς “Γὸ 

Βξοδ, κγικῦ. 

1 “ κεν: 
Μ' μ᾽ , κ᾽.- 

Πραξιζ, κα 

Δώτλβ. α, 

ἙΝ ΜΗ. γα. 

᾿φοὶ σού λοιλούμϑμα, δέαποτα, χαὶ ϑιδωνθκεῖς σῳ αἱ ἐγπλαί , Οὐδὲ ,ὺ ὥκασερ ἡΜΑασιλέ- 

ἸοΙΟ ΧΡΎΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ: 
τίω σωτηφίὴρ διρβέδιος, φύλαξ ΨΜ σῶν δμήσομαι "ὁμών. ΟΡᾺ φυλόίοσογτες τὰ 
εδὸοτύφια τῷ Θεοῦ πϑότως ᾧ σώζονται πο» αὐτν, 146 Πρρέφϑεισα οἰ «ἰ. 
ὡθάᾳ, κὶ ὠκέκρᾳξα᾽ Εἰς «ἦν λόχοις σὰ ἐπήλπισα. Βασιλβὺς ὧν ὁ πσϑοφήτης, 

ὰ μυρίαις φροντίσι κὐβεκλιυζόμδμος, ὶ πολεμυιους αγϑς ζυύπης " ὁῥαδιδυγμϑῥοςὨ, τις 
αἰγῶνας, ὦ μόνον ἡμιέρϑις “ἐπσολαμπούσης τῳ Θεῷ (οὶ ἱκτείας ῳροσέφερεν, ὄνλα! καὶ ς Ὁ ᾿ 
μεσψσης υκΐες, Οέκ «Ἰαρϑμων (ιὶ ὟὝΜὦἜζαἰλεκτρυόνων ῴδῶς, ὅτως ἐπύϑει (Ὁ) πεποιη- 
κότα (Θεὸν ̓ ὕτω ὠροθύμως τίω ὠκεῖϑεν ἡτεῖ βοήϑειὰν. Οὐκ ἔγνω Ν᾽ καιρϑν ὁ προφή.. 
τὴς τῷ αἰνᾷν  θυλαραφεῖν ῷ Θεῷ, δλαὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ᾧ εὐνυκτὶ (τῦτο γὼ δυιλεῖ οὖν 
ἀωρίᾳ) διδυίσκων ᾧ ἡμῶς πόύτοτε Τὶ μγήμως φέρεν () Θεόν. μψημονέστέον γὸ Θεῦ 
μᾶλλον," ὀμαπνβυφίον, ὡς ὁ )εολθηϑό ἔφη Γρνωρϑμος. ιο 

14) Γρρέφϑασαν (ὦ ὀφϑελ μοί μιν ωρὸς ὁρ,ϑ3ρ9ν, τῷ μαλετῶν τὰ λόγιαίσν. 
Οὐ μόνον ὃ κτὶ ζδκαιοϑν τῷ γλυκυτάτε ὕπγου, δλλαὶ αὶ κρῦοαι τ δρ,ϑρϑν τέω τον 

γείων γόον πεποίητο μελέτίω. ἡμεῖς ὃ πενίᾳ, συζώντες ὶ παίσης φροντίδος ἀἰπηλ-- 
λαυμένοι, ( τῆς κλίνης ΑΙ ανυκερθύομϑῳ χαλιδύμϑμοι, αὶ Φυνὲ Ὡὐρχομϑῥης ἡμέρας 
τῷ δοτῆρι Μ᾽ αἰγαϑάν δ ὕμνον παφοσφέροιϑμ. σϑϑασφαλίζεται δῶ ἡμάς ὁ αγϑ9-- τς 
φήτης μαλετάν ζᾳ λόγια τῷ Θεοῦ, κῦὶ τὰν ὥρφν τῷ ὁρ,303υ. ᾧ οΚυρμος ἔφη, Γρη)9-- 

ρῶτε, μιῇ ποτο βαυριωθαΐσυ υ μδι αἱ καρδίαι εὐνκραιπαληΐ μέθῃ καὶ μερέμψα;ς βιω-- 
τιχας. χαὶ τις δ ααδόφηνμ Ὡστοδυρόμϑμος τοῖς τοιύτοις ἔφη δλζυ τίω γύκτα ὕπνον 
Ἐφραΐμι. 148 Τὺς Φωνὴς μισ ἄχϑυσον, Κύρλε, ὦ ἔλφος σν᾽ κτὶ ὧ κρίμα σου 

ζησον με. Ο ὔσύτοις κομδν ἀἰγαϑοῖς, ἐλέοις τυχεῖν ἀξιοῖ" ὦ Οὗκ ἀορίςως αἱ-- :Φ 
τᾷ τῶν ἔλεον, διλλαὶ τέων ὀνησιφφόρον ψῆφον. πρακαλά τοίνεου  ἰκετόνει (δ) Θεὸν, ἥα 
τίου ζωϊω ἐν τοῖς κρίμασι τῇ (Θεοδ εξη, δὲ ἑαυ ὃ καὶ ὑἡμῶς καϑοδυγήσρ τῷτο τσθϑ.- 
ϑύχεοϑαι. 149 [ρϑσήγίσαν (ὦ κρταδιωκοντές μὲ αὐομία, ̓ σπϑ ἢ τῷ νόμου 

συν ἐμαχριωϑησαν. 
Πόῤρω γδν Μ ϑείωννόμων Εἰσὶν (Ὁ) τὸν δίκαιον πειρώμδνοι πολεμᾷ. καὶ γὰρ ὦ 4“ 

ὁφαμματῇς (Ὁ Φαρισαῖοι κατεδίωκον (ἦν; δσοσόλους πσροσιγίζοντες τῇ ὀνομία, οἷς 
ὁ Κύριος ἔφη" Ο αϑεῦμ' υμὰ ς,ἐμὲ αϑετζ' ἡ ὁ αϑε μ᾽ ἐμὲ, ἀϑετᾷ τὸν ἀἰποσειίλοντέ μα. 
ἡ, Ἐςϑρϑύσω τοῖς ἐηθροῖς σν, καὶ αὐτικείσο μαι τοῖς ὀῤτικειυϑίίοις σοι. ὅζρα τῷ καὶ ἐμα- 
χρευυύγησειν Στὸ τῷ νόμου ὅ Δ)αϊελικ96, αἴπει,ϑήσαιντες τῇ διδαισκαλία ΟΜ ὠπεφόλων. 

10 Εήύς Ε]σύ, Κύριε" ἡ) πάσαι αἱ ὁδὸϊ σῃ, αἰληθήα. 46 

Ορᾷς, φησιν, πόρτα, δίασοτα γὸ ἀφέσηκαᾳς ἐφ᾽ ἡμδ!; δολαὶ τί οἰκυμϑμίω 

σληρϑίς,ὸ ἀληϑείᾳ “φώλϑνος τρυτόμθυεις τίω κίίσιν. τῶτο ἡ αὑτὸς ὁ Θεὸς “4 

ποδοφήτυ φησί "Θεὸς ἐπΐξων ἐγώ Εἰμι,ὰ Θεὸς ποῤρωϑεν. Παΐται γὺ οἷδε ἐρθυ- 
γᾷ, τα βαῖ)η Ψ καυρϑιωών ἡμδῆ!. καὶ ὁ μακοίολος ΠΙαῦλορ᾽ Ἐν αὐταί οὐ ξαΐωϑν καὶ 
κινούκῖθα, χα ἐσμεν. 43 

14: Κατ᾽ Θρχαῤ ἔγνων ἐν “μι μδοτυφίων συ᾿ ὅτι Εἰς τὸν αἰωνα ἐθεμδιίωσας αὖ- 

χά. Μωρτύφια καλά 4 ὑρανονᾧ τίω γἀῦ. χαταθας δ, φησι, "α[Φ- χα δαμδα 
αδτυραι δοῖς τὸν νἰφρινὸν αὶ τέων γῶῦ. δῴρὰ τούτο ὁ Μωυσῆς ὁ μέγας τῆς φδὰς Φοχό- 
μϑινος ἐφη᾽ Πρόσεχε ὑφανὲ, ᾧ λαλιίσω αἰκουέτω γὴ ῥύμουτα ὧκ σϑματός μυ. ὦν ὃ 
τῦτοις ὁρῶται διϊινεκῶς καὶ τοῦ Θεοῦ πγοϑνοιω. μ᾽ πολλῆς γὸ ὁδεύει αίξεως ὥπόντα. 4ο 
εἰντεῦλέν, φησιν, ὀγγων ἀχριζείς, ὡς ἐγζιᾷ Εἷ, καὶ αὔβει τοῖς γινομῦμοις, ἡ λανθάνει σε 
ποραῆομϑμρων συν. ὁ ὠλλὼς οὐκ αὐδϑοιμίων φησὶν, ἔγνων δτι ῥέξω α' ξ σι  πα- 

ων 



ΝΜ ᾧῷ ΒΙ. Ῥάημ. . ὑφ τ τ 7 Ι1ΟΣ[ ξαϊσις γ᾽ . 

ὧν αὶ “Μ᾽ πόλεων (Ὁ νόμοι μετωτίθενται, ὕυτω χαὶ (Ὁ τῇ Θεοῦ "Δλλ᾽ ὥίασερ ὁ ὀνρανὸς κα 
ἡ γὴ Εἰς τὸν αἰωνα ψϑμει, ὅτω καὶ αἱ τῷ Θεοῦ ἐντολαί. ἐπ’ «ὐὐοῖς οὐ ,φησιν, Οὐκ ἔς! 
πσϑϑοϑεῖναι, χαὶ αὐπ᾽ αὐτῶν Οὐκ ἔςιν ἀφελῷ,. ἔφη ὃ χαὶ ὁ Κύρμορ᾽ Οἱ ἐρφνὸς χαὶ ἡὶ γὴ Ματϑχϑιλε, 
“ϑρολδθύσονται᾽ ὯΝ λόλθι μον μὴ “πρελθωσμ. 

5 14» ἴδὲτίω ζαπεϊνωσίν μι, χαὶ ἤξελο με᾽ ὅτι τῷ νόμν συ ξέχ ἐπελαϑύμζυ.. 
Ο πεινῶν ἑαυτὸν, ὑἁψω, ϑήτοται κτ' τίω τῷ Κυρίου φωνζο" χαὶ, Μακοίρμοι Ματλ νι 

γΠωχοὶ ᾧ πνβύματ, ὅτι αὐνῇ ὅβιν ἡ βασιλεία Ἢ ὀνρφινώδ. ζεμτη καὶ ὁ ϑεῖος ωροφήτπης ζμὲ 
ἄλλας ἐκόσμησεν δρεζαις, ὁ ζιυτίον αροΐλυϑμος Τ ϑείδν ἐπαζίελλε:) βοήϑειαν. πολλαὶ 
δέ Εἰσιν Εἴδη τῆς ζωπεινώσεως. ζαπεινοῦται γ»Ὲ (ις ὶ ἐν ϑλίνψαι αὶ ἐν συμφοραῖς 

1ο ἃ αἰ χὺὺ δμ,ϑοφ πίνων ἐπηρειών, ἡ ὃ ἀληϑὴς ζωπείωσίς ὅδην, στὸμ χρζε αἰμδίτίας ἡ- ψάρι, ἐν 

εδ) ξχιςρέφωμδν᾽ δῇ ἐταπεινώθη αὑτὸς ὁ Δαξίδι Ε ἰητὼν ᾧὶ ποιήσεικ" Λούσω καιϑ' - ὁ 

καἰς-ἕω γύκῖα τίω κλίνω μϑ, οὖν δακρυσί μα τίω φςρωμψίω μ' βρέξω. χαὶ, ἰδὲ τίωὐ ψημικϑ, 48. 

ζᾳπείνωσίν με ὺ τὸν κόπον μεσ᾽ χαὶ ἐφες παίσας ζιὶ αἱ μδοτίας με ὠσαυτως, ἡ ἐα - 
πενωδώϑρ οἰ πὸ τί κρᾳταιαὶ χεῖρρι τῷ Θεοῦ, αἰ γαττώντες ἡ Φυλοίῆοντες τὰ αγ9- 

τῷ ζάγματα ἀντί, αὐδὰ ὧν ὁ Κυριὸς φησι᾽ μαχάρμλοι (ὦ τβωνρὶ τῳ! πγθύματι. 

153. Κρίνον Υ̓ κρίσιν μα, ὁ λύτρωσαι με᾿ δζρᾳ τὸν λόγϑν σὰ ζυσὸν με. 

Ἐπειδη ὧκ τού ϑιρχεχάκου ἐϑροῦ ὀζρ “ὁ αὐαξασεως ἀπέφη τὶ αἱ, 965’ πινον μος κι 
τοῦ Θεοῦ, χεἢ) ὃ κσϑϑφήτης κριϑίεσαι καὶ σωτήοίας τυχεῖν ῶ ἀὐ,ϑοφπεινον ννο ς αὗ-- 

τὴ ὃ. γίνεται ὅζρ τῷ λόγϑυ ᾧ ϑυατελικοῦ.τῷ "ὃ ϑιαγίελίνᾳ κηριρϑέντος ἐν παίσῃ τὴ οἰκα-- 
20 μϑῥῃ, χαιτηργή,ϑη ὁ ὀζρίξολος, ὶ σέσωσαι Ὁ ὀῤιϑούπιον ἕμος ζωοποιηϑεν πνϑύματι. 

ὀὐαμιμφήσκει (νι “Ὑμ' ἱ πσοογέσεων (δ) δεασότίωυ, ὶ ΤΡ αὐντε! τίω σωτηρίαν αἰτεῖ, 
κρίναι αὐτῷ νὰ τοῖς δυσμενέσιν ὀυτιζολᾷ. 

144 Μακραὺ ἰπὸ αἱ μδοτωλώ, σωτηρ αὶ ὅτι τὰ διχαιὼ ματα συ ζύκ δξεζίτησιιν: 

Τῆς τοὐϑὰ σϑ φησι, σωτηρίας ἑαυςᾶν' ἐξέρησαν (ὦ) το δανομία συζώντες, μὴ βε- 
25 ληλέντες κατοι μαϑεῖν τίνα προ ῆειν εἐὐνομοϑότησας. τὅτο ἢ τ αίτιον τὴς ἀπωλείας, 

Ἂ μὴ ὠκζητεῖν ἡμᾶς ζαὰ τῷ Θεοῦ δικαιώματα. ἢ οέκ Εἶπε μόνον ὅτι οὐκ ἐχίςευσαν, 

Δλλ᾽ ὅτι ζᾳ διχαιωματπά σου Οὐκ δξεξήτησαν. οὐ γὸ τῳ καταφρονῷ ἡμᾶς ὝΨ ἰγτολών 
τῷ Θεοῦ μακρεώύει ἀφ᾽ ἡ δ) τίου σωτηρίαν, 

155. Οἱοϊκδιρμοί σου πολλοὶ, Κύριε" κτ' δ κρίμα σὸν ζησῦν με. . 
890 Οὔὗντος ὁείχος πσροφανὴ τίω ὀχανοιομ ἐχειρὺ αὶ δέεται λόγων εἰς ἐρμάινεἰδν. λέ. 

πὶ »)», πολὺς τὴς σὴς φιλαν,ϑοφπίὰς ὁπλουτος, διχα)α, σου ἡ ψῆφος " σίω πὸ τὸ- 

τῶν σωτηοίθν τώ. 116. ἹΠολλοὶ (ὦ ὠὀκδιώκοντές με αὶ ϑλίξοντες᾽ ἐκ ἢ κδὺ- 

τυράων συ Οὐκ ὀξέκλινα. Πολλαῖς, φησι, αὐθιφοιχεζόνϑμος συμφοραῖς, γϑυ.-. 

πὸ σῦ νενομοϑετηνϑβων Οὔκ ἑωὐεο μέ τί τὐῬᾳθίωαι.κἡ τω εὐ ασύϑεσιν Εἰρηκότες τῷ 
Ϊ4 ψαλμοῦ Εὔπομϑμ, ὡς ὥπϑντα ὁ ϑεῖος Δαξί διζᾳ συμιζεξηκότω αὑτῳ τϑτῳ [ιω- 

ἡγαγά ῷ ψαλμῶ, ᾧ ὅτι (καὶ μδρ ὐρμόῆει τοῖς κἰ αὐὸ τῷ Σαοὺλ πυδογεγῥημϑῥοις αὐτή 
λυπηροῖς, ζρ ὃ τοῖς ἰασο τῷ Αξεοσαλωμι. ζρῦτα μϑμτοι δῆλον ως “ποὺ τῷ Σαϑλ 

διωκόνϑμος Εἤρηκε.τίωυικαυτα ))Ὁ τὴς αἱ υδοτίας αἰπαίροφιφος ζω. πολλοὶ δὼ εὖν' αγί-: 
ὅς ἐδίωκον, ὸ Εἰς ϑανατον αἰπτήγαιχϑν, δλλ᾽ ὠΐὶ ἐκ “Μ᾽ μδοτυοίων τὸ Θεοῦ οὐκ ὀἶζά: 

49 κληαν. ἐμέμψίωυτο ). τῷ Κυρίου λέχϑντος᾽ 'Μακαδιοι (ὦ ϑιωκόμϑμοι ἕνεκεν ϑὺχφιοῦτί..- ματ8.«ἰ, 

νης, ὅτι αὐ 8 καὶ βασιλεία, Ὦ ὠρφινονγ' ὡσαύτως ὁ ὅ Σἰποφύλου Παύλου, Οτι ϑζρα πολ-- πορξινι δ, 

λων ϑλίψκων δεϊήμας Εἰσελϑεῖν Εἰς τίω βασιλείαν τῶν νἰροινών. τοῖτο ἔνεκαν δίμλ- 
ιν ὀζῳ πυρὸς ἡ ὑδῶωτος (Ὁ μακαίφλοι ᾧ ἀοίδι μοι αδοτυρες, ἃ ἔδωκαν τὰ σώμμαπεῃ αὺ-- 

Οβιγίοιξ, τοπῖ, 1. Ω.444 : ἦι 



φαίαις Ὑ. ἸΟΙΦΖ ΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡΑΦ. ΕΡΜ.: 

ΝΜ δὰ τίω τὸ Θεοῦ ὁμολογίδυ αὶ ἀγαπέω" δλλ᾽ ἔγυσιν αὐνάμειψιν, γελριότες σύσω 
σωμοι ᾧ συμμέτοχοι Χειοού τῷ Θροού ἡμδ, Ι 

147 Εἶδον ἀσιωετοινζο, ἐ δξετηκόμέω" δ ταὶ λόγια συν Οἵχ ἐφυλκξόμτο. 

Οὐτως ὁ μακαίριος [Παῦλος ᾿νδοισς ὠϑυρετο ὅτως αὐτὸς ὁ δεανύτης τέιὸ [ερον.- 

σωλῆμι ὠλοφυρεν» ᾿ ὀυτως ὁ θηΐος Ἱερεμίας το τῷ λαοῦ “οὐϑανομῖλν ἐξϑράύησε, ζι- 9 

οὐτὰς ἡ δ) ἡμᾶς, αἰδελφοὶ, ὠντήκεοϑαι ὁ λυνεοῦ σλὶ τὸν ἀἰγείκτας αὐδεπατοώ.- 
(κα “κι τῶν, ὁ ἐλέγχειν αὐςὃν ᾧ ὐρδακαλῴν,πυθόδηλον Ἐ ἡμετέραν ζωζωυ διθυϑμώοντες. Ο 

νὰ Ἐχιςρέφων αἰ ϑοτωλὸν ὧκ πλόμης ὁδού αὐτο σώσει ψυγίω ὠχϑανώτν,ὸ καιλυ- 

αἰ σνλῆσος αἰ μδοτιαίν. Εἰ 5) αἰδιόρθωτοι μθῴουσι, φελλεαϑαι οὐτὸ τῶν ζοιούτων, ὡς ὁ αἰ. 
ἔθισι)γιε.. πόςολος διδεύσκει. Σ τέλλεοϑε γγἉ, Φησιν, ᾿ἰπὸ πόωτὸς αἰδιλῷοῦ οἰτίκτως θεπα- τὸ 
αΚίρεμα, χομώτος, χαὶ, Ἐδώ τς ἀδελφὸς ὀνομαζόνϑμος ἡ “πἴρνος ἡ πλφονέκτης αὶ μέθυσος ἢ 

λοίδορος ἡ «ὐπαδ, τῳ Ὀιουτῳ μηδιὲ ((ιωεοϑίοιν. 
158 ἴδε, ἢ (ἐς το λοίς σου ἡγαίπησα, Κύρλο᾽ οὐ τῷ ὀλέοι συ ζησεν με. 

Σιωυεχῶς ἐγτολω καὶ διχφιωμαύτων χαὶ νόμων μγημωνδύει ᾧ εἷδοτυοίων, τὸν «ἰδ ζὺ- 
αἰογαν, το πρϑον δεικνις. διδασκει Ὁ ἡμᾶς τὸ ῥητὸν, ἵνα κ' τὸν αὐδελφέθεον Ἰαἰχωζον αἰγαπώμϑν 15 

μὴ λόγῳ καὶ Ὑλώοση, δὴ ἔργῳ ἢ αἰληϑεία, δυτω γὸ δὺ ον ᾧῷ ἐλέοι τοῦ Θεού ζυσέκβα. 
119. ΑΡχὴ Ἢ λόγων συ ἀἰληθεια, εἰς Τ' αἰαίνώ πλύτα τὰ κρίμιατο “ὃ διχαροσοωης συ. 
Αὐψιυδεῖς ἔχεις τὰς αἰ πρυϑέσεις, αληϑείᾳ ζὰς ἐπαηελίας κοσμεᾷς, ἔργῳ βεζαιοίς 

Τε βια, συ (ἂν λέρρις. .ῳ τῇ κατ Φρχας τοίγιον κοσμολνεια Εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Αδεὶμ ̓ Απὸ 

πϑμτὸς ξύλου πὖ οὖ τω “ὩῬαδείσῳ βρώσει φαγῇ ̓ πὸ ὃ τῷ ξύλου τῷ γοώσχκειν κα- 20 

λον ἢ πϑνπρϑν, δὶ Φαίγεοϑε απ' αὐτα ἢ δ᾽ δὺ ἡμέρα. Φαΐγητε αἰπ᾿ ἰυτο, θαιναίτῳ πο. 
ϑαγᾷαϑε. ἐχρατησεν δΐυ αὖν τὴ καὶ Ἔσυφασις Εἰς τὸν αὐαίνει. ὃ γον χρδακιύσω Θεοῦ, 
ϑιχγα τὸν ὀπειστφέρει. ἔγε ἢ ὸ ἔππρον ὁ Ἄϑηϑς. γἐγθα αι Ν ̓ ΕἾπινὸ Θεόφτωθ Α- 

Τενκβιη. ζρᾳαρε᾽ Ἐν τῶ ασέρματί σου δ λογη ϑήσονται πϑώτα ταὶ ἔϑνη, ὡς ὅ21 Χραςῦς. δὶ αὐ-- 

τῷ δὼ Εἰς (δ) αἰαῖνα γέχϑνεν ἡ διχαιοσιωη τῳ ρει", λυ, ϑοϑίπων, “οἸρογζω ἢ λόγων 15 
καλῷ (ὡς ανοὶς τὸν Αἴρ και ἐπαγίελίας. δ ὠκοίνου γὺ Ὁ ̓χδαίων (μωωέρη ϑμος. δ 
ἐπλήρωσε ᾷς αὐὐσο έσεις, χαὶ ἤμξησε Τὸν λαὸν, ὡς ἀφρα τῷ εἰξανοῦ ταὶ “πλήϑοι ̓ Ν᾽) 

ον ᾧ αέρματι Ὁ ἀυντωηυλόγησε κν' τὰς ἐπαγελίας πόύτω τὰ ἔϑνη. τῦτο δὲ γπβρεδὰ-- 

λώσεν Εἰρηχως καὶ Εἰς τὸν αἰωνα πόύτα τὰ κρίματα τὴς ϑιχαιοσύης σου να Φήτης "ἡ 
ὧν ἑωρᾳ τοὐ Χολφοῦ Ὁ αὐωγιον κρφίτος. δὲ κὶ ὸ αλνυϑεία, ἔφησε κεχοσμῆοϑαι Ἔ τῶν θείων 30 

φο μαι, ΘΟ Δϑγίων Ὡρηζωῦ λέγειν ᾧ ὧν ἑτέρῳ ψαλμῷ᾽ Ἔργα χειρῶν ἀὐτν! αἰλήϑαια καὶ κρίσις. 

:6ο ἄρχοντες κατεδίωξαν με δωροθ οὶ ἀὐἰπὸ δ᾽ λόγωνσου ἐδειλίασεν ὶ καρδία μ'. 
Ἴοις πολεμοιώτας, Φησι, ὁ διωκονίαις Οὐκ ἐφοξιϑίων᾽ «(ὧν δὲ σϑυς ἔδεισα νόμοις" 

δ ἡ χαϑευύδονπε δ πολέμιον θύρων,ὀϑελόν Οὐκ ἐτολίκησαι. ἡ Ἔ πωτραλοίάν 8. ὄκᾷνον 
αὶ μυσαρϑν παῖδα, δὐκτείρων ἔλεγε Φείσαοϑε μοι τού γγαιδοωυοίου. ζρῶτα ΠΝ Δα(δι 35 

διωκόμϑμος ὑητὸ Ὁ Σαϑλ ἔλερν κτὶ  ϑεωρίδν ᾧ δχρένοιαν ὠργοντές εἰσι τα ἡνονηραὶ σῖνθὲ- 
Ἐν. ι(. ματα,ως ὁ μακοίρλος Παῦλος ἡμᾶς διδαίσκει Ουκ ἐςιν ἡμῖν ἡ πϑίλη πορὸς οὗκκα σιρ- 

χα, ὀιλα ωρὸς τιῖς "δγοχαις, ρὸς γὰς ὑξυσίας αρὸς οἶν' κοσμοκρ τορος Ἐ κόσμιου τῶτν, 
πυϑὲς τὰ πνδυματικαὶ τὴς Ἰογηρίας. ἐδ ὶ δίζυ τσ σθαίλλουσιν ἡρᾶν, ἡ λόρσθμοι αὐπτα- 
ὮΝ ἂν,» ,3Ἀ. ΩΝ “ . ν 2 Λ ἐγ ! ᾿ “᾿ ᾽ 

μοϑινη Τῆσαι ΘΛ πὸ ὙὟΜ λόγων τ Θεοῦ φοθηλωμδν, Εἶπεν ὁ Κύριος, Μὴ φυδηλητε α- 40 νον, 
πὸ δ)ῥ' " χισυκἸονόγτων Ὁ σῶμα, τίω 5 ψυχζω μὴ ϑιιναμδμων ἡ βρψαι, φοζηϑητε δὲ Ἀν 
μμᾶλλον ἢ“ δεονα νϑμον ψυχίώω καὶ σῶμα ᾿Φοολέσαι ὧν γείνῃ. 

}] ό Ι Αγαλλιασοκαι ἐγὼ Ἐχι γα Ἀῤγια σν ὡς ἐυράσκων σκύλῳ ππολλώ. . 

Ἐποδ, 



ΤΣ 

Εἰς ᾧ μιν. Ψάγα: 1013 

Βπειδὴ πολεμίων ἐμιγημόνθυσε διωκόντών, Εἰκότως καὶ τῶν σχύλων τίω μνήμζω πα- 

ρήγαγε, λέγη, ὅτι πόμζῃς Εἰ αἰζλον ὀχείνοις ᾧ σκυλεύσοις σλάςα ὅσα (ωλγαηϑὶ 
λάφυρα, οίκ ὁ ὅτως" ἐυφρόμϑίω, ὡς τοῖς σοῖς αἰγαΐλλομαι νόμοις. ὅπερ ἢ ὀύω Εἶπε, 
τῶν καὶ ἐγ ζῶϑα λέγ4, ὀχ γὸ ἔφη" ἐγαϑὸς μοι ὁ νόμος « φῤματός σῳ ἰαῷ χιλι- 

5. αδὼς γγδυσίοὺ κὰ Φργυρίν. ς, ἡγοίπτησω ζὰς οὐτολοίς σὺ ἀπ. γρυσίον ἀ Ὅπάξιον. 

διδοίσκει δξζυ, ἵνα ἰ χυ πᾶσαν ἐνφερσιωΐω χαύρωμδυ, ᾧ ἀγαλλιώ θα (χὶ τῶςς ἐἰὐτο-- 
λαῖς τῷ Θεοῦ. ΝΝ 

165. Αδικίομ ἐμίσησα ᾧ ἐξδελυξαί μιδιο᾿ τὸν ὃ νόμον σου ἡγοπήσεὶ. 

ο΄ Αληϑὴς αὶ ΟἿτῇ ὁ λόχος. ὁ γὸ ϑερμαύς πὐθὲ ἴα ϑεῖα δχρκείυϑμος, ζὠνδμτίά μυσεὺτ-: 
10 πετᾶ. δ Ν᾿ ὁ μισῶν τίω αἰδιμίθν; πόμτως τίω διχᾳιοσιώζωω Ἐχιασῶται. δύο ̓ »» ἐ- 

νδυτίεις λόχους αἷξ ̓  τῷ ατν" ποροἰγμαΐος αἰληϑεῖς 1), Φύσιν οὐκ ἔχω, Εἶπε 3 καὶ ὁ 
Κύρκος "Οὐ δεωαοϑε Θεῷ δουλεύειν ἡ μαμωνᾷ, 

164. Ἐπῆακις τῆς ἡμέροις ἡγεσοί σε (χ1 (αἰ κρίματα τῆς διχαισιωδης δϑυ. 
Τινές Ὁ, ἐπῆαχις, πλειξαάκις ἡρμέιξυσαν. ἡ τῦτοϑ κάκχεῖο τὸν ϑερμὸν ἔρωτω τοῦ 

15 πσάοφητε δηλοῖ, τὴς γὸ ϑείας ὑμνῳδίας Οὐκ ἐλφίμανε κόρον. αἰδιαλείως τοίνυν 
“οὐ ὦ ἡμᾶς ἰνῶν Θεὸ, ταῦτ᾽ ἔςν, Ἐχὶ ζὰ κρίματα τῆς διχαιοσιωύης ἀὐτοῖ, (ὦ δὲ 
Ἐχιικέςεροι ἢ ϑυλαξῴς ἐπ] αΐκις "ποιοιῶται τέρμ φαίσιν αὐτοων «ὐϑϑς τὸν Θεὸν γυὐκ)ὼρ καὶ 
᾿Ρ' ἡμέραν" ορῦτα οὐ σνυκϊερϑύοντες, δ δρ,ρϑν ὀνδμαζορνϑρ᾽ Θἶϑ᾽ ὑτὼς ὀμα- 

τέλλοντος τῷ ἡλίου, θυ γρδριφούσι το ὠγαλϑντί τίων ἡμέραν" Ἴξίτη ὧρα; ὅτε Ὁ πγεύμῷ. 

85 ὁ ὅγμον ὕχὶ (ἦν Οἰποσόλυς ἐπεδήμωσν᾽ πῇ ἐκη,ὅτε ΣΧολφὸς ὁ Θεὸς ἡμϑῇ ((ρκὶ ἐχὶ ῷ 
ζαυρῷ αὐδθσηλώϑη, ἡ ὀξήλωψο Ὁ καθ᾽ ἡμδὰ! χειρθγφαφον᾽ τῇ οὐναΐτη, ὅτε ὃ αἷμα 
ἐξέχεε ἢ χϑέδωχε Ὁ πνεδμα,ᾷ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ τὴς τῷ 21 αὐόλου χατοχῆς᾽ 
πδὶ ἡλίου δυσμαῖς (δ ᾧ λυχρικὸν ὀγομοίζομϑμ ) δχρὶ δ᾽ ϑὐνγγδριζῶν ἡμᾶς ζχὶ τῇ αἴδε- 

᾿ς δύσει τῆς ἡμέρρις᾽ παλιν ὃ, στὸμ ασξλφ τὸν ὕπνον ὑπο γωμϑν. ζωτα δὼ (ωα.: 
55 οιϑιμόμϑμα,ἐπαις ΤΌ. ΝΟ 

104. Ἑἰρίωη πολλὴ τοῖς α'γαπτῶσι τὸὐ νόμον σόυ,ὼ Οέκ ἔςιν ἀὐζῆς σκόύδωλον. 
Οἱ ᾧ θείῳ πυρπολούνϑμοι φίλτρῳ, ἡὶ Ἔ ποὺς αὐτὸν Εἰρδύζω δζρβ τὴς ὠτολων 

πσϑλσκτώμϑμοι φυλακῆς, καὶ ἰπυὺ πτλύτων δύ, ϑοϑήτων πολερδίται, ϑυμήρη ζωσι 

Ματ3,- αὐ, 

᾿ ζωίω, κὶ δίντυς ὁ )εασέσιος ΠΙαύλος βοωών᾽ Ἐν πϑωτὶ ϑλιξύμϑνοι, δλλ᾽ υἱ φενογω φούα, α,κορ.δ, (ς. 
390 αϑροι" Ὁ ὐνπορούμϑμοι, δλ᾿ οὔκ δξαπορούμδιοι " διωκόνϑμοι, δλλ᾽ ̓  κοταληαπδμόκϑμοι 

χαταξαλλόμϑροι, δλλ᾽ οὐκ Θιπολλύμϑμοι. καὶ ὁ Κύδλος ὃ ἡδυ ἱερούς οἰποτόλος ὡς πὸ. 
(ατὰ ὦ μέσῳ λύκων Εἷς πάσων σ'ποςείλοας τίω οἰκουνϑῥίων, φη “δὲς αὐτοῖς" Ἑἰ- Ἰομδικῆν 

ρζωύϊω τίυὺῦ ἐμιίωυ δίδωμι ὑμῶν, Εἰρήνω τίω ἐμδω ἀφίημι ὑμῖν. αὐζὶ. δ ἡ τὸν δ- 

| αγήελικών νόμον ἔλαζξον, ᾧ πλρτωχοῦ ὠκήρυξόρ ΚΣΤ Ν᾿ δυδοῖ Ὁ, πολλή. χαὶ Οὐκ 

25 ἔσιν ἀὐὔοῖς σκαίδαιλον. (ἡωοτείζη γὸ ὁ Σατὸμαρ τ: ασὸ ἐδ πόδοις αὐτῶν. 
χός ΠΠροσεδόκων Θ᾽ σωτήφλον συ, Κύρλε " ὁ (ἡ ὡντολάς ὃν ἠγάπησα. | 

Οὐδὲ συμφορφίῖς αὐἰδεςοιγιζ ὀὑϑμὸς ἀπέχοα ζ “οηφοτόρας ἐλπίδας, δλλὰ τίω 

σίω ἀῤαμδμων σωτηοίδω διετέλοσαι, ὶ ταῖς σοὺς ἐπόμϑμος οὐτολαῖς. ἐπειδύπερ (ὦ «- 
γαπτώντες Κα} ἐντολάς τῷ Θεοῦ, αἰτάριεμψιν ζοτούσι τὴς αἰγάπης ἡ τὸς φυδαυγοῆς, 

40 “σφοσδοκῶσιν οἰποκεῖοθαι ἀὐζοῖς τίω “ἿΨ" ὑρρινίων ἀγαδῶν Σἰπυλαυσιν, 
166 Ἑφύλαξω ἡ ψυχά μουΐζᾳ εδοτύριά σου, ὶ ἡγοίπτησεν αὐτὰ σφόδρα. . 
167 Βφύλαξα ζις ὠντολοίς σου ᾧ ζὰ μδοτύρλα σον᾽ ὅτι πᾶσαι αἱ ὁδοί μα ογαντίι 

“ν σου, Κύρι.  Ἐἰδως γδρως ὦπόρτα ἐφορῶς, ὡς κ᾿ ασὸ σοὶ ϑνωτῇ πολιτθυὸ- 

ΟΒεγίοίϊ τοΠ}, 1: Ω.4443 ῥδνουν 



ρασις γὙ. 1514 ἽΧΡΥΣΟΣΤ. ἘΠΙΓΡᾺΦ, ΕΡΜ’: 
μϑνος, νὴ μόνον ἐπλλήρωσοί σον ζὶ ὠντολοὶς, δλλαὶ ἡ κ᾽ γερμῆς τῦτο δίδρακᾳ ΡῈ 
ϑέσιωφ. ζῶτω ὃ ὁ πσοηφήτης ασϑὸς ἡμετέραν νυϑεσίαν ᾧ τρδολκλυσιν δρλέπταρία 
φυλῴηω δι (ως ἐντολοὶς τῷ Θεού καὶ τὸ μδοτύρλα ἀντ, ὅσοι δξωυ κὶ δὲ ἐμιποοίον καὶ 
αἰαγφοχερδίδιν, σγοὶὶ ὀζρ᾿ τὸ για ϑένναι ἡ ἐπτωμεϑίιαι πρδαὶ Ἔ οὐ, ϑοθίποων αἰγαϑαὶ ποι- 
οὐσιν, ὥτοι λέχϑυσι ᾿ πᾶσαι αἱ ὁδοί μιν εἰγὸντίον συ, ἸΚ ὑφ. τόᾳ Ἑηϊσοαίτω ἡ δίη- ς 

σίς μὰ ορώπιον συ, Κύρλε᾽ κτ' Ὁ λόγιόν συ ((μωέτισόν με. Πάν τίω ἱκεπίλυ 
«αρλσενείκων, ὀὐτιζολᾷ διηθύιαι »ὰ μι οἰστοῤριφφζωαι Ὑ δύησιν, ὁ ροακαλό ( μός- 
σιν λᾳίῳ,, οὐκ δ, ϑοοπίνζω, δλα ὟΨ ϑείων λόγων τίω γναΐσιν. ὁ δέω εν αμδνήαις 

ζων αὶ α᾽αφρεφόνϑμος, υὶ διεαχαι Εἰπεῖν᾽ ἐγξισα κἡὶ δίοσίς μὲ ἐγώπιόν συ, Κύρλε ἔφη 
πρββνς ΟΣ Ο Θεὸς δύ τῷ πυοοφήτε ᾿ ΑἹ αἱ μδοτίαι ὑμδὲ διϊςῶσιν αἰαὶ μέσον ἐμοΐ αὶ ὑμδβ) ὡςε τὸ 

ὧκ αἰμδοτημός προ ῶτον Ἐχιςρέαι δεῖ͵, ἃ τότε Εἰπεῖν, ἐγισοίτω ἡ δίησίς μα ἐγώ. 

Σηρμ.ϑι. πίονσν, Κύρμε᾽ ἐπεὶ σον ψαίλλειν αἰ μδοτω λῷ ἔξες!. γέγρα ται γδΡ Οὐχ ὡραῖας 
ψανθαζ,, αἶνος οὖν φόματι αἱ οτωλο᾽ Καὶ τω αἰ μδοτωλῷ Εἶπεν ὁ Θεὸς, ἥα τί σὺ ἐκδιηιγῆ ζῷα 

διχαώματα μιϑ, ὦ αόλαμζόμεις τίω “(9 ϑνκίω μὰ δζρα σύ μιατὸς στ ; σὺ ἢ) ἐμίσνισοις 
Ῥραθ,. παρβδιίαν, κ ὀϊξέξλγες ὥν λόχϑις μ Εἰς ὀπίσω. ὦ, Ψαλατι τῶ Κυρίῳ (ὦ ὅσιοι τς 

εἰυτν, Ὁχ ᾧ αϑόσιοι. ᾿ 

169 Εἰσέλϑοι Ὁ αξίωμα μὰ εἰνώπιον συ, Κύρλε" κτ' ὃ όγεό, σὺ ῥυσαί με. 
Αξίωμα, τίω ἱκεσίδυ καλᾷ, τῦτο γδρ ὐἶδα τοῖς ἄλλοις θῦβον ἐρμωθυταῖς, ἴα 

ἐὴὶ ἔννοια ὅτως ᾿ Εἰσέλϑοιη ἱκεσία  ἡὶ δέησίς μὲσ ογωώπιόν σα, Κύριε. αὶ ΤΩΝ πσϑοσ- 
δέχη τέων δίησίν μιν κ᾿ Ὁ λόγιον σου, ὃ ὀπτηγξίλω μετόμοϑσιν αἱ δ τωλοῖς, ρύσα! με ὙΨ" 19 
αἱ οδοτιων μ. Δἰ σα φόρρις υϑώτοι “οώρδμος λόγϑις ὁ ασϑόφντης, ῷ διασύτίω μ4:- 

λίοσεται. 170 Ἐξερϑύξοντω τὰ χείλη μαὕὔμνον, ὑτὸμ διδαίΐξης με (αὶ διχαιώ- 

ματά συ. Καταλληλος ἡ ἐρυγή τῇ φ2Φη. ζο γΔγ σού, φυσι, μιαψθαίνων διχαιώ-: 
ματα, (ϑι Ἂ ὟΨ ἋἝιτοιέτων διδασκαΐλῳ πσοϑσοίσω τίω ὑμψῳδίθν. δτὸμ Οιιω ζμ( δρε- 

ἀὶὸ ζὶ εὐζολάς τῷ Θεοδχατορδωσωκϑι, τῦτον οἰζερέυ» μῖθα ὕμνον «ὐνέστως, ἡ ἐλ- 1, 
κύομϑυ πνεῦμα (μυέσεω:" ἐπεὶ εἰν αμδδτίαις ζώντες, ἐδα κῶς ἐρθυοῤβῖθα ὕμνον. 

171 Φθεγξοιρ ἡ γλώατά μι" ζᾳ λόγια σου, δτί πάᾶσω αἱ ὠὐτολαί σὰ δικαμοσιοίη. 

Ἑὶς μϑιέτίω δ σῶν λογίων τίω γλωώῆον αἰφιερώσω , Εἰδὼς πασῃ διχᾳ)οσιμῃ κι- 

κοσμημδῥας ζις ὠτολοίς σῳ. ᾧ ἡ φωνὴ ἐυκφρον, διδιωώσχϑυσο ἡμᾶς, ὅσης κατακρίσεως 

αἰ χρεύθιυοι γένονται ὧς “πορνικ οἱ ἄσματα φϑεήόνϑυοι, (ὦ) κολακείας καὶ ἐνφημίας 20 

δ ϑούποις ασολσφέροντες, (Ὁ κωμιχας φλυοωρίας ὀψαφωνοιώτες, (ὦ δὶ λοιδυοίας 
ψιϑυοίξοντες, ὡ ψευδηγϑόλας, ὧὡ κρᾳυγαὶς ἐν ἱπισυδρομείαις εϑρυλλοιώτες, συσὶὲ δ 

ἐτερϑν τι »χ," φϑεγεοϑαν, ἢ ζὰ λόγια τῷ Θεοῦ. τύτο ἕνεκεν ὶ ἐχηφέρει λέγων ᾿ ὉΠ 
“ ε ! ῬΨΨᾳἜ{0ῃ0, ωι͵ι, “᾿ σσὶ 

πῶσαι αἱ ἐντολαὶ σῳ διχαηοσιη. 17» Γενέοϑὼ ἡ χεὶρ σω τὸ σωστο με στ 34 

ἐντολοίς σὰ ἡρετισοίμέωυν. Τὸ ἡρετισοώμζων, ὁ μϑρ Σύμμαχος, Εἱλόμών" ΟἿ Ακύλᾳς 35 
αὶ ὁ Θεοδοτίων, Ἐξελεξζαίμωυ, Εἰρήκασι. Χεῖρα δὲ καιλᾷ, τίω ϑείθ ἐνέργφαν, ὑφ᾽ ἧς 
αὐτιξολῴτης ϑείας σωτηρίας το χεῖν. τῷ» γ5} μὶρ τῷ Θεοῦ. (Ὁ γὰν ὀκλεχϑρϑμοι 
(ως οτολοὶς τῷ Θεοῦ, πόβτως τ τέο παρ αἰστῦ σωτηρίῳ κϑμίζοντ). 

1723. Ἐπεπόϑησοι ὦ (ῳ τήριῳ συ, Κύρλε᾽ ὁ ὀνόμος συ μϑαέτη μού ὅδ. " 
ἱμείρομαι!, φυσι, πολϑρὰ σοὺ (ῳ τηρίας τυχάν, Τ' σὸν νόμον μϑαέτίωυ ἔχων ὠδελεχῆ. 49 

“ποῖον ἢ (φ τήρμον ; ὃ γέλϑνεν, ἐγαν,ϑοφγτήσαντος Ἢ ἐνὸς τῆς αγίας τοιώδὺς, Χολφού Ὁ 

Θεουμδ). τότε ΝᾺ ἐσωϑηνϑῳ ὡκ τῆς κατοχὰς τὸ ἐγϑροῦ, αὶ ἐμαϑομϑμ μϑδηετάν ζθ.- χυτὰ ἡ. 

αγζελικα «σοϑςξάγματα. 174 Ζησε.) ψυχή μιν, ἡ ἀἰνέστι σε" " κν τακρί- μετ ανβν: "4 “" ὅη μὰ 
᾿ μϑ 



Ἑὶς δ μ". Ψψάμα Ἰοῖξ ταύιεγ. 

".  ἜΑμμαπέσυβοήϑησαίμε,;  Ζωίω ἐγζωῦϑα τίων ἔγγκον λέγει, τέ αἰνέσει τῷ Θεοῦ 
᾿ ͵ ̓ “ουϑρζω. αὑτεῖ ἢ (ἰωέπεοϑαι αὐτῳ Εἰς βοήϑειδν χα κρίματα τὸ Θεοῦ. οἶδὰ ἢ ὡς 

'χ αἰ μδ τήσο ΑΑΙ τῆς ἐλπίδος, δλλα τῆς ἀληθοις ζωῦς ΩΝ σῷ τϑυξομαι, Ὁ αἰνέσω 

σε τὸν δοτῆρᾳ “δ ἀγαϑών . 175 Ἑπσλωηϑίω ὡς προόξατιν ὸὐἰπολωλός. 

5. Τούτος τω ροφήτῃ λέγειν μ(τ' τίρς αἱ μζδ τίαν ἡρμο-ῆε,ὺ παῖσν τῇ δύ, ϑ.09.. 
“πὸν Φύσει. 

Ζύήτησον “. δοῦλον σῳ, στί ζιὶ ἐντολείς συ ζέκ ἐπελαϑύμέω. 

Ἐκπεγήωκόρς τῷ Αδαμι δζρ τῆς τ Ραξάσεως τὸ τορδαϑδείσου Εἰς πόρζας διῆλ ω.. "2, 

ὃς ὃ ἀμζδτημα, ὡς ὁ στφολος ἔφη, κ) ὡς σπρόζατον ππολωλὸς ἐπὰαρήϑησαν Ἐλὶ 
᾽) λ ; ᾿ ͵ “ε . ᾿ ΩΣ  “-“Ν “ 

10 Τα ΟρῊ ὥν χρήμγοις ὦ πις φωβαίίας τῆς αἰρδδτίως ὅπου Οὐκ ζω (χισκοπτη “τὸ Θεῦ, 

λατρεύοντες δαίμοσι ἡ) Εἰδώλοις. δλ᾿ ἤλϑῳν ὁποιμιζω ὁ καλός, ὁ τιϑεὶς τίωυ ψυχίω 

αὐτο ΟΜ ασος των, τοῦ ζιντῆσαι αὶ σῶσαι ὦ ἰἧὼπολωλός" ᾧ ζωτήσας πλανώ- 
βϑνον, θΐρε, αὶ τῦν ὀμεχαλέσατο, ἡ ὅχὶ ἢν ὠμῶν ἐξαίςασε, ὁ συγκατέμιξεν αὐτὸ 

τῇ ἰδία. ποίμγῃ. Εἰρζινοποίησε γ)Ὰ τὰ ἐπίγεια τοῖς ἐρφινίοις οὖν τῇ οὐσαίρκῳ ἀὐτύπα- 
15 οφυσία. δ κὶ ἡ ποιμϑμες μετ᾽ αἰγίέλων οὖν τῇ συνήσει ἀὐτῷ ἐδόξαζον λέγοντες Δόξα εἰν Λυκιβι}. 

ὑψίςοις Θεῷ, ὁ λὶ γῆς Εἰρζώση, οἷ, Τρ ἐντολάς συ σύκ ἐπελαϑύμν. Εἰ)» καὶ 
“ϑέζη τινας, λα ληϑίου πύτων σῶς ἐδέξαο πϑυτελῆ. δλλα ζωτίω μϑὲ ὁ π)θ--: 

Φήτης κπρϑσενζεώοχε τίω θὐχέω, τετύχηκε δὲ ἅπασα ὟϊὝιω δ, ϑοθπων ἡ φύσις τῆς (ρ.- 

τηρίας. ὡς δὲ ὀμωτέρω Εἰρν, , ἐδραμὸν ὁ ποιμέω ὁ καλὸς Ὡπδ “πλαγώνϑμον (ατ5- Δικ, δι 

λο (χν, καὶ ζητήσεις θύρε,  ὅχὶ “Μ᾽ ὦμων λαίων ἐπόμηγατε, χαὶ θὐφιοοἰνϑη ἐπ᾽ ἀὐτῳ 

μάλλον ἢ Ἐχὶ τοῖς εὐνενήκοντο, ἐγνέα, τοῖς μη πεπλανημϑϑοις "οὐ δολθιοῦτος τῷ λύ- 

,ϑυ, ὁστίκις τοὺς ἐντολαῖς αὐτο σέκ ὅχιλανθανόβθα, ζητεῖ ἡμᾶς ὁ Θεὸς Εἰς ἑαυτὸν ἀ.- 

ναι λϑύμϑμος. σχϑγτήσωμϑμ δὲ τίω τῷἍ ψαλμωοΐ Φιογζω χαὶ ὦ τέλος. λέπι Ν᾽ ἐν τῦθ9-- 

οἰμίοις᾽ μακοίολοι (ὦ ὠμωμοι ὧν ὁδῷ, (Ὁ πορθυόμϑμοι ἐν νόμῳ Κυρίου ᾿ καὶ ἐν ῷ τί- 

25 λεὶ το, ζήτησον (δ) δουλόν συ, οτὶ ζᾷξ οντολοὶς σου Οέκ ἐπελαϑύμδιν. (ὦ ξζζυ 

πυρθυόμϑμοι ω νόμω Κυρίου, πόϑτως ζς ἐντολοὶς αὐτεΐοῴνς ἐχιλανλαγονται καὶ (ἢ 

μή Ἐχιλανθεινόνϑμοι ζὰς ἐντολοῖς, πορθυον") ἐν νόμω Κυρίου ἡ μεῖς ὃ τῷἍ ψαλμού ᾿ 

ἐρμώωυείδλν ἐν κεφαλαίῳ ποιήσαμϑμοι κοὐδαχαλοίμϑμ ὥν ἐντυγχόμονζῷς μὴ Ὄοχε- 

εϑίωαι Οἰς γγραμμένοις, μηδὲ Ἰομίσαι μόνῳ ζωύτα τῷ ϑεφητη προσήκειν ΔΑ 

40 ἕκαςον τίου πυοόσφορον ὧκ τύτων ὠφέλειαν λαδᾷν, ὁ φοωυβμαχον αἰλεξητήομον ζοῖς 
οἰκείοις κωυτασκθυαίσαι παιϑήμασι. ἢ ζωτα μϑὲ, αἰδελφοὶ, τῶν πατέρων τα ἰσαν- 

μνήματα καὶ τὰ διδωύγματα, ὧν αὶ ἡμεῖς “δι ρυσείμϑροι μετεδώχᾳ ὃν ὑμῶν κΟ' δεύ-. 

σης Ἐχιφροσιώης, ὅπως αἱ «)τολαὶ τῷ Θεοῦ ποϑϑκόγήωσιν Εἷς ὑμᾶς. τῶτο Ὁ} ὅ91 

«ιδιςίαγοῦ ἰδγον, ἵνα κτ' τίω Εἰλικρινὴ ἡ μϑν) πίςιν, κὶ αἱ πνρξεις ἀγαϑαὶ ὥσιν᾿ τὺ αἷς 
44 φηρίξει ὑμᾶς Κύρλος ὁ Θεὸς, δωρφύμϑμος ὑμῶν πλούσια τὰ ἐλέη αὐτο καὶ “ἦν οἰκρ μοι 

αἰὐντῦ φυλοίῆων ὑμᾶς ὑπὸ πϑυτὸς κακοῦ, ἢ τῆς ϑραινίου ἀὐτεῖ βασιλείας ὑμᾶς 
αἰξιών, ὠρεσξείαις τῆς ἀγσόμτο δεασοίνης ἡμδὰ ϑεοτόκου ὸ αἰοινῦ».- 

ϑῴγου, ἢ πούτων ἀὐού δ᾽ αἰ γίων, Εἰς δυξαν παίξ9ς καὶ ἡγοῦ 
καὶ αἰγίον πγϑύματος, νι χα} «εἰ, χαὶ Εἰς 

40 (ἦν αἰωνας ἊΜ "αἰωγων.. 

Αμέω. 



Ἦσ δ'.«, 

Τϑ ὧν ἁγίοις παΐζος ἡμδν" 

ΙΩΑΝΝ Ο ΥὙ" 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΡΙΡΙΝΟΥΠΟΛΈΩΣ 
τῷ Χρυσοτόμου ἐριιζινεία Εἷς 13 

«οὐφήτίω Ἡσεΐω: 

δὴν ἰδεῖν " δεΐκουσι : ἣ , αὐῷ οὐπελέςερον ὁ πόμτων ὡ- 

κριβέφερον ζι αἀρεζῳς αὑτοῦ Εἰδὼς Παῦλος, ὧτε 20 

πνεῦμα τοσύτῳ φλεη μϑρμορ. τίω γ ἐλόλερρεο- 

Ὃ μίϑν ἀἰντῳ, ἡ τὸ Φεόνημα τὸ ἀδούλωτον, ἃ τίω ὑ- 

ἡ Ῥλω γνώμην ὁ Ἔ πολλζω ον τῇ ϑὲϑ ἔΧριοο Ὧο- 

ἡ φυπείᾳ (ἀφίωειαν οὐνδεικψύμενος , ὡπόμτα ζωωτα ὀνὶ 

( Αὐρτ Ἀν τς Νο βήματι ηδέφισεν εἰ εἰ πων Ἡσαΐας ἢ φποτολμα ᾧ λέγη, 22 

Ἄς Σ Αν ὐδὰς ϑϑαεωδο Ὁ υρενθέωυ τς ἐμέ μ᾿ ζητούσυ,ὀμιφλυνὴς ἐθνόμδωυ: τοῖς 

ἐ μὲ μὴ ἐπερωτῶσι. ̓πολιὺ: ἢ ἀὐθυ καὶ “Ὁ  συμπαϑές. ὁ ου "ὃ δ μόνον κατεξ μία το γ7ὴς Ὁ 

δόμα μανίας, Φοὲ ἐλωλέρᾳ γλωῆηκὶ Χ) ὑψηλοτέρα γνωμῇ σοὶ μέλλοντα αὐζις κατα- 

ληψεοϑτῷ λυπηρᾷ κῷῷ πολλὴς ἀἰπήγίδιλε Τὴ Τῆς πὴρ ρησιας ̓ δλλὰ ᾧ ον αὑτῶι ταὶς ἽἍ 

πραγμάτων «ὔβιασισιν αὐἕἋν, ̓ οὐχ ἐλαῆω ἣν ἐμαπειγήοντοων ἀλγεῖ χα δακνεται, 484 

τα πικρότερον Ψ Ἕαἰλοντων ὀδυρέ). Χϑὴ ; πύτων δὲ, ὡς Εἰπεῖν, ἿΜΨ πο: ΦηΝ αὶ Ἢ 

αἰ γίων τοιοῦτον ὃ ἦγος " πατέρων φιλοφοργίαν τῇ αὐθὲ ὧν τὖν᾽ ἰρχορδίοις αἰπέκρυψαν 
Δι φθάσει," τίου τῆς φύσεως τυραννίδα ον πολλοῦ ῷ  αὐθεόντος ὑαὐβηκοντίσαιν. συπῆὶς 

5, συνείς ποτε Φιλόγταις ὅυτω “ἣν ὠκηρνων «Ἑρχαίετο, ὡς ὅτοι δὙΨ Ξιρχομδύων 
αἰ αραπέϑνησχον, ὀδυρϑαϑμοι, εϑράεσοιεῦτες, κακῶς παοβντων αὐ ῷ Θεὸν αἶοα- 34 
κα Ἁριωτεςν( μενα παιγόᾳϑμοι, κοινωνοιοτες ὦ δεινόν, πόρτα καὶ ποιοιεῦτες Ἂ πάραντες, 

ὡςε αὐους δξελέοϑαι ὁ τῆς ἀὐω)ον ὁ ὀργή, ἡ τὴς Ὁ ποραγμάτων Ἐχιϑρομς. καὶ )γ 
ουϑν ϑτως χιτήδειον Εἰς Ὄρχὴς αὐρεσιν ὡς ἡυχὺ φιλόσοφος . ὑ (υμυλργεῖν Ἐχιςα νϑῥη, 

» τὗτο ὁ Μωυσέα ᾧ μέγὸν ἔχι τὸν «ϑόϑνον τῆς δημαγωγίας ὀμοφίξασεν ὁΘεο, 
πὶ  πσοϑλαθων δΐῳ δε ἔργων ὀπεδείξα"» τίω χαβτὸ δεμὺ Φιλοσοργίδν. Ρ μ 49 

: ΟΥ̓ φροφήτε τῦτο ὃ ἔξαμρετον, μαίλιςαι, ἅ καὶ ὁ αὑτολεν 

βξολλβλα, ζιτα ἐλελν, Εἰὰ ἀφεὶς αὐἶος τίω αἰεδοτίαυ, ἀφες" ἐπεὶ καμϑ , δξαάίλειψον ὁ ὧκ τῆς Ἰρωπὸν; 
( , 

Ἰάσικβ. δι, 
βιίξλου ἧς ἔγραψας. Ὁ, αὐτὸς δ ὁρων πὐσπολλυμϑῥας " αὐτὸν, ἐλελν᾽ Αφετέ με, 

πιλραΐς κλαύσομαι. μή " κρπογύσετε πτὐδακαλῷ μὲ Ὧπ ὃ (ἰώτεμμα τηςϑυγα- 

(7: 
κω 



Εἰς 4) Ἡσαΐαν, 1017. χεῦία. 
ᾧϑε τῷό ρος μιν. ὁδ Τερθιμίας ὸ εϑρίωύοις μαχρεὶς [[μυέϑηκε τῆς πόλεως καίτενερθιί- 
σης. ἱεζικοὶλ ἢ καὶ (μωαπῆλϑς, τὸ "ἴω δλλοτοίλρ “τὰς οἰκείας χϑυφοτέραγ τῇ οὐγόα 

μιζε, μέγιφον Εἰς πρλϑαιμυθίαν τῆς συμᾷοσος ἔχων Ὁ χῦβᾷιαι τοῖς καίμγεσι,  δ[ορ-- 
᾿ϑοι ζῳ ὁτέρων αρόγματα. καὶ ὁ Δάνηὶλδ αἰπϑβ τὰς ὀμόδου τὴς τ ύτων Εἴχθσι χαὶ 

5. πλείος ἡμέρφις διέμεινεν ἀσντος, ἢ πάσοιν ατουδέω ἐπεδείξατο, () Θεὸν ἱκετιθίων ἀἰ.- 
φεϑίελοι τὴς πικρῶς δουλείας αὐτοιφ" καὶ Νἢ)Μ αγίων ὃ ἕκαφος εἰντεύθεν φαίνεται λοίμ- 

πω!. ὅτω ὸ ὁ Δαρὶδ ὁραΐν τέω ϑεήλατον ὀργέιὺ ὠκείνῳ Ὡχὶ (ὃ δῆμον φερονϑῴδωυ, 
ὀφ᾽ ἑαυτῶ ἐκάλει τίω πληγάώ λέγων Εγὼ ὁ ποιμωζοώ ἡ μδδτον, ὁ ἐγὼ ὁ ποιμιζω ὦκα- βθατικϑ εν, 

χϑποίησαι ᾿ καὶ ὅτοι Ὁ ποίμμψιον τί ἐποίησαν ει βμέοϑω ἡὶ χείρ συ ἐπ᾽ ἐμοὶ, ὶ ὦ» τω οἴκω ἢ 
το παξής μν. καὶ Αὐοφάλει ὁπατειωῤχια πόβῥω δ χαιν ἐρικῶς, ὶ οὐϑῖν ἔγαν χυνὼν τ," 

πσϑϑς τὰ καταληνόμϑδμα (ἦν ον Σοδόμοις κακοὶ ὡς ον ἀὐις μέσοις τοῖς δεινοῖς ἐμξε-- 
ζηκῶς, ὅτω πϑροκαίλει ᾧ ἐδέετο τῷ Θεοῦ, ᾧ εἰδ᾽ αὐ ἀπέότη πόρτα 'ποιών ἡ λέγων, ὦσε 
λύσω (ὃ χαλεπὸν ἐμωρησμὸν ὠκῴνον, Εἰ μὴ ὁ Θεὸς αὑτὸν ἀφεὶς ἀπῆλϑεν. (ὦ ὃ ὦ 

τῇ χη ὦ μείζονα ἐπεδείξοντο ζωτης τοὶ ρετέωυ, ὧτε ὠ “πλείονος ὡπολελαυκότες 

ιξ χάρατος, ὰ τσϑϑς μακχρότερσῳ κλυϑώτος σκαίμμιατα. ὄρ τα Πεΐζος αἰκιίων ᾧ Χοι-- Λλιὰ ἐμοκτ, 

σοῦ λέγϑντος, ὅτι τοῖς πλουτῦσι δυσχϑλωτάτη κὶ ασϑϑς τὸν θρφινὸν Εσοδὸς, ἡνγωνία καὶ ἔ-- 
τρέμε, αὶ πιδῦσιν πτοόσιγε λέγων᾽ ἐς ἀἴοφι δευύαται σω,ϑέωναι ; χαἤτοιτε (9 ΡΜ καϑ 

ἑαυτὸν ϑαῤῥων τρραγλώτων. ὁ γᾺ ὦ ἑαυτοωῖν ἐσκθπτοιω, δλλα τῆς οἰκουρϑβης ἐ- 

φοοϑντίζοι. καὶ Γ[αὐλος ὃ δὲ ὅλὺ τῶν ἡμῶν οὐδείκψυται γὴΜ Ἐγγιφολοδν᾽ ὃς Θὲ τὸν Χοα- 

λο φὸν ἰδεῖν ζιώξαγεηο κῦϑ9 τῆς δὴν αὐ, ϑοϑπων σωτηρίας, “ὅτω λέγων᾽ Τὸ ὀναλόσαι καὶ [ζμμὐ φιλισα κγ. 

Χρις-ᾧ 41) κρῴοσον, Ὁ Ὁ ἔχεμεῖναι τῇ (ὐρχὶ α)αγκαιότερϑν δὲ ὑμιᾶβ. τοιού ᾧ (ὅνῇ ἡ- 
μῶν Αἰ οτηρὸι τον ϑρακ]ήρρι ὁ αὐοοφήτης,ὁ λέγων ας ἰποφάσοις τῷ Θεοῦ ὰ πολ.- 

λῆς τὴς πεκρησίας, χαὶ ὄχττι δ “οἷς αἰ μδοπόμουσι, καὶ ποὐδακαλων αὐτὸν (μυρχῶς 
δζοὶ μοιρῶν ζ(] λθγων παροξιώομϑρον κατ αὐ. καὶ τὸν μαίλιξα ἥσδὸς τῶ! τέλει 

25 τῆς ἀσοοφητείας ἐξὶν ἰδεῖν " τέως αὐτῶν αὐαγκοὴον ὠρξαοϑιι ΜῈ πσοϑοιμϑων. , 

1 Οκρσις ὺ Εἶδο Ἡσαΐας. Ορκσιν καλό τίω τφοφητείαν, ἢ δζρὶ τὸπολ-: "δὲ α. 

λα τμ ὀκζησομδμων ἐπ᾽ αὐτῆς ὁρᾶν τῆς ὄψεως ̓ ὡφὸ Μιχαιας Εἶδετὸν λαὼ ἐαπαρ-- Ὑ Βατικβ, ζι 

αϑϑον᾽ χαὶ ὁ Ἰεζεκιὴλ πίω αἰχμφιλωσίαν ὶ τίω αὐ δανομίθω “Ψ᾽ τὸν ὅλιον πσϑϑσκυ-- 1ιζοιίδας, 
γοιεύτων ᾿ τὸν θευμιυζίω᾽ ἢ δζῳ τὸ τίω αἰκοίω ᾽ πτο9 φητανν τίω ἐκ τῷ Θεού δ μό- 

5. μϑϑζω εὐοις, μιμδὲν ἐλαιῆον ἔχειν ΤῊ ὄψεως, δλλ᾽ ὁμοίως πληρϑφορᾷν, ὁπὺρ οὖν τοῖς 
βιωτιχοῖς Οὐκ ἔνι. ὅτι Ν᾿ ἑτέρως ἄχϑυον αϑὰ ἕν" λοιποιὶ ΔΜ δύ, ϑοθίπων, Φησί, Πρ σ- Ἡσ γ. δ. 

ἐϑηκό γιοι ὠτίον αἰκούεινυποιφ ἢ καὶ ὁ λόγον αἰξιίπιτον, ὄροισιν Εἰ πων, ἀύΐφισι “δ᾽ αχροαῖ, 
ὦ ποϑασέμπει σοῖς “ὁ ἃ πράγματα δείξομτα ἔθος γὸ ἀὐζις ὦπασι τοῖς χρῖδοι τῷ 
Θεοῦ ὀζμπορθμέυεσι ζῳ λέγρρϑνα, ὅτο οὐδ Ἵ ἄλλὼν χατασκευαζειν, ὡς οϑὐοδὲν οἴοϑῳ 

35 φϑεγίον )»δλλ σὰ λεῖοι χρησμοί Ἴνές Εἶσι (αἰ λευύμδνα, ὁ γράμματα ὠκ ὉΜ ἐἰφοινοῦν 
γυγκΟλύπα, Κυτ καὶ ὁ Δαζίλ᾽ Η γλαίοσαι μου χαλδέμος σφαμματέως ὀξυ ἶφον . ἄδημοβ, 

μμ Οὐμυτκαρομε γόμαζε τῇ “αὶ γφαϊμῥιάται, λῳ κϑυτθχουσης αὐνὖ δέξιας, τε- 

τές! μή “ὃ γλωῆης Ὁ Δα(ὶδ  ὠηα Ῥχυόσης αὐ τ᾿ ρριτος. καὶ ἕτερος ἢ ασοφήτης τῦτ λῶν δι 

νὠ το δεικφύρϑνος ἔλεὴν, ΟἿ αἰπόλος ἡμυζον, φησι, συκοίμινα κψίζων᾽ ἵνα μιὴ αὔθρω-- ἐϑνζιι 
τ» τυΐμη σοφίᾳ, τὰ λεγόμϑυα Τις λογίσηται. ᾧ Φεοδ τὐτω ἡρχέεϑη μόνον, διλλαὶ ὦ ἕτερ τι 

! 2. ! ᾿ ᾿ ι ι9 ! , δ᾽ » !. ͵ Ν,,7 

προλφέϑωκεν Εἰποῶν᾿ ὥλα μζωὺ ἐγὼ ἀνεστλιἠαϑέω ἰοίύος ἐν πνθὺ μυαίι Κνθίου, τ κρί- 

βίοτος, ὁ δεευαείας. ὀυ ΝῚ δὴ μόνον σοφοις αὐτοιφὴ χώσας, δολια ἣν ἰσχυροὺς Θὠργάξε- 

το, ἐν πῇ τεϑσω ματος χατασκόυῃ, δλλα τὴ γρώμνη. ὯΔ᾽ ΣᾺΡ ἀπρῆς ϑῆμον νη 



χοὸς. α. 1018 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 

ταμὸν ᾧ λϑαϊαουυον, αἱμάτων διψῶντα ποοοφηοδω, ὶ σφαγαῖς αἰ γίων ἐμμελοτῶν: 

τα, Εἰκότως πολλῆς ἐδέογγο τῆς διυυαίμεως, ὡςι μὴ καταστλα γώσαι τίω ἀφατο αὖ 

ΤῊ και τι ῥύμον. ὀχ δὺ τη» μα Ἱερεμίας φησί, Τέθεικα σε ὡς φύλον σιδοιρφιῶ, ἡ ὡς τεῖχος χαλ.-- 
ιζιβιο.. κρ. δὴ [εζεκιῆλ, Ἐν μέσω σχϑρπίων σὺ κατοικεῖς, μὴ Φοξηϑῆς πὸ πρϑσώπου αὖ- 

Ἵν, μηδὲ τῆοηϑῆς. ᾧ Μωύσης ὃ, ἰύΐκᾳ, ἀπεφέλλετο, ουχὶ τὸν Φαραὼ δεδοικως, ἀῥα.-ς 
δύξοϑαι μοι δοχαῖ μόνον, δλλ᾽ αὐτὸν μάλιςα 4) δύμον τῶν Ἰουδαίων. τῳ χει Θεῷ 
φζρλεχθρϑμος, ὼ ᾧ βωρᾷξαρον, μα, πολλῆς τὴς ασουδὴς μαϑοῖν ἐζύτει, τί δεῖ πσοὸς 

ἀὔδις Εἰπεῖν ἀπιτοιυῦζᾳς, ὅτι δὴ ΟΝ Θεού ἀφιγμένος Εἴν,κὶ τὰ' σημεῖα τὴς ὠκείνων 

ἕγεχέν ἐλθμξόμε γνώμης ̓ ὦ μαΐλαᾳ Εἰκότως. Εἰ γὺ Εἷς αὑτὸν δυτως ἐφόζησε, χϑὴ 

ζᾳῶτα δὐερτυτηϑεὶς, φὶἰ εἰκὸς ἐμὴ παϑεῖν εὐνοοιῶτα (δ) ἀτακῶον δῆμον ὠκᾷνον; 9 ΤῸ ιο 

εἐχὶ σοφίας μόνον, δλα καὶ διωναμεως ἐλφμ(λνε πγϑῦ μα, ἡ ἔλελν᾽ ὠὐέπλήσθη ἰοκύος 

1.4.4, οὐ πνεύματι Κυορλου,ρὼ κρίματος, ὃ δυυναφείας. καὶ ἐτερϑς δὲ πάλιν, Ρήμα Θεοῦ ΟΝ 
“ποῦς ἱερεμίδν (Ὁ το Χελκίου. καὶ ἕτερος δὲ πάλιν, Λῆμμα ἸΝινδυὶ, βι(ζλίον ὁρφίσεως 

Ναουμ τὸ Ελκεσαίου. ἡὶ αὐτὸς »δ τ ὁτέρῳ βήματι ὦ αὐ κκἷς κσοϑτέροις ογδιεῖκ.- 

νυται, τῇ πγθύ ματος τίω χατογέω λῆμμω χα λέσας. Ὧν Ν᾽ λαμ(ανόνϑμοι «ἰ αὐὸ Ἔ κα 
πνεύματος ὕτως ἐλέγϑν, τέο ἐνέργήαν τῆς γσῥιτος ὅτως ὠνόμασε δχρὶ τῷ το ἢ Παῦλος 
πόυταχοΐδ πφρϑτίϑησι Μ᾿ (χιτολων ὃ τῆς δἰποςολὴς διομα᾽ ὑπερ (ὦ πρόφῆτω ἐ- 

ποίον “[σ' τὸ λέγῳν, δρϑισις, ") λρηϑς, ὃ λῆμμα, " βῆμα, τῶ δζῳ τῷ τῆς ὀστοφολῆς 

κατασχθυαΐξων ὀγύματος. ὥασερ Ὁ ὁ λέγων διοφισιν ὃ ρῆμα Θεοού, ου ᾧ οἰκεῖα, Φ9.γ- 

“ται, ουτὼ ἡ ὁ Ὄσιφφολον ἑαφτοι καλών,ἐυ τα παρ ἑαυήν διδαώσκει, δ᾿ ὧπερ ὁ Ὥστο-- 20 

φίλλων ὠκέλδυσεν. υὑποφόλου γὺ ἀξίωμα, μοιδὲν οἴκοϑεν ἐπτεισοίςειν. δ] 9 ᾧ ὁ Χολφος ἔ-- 
Ματῦ δια. λ6γ4᾽ Μὴ καλέσητεφιβασκωλᾷν ἐπὶ τῆς γης᾽ ΕἾς δ υὑμδμ ὅδην ὁ διδωσκαλος ὁ οἷν 

τοῖς ἀραγοῖς" δεικψυς, οτὶ πάοο, ἫΝ παρ ἡμῖν δυγμια τῶν ἡ Φρχὲ τίω μίζαν αὐωϑεν ἔλφ- 
(εν ἐκ τῷ ΤῊ ὑἰρανων διασότε,καν ὀῤ, ϑοφ ποι ὦσι πσοὶς τὰ λεχϑυϑνα ϑιρκονούϑμοι. 
ζῷ εἶδεν Ἡσαΐας. ὃ πῶς ὁραΐσιν ὦ ποϑϑφῆ.) ζώτα, ὥπερ ὁρώσιν, εἶχ ἡμάτερον Εἰ- 2 

πεῖν (ὁυ γὸ δωινατὸν ἑρμώωυθυϑίεαι λόγῳ (ὃ “δόπον τῆς ὀψεως) δλ᾽ ὠκᾷνος μόνος 
οἷδε σαφώς, ὁ τῇ πείρᾳ μαϑων. εἰ γ)Ὰ φύσεως ἔργα ᾧ παίϑη πολλάκις συτϊδὺς αὐ πα- 
δϑιφήσειε λόγω, πολλῷ μάλλον τὸν ἴδϑπον τῆς τῷ πγϑύματος οὐεργείας, Εἰϑαμυ- 

ϑραὴς εἰκόσιν Σ'πογφησεύμϑμον δὲῖ χατατολ μῆσαι οὐχ, ὦφε Ὁ συφές" τρδα φῆναι, ΑΛ ὁ, δορί; 
ὧςε αἰνίγματι τ ᾳαγέῖν, ἐμοὶ δοκεῖ τιυτὸ αὶ ὁχὴ ΜΝ πσοοφητῶν γίνεο, δή δ εἰκαὶ κα-- 1ο 
ϑαρών ὑδωτων φυσις ἡλιαχας αἀκίνας δεῖζα ϑῥη καϊζῳυγαρϑ τίη, δυτὼ ᾧ τῶν “ϑόφη- 

τῶν ζὰἰς ψυχαὶ χαϑαιορυδῥας οἰκείᾳ, τεἰρετὴ τσοῦτον κἐ πσοδέχεοϑαι Ὁ 8 πγθύματος 
δωρεθν, καὶ ἀγό39 τίου λαμπηδὸνα ποιουμδῥας ὠκείνζωυ, τω δέχεωϑαι τῶν μϑιηόντων τίωὶ 
γγοῦΐσιν. Υἱὸς "᾿Αμμώς. Τίνος ἕνεκεν τῷ παΐξϑς μέμψη.}ν»»} ὀῥρὶ Τῳᾷ ὁμω- λιλμῖ: 
νυμίας, ἢ ὧφι μαθεῖν οτι σϑ᾽ εν ϑὐτέλεια παίξϑς ἐχισκιαίζει ποδὸς τἰρετίω. Οοὶ 55 
λμεατϑτο ὃ ἐκ μεγοίλων φεῶαι, δλλαὶ ὦ μεγοίλους αὐζιυς ϑυέοι τος τε ἀσή- 

μι παΐζ9ς ὧν, πόβτῶν φαιδρότερος γέχϑνεγτῇ τὴς οἰκείας “δἰροτῆς λοίμνψας ὑαβ(ολῇ. 
Ηὺ Εἶδε κῦ' τῆς Ἰυδαιας καὶ κτ' Ἰερϑυσαλήμ. 

Τύος ἕνεκεν δϑιηρημδῥως ἑκατέρων ἐμφημόνθυσε τῶν χωθίων ; γ᾽ αὶ αἱ πιμωείαι 

διηρημϑμως γάλόνασι, ἡ ἐν Δ[ οφΦόρρις καιοϑῖς, τὰ Θεού αὶ τῶτο συφώς οἰκϑνομιήσαντος, 49 

Ὁ μὴ πόρτας αἱ ϑρθον »σολέσαι, δ ἠρέμᾳ ἃ κριτοι μικρὸν, ὦφε τῇ Μ'απαρϑέντων 
ἁμωρία «ὄν: λειπομϑἕους δ μέαϑαι (᾿φ φοϑνεςέρϑις. Εἰ) Οζα ἐχοήσαντα Εἰς δον τῷ 
φαρμακῳ,ἐχί τὸ ἰαΐδό, λα ΔΨ καμνώτων ὃ ἔγκλημα, ποι ἢ αὐ (μ πλρτὸ, 

ω 

Ἑξοδ, ὅ,.... 

Ναάμια. ΓΝ 



Εἰς ᾧ Ἡσαΐαν. ἰόϊ9 χεν, ἀ, 

ὁκαθ᾽ ἐκρίφω ὁμεαὶ, ἐν πόρε ὁμῦ «ὁ τὰ αὐταὶ αἰμδοτλμογζω ̓  ὁμοδᾳ ὦ κολρίξων 

(εἰ γ»), δύ ὡπὸμ ἡμδᾷ. παλιν πτρλϑμηρπνίαϑη ῶ 00) ὡλὰ ὧν ἃ ̓ὠζυ)α ἃ α;- 
ποτε δικίω, ἀΐζις τε ὀκείνοις ϑυφοτέξῃν πω ὀκᾷ κατασκναζοι χϑλφσιν, ὁ τοῖς 
ζωνεαμάίξωνεν ὐζις μεγίφίω γῆς ἴω ζω βέλτοι μεταβολή “οολαπετιθϑέμϑμος ὑ- 

4 πύθεσι᾽ (ὅσ μὕπε οἰϑϑεν, μήτε ς ὧκ τὴς τοιαύτης οἰκονομέας βυλομϑύοις τ κερδαΐ- 

γδν, τῇ «αἰ δωτήτῳ καὶ φοβερᾷ τῇ τῆς κρίσεως ζα μιθυόμϑμος ἡ ἡμέρᾳ. 
Ἐν βασιλείᾳ, ιΟζίουὶ Χ Ἰωαλεω κα Ὁ Αχαζ ὐ Εζεκίου, δὶ ἐξασίλδυσαν τῆς Ἰνδαίας. 

γ. ουτῖδηον, Καὶ ἢ ἔκαιον λὐαγχαίως, ̓φε»τίϑησι, 1 Τ φιλόπονον ἀχροατίω αὐ ϑαπέμιπων Εἰς 

τίω ἱτοοίδμ ἢ ᾿γεϑρνμδῴων. ὃ ὀυτὼω )ὰ ἐυμαϑεςέρᾳ ἡ σελ φηπτία, Εἰ μαϑλοιμδν πος 
ΓΓΧῚ ̓παρλγμιάτων αἰ σκοιϑμων, χαὶ πως ὟὙὝΨ τραυμάτων ἐχόντων ἿΜ ᾿ἰσδαϊδίν, ὅτοὶ 

τὰ Φαῤμακᾳ καπεσκευάσαιν. ᾿ Αὐουεὺ ϑεανὸ, ἡ οὐωπίζε γῆ γῆ, 67 ὅτι Κύρξιος 

ἐλάλησε. Πολλούδ γέμει τῷ ψϑυμοδ' ΩΣ πρελοίμιον. ε ἜΧΩ, Μὴ ἰσφοδρα, ὡς ἐμ χαὶ 
᾿ ἐἰπνία, ἢ ἄφατος ̓ ὀργὴ, οἷκ ἐν ὧν ἐρϑεσποις ἀφεὶς, πυοϑς τὰ ι σοικῖα τὸν λόγον ́αέπρεψι. 

“ΜΝ ποιζ ὃ “πὶ θχ ὧι τίω ὀργά οὐνδείξαοϑαι μόνον, δυλ᾽ ὡςε ἡὶ ἀὐθους «δυὶ ἀἰκούειν μέλ- 
15 οντας μ᾿ πολλῆς οὐτρένψαι τῇ τῆς Αὐαβθοληο,δεικρυὶ ὃ Ο7Ι ἐμ ἀϑαμϑήτων φύσει φοιχεῖ-. 

ων χεῖφον ᾧ Ἀύγῳ τεδιμιηηνδιοι δάκεινται. τϑ ὃ ς ἐτέρριρ ἔθος πε: Φήταρς ποιᾷ. 

Αἰ 9. πὶ τῶ ὁ πσϑϑς τὸν Ϊερφξοὸν υὐποςαλεὶς ἀφεὶς πὸ βασιλέα, ρεὸρ ἃ Ὁ ἀπεκελ- γ.Β τ. 

λέν, τῳ ϑυσιαφιείῳ φλέγει" ἣ ἱερεμιίας τίω γἀῦ ὠκώλει λέγων, Γῆ, γῇ, γῇ, ἴφ.κ8λ. 

γφανον τὸν ὀὐδρα πϑτον,αἴδρα ὀκκηρυκζον. καὶ ἕτερος πόλιν ἐλελν,α κουστετὲ Φωραν- 

δοχις, γεμέλια τὴς γ. Υἱοις ἐζρνισαι. υ τίω κοινζωὼ κοϑϑς πὸμζᾳ ὀν- 

«ϑεύποις τήθοσιν εἰ εἰς αἰἴις ἀργεῖν, ὅπερ ὦ ὦ δ βυέεϑα ᾿ Ἄλλα! τέων ὀθξαίρετον, ῥα 

ζιὦ τοὺς ἦους δμέωϑαι. πϑρτα Ὁ» αβχει .}} [βλερεεσιαῖν ὁ ἢ Θεῤς. ᾿ ὥαστρ Ἵ δ - 

ϑόσπο πλαῆων, συνέπω ἥλνουϑμον ἐτίμησε τῇ τῇ [2 7..} εἰπῶ, ποιήσωμϑν δύ ϑερποὶ 
κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν ὦ καθ᾽ ὁ ὁμοίωσιν' Ἐπὶἢ ὃ τῆς ἀσινὴς ταὶ ᾿ μειξ ὼς (ν ν μυυν δ μόνον 

12 μηδὲν ἐργασμένυς, δλλὰ ᾧ μυρία κακαὶ ἐργασμένας ἐτίμησε ἀρ τὸς τῷ λουξο 

παλιηενεσίαι) ουτώ καὶ ᾿ ἐγζώϑα ἐςῖν ἰδεῖν, τί τῇ ἢ υολεσία χι ([] μόνον κατωρϑωκόζα, 

λα ἐπήαρωζος ἐπίμιησεν. ν ἐμῶν ἔν τίμα πὐϑϑ πόνων, Ὁποςερῇ ΚΟ ὧν πὸ- 

γοις, δυλὰ αὶ τότε μείζονα δίδωσι τὰ ἔπαθλᾳ. Καὶ ὕψωσα. 
τάων Αἰγυπίῳ, (ᾳ τὴ ἐρήμῳ, τὰ ω Παλαιτίνη,ονὶ βήματι φἴβέδγαμν. ἔθος δ 

80 τω Θεῳ πῶ» αἱ ὁ τίω αἰϑιουσίδμ ΝΜ ἐυρργεσιων μιλκατωμικρὸν να  α τείξειν τῇ 

διηγήσει Ἷ γελνημλνων. Αὐτοὶ δὲ με ἠθέτησαν. Ἡαρέθησειν μεϑϑ φησι ξρνο νομὸν, 
ς πο πίγματα κϑυτέλιπον. 3 Εγνω βοις ῷ Αἰησαιμϑμον, κὶ ὀ ὅγος τίν φατ- 

ἡζωω τῷ κυδίον αἰυτῳ,. Αἱ συγκρίσειᾳ αὐξησιν τὴς κουτηγϑείας “ποιοῦσι, τὸ μαΐλεν 

σα, τὰν ἐξ ὀμίσων ὡσι᾿ χαθῶς καὶ αὶ ὁ Χολφὺς Φησι ΑἸδρὸρ Νά ται Δϑαφήσονται οὖν τῇ Δικ ια λβ, 

42 κρίσει κ᾽ τῆς λεὼς ζωυτη, ὲ κατακρινοῦσιν αὐτίω. ἐ παλιν, βασίλιοσωνο γοτὸ “ἐνν- 

ϑύσεται οὖν τῇ κρίσει, ὦ κριταχρνᾷ γενεαν ̓Ὠυτίω, ὅτι ἦλθεν ὀχ ἣν περρθων τῆς γῆς 

ἀκούσαι τίω) σοφίλυ Σολομδέτος. κα ὔ Ἰορομίας ὁ ἢ πάλιν φησί, Πορούγητε εἰς νήσοις Χε- 1|8ς 

πῆμ, Ὁ! ὄντ Οἷς Κηδερ᾽ τ ποςκείλατε χα! ᾿γναῖτε, ΕῚ Πνλαξον οἰ ἔϑνη ϑιόες αὖ 

45 λαὺς μὺ "ἠλλάξατο τίω δόξὸω τῳ οἷ ἢ ἧς Οὐχ ὠφεληϑῆστ'). ὃ λύοπαρϑεν" τῆς γο-: 
«ὁ μοϑασίας δείκνυσι, κα ὺ ὀσον ἀπαιτεῖ ἴωδὰ πῶν δυ,ϑούπωι μὲ ζον, ὃ ἡ αἰλόγθις ἐυχολο 

καιτορσῶσοηι, Ὁ Ὁ αἰ λόγων τοῖς Δὐονποτέροις. λλ᾿ ἐφ’ τίς, σὰ ὀκῴνα ὁ ὧν τῇ φύσει ἔχοι ὃ 
ἡσωείζεν. ἀλλὰ δυωατὸν ζῷ Φύσει κοαιτορϑούμϑμα ὀκείνοις, ὧκχ πυδραιρέσνωρ ὑφ᾽ ἡ“ 

εδιϊγίνωϑαι ἔγνω βούς () κτησοίνϑρον ὠ τῳ; δξαιρότῳ τῆς δωρεᾶς τιϑεὶς αὐκᾷν,ἀλ-. 
ΓΣ 



Μαγϑμα. κα΄" 

1οΣο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΙΑ 
λᾳ ᾧ τῇ ἰροολῃ τῆς χαχίας αὐτῶν αὐξει τίου κατηχϑοθν. ὧασερ 2} Εἰςογξ,: 

πίω αὑτῶν ζῷ φοιχεῖα καλῴ,ουτω παλιν Οὐκ ὀν,ϑρόῤποις, ἀλλαὶ αἰλθηθις ἀὐδις συγ. 
κρίνει, ὁ τύτων τοῖς ὀμοητοτάτοις" ὰ δείκγυσι χείρρες καἰκείγων, ὅτω καὶ ἱερθμιίας ποιᾷ, τευ- 
οὖνα ταὶ χελιδόνα αβϑέγων Εἰς μέσον, καὶ ὁ Σολομδά" 3) νωῦ ασϑὺς τέων μυύρμιοκα, νιῶ 

ἢ πρὸς τίω μέλεῆον πέμπων τὸν δον βίον ζώγτει. Ἰσρκῆλ δὲ μα Οὐκ ἔγνω. 5 
Ἐπιτοῖσις χαχέας, δτὰμ χαὶ (Ὁ) οἰκειωμδῥοι, χαὶ κ᾽ Ὀσαύζως “μιὰς, καὶ ποώτες 

αἱ ϑρ90ν τσϑὸς τί καχίδιν ὥσιν ἡυτομοληκότες, (κε Εἶπεν, Ιακως, δολ᾿ Ἰσραήλ, ὡςε 
τῇ Φρετῇ Ὁ πσϑϑγόνου ΔΜ’ ὠκγϑνων μείζονα δεῖξαι τίω αἰγγωμοσιωΐω. ὁ Α »ὺ τῇ Ὁ 

ψυχις Ὅρετῇ τίω θὐλογίδυ ἐπιασάσα:» τίου τῆς ασφ)σηηϑοίας, (Ὁ ὃ δζρὰ τῆς οδᾳ- 
γομίας αὖ τίου πσδϑύδωχῳν. Καὶ λρός μου ἐμὲ ὦ (νῆκεν. Ἐμέ, φησι, τὸ 

τὸν τϑ ἡλίν φόνερώτερϑν. 

4 Ουαὶ ἔθνος αἰ οὔτω λόν. Καὶ τῦ"» τοῖς ἀσοοφνπως ἔθος, (ἦν, τὰ ὀμίατα 
γοσφειώτους «ϑρζωυφγ τω κὶ Ἱερεμίας πολλαχοῦ" ὅτω ᾧ ὁ Χρλτὸς λέγων ̓ Οὐαί σοι Χω- 
οαζὶ, ἐωί σοι Βηθσαϊδα᾿ ἐπεὶ ἢ τῦτο διδωσκαλίας Εἶδος ὃν γδ Οὐκ. Δῥεκ)ήσουτο λό- 
)99, τῦτον πυλλαΐκις διωρθωσᾳ ,ϑρζωος. Λαὸς πλήρης αἰμδοτιών. Αλλη κ3 
πυδϑεϑήκη κατνηϑθίας, Ὁ αὶ πὸρζρκ, ὁ μετ᾽ ἔχιτάσεως. Σπέρμα πονηρϑν. 

Ου τω " Ἄκεσιν αὐπὴδμ αι αΘάλλει, δλλα δείκψυσιν ὧκ προϑτος ἡλικίας ὀγζᾳς χᾳ- ἵρϑώνμο. 
χϑις. ὥασερ γὸ ὁ Ιωόρνης λέγων, ὄφεις, δβυνήματα ἐχιδινών, υὶ τίωυ φύσιν ἀπμαζε 

(ὁ ,ὺ λὺ Εἶπε, ποιήσοστε δξζυ καιρποις αἰ ξίες τὴς μετὸμοίας, Εἰ φύσει καὶ Οἰπὸ ϑμνή- 

στως ἦσαν τοιοῦτοι) ὅτω ὁ ζώϑα, λέγων απέρμᾳ πονηρϑν, ̓  τίω βρνησιν αὑτῶν το 

οἱ σθαλλει. Ὑιοὶ ἀγόμοι, Ουκ Εἶπε τὐθλνομοι, δλλ᾿ ὀύομοι, τ υϑα- 

μιῶς Οἰληφότων νόμίον συν ἄμεινον φζαχείμϑμοι. λα τῆς παθλαιρέσεως τί “9- 

Φοραν δηλοι. Ἐγκατελείπατε τὸν Κυρλον,ἡ πὐδωργίσατε. 
Ἐμφδυτιχῶς τῶτο Εἴρνκα. καὶ γὸ ἤρκει ὃ ὄνομα τῇ (Θεοῦ Εἰς χατηχϑολθμ᾽ ὅπερ 

Ἱερεμίας ἐγχαλε λέγων,δτι ὸ αὐτι αἰπτέφησοιν, ὁ δούμοσι τρρλσηλωώϑνσων. Τὸ 29 
ἁγιον πὸ 'σρᾳήλ. Καὶ τῦτο κκτηχϑοίας θγέτοασις τί κοινὸ; ὧν αἰπόρτων δεασέ- 
τῆς, ἀδοις ἐγγωολξει τῦτε. 

Απηλλοτοιώϑησαν Εἰς αὶ ὑπίσω. ς Τίετι πληγῆτε συδόςίθίντες αἰομίας ; 
Μεγίφη καταγνωσις, στὸν μηδὲ πῶς φοίας γίιων ἢ) βελτίος. ὸ τῷ ἢ ΕἾδος 6)- 

ερτισίας τὸ κϑλοίξεν. σοὶ γ } δὼ ἔγεεν Εἰπεῖν, ὅτι ἐτίμησε ᾧ βὐεργέτησε μόνον, α;-- 2Φ 
αδοτανονζρκ 5 "φίᾳ, δλλα καὶ ἡμμας ἐφείλκετο, ὁ φόξῳ Μ᾽ κ»λόσεων ἐσωφοόνισε, ᾧ 
ἐχατέροις ἔμειναν αὐίατω νοσομῶτες. πὸρ Εἶδος ἰωτρείας ἐπεδείξαη», πέμλγων, καίων" 
(ᾳ ἢ τῆς νόσυ σϑεἰὰ ὅπως ΕἾἶξε, μάλιςα τῴνοσειν αϑίατα σημεῖον 581, Ὁ μηδὲ δια, 

δίξαοϑαι δεραπείαν. Πάσα κεφαλὴ Εἰς πόνον, πᾶσα καρδία Εἰς λύπίω. 

6 Απὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς Οὐκ ἔφιν ον αὐτῳ ὁλοκληρία, ὅτο πφαύμᾳ, ὅτε κιφ’- 35 
λων ὄτε πλογὴ φλεγμαύουσα. Εἶτα λέγη ζιὶ κολόίσεις καὶ Τρ “ιμωοίας. ςῴαο 
ἔλοτῆον γὸ τῶτο Εἰδὼς δ)εργεσίας 6] αὶ τὴς ἡιμῆς ὃ Εἰς ανεξδιο γυθνημδύης. πόμς 
9)», Φησιν, ὁκαάίΐκωσα, ἡ Εἰς λύπίω αὐτῶν ἐγέξαλον. Εἰ πᾶσα κεφαλὴ Εἰς πό- 
γον, πῶς Οὐκ ἔςν ὅτε τραύμα,τε λων τραῦμα,τῷ λοιποῦ σώματος ὑγιωίνογτορ, 
τε φαίν6.) πραΐμα ον Εἰ 5). ὅλον ἡλκωρϑμον τύχοι, οὐκέτι δ φαίφη τὸ ἔλχ6. 40 
το δίζυ εν δείξα ϑαι βυλεῦ, ὁτί ὁλὸν τὸ σῶμα ἡλκω, καὶ δχὶ τὸ ὦ ὑγίαννο, π΄ 

ὀξῳδικὸς δώ, δλλ ὦπὸμ φλεχμονᾷ, ἁπὸν «ο'λωὼψ Εἷς. . Ουκ ἔς! μάλαϊ- 
μα θχιϑοίνω. Τούρ ᾧ πορϑτέρου βαρύτερον. εἰ γὸ τὸ νοσεῖν τω χαλε- δι ᾿ 

19)» 



Εἰς ὦ Ἡσαΐλυ ἸΌΣΙ τῷ ἀ: 

πὸ, ὡς ᾧ γοσοιεντα μηδὲ ὀερριγγά εοῦ, διωαοϑαι ἡ μάλιξα στὸν ὁ ἰαξὸς Οιοὗτος ἡ : 

᾿ Οὐπέλαιον, ὅτε χαταδεσμοις. ὥςε ποιῆσαι (δ) λόχον ἐμιφατικῶς, ὑπέμεινα 
τῇ μεταφορά. τϑτο γὺ αὑτῆς τὸ ἐϊζαίρετον. 7 ΗἩγηυδ ἔρημος. 

Ταῦτα ὑχ ὡς γελνηνδῥα ὠπαγέλλᾳ δλλ᾽ ὡς ἐσόμδνω πυδρδμαφωνῴ. κέγρζωται 
5 ἢ 4 (Ὁ ππουφῆτω τύτῳ ὁμοῦ τε φο(οιῶτες (Ὁ) ἀκροατέω ἡ τῆς οἰκείας ἀληϑεί- 
ας τίου διυίαμεν εὐνδεικνύμδνοι. ὡς γ»Ὲ ζῷ χϑρελϑόντα οῴκ ἐγι μὴ τελμῆεϑιι, ὅτω ᾳ 
μέλλοντα κ᾽ αὐὸ τῶν το ΉΦνὉΜ λέττεϑαι, Οὐο ὦν μι συμείωῶαι, πλιὼ εἰ μῆ ποτε 

μἐψτθμοήσαμον (ὦ) κολοίζεαϑει μέλλοντες. Αἱπολάς ὑμδμ' πυοίκαυτοι. 
Ου δ᾽ ἠφόμισεν αὐζῳιὶ πϑρμτολαῖς δλλ᾽ ἀφῆκεν ἐςαίγαι (αὶ λείψανα τῷ ἐμνμωρησμοῦ 

τοῦ βωρ(ξαρικϑ,μάλλον δυυυάμϑμα καϑικόο τῆς ΜΝ ὁρωντῶν ὄψεως. τῶ γὦ- 

ἐρν ὑμδ ἐνώπιον ὑμδν δλλότοιοι χατεάϑιασιν αὐτέων καὶ ἠρήμωται χατεςραμμέν ὑ- 
πὸ λαοΐγ ἀλλοτρίων. Ἐπίτασιςσυμφορφρ, ὁτὸμ χαὶ )εαταὶ Ἢ οἰκείων γίνωνται 
συμιφοράν, χαὶ μηδὲ δ ἀκοῆς αὑτὰ μιανϑείνωσι μόνον. : 

8 Εγχαταλειφ, ϑήσεται ἡ ϑυγατὴρ Σ ων, ὡς σκζωυὴ οὖν αἰμιπελών, χα! ὡς ὀχωρ9.. 

μα 15 Φυλάίκιον ον" σικυηλάτω, Μέγα τι ἔχουσι ὶ αἱ Εἰκόγες, ὁ μάλιςα ὦ τῇ γρα- 
ἐιδούκασι» φη, Εἰς "ὐράτασι Μ᾽ λεχονθῥων. τίω Ἰερυσαλήμι ὃ χαλᾷ ϑυγατέροι Σιων, χα ὦ 

αἰσσυκεῖεϑαι τῳ ρ4, ὡς σκζουὴ οὖ αἰμιπελώνι, ἢ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἐν σικνηλοίτῳ. 
τὸ χαρποῦ γ8} ἀνηρήνϑρου, ᾧ Μ᾽ γεωργῶν ἀπιενεηϑύντων, ἰἝ κῆη λοιπὸν κἡὶ τῆς πόλεως 
οἰκοδὺ μή. Ὡς πόλις πολιορκλυμδψη. Τού» τὴς ἀοϑενοίας αὐ“ δῥ' ἡ τὴφ 

20 ἐγκαταλείψφως αἴνεγμιά. δτὸν ὙᾺΡ μωνδεὶς ὁ βουδῶν ἡ, τότε λμαΐγκη συγκοκλήοϑαι, 
τίω ὐπὸ ΤΜ τειχῶν ἀστραίλειαν μόνων ὠκδεχομδῥες. 

9 Κα εἰμὴ Κύριος σειξωὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμὶν ασέρμφι, ὡς Σόδομα, δῤ ἐ- 
ϑδυήϑημϑι, καὶ ὡς Γόμοῤῥα ἐν ὡμοιώϑηρμϑμ. Εϑὸς αἰεὶ τοῖς πυοοφήταις, μή 
μόνον ὠκᾷῴια πυοολέγᾳ, ὦ μέλλυσι πον ὡ πλημμῇοιωτες διιαὶ, δλλα ᾧ ἃ παθᾷν 

25 ἦσαν ὠξιοι᾿ ἵνα εἰν αὐτῷ τῳ καιρῷ τὴς τιριϑοίας πολλαὶς ἴδωσι τω Θεῷ γδβίᾷς, 
πίω ἀξίαν ́ Ὴ πλημμελημάτων, δυλαὶ ἐλοίῆονα πολλῷ πίω δίκζωυ τίγοντες. Φηο ηϑιὦ 

ἢ ογζιϑω φησιν, ὅτι (ῷ Ζ αἰμδὸτήματοι αὐ, ζωπταᾷ Εἰρνυϑμα,λὰ “πϑνω-. 

λοιϑρίαν αἰπήτει, ὸ ὀλοκλήρθ τῷ σῦς ἀφανισμὸν πδμτελῆ ὦ δὲ καὶ χὶ Σοδόμων 

(μέζι. ἡ 3 τῷ Θεούφιλον,ϑενπιαοέκ ἀφῆκε τῶτο “δ μέοϑαι, πολλῷ της αἰρδοτίας 
36 ἐλφῆοια τίω ἀμ μίφολαν ἐπσγρυσω. δ᾽ ἃ πολλὴ τὴς παλαιάς απθὺς τίω χαγνζε 

Ἐ61 συγίένεια, Εἰκότως τότῳ καὶ ὁ Παῦλος αὐπεγοήσατο. ἡ Ἐλετηδειότεροι Εἶπε ὁ αϑ9-- 

Φηήτης. ὥασερ γδ}" ἐν ἐκείνῳ τῳ χαιρῷ, Εἰ μὴ πολι ὁ τῇξ Θεούδ γέρρνεν ἔλεος, πϑι- 
τὸς δ αἰηρπαοϑησαν᾿ δυτὼ αὶ οὖν τῳ χαιρῷ τῆς τῇ Χοιτού παρουσίας, Εἰ μὴ τὰ τὸς 

! Ω 
“ 

ρριος ἐφόνη, χαλοπώτιρᾳ τϑτων πόρτες ἐρ ἔπαθον. ἐγκατέλιπε δήμιν απσέρμᾳ ἷ 

45 «ὄν Οὐ πὸ τὴς αἰχμαλωσίας λέγει. ' . ΗΕ 
10 Ακούσατε λόχϑν Κυδάου ἀρχοντες Σοδὺ κίον, ροσέχετε νόμῳ Θεοδ  ϑδμ'λώ- 

ὃς Γομόρρας. Ἐπειδηὴ ΕἾπεν,τι ζὶ ΣΣοδύμων ἧσαν ὠξιοι παϑεῖν,δείκψυσιν, ὅτι ἡ ταὶ 

Σοδόμων ἐτόλμων. 88 ὁ πὸ τῆς κοινῆς αὐςδυὶ ὀγομαίζει πϑοθσνγϑοίας. ἐπεὶ Εἰ μὴ 
“τούτο ζῶ, σσοὰ χαιοϑν Θἦἶχν ὁ λέηϑε. στ) ἐυ πδὲς Σοδομζιωυους ποτεθεῖ) γε, 

49 δλλαὶ αὐϑὸς Ἰσδαίοις, καλωῖὶ ὠδους τῇ τὴς «ὐξϑσνγϑθίας κοινωνία δεῤωυσιΐᾳ μζ 
ζωτα λευῤιϑμα,ϑυσιών ΝΣ μέμψη") ὺὸ ποϑστφορών ἡ τὴς ἄλλης τὴς νομικῆς λρτρεί-: 

ας, ἧς ὀυδὲ ἴχνος ζιῦ οὐρα, Σοδοιμίπες. νόμῳ Θεοῦ ἡμδμ, ᾧ ἐλέγχῳ φησί. 
11 Τί μοι πλῆθός, φησι, δ ϑυσιῶν ὑμδῇ; λέγη ἹΚύολορ; πλήρης Θ ἐμὲ ὀλϑκϑιυ-: 

Ομεγίοϊουμ αι. Ἀεεν τομώτων 



κς 4. τοῖς ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 
τωμιΐταν χριοΐν, αὶ φόσρ φρνώνᾷ αἵ μια ταῦρῶν Ἢ “ξαγον ὀυδούλϑρμιωι. 

Οὐ ψαλμῶς ὁ πιουνιφακοφὺς ἔνατος ἅπας δ γωοίῳ πτύτῳ πρρϑσέοικε, δὲ ἑτέρωι 
βημμωαύτων, αι ᾧ Μ αὐτὖμὉ) ὑφαρόνϑμος νοημιάτων. τῷ. "ὃ ὡγταί αλμῷ πρυσκαλέω. 
σεσαν (δ οὐρανὸν ὀμω, ὶ τίω γώῶ, τὸ τ αλρῖναν τὸν λαὸν ἀὐό ἰσον 691 Ὁ ἀΐκουο ὀυρρ- 

νὲ, ἃ σρωτίζε γὴ, δι: Κύριος ἐλέλησα᾽ ἡ ζῷ ἑξῆς ὃ τοιαῦτα. ὥασερ γὰν ὁ Δικ 9 

Φ σιν, οἴκ Ὠ τὶ πῶς ῥυσίαις συ ἐλέγξω σο, (αὶ ὃ ὁδοχαυτώλατά συ νώπιόν ριῷ ὅθε 

πϑυτὸς ὄντ ᾧ ὁ Ἡσαΐας φησὶ, “(μοι πλῆϑος Ὑὴ θυσιαΐν ὁ μδ! λέγει Κύφμος 
παληοκλ Δα φησιν ἐν δέξομαι οὐκ τῷ οἶκϑυ σου μδορες, ουδὲ ἐκ Ῥ ποιμνίων σῳ 

πραΐγους᾿ ὁ ὃ Ἡσαΐας, ὁδοκαυτώμρτα κριῶν, καὶ ξέαρ φενών, χαὶ αἡ μα ζιύγων ᾧὶ τράϊ-. 
γ,οὺ ὀυ βούλομαι. ὨᾺ γὺ ὀγχαλουμϑνοι μυεχῶς ὑχὶ τω τῆς ἄλλης δρετὴς ἀἠ)έρη- το 
μοι, ὀρ τὶ μαγίφης αἰστελογίσς ζᾳς θυσίας αγοϑεξδαίλλοντο, (μυεχὼς αὐζῳς ἐχιτελομώτες, 
εἰκότως ἑκούτορος ὁπυδοφήτης, μάλλον ἢ ὸ (ὦ ἄλλοι πϑώτες ζαύτης ὠκ(αίλλουσιν αὐ-. 

(ὅσ τὰς ἀἰπολογίας. ὅ9εν δῆλον ὅτι ὁυ πσδοηγϑυνϑῥως αὐταὶ ἐδὸϑησαν, ὄννν ὧφε παι- 

δαγωγίαν Ῥμόαϑαι τὴν ἄλλης οτεῦϑεν αὐδις πολιτείας. ἐπεὶ δι δὝ' ὀϑαγκχαίων ἡ κα.- 
τεπεισθντῶν αἰμϑηοιώτες, οὐ τύτοις ἠοδλέωτο, συοδ ζμζς λοεπὸν τορϑσίςοϑει φησιν 15 
ὁΘεῴ,. ιν Οὐδὲ δὺ ἔρχνοϑε ἐφ ϑέωαί μοι. Εδὺ τὐδαλρνοϑέ, Φσν, 
δὐρῷδιαά. ὠΤᾺγῈῤ ὄξεζητησε ζωῦτα ἐκ δὴ χειρων ὑμδὰ 

Καὶ μέυν ὀλόχληρον σύγκειται βιθλίον, ὦ λ(υϊπικὸν λόχόμϑμον, οἷδὲ τῆς δῥ 9υ- 
σιν αἰκριξείως νομοϑετϑν᾿ χαὶ ὧν τα δετερφνομίῳ ὃ, τὸ οὖν ἐτέρφις πλείοσι πολλοὶ πε- 
οὐ τύτων Εἰσὶ διεαπαρυῦῥοι νόμοι. “τῶς δίζυ φησι, τίς δξεζήτησε ζμῦτα ἐκ ΤΡ χω- 10 
ρών ὑμδίν᾽, ἵνα μαίϑης, ὅτι αὶ ἀσοϑηγϑύμϑμον ζω Θεού ϑέλημα, Ὁ πὸ τοιαῦτα νομοϑατᾷν, 
δλ Ὑσπὸ τῆς αὐ γδἷἶἋὭ αἰϑινείας τίω ργίω δλαύεν ἡ αἴδιὶ τύτων γομωοϑεσία. ὥασερ δ 

οὐκ ἐδύλε» γιωώκα ὥκξα λλεαϑου τίωὶ ὡπ᾿αἷ ὀρδρὶ (μωαφϑείσαν᾽ μειζόνων ὃ 

ὠκχκόπηων χακδίυν, "Ὁ μή, κωλυομένοες φκολψν,μαγκαζεκῖ, σφαΐῆεν ἐγδὸν ὕίσαις χρὴ Ἷς η 
μσυμλίας, ὃ ἐλοῆον ((ιωεχορησεν ᾿ὅτῷ δὴ χὶ οὐζωϑα, κωλύων Ὁ δαίμοσι θύειν, κιτ 15 

τδεξα;» δε οὐκ ἐδσύλεν, ἵν ὁαὴν ἐδούλον χα τορθώσμ. τού οριῶ ἀὐζ' πώλιν Μι- 
λμὸε ε κι. χαίας ὁ πυρϑφήτης οὐδερωύμϑμος ἐλετι Μή σφάγια ἡ ϑυσίας τοφλσιμωυέγκατέ μοι ἔτη 

[9 γ.. Οσπιοσαραίκονπε, λέγη Κυῤιος ; ἢ ὁ Ιερθμίας δὲ φησιν, Οὐ ζαυτα ὅξιν, ἃ ογετειλφίμιζιν 
τοῖς πατραῖσιν ὑμδ, ΘΝ. 2» ἡ δαίμονες τῦτον ἐδεραπάὔϑησαν (δ) πον, ὶ αὑτὸς 

ἔν, ἵνα μοηδυμιίᾳ τοῖς αἰοϑενεζέρφις οντεύθεν αὐτωλείας Ἄρητα πσοὖφασις, ( μωεχῶς 30 
δ(ὲ πόϑτον ζυῦτά φυσι μου. ὀκένοι ΝᾺ ἡ μὴ διδομϑύων ἡγανακλοιω, 

ἵμαλω, καὶ (Ἰωεχῶς ἐπέκοινη» τίω κρίασομ ᾧ (δὲ καιπνὸν αἰπταιτοιῶτες ἃ λέγϑντες, Τὸ γ} λό- 
χορδν γέρας ἡμεῖς" αὐτὸς ἢ ὅτε ἐξ δρχὸς ἥτησε,  ζωυΐχᾳ ὀκέλδυσεν, ἔδωξεν, ὅτι εἰχί 
βυλόμϑμος τῷ» ἐπέτξεψαν᾽  ζωύτη ἢ μόνον, δυλ οἱ καὶ τῷ καταλύσει ζιωχέως αὐζῳς, 
ἡ ζωΐκᾳ. ἐπετέλοιωυ τὸ, μὴ πσδλσίεα ἢ Αἰ δ πόμτον απαϊξαπλαΐς ὄνλυῦτι πολ- 45 
λῷ “τὴς μινγα λωσούνς ἐυτ τὰς λφττείας οὔ: ὁ Ὅ9πος ὀναάξιος. 

13. Πατεῖ μυ τίω αὐλίω αὶ πσδθεϑήσοτ. Η τίω αἰχμαλωσίλω 
ἌᾳΨ' κ να τῶν, χχόδιδοι, Ναας ΘΒ} ͵ πὐϑολέγει, ἢ αὐπταχϑρθυει" ἡ τῦτο, δ) Ὁ ν᾽ μιοτ' οριϑης ( ἐσίεσουν γγωμκης. 

Εδν φέρντέ μοι σεμίδαλιν, μιά τερον. Τῶν γ» ἔχιτωγμαάτωνζᾳ Δ δ ἐ. 
«τὶ, τοὶ ἢ δὲ ἔτερρι γίνεαϑι ὠπολόθενο᾿ οἷον ὃ 4) Θεὸν Εἰδέναι, Ὁ μυὴ φονθύειν, μι 49 
μοιχαεύείν, χα] ὑσα τοικῦτα, οὶ τίω δ αὐτῆς ὠφέλειαν ἐνομοϑευτεῖ»»᾽ Ὁ μϑύτοι θύσαῃ 

χαὶ ϑυμία μαι γα ΤΕΎχεὶν, καὶ τηρῆσαι σαϊδξατον »γαὶ ὅσες ζιαῦτω πάλη, ὕχ ἡαῷ 

αὐτὰ ζωτα γίνηται ὑπλαῖΐς, δλλ᾽ μα ὧχ τῆς τῦτον μϑηέτης, τῆς Μ᾽ δαιμόνων ἀπα- 
γώνταί 



χδιυροῦ 

{πὶ ϑυσίαρ᾽ 
ἡ δῶρ» 

ἱεὐτῆς 

. Ἑὶς ᾧῷ Ἡσκί. ε [623 

γῶνται ἡερφίπείας. ἐπεὶ δϊχυ ὅτοι (ῦτα δ᾽ ἐπετέλθων, ὃ ἢ δέ αὐδῇ!) ούκ. ὀκώρ. 
ποιῶν κέρδος, ΔΛ ἐπ τοῖς δαύμοσινὴ ἤσαν «φυσυλώμδίοι, Εἰκότωρ ἡ ζωτα ὀκύαλ- 
λέται " ἐπεὶ κὶ δένδρον Εἰκότως δι ς, ἐκτέμνοι,φυλλα κα ἔχον ὦ. υλνάδὸις, καρπῶν ὃ ἔ- 

βιμον ὅν." δ τῳ γηπόνῳ πᾶσαι πἴϑς Ὁ φυτὴνη ἔλημδέρια, ἐδ φλοιὼ καὶ τὰ 
3 φέλεγϑέ, ΩΝ ἡα. ΓΜ χαρπών Ὡπολαυῃ. Θυμίαμια βδέλυγμα μοὶ [621ν. 

“ Ομρᾷς. ὅτι αὶ τῇ φύσει ̓ ἢ ππουσφερριδμων ἐχαηρέν, λα τω γώμέωυ ἡ ΜὋ' πσοϑσω- 

γρντῶν δξήταζε. γρὶδὲ τῦτ ᾧ χαπνὸν χα τίω κγίοσθμ τίω ὃιπϑ τὴς ϑυσίας τῷ 

Νώε, ἐσμέω βὐωδίας ἐκαίλεσε,το ἢ ϑυμίαμα, βδίλυγμα. “ων γ»ρῥέφίω, ἐ"τίω 

θυσίδν τῶν δώρων, διλα τίω ὀζελασι τῶν ἐπριοοστφορϑμϑμων Ἐχιζυτεῖ. 

:ο 14 Τας νεομιζιυίας ὑμϑῷ; σἱα («(ζατι. Παρτηρητέον ὦ ὡς οὐὲν τῶν 
αὐαγχαίων ἐκραίλλει, λα ζωῶτα ὦ καὶ ̓αὐὐθαλνόρϑρος ὁ ο Χεῖξος κατέλυσε. 89 ὺ ὁ 

Παῦλος ἐυζονώτερον τῷ λόγῳ κογφῆμδμορ, υΐκα. πεὸ Ινδαίοὸ ἐ ἐμάχετο, νυ ζωτα 

μόνον, αἰλλάὶ ἡ ἔτορᾳ πλείοια. τότων δεῖς, (ὧν Οὐδὲν οἴκοθεν ϑπχιδειψυμῦμος στον ὀκᾷ- 

θεν κερδαΐνῳν ἐ ὀφησεν, ὕτω λέγων᾽ Εἰ ὃ σύ Ιουδοήος ἐπονομιοίζι,χαὶ ἐπόμαπαιύν ζνὸ γ0 ὁμῷ, 

ΙΧ χαὶ καυχάσαι τ ̓ Θυῷ, χα] γϑώσκεις τὸ λημα, καὶ ἰδουκιμαζεις τ αἱ σφέφοντα, χα.-- 

τηχούρδνος ᾧ ὧκ τῷ τ ρς καὶ πάλιν, αἰδετμὴ ὦ μ : φφελέί,ἑαν νόμον “ρκοσης᾽ ̓δδὼ 

3 ̓οἴραθάτις ἡ ἧς, ἡ αἰδέτομαΐ συ ἀκροξυκία γέγϑνε. ἡ σσδὲ πὸ τὸ ὁ πιφευϑίεζαι" αὐ- 
τὸν ζ)νο νομον ἔφησε «ἦν πιφευλεγας καυρπτώσεαϑαι, ὕὴδν ἡπίσησαν. δῖ δ ὀΐω ὸ οΔά- 

(ἰδ ἐτέρωρ αἰνεῆόιδιος ἔλεγε" Τῷ: ὃ ᾿αἰρδρτωλῷ εἰ εἰπῖν ὁ »Θευο να. τἰσυ ὀκϑιηγῃ χα δι- 

λοχαώματά μα; Ὡΐ »» ἀῥω ἡ κοίτω Τῇ ἀκροώσει τῷ γόμιου με "να ἐφρόνοιω, τῆς 
τϑλξεωρὺ ον τῆς ἐρήμοι, ὃ ὁ Παῦλος αὐςῶν' ὀξέα τὸ καυχὴ ματος Εὐπων᾽ Ο δ 

διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν αὶ διδιώσκεις ; ἢ ὁ κηρύοσων μιῇ κλνότῆεν, κλθαήειρ; καὶ ἡ ὁ Δα- 

(ἰδιομοίως, λέγων Ἐἰ ἐλκώρεις κλέπηω, (ἰωέπζεχας αὑτῷ,  κΤ' μοιχῶν τίω μερίδα, 
συ ἐτίϑυης. Καὶ ἡμέραν μιεγαϊλέω 2. ὀμέχομιθῃ. τω. πιρτηκοφὴν λέγει, 

25 τίω ͵σκζευοπηγίαν, τὸ πασχα, αὶ Τὰς λοιπας ἑορζζ. ΝΝηφείδν καὶ Φργίαν, ὁ (ὰς ἐ- 
ορταὶς υμῦμ' μισεῖ ἡ ψυχὴ μὰ. 

Ανϑερπινώτερον “τοῦς ̓ αὐκῶν ὀζελέπται. Ἐλλυύηντέ μοι Εἰς πληῦμο- 

νμυ. Εἰς κόρον, Εἰς μῖσος. τῶν . αὐτῇ δυίνψυσι τίω ἀφατοι μιοιχροϑυμίαν, 

αὶ τὸ πολλαχις αἰμδοτονζς ογεγκῴν,ῦ μὴ πσεύτερον ἐπεξελϑῷ, ἕ ἐὼς αὐτὸν αὖθι Φ πο- 

49 πλημμεληκότες τῇ κι Ζυῤῥολῇ τῆς πονηδλας δεακαλέσευτ. Οὐκέτι ὀῥήσω ζῃς 

αἱμδοτίας ὑμδ!. Οὐκέτι μακροϑυμωΐσω. ζωτον ὅ81 τὸ τὸ αἰσνὸτϑ ὦ Δαῤὶδ Είρ- 
εϑρον Ταῦτα ἐποίησας, καὶ ἐσίγησοι. ις Οτὸμ ΓΝ χείρα ὑμδμς κτεύητε ασοὸς 4) μθ χα. 

μὲ, Ὡιπυςρέψω ὧν ὀφϑαλμοις μὰ ἀφ ̓ὑμδῇ καὶ ἢ ἐδὼ πληϑωύητε τίω δέησιν, οζκ Εἰἶσ- 

ακθσομαι. Οϑὸ δόλον, 5 τί θύχης ὀφεδϑρι Οσοὶὲν χὶ ὃ μακρᾷς γνορνϑϑης, στὸρ ἔχι- 

53 μείνῃ τοῖς ἴς αἰεϑρτήμιασιν ὁ 0 θύχομϑμος. συ ον δ) φροτῆς ἴσον, ᾧ ὁ οσὸ Πα ἐργῶν φωνῆς. 
Αἱ Ὁ» χεῖρες ὑμϑμ) αὶ αἰμματος πλήρεις, Τυτέςι, φονικαὶ δ οὐκ Εἶπε Φο-: 

νικαὶ, δλλα πλήρεις, δεικρε, δ! μελέτίω ἐ ἐποιοιυυηο τίω αἰεδρτίδρ, καὶ “ πὸνταροῦ ματ' 

λιτάσεως. ὦ τὸ τὲ ὃ τῆς ἡμερότητος αὐτοῦ, ὃ ἀπειλοιώῶτο, ἀἰπολογίοϑαι. ιϑησίὶ 

Ν (ἐς αἰτίας, δὲ ὡς οἰ ασοϑσίεται τίῳω ὠχώω. 
40 16 Λούσακοϑε, χαϑαροὶ γένεεϑε. Πώ;, Εἰ πὼν οἐκέτι λϑήσω ἀὲ αἰεί τίας 

ὑμδῇ, συμραλθδει, κα αὶ δείξας ὀμίατα νοσοεευζρ,,, δίόρϑωσιν Εἰσεινή: ; ἔθος τῳ! Θεῷ, καὶ ὶ ἡ- 

γίκα αἢ ἀπειλῇ, ἀπαιγϑρθυαν τίω σωτηρίδμ, ὧξε αὐ ξήσται 4 φοῦον, χαὶ μὰ ̓ ὐνζρῦϑα 

κατωλύειν ᾧῷ Ἄθορν, ὧφε γοηξὰς «σνοτῴναι ζε ἐλπίδωφ,ὺ ζωτὴ πάλη εἰς μετά" 

Οβεγίοι ἴοπι, αν Ἀτεν 2 ἐϑιὸω 
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κίνον, ὡς ἔφλον λθυχϑναῖ. πολλὴ τῆς “ΨΜ' χηροὖν σού φασίας καὶ δυυύαμις, εἰρετίωϑ. 

4,4, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΊΑ 
γοιὸ ἐπιλναΐγῴ. ᾧ τῶτο πϑυτωχοῦ γνόμϑμον ἰϑοι δὶς αὐ. Ἰχὶ ' ΔΝ, αὶ χὰ 
ῥομοέτων, ἀλλαὶ ὄχ ποδαγμαάτων αὑτὸ πεποίηκεν. οὖν "ὃ τοῖς λόγοις Οὐοὴγ γρηςὸν τ. 
ππορόκϑμος, αλλαὰ γυμνζω Ὠχὶ τὴς ἀπειλῆς κεῖ τίωυ “ιμωοίὰν ἀφὸς τρῖβ νὰ “ἢ, 

ἑαυ Μ ἐπεδείξουντο πόῤτες (ὦ βαυβξαροι, ζω χέως ἔλυσε τίω ὀργάψ. ὥτω καὶ ὦν τῷ 
ψαλμῷ πάλι ὁ Δαρίδι, ἐφϑέω γὸ Εἰπων ὅτι όλως δὲ ὅλυ ᾧ ασοϑοιμίῳ ἦτο ασοσ. ς 
ἔοιχφ᾽ ὦ ὥασερ ὅτὸς Φησιρλύσαιϑε, χαϑουρφὶ γίγεοϑε, καὶ (ἀκ ἀπειλοὶς, ὅτω ἡ) ὥχήγος 

γυχὰ Εἰπεῖ, ἐλέγξω σι καὶ πο αςφήσω καὶ πυϑϑσωπὸν συ Τα κὶ ὀμομίας συ, ἐπήγαπ, 

ϑυσία αἰνέσεως δυξα σά με, ἡ ἐκᾷ ὁδὸς, ὦ δείξω ἀδζῖς, ὃ σωτήφλον τῷ Θεῦ, ὠζγεσιν λέ.. 
ὧν τίω ὀχ ΤῊ έργων δοξολογίοιν, ἢ τίω ᾿ξχέγνωσιν πίω εἰς αὑτὸν. ἥνα δ᾽, λούσοιεϑε, 
καϑαρ9ὶ γίνεαϑε, αἰκαῴσαντες, μὴ «ὄν; Εἰωθοΐζζμ νομίσωσι καϑαρμοιξ, ἐπηγαδμ. το 

Αφέλετε (ς πούδίας δπὸ ΡΜ ψυχῶν υ δῇ αἰπίναντι “ἿΜ ὀφϑαλ δὰ") με᾽ παύ.. 
σαοδε στὸ ΤἾΝ πονπδλών ὑμδί), Τὸ τῆς δγρετὴς θύκολον θδειξε, καὶ τίου “ὃ δξουσί.. 

«ς ἐλθυϑεοίδμ, ὅτι ον ἀὐύζις (ὦ ὃ μεταξαλέαξ. 17 Μαβετεχαλὸν ποιῴ,. 

Οὐτως αἰ χυὺ τῆς πολλῆς πογηρλας, ὁ τίου ξηπφήμων “ὁ ἐρετὸς ἦσαν ἐκ(ερληκά. 
ας, ϑίτω αὶ ὁ πσοοφήτης Δαξίδ φησι " δυῦ τε τέκνα, αἰκύσατά μ᾿ Φόζον Κυρίν διδα..-. ις 

εν " ν, , " ᾽ “ 

ξω ὑμᾶς. πασῶν γὸ ὄλιφν μδυ᾽ αὐτὴ αἰωτέφᾳ ᾧ πλείονος δεουϑῥη ἀπευδὰς, ὅσῳ χαὶ 
“πλείονα ἔχει τα Δἰ αχωλύοντοι, φύσεως τυραννίδα, ἡ πατϑϑαιρέσεως ῥαϑυμέδι, καὶ δαι-- 

Ι . ᾿ Ι! μ) . νΝ ἢ  ,ἤόςι , ε ,» 
μόνων ᾿ἐχιξουλοὶς, ἢ πυραγιιάτων ὄχλον. ὅτω δὴ ὁ ὁΒωρύχ᾽ (τ ὁ Θεὸς ἡμδιν; οὐ 
Ἀργιαϑήσεται ἕτερος «στὶς αὐτὸν ὀξθῦρε πᾶσοιν ὁδὺν ἐχιφήμως. Ἐκζυτήστετε 

κρίσιν. Τϑτ' ἔςι, ἃ ἐκδικῷ «ὄν! αἰδικυρϑροις, ὁπ πολλοῦ πὸνα δεῖται ὦ νηφϑ-- 29 

σης νχος (29 ἃ ὠκζητήσα το Εἶπε. πολλαὶ γδν 61 (αὶ συσκιάζοντω Ὁ δίχαιον, ᾧ 
δωφοδυχία, ὁ ἀγνοια, ὁ δυυναφεία, χαὶ αἰδὼς, ὸ φοζος, καὶ ϑεροιπεία αὐοϑσώττων καὶ δὲ 
πολλῆς τῆς ἀγρυπνίας. Ρυστιοΐ, αἰδικόνϑμον. ἸΤού» πλέον Ὁ πσοϑτέρο, 
ν᾿ Ν᾽ ἀπαιτᾷ ὃ ψηφιξεοῖ ζῷ δίκαια, δλλα χαὶ τὸ Εἰς πέρας ἀγφν. Κροίγνωτε 

ὀρφανὸν, χαὶ διχαιώσουτε χὔφρφν. Πολὺς τῷ Θεῷ λόχϑς τῷ μηδένα πᾶσαν καχώς, 29 
πλείων δὲ, στὸν μῷ τϑ πασχα χαχῶς,χαὶ ἑτέρα ινὲς ὥσιν" εὐδεδυμϑῥοι συμφορά. καὶ ἴδηι 

β΄ χιοοινεία καὶ ορφλυία κὶ κα ϑ᾽ ἑαυτὸ αὐ όρητον᾽ σὰν ὃ. ὁ ΤῊΝ ὁτερὼν ἐπηρεαίζων.- ὅσιγρ 
γα!, διπλοιῶ ( γαυαγιον. 

18 Καὶ δεῦτε, ὦ " “ἰσλεϑώ δι, λέγ Κύρμος. Παρφιτηρητίον ὅτι πϑρτα- ἈΔᾺΡ 

ΓΙ Ἢ πποϑφητῶν σϑοὴν ὅτως ὁ Θεὸς ἐχιζοντᾷ, ὡς Ὁ τοῖς αἰδικυνϑμοις ἐπαμύνειν. ὥ'- 20 
τῶ ηϑειῶ Ἀ) αἰλλαχού ὡς ο» τῳ Μιχαία λέγων" ὟὙΨΜ Ἰνδαίων ἘΠδώσω τορϑζτοχα μὸν «ας; 

τ αἰσεξείας ΜΌ, καρποὶ κοιλίαις Μπ ΟΡ αἰ μδοτίας ψυχῆς Μῦ, ἐπήγατι λέγων͵,ἀ.- 

παήελώ σοι, ὀρ.ϑοφστ, δἰ καλόν, ἡ τί Κύρμος ὀκζητᾷ δὰ σῦ, αλλ ἡ τῷ ποι, κρί- 

μα ᾧὶ ἐγαττάν ἔλεον, ᾧ ἕτοιμον 4) τῷ πορευεοϑεῷ συ ὀπίσω Κυρίν τῷ Θεούσυ. καὶ 
πάλη ὁ πσοοφήτης Δαρὶ δι λολυ, Ελεον καὶ κρίσιν «'΄σομαί σοι, Κύριε. αὶ δεῦτε δ. 75 
παϑότερον τοῖς διχαιώ μιασιν ὀστλίσαε, τότε (χὶ Ὁ δικαςήσλον ἕλκχει,ἡὶ διδαξας ὅπως αὖ 
ἰποδυσανντο τὰ ἐγκλήματα, τότε ἀπατᾷ (ἐς 6 θιωας ἵνα μοὶ γυμνοις αὐςὅν' τῆς α:- 
“ολογίας λαίξων καταχρίνῃ. κ᾿ διελεγαϑώμνϑμ, διχασωμῖθα; Φησιν. ὁ δικαζομϑμοςσυν- 

ἤγ9699 τ ὰ ἰαξός. Εἶπαι δεικνις, ὅτι καν μωγάλα ἐργαισω ῖθα, ἔτι τὴς αὐτί διό θα ὦ 

φιλαν,ϑονπίας Εἷς Ὁ ΟὟῇὦ" αἱ μδοτημιώτων αἰπαλλαιγάσωι, φησιν᾿ Ἐδὼ ὦσιν ὑ- 40 

μὅμα αἰ μδοτίαι ὡς Φονικοιου, ὡς χιόνα λδυχόμώ" Ταὶς ἐκ αἰαμὲ υ ποιότης: 
ζκ «ναντίας λαξωνμὺ “ἰπσοοῤόνϑμος ποὺς ὃ ονδυτίον μεταφήσειν αὑτό. ἐδ ὃ ὡς κόκ- 

τὸ 
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τω καταῤῥυϊτωϑεῖσαν ψυχίω, ὡς ᾧ αὐτὸ βαφιωὐ δέξαοϑαι πονησίας, μωὴὶ μόνον ὥπαλ- 

λοῆει τῆς κακίας, δυλὰ ἡὶ λάμπιραν ὅτως ἐργαίξοιτο, 
19 Καϊἐδι ϑέλητε,ὸ Εἰσακουσητὲ μιν, ζῳ αἰγαϑαὶ τῆς γῆς φαίγεοϑε. 
20 Ἐδμι μή ϑέόλητε, μηδὲ Εἰσακούυσητέ μιν, μαχωρφυμάᾶς κουτέδεται. δ 

4 φῦμα Κυρν ἐλάλησε τα. Ἐπειδὴ γᾺν τοῖς παχυτέροις ἐχ ὕτως αἰξίν τη-- 
μάτων ἀπαλλαγὴ ποϑεινὸν ἢ θὐσιωθοκῦον, ὡς “Ψ" ον τω παρόν βίῳ ϑυκοιώτων Εἶναι 
καλων ἡ Σοτόλαυσις, μετ᾽ ὠκείνων ᾧ ζωῦτα ἐπαγίἐλλεδ. ὁ "» ὼ τῶ δ ὠκείνου. 

Εἶτα δυικνυς ὅτι θύκϑλον ἡ “Σηροτὴ, ὧν τῶ ϑέλειν' αὐτὸν τί ϑησι μόνον. ὧςε Ὁ μὴ τοῖς χθη- 

φοῖς ὀκλύσαι, πώλιν Εἰς αὶ φοξεροὶ κατακλείσας (2) λόγϑν,αἰξιόγτιφον ποιῷ τὴ δγυνά- 
το μει τῷ ζωωτα Σι΄σοφζωαμϑμῥου. χι Πώς ἐγψετ πύρνη πόλις πιφὴ Σιων; 

Καὶ τὰς οδεώώης τῷ λέλοντος, ἡ ““ῆς πολλῆς Τὴν Ισδαίων αὐαιεϑησίας ἡ Αἱ σπορησις, 
ἢ) τὸ Ρ ἐλπίδα δμέαϊ, ὃ γολμννϑμον. τοιαῦτα ᾧ Παῦλος ἔχὶ Γαλοιτδ α! φπο- 

ρᾷ4 λέγων᾽ θαυμάζω ὅτι ὅτω ζαχέως μετατίλεοϑε᾽ ὅπερ ἐν ἐγκλοιμάτων ζῴξει χα) 
ποοϑῥοπῆς ΕἼδὸς 561, ασοὲς ιρετιῦ αὐάκόλοιδῥα Εἰ γὃ ἡ ϑαυμαςὸν ὦ λερϑ μένον, 

ΓΤ ἐϊκωμίων αὐαμέμνν") τῇ χατηγρθλα, ̓  κουτηχϑρίαν χαλεπωτέραν ποιοιοὺ. Ὁ “ὃ ὅτω χα- 

χίξομιν τοῖς ἐδὲν ογζᾳς, ὁ φαολον μετιόγζος βίον,ως τὸς ασουδαίους Ζ δὴ δόξαν ξιι- 

“σοϑοϑεν,ῳ ὃ Ἢ πονηρῶν ὕφορθν Ἐχιδεικνυνῆμους “πόρνζω δὲ ὠζοχαλει," (ῷ ματικζὼ 

αἰσέλγήλν αἰννῆόνϑρμος, αἰλλαὶ δὶ ἰδὲ" Θεού ἀγνωμοσιωΐων,ο πορνείας ὀκείνης 66] χα- 
λοπώτερον ἐκεῖ κ᾿ ὃ λυ ϑοσπος ὑξοιξονϑμος, οὐ 8 Θεὸς ὁ αϑεγόμϑμος. ποιοῖ δὲ ὼ 

20 αὐ εὔντ, αὶ οἱ ἄλλοι πόύτες σϑόφῆται, Τὴ. καὶ ὁ Θεὸς κατηξίωσιν οὖν αὐδρὸς ταίξει τῇ 
πόλᾳ δμέαϑαι, τίω ἄφατον ἀγαϊπίω τίω «αὐἰδὲ αὑτοὺς οὐνδεικγύνϑμος ᾿ ὦ ὡς οὐδὲ δῤ.. 
δὸς ᾧ γωναικὸς πολλαηο οἰ 9.λέγνται, ἐχ ἡώ Εἰς δ ,ϑοθπινίω παχύτητα χατωεῖς. 

κωσι (4) λόγϑν, αλλ ἵα “οἱ ΛΜ μωξόφων ἀὐζῖς ποραγμάτων Τλὶ τίω γναῖσιν τὴς 
τ Θεοῦ χήρρυγω ήσωσιν αὑτοὺς φιλοςοργίας "ἐμοῦ δὲ ὼ ῷ αἰεγρῷ τῆς “σϑλσηηϑρίας ᾿ 

25 καθυύψααϑαι βούλονται. πιφῆ᾽ τυτές!ν ἡ θυσεξὴς ἡ πάσης ροτὴς γέμουσα ὦξε καὺ- 

τεῦϑεν δῆλον ὁτί πορνείλιν,ὐυ τίω δὼ σωμζ» λόγή ἐπεὶ Εἶπον ὁ, πόλις ἡ σώφρων ὅτω 

δ ζω τὸ αὐγιδιαφελλόνϑμον τὴ πόρνη) νιωῦ δὲ δεικψες, οἵι τέων ἰσέξειδν αἰνίπεται ὅζρε Τὴρ 
πορνείας, τὸ ὀμτίκείψϑμον αὐτὴ τέθεικε "τῇ “πίςει. Πλήρης κρίσεως. 

Ὑντές! πλήρης διχαιοσιώης. παλιν μμέγιφον ἔγκλημα, ὑχ δτί “οὸς ὀλθκλοιθϑν δ 

30 κοικίδν ἡυτομόλησαν, αλλ δι ἡ) ὁλόκληρη πεδλέδωχαν τίω ὡρετζω, [Ἢ ᾧ πλούτον 

ὡπόμτα ὙῬ ἀγαϑών αὐ ϑρθον πὸ ἦν χειρῶν ῥίψαντες, χαὶ ἀσϑϑς ἐσαὐτίων Ῥωχακὸν 

χαιτενέηθέντες “ενίδν. Ἐν Ἵ δυχα οσιευὴ ὠκοιμυήϑη ὧν αὐτῇ. 

Ηυλί,ϑη, φησὶ, κατεσκήγωσε,τατές! πεφύτῶυται, ἐβῥίζω», κα κοδοϑυμίας ὑς 

"πὸ πϑύτων κϑυτωρϑοδ»» ΔΜ πολι. ἐνδιατοίξᾳ τοῖς ἐγκωμίοις τοῖς πσοϑτέροις, ὁμοῦ 
ἃς μϑὲ αὔξων τίω χατηγορίλυ τλωὼ ὧκ τὴς μεταζολῆς,ὀμῦ δὲ χρηζαξ αἰ προτείνων τοὺς ἐλ» 

πίϑως, καὶ δεικγες, ὅτι βαΐδιον αὑτοις λμακ)ήσαοϑαι πάλιν. 

ΝΗ 3. φονῶυταί. Αὐδροφόγοι, φησί. 
2.) Ἴὸ γύρον ὑμδν" ἀδόκιμον. Τουτές! αἰ ρΑσημὸν,γνό)ον, χίθδηλον. 
Οἱ καί πηλοί συ μίσηϑυσι ᾧ οἶνον ὑδῶωτι. Ἐπειδὴ προϑοιμιαζόνϑμος εἰ καὶ 

49 Εἶδος Εἶπεν αν πίω καχίδν, δυλ᾽ ὅτι ἤϑότησαν, ᾧ ὁτί ασέρ μια “ππονηρϑν ἦσαν; Χ) ἡοὶ 

αἰομοι(ὸ λοιδορίας ἐδύχει μάλλον, ἢ χατηηϑοίας 41}) ἐν ζιῦϑα καὶ αὑτὰ 4(ϑησι Κα] εἴα 

δὸς τὰ ἐγκλήματω, ἢ πσεῦτον,) τοῦ τὸν ὅ81 ὶ μέσον ᾧ τελβυταιον δῇ καικϑίυ,τίω Φι.» 
λαργνείον, καὶ τίω αὐἰθὶ (αὶ συμξόλαια, καπηλείαν. αἰχλαὶ ἐυὲς ((μυνέγτες τίωὐ ὠφα- 

τς (ηοι, οῦνν 1ς Ἀτεν 3 μ 

χε ἃ; 



χιν. 4, ἴολό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΒΡΜΗΝΕΙΑ 
το τοὐθεοῦ συφίδν, χατ ̓ λϑαγωγάὼ Ω Εἰρηνδβον ὀξέλαξοι. “ ἐγὼ αὐ αὖ, (σιν, ὁ μέγας" 

ὀὐψιλός, Ησαΐας κ᾿ Ῥ πραπες κακουργίας, αὶ καπήλωνα φφθορίς διεολέχ- 
ὃν αλλα ϑργύέλον ογζοῦα πὲ λόγια Φησι τὰ ν Θυρὺ, κ αὶ οἶνον: τίωΣ διδασκαλίακ, ζῶ 
ἐθολϑυν ὀπεισοίχϑντες αὐὗμῷᾳ διδα' γμάτα. ἐγὼ ἢ ουτε αὐτέῳ ἀτιμαίξω τίοὐ ἄζηγη-. 

σιν, ἡ. ὁ τω ὄτερϑιν αἰληλεσέρον εἶα φημι. δ )Ὰ μόνον Οζα ὀϑάξιν τὸ προφήτυ ἃ α 
αἰ τύτων Δ] φλέπαϑα,, ἀλλα ὼ σφέδγα ἀξινᾷ αὐτο ἡ τὴς τῷ Θεου φιλᾳν 8 .:Ὁ- 

πίας. αὶ τί δὶ τα πολλα "λέγ δτθ χϑεῶ ταὶ ἐὐψελοὶ διδάγματα Φέρων ἦλθεν ὁ μόνοττ- 

"ἰς τὰ ᾿ Θεοῦ πα, χα , τί ΟΜ αὐέλων κουταφυτόυειν ἔμϑηε πολιτείλμ, οὐκ ὀλίγα πε- 

δὰ μότφων αὶ αὑτὸς διείλενῖαι, ἡ ἦ τϑτων δὐτελεςέρων ἐ 4) δυκϑιώτων, ἰασασμαν, καὶ 
μεσαισμιαῖν, καὶ πυσφτοκλισιώνγ. τὸ Ὁ» μίκρ αν τα ἐ ἐς ϑοχϑεώτα ἰὐραμδιούμμα, 

μεγάλαι αἰ μδοτηματων αἰαντκχαύματα δὶ ο΄. Εἰ: Ὁ Ἐχὶ τῆς ταρῆρ ὦτα δἰορλοῦοϑαι 
ἔδει, πολλῷ μάλλον Ἐχι παλαιάς, ὅτε ὁ παχύτερρι οἱ αἰχροαταὶ πᾶς αὐΐ ὁβιίος ὡ»»- 

τεῦϑον ὠρλούη, τϑ δμν ὀυτω πλέον εὐ τυτοισὶ παιδυζοψθῥου πύῤῥω πάσης αἰδικίας 

γθεαϑαυ, ἃ ὦ μηδεὴ ἣν πλησίον πλεογεκτεῖν, μηδὲ ζώ καταδιεφέρων ἐχιτείξιῳ 
πενίας τῇ καιϑυρμῷ. τὴς καὐτηλείαρ. τύτων γϑιώ α, ᾿μδλουμδύων, χα πόλεις πολλάϊχες ις 

λϑετρώπησαν, χαὶ Ὄστὸ »ϑεόνων αὔρντες κατέμυέηθησειν, κα ὶ πόλεμος ἀαπονδὸς σὀλϑνεν" 
ὧασεν χα τορθτυμδμων, Εἰρζωη πολλὴ ἡ ἐυγομία ἐ ἀσφάλεια τὸ: ϑὴρετίωυ χειεαγω- 

ορίσα. 23 Οἱ ἀρρῆές σῃ αἰπειϑουσι. Μρίτι γόσυ καὶ Αἰ ασροφς ση- 

μῷν στὰ ᾧΦ ἰαΐζοὶ ἴω γόστες ὅχυτοίξωσιν. Ξφχόντων γ τῷ δήέμυ (ἐ ἀταξίας χα- 
ταφέλλειν, ὼ σὸς Ὁ δέον ῥυθαίζειν, ὺ τῷ νὸ γόμω ποιξν καταπείλεῖς ̓  ὁτὸρ: ἢ ἀὐζὶ 10 

φόβοι ὥσνό νόμας αὐδαθανωσι,πώς δὺ ἔτέρρις ϑλύοιντο διδάσκαλοι; ζὴ δ ἀπεϑού. 

σι, τοτέςιν, ὁν πείθονται τωνό γομώ, Οἕκχ λὐέχονται τῶν ὀπολών" δ Παῦλος ἐγκαλᾷ 

γωθικα, λέγων, Ο δζω διδιώσκων ὅτερϑν, σφαὺτὺν ον διϑοίσκεις ; στὸ δξζυ ᾿ρίζα διεφϑαιρμϑιη ἡ, ἡ, 

αἰ γόον ὅ51 τὸ τῶν κλάδων αὐ ωυηῆευειν; ; Κοιγωνοὶ κλετηων. 

Περιϑήκη κατηγϑείας, ἃ στί Ὁ μόνον τὶ κατπαξελλουσι ( δειναὶ, 2,5 ἡ "αὐτί τεΐνα--. 25 Ἰεβιτπίναι 
σιν ὁυ μόνον ὀυ πολεμοῦσι τοῖς κλέτηαις, αἰλλαὶ χαὶ 'συμιποξαἤουσυ, ὧκ αἰ σμέξου 

τῆς ποτ σηκϑύσης Φρετῆς αὔλοντι τίω καιχίὰν μετίογτες. ̓ Αγαπώντες δώρᾳ. Ἕτερον 

Φιλογφυσίας Εἶδος λεπὸν, ἐυχυθ “σωπον δ ΣΝ σσέϑεσιν ἐ ΕΧΟΥ, ἐν ποδϑογίμοτὶ ἢ Φι- 

λοφρϑσιμδης τίω ἐχατίωυ πλεονεξίαν δχιδεικνύνϑμον. 
Διωκόντερ λύταποδομα. Μνησικακούντες Οἱ ε ἀλθροῖφ, λύταποδουνα ἀσὺν-- 10 

δαίζοντος τ τοῖς λελυπηκόσιν, ὅπερ μέγεφεν καικίας Εἶδος. διὸ Οὐκ ἐν τῇ Ὑρῇ μόνον, ἀλ- 

λα ἡ ὧν τῇ παλαιὰ συ πολλῆς Εἴργέοται τὴς ασοηδὰς. καιχίδν "» ἐκφιφος, Φησί, «ὦ 

φτλλησίον αἰστνῦ μη ᾿μνησικαιχᾷτε οὶ ὧν ταῖς καρδίαις υ δ. μάλιςα αδὺ »δ Ὁ ὧ δὴμο- 
τἰκὸν, πολλῷ ἢ μᾶλλον τὸν αὔηδντα ζωτης δὲ! Γκαϑαιρόνειν- τὸς καχίας, ὺ τ δῆς ἀ- 
πῴϑιιορ ψηφίζεοϑα; τοῖς κρινοψϑμοις αἀἰπηλλάηθαρ ἵνα, μιῇ ὁ λιμδι σκόπελος Ὁ. 33 

Τρφϑικο ἐυ χρίνοντες. Ὑντίς!ν ἐυ πποϑϊφα νϑιοι,ως κὶ ὁ ΤΜ δικαίων τυχεῖν. 

Καὶ κρίσε γρραὶνν ν σαξσέχοντες. Πα ρα τηρητέον ὁπ Ὁ Ὁ  χοικοτοοιᾧ, αλλ 
ὅτι κ᾿ ῶ αἰ αϑὲ Μὴ ̓ἐργαζοοϑαι ὁ ῳ Όξε χϑίται πονιείαφ, κϑιθοι τῷ» δὼ ζω ἐς ῳ τῇ καινῇ. 

ὧὡ Κ, περώντα μὴ «ϑρέψαντες, ὁ οὐχ, δτί ἴω ἀλλόταια ἥρπασαν, αἰλλ᾽ ὅτι τὼ αὐτῶν ἐν 

παϑϑήχανο τοῖς διουϑμοις, Εἰς ὃ τῆς γεύνης πέμεπονται πῦρ᾽ ὥασερ δῶυ ἃ ὅτοινωῦ 4ο 

ὀἐγκαιλϑιοῦται, χ δ] πλεονεκ]ούσιν, δι δτ κοίτα διιναςεύουσιν, ὄν, ὁτὶ ᾧ τοῖς διο- 

ὑϑμοις “τὴφ αὖ τῶν βουϑείας οὔκ ὀρέρνυσι χεῖρα. 

24 Διαὶ τού τὰ ὃ λέγη ὁ διασύτης Κύξμος σρυιθξαὼδ, ὁ διυναΐφης τῷ Ἰσφαῦλ᾽ 
Τυτ ς! 



,» τῶσψῳ 
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᾿ ὙΤοὐδτι τῷ λα», ἐχ ἀπλιαῖς ἢ τέλεικει,ὁ δυων ἀπις,αἰλλαὶ ὀῤαμιμνήσκων αὖ δὰ 
ἀ τῷ Ἵ» ἐλπίδως ἐυερτεσιών, αὶ τῶν χαλεπῶν κολθίσεων, ὡς "(πα μειναν. ὯΝ πολ- 

λοίχις ἀρδοτόμοντες, ὁ πολλῆς Ὁ πολθυογτες Ὁ μιᾳκροϑυμιίας εἰς ῥᾳθυμίαν ἔπιπῆον, δ» 

ὠρδιίξαοϊ, βουλέ), τί δγουαν" ὅτε βύλεδ ὀπεξελϑαίν, κα) ὁυ δεῖται καιρῶν σσοῖὲ χού- 

5 τῶν, αλλ ἕτοιμα ἀὐτῳ πόρτα ἡὶ πϑρεσκίυασμένα. Οὐαὶ τοῖς ἰσχύουσιν ἐν Ἰσεαήλ. 
ὧ παῦσε) γδῤ μϑόϑυμὸς ἐνίοις -ὡπνενλμῆίοις μα. Τί» αἰὐϑλιώτερϑν, τῶν Ὑ 

Θεὸν πολέμειον ἐχόντων; ὀυ πταύσε) ὃ ἐλεὴν, ἐχ ἵνα εἰς ἰπόγνωσιν ἐμδαλλη, αἰλλ᾿ ἵνα 
αὐξήσας (ὃ φοῦον Εἰς μετϑμοιαν χα λέσν. τῷ γὸ ἐυ γαύσε") ὀϑυμὸς, Φοξερώτερον ὃ 
ελτοῖς συ ενλυἥίοις με. Φοδνὲν γΔ} ἑυτω (Ὁ) Θεὸν αϑβοξιωειν Εἴωϑεν, ὡς ἡ ΚΤ τῶν 

1ο πενήτων αἰδικία, κατ᾽ αὐςᾶν' γηονϑμη.ὀμαὶ 3) τοῖς ἰοζύουσιν ἐλεγν,ἐχ «πλως τίω δύ-- 

γά μιν αἰϑθάλλωνδυλα τίω ἘΖὶ κακῷ διώαμ. ἰκωω δὲ ἐγταύθα, ἰυ τίω τῷ σώ- 
ματος φησιν, διλαὶ πίω πὸ πὴς ΤΜ ποραγμαάτων αἰξεζολῆς δυωαςείλυ. 

Καὶ κρίσιν ποιήσω ὡκ ὟΨ ἐϑρων μδ. Κολαίσω τῆν" ἐξϑροις μό,ἐϑροις αὐτὰ 
λέγων,διν ν᾽ πενήτων ἐξϑρους ὀχρὶ τὸ ἐπηρέαζειν ὁγίᾳς. τϑτο 3 ἐλελν, ἵά μείϑης τὸς 

τς αἰδικίας τὸ μέγεθος. 25. Καὶ ἐπάξω τίω χεῖρο! μ' ἔχ! σέ, χαὶ πυρώσω σεεἰς 

καθαρόν. Ϊνα μιάϑης,ὁτί οἵα αὐ ἢ ἡ ὀργή τὸ Θεού ναὶ ἡ τιμωρία, οζκ ἸὨχπκαλώ, 

χαὶ τὸ δόιώω δικζωυ γίνεται μόνον, αἰλλ᾽ ἐχὶ τῷ βελτίοις “βμέαϑαι χαὶ αὐτῶν: «ὦν' κολα-- 

ζορυϑύοις. χαὶ πυρώσω σέ, φησιν, Εἰςκαϑαρον. νὶ τοίνεου ὑτὸμ κολσζω ἄθα, , αλλ ὅ- 

τὸν αμὗδτόμωνδρ, τὸτο ἀλγεῖν δίκαιον. τὸ ..Ρ̓ βύπον, τὸ ὃ καϑώρμὸν ἐργάζεται. 

20 ἢ, δὲ δνν Εἰς καϑωριμον; ὡς μηδὲ ἴχνος τῇ τ Οἱ κηλίδος. ὁ γ)5 } ὅδ τω 
υσίῳ τὸ πῦρ, τῦτο τοῖς βαϑύμοις ἡ τιμωρία. 
Τοις δὲ ἀπεϑοιώζα πολέσω, χα ἀφελώ πορϑζᾷς λύδόμοις πὸ σῷ, χαὶ πϑϑᾷς 

ἰαβηφόροις ζῳπεινωώσω. Οἱ; )ὺ ὀύϊατα νοσοιωπές, φησι, χα σεὲ ἡμωρίαις 

Εἴκοντες, οὐτολοιώται. τί Ν᾿ ὄφελος τῆς τῦτων ζωῆς, στὸῳ καὶ ἑαυτοῖς χαὶ ἑτέροις ἔχ1-- 
25 (υλθύωσιν ὧν ῷ ζῶν» (Ὁ δὲ ἐκ τὴς ὠκείνων ἐιμφρίως διυνάμδμοι βελτίους ϑιμέοϑαι, 

ρϑιυούσι. δυκεῖ δὲ μοι ογζῳοϑα καὶ τίωυ αἰχμαλωσίαν αἰιΠεοϑεί. 

26 Καὶ Ἐχιςήσω ὧν κρίζᾳς συ ὡς τὸ “σοϑτεροὶ, καὶ (ἂν σωμζουλοις συ ως τὸ αἰ π᾿ 

Φχι. Ἐνταύθα τί ἐπϑμοδὸν φησι. δὲ τε γὸ Δυίατο νοσοιοωώτων αὐαιρεϑαν-- 

τῶν, δὰ τε ἔχιμόλειαν γνδιίξαοϑαι διωωνανϑϑὼν δορθωθεντων,ἐυχαϊρως καὶ Ὁ λοιπὸν τῆς 

3 ϑηφαπείας ΕἾδὸς πυθό τίθεται, δοκίμων “δἰοχόντων ὅχιςασία, ἢ συμιζούλων αἰγαθῶν 
φοφοὶ, ἴα ᾧ τῷ σῴματος Εἴκοντος τοῖς φωρμάκεις, ἡ τῶν ἰατρῶν τγρίςων ὄντων, τϑρ.- 
ταχολεν τατος ὑγίειαν ἐπλρμύη τὸ τῆς πόλεως μέρη. ου γὸ μικρὸν ἐνεργεσίως Εὐδὸς, Ὁς- 
χύντων Ὀχιτυγχόρειν οἰγαϑών. Καὶ μα ζῶτα Κλ ϑηση πόλις δικοηοσύγης, μ(4-- 

ζῳπολις Σιων, Καζτιγε ἐδαμού τῷτο ἐνοίσχομδν Ὁ ὅομᾳ τῇ πόλει τῶν [6- 
44 ροσολύκιν ὅλττεϑέν. ὁτί τέμὐ Ὥπτὸ τῶν πυραγμάτων παϑοσηχρράθμ ον ζαύϑα φυσι. 

τῦν» δήμενου μικρὸν" συβιξαλλη"), στὸν αἰ πουτὼσν ἡμᾶς ἰσδαῆοι τῷ Ἐμμλνονήλ 
τίω ἐρμιωωνείλω. ἈΦ Ὁ Ἡσαΐας ἔφησε () ΧΧοιςὸν ὅτως ὁομαοϑησεοῖ, όδωμοῦ 

αὶ ὠιόμαςαι, ἐἰποιμὰν αὐ τσοϑς αὐςδν', ὅτι εἰμ ἀπὸ δυ ποραγμαάτων σημϑισιαν ἔφησῳ 
γομαι δὴ), ὥασερ δῶν ἡ εγζώθα. 

422) 17 Μετὰ )ὃ κρίματος σω,ϑήσεται κὶ αἰχμα λῳσία, αὐτηφρὸ μ(' ἐλεημοσιιης. 

Κοίματος, τυτές! κ᾿ δήκης ᾧ κϑλοίσως καὶ τιμωοζας “ἢ! πολεμίων" (τ ἐλφαμο-: 
«μύης, τατές! πολλὴς τῆς Φιλαν,ϑεφπίας. δύο οὐταύθϑα ἐπαγίέλλεπι μέγιξα ἀδοῖς 
δῶρᾳ, τὸ τε δίκίω δοιῶαι (δὲ ἀπαγαγϑνζα, τὸ τε αὐςᾷν πολλῆς οἰπολαύσου τῆς δ᾽η- 

μέέλαί, 

ἐζα, 
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μερίας, ὧν ἑκαφον ἢ καὶϑ' ἑαυτὸ μεγέφην ἱχαψὸν ν αὐθκοα ἣν ἡδονζωύ. στὸν ὃ ὦ ἀμφότερα 
(ἰωϑραϊμη,ὠφατος δυο ἃ ἀνγὴ ̓ Δφρρσειη. ἄλλως τε καὶ δέξαι βευλόρδμος, δτικὶ ὼ μζ' 

τίω μιάχε αὐ αἰχμαλωσίδμνα ΩΝ τὸ  δουιῶαι δίκζω αξίμυ,ὺ τὸ τὰ  αὐυδρ τήμιατα Ὄσου 

χείρᾳαν, λα δζ τίω φιλαν,ϑεσ»πίαν τ Ἢ αὐτῦ σθὴς δὶ οἰκείαν ἐπλμάΐγονται, ἐλέμ 

μάᾶλλώ ὅν ἡ σωτηρία, ἀντιδόσεως καὶ Ὁ αἰμοίξῆς, ἐ ἐπήγατε, ἡ μετ᾽ ἐλεημοσιοώης. .5 
᾽8 Καὶ (ὑωντειξήσονται Φ Δϑομοι » ὺ ὦ αἰεϑρτωλοὶ ὦ μα. Τρίτον ἡ τον 

Δϑεργεσίας Εἶδος, ὃ μηδένα ἃ Π τ ᾧ φἶϑασύφοντα καὶ ὼ πσοὺς ἀπαϊτίω ἕλκοντα, δυλ' 
ἐκποδὼν γίνε ἵ, (ἦν: τῆς πονηρίας διδϑασκαίλες. Και ὦ ἐγκαταλείποντες ῷ 

Κύρμον ((μωτελεαϑηήσονται. Οἱ ασιξᾷς, φησιν, δστολφιωῦται. 29 Διότι 

γιοῦ αἰοχιυιν ησονται οὖν τοῖς Εἰδώλοις αὐ ῥὝ,, ἐφ᾽ οἷς ἀὐΐοὶ ἐξούλοντο. Τυές ἃ καὶ ἢ το 
χὉ (ὃ παρϑντα χαιδϑνζο Εἰρηιδῥα αρμώζεν Ὀλεχειρρόσιν' λ᾿ ἡμᾷς ὅ'τὸ ὠκείνους 

αἰτιασόμϑα, κα ἡ τῇ "αὐολουλίᾳ ἐψούθα, ζώτω ἄτι ὑβν,ὼ συμξησεεϑα! Φησιν Ἐχὶ Ω 
ὙῊ πολεμίων ἐφόδου. ὁτὸμ γὺ τὉ ἐβαρίαῤα τίω λθονν κατουτρέχοντος, ὺ τίω πο- 

λῃ φὐξεχαϑηρϑίου, καὶ ») πόρᾷς ὡς οὖν δικ)ίοις μέσοις ἔχοντος, μηδεὶς ὁ ἀμεύων ἡ αἱ τὸ 

γέφος ὀχῴν Αἰ σχρϑόμϑμος Ὰ τίου ἐγκατάλφψυ τῷ Θεοῦ, Εἰκότως καὶ ἐξ αὐτῆς ἢ τς 
τξαγμώτων τὴς πείροις πολλὴ χατασκέδα ϑησϑται ὕΜῷῳ Εἴδωλᾳ λεραπτά,ὀντωνὴ ἢ 

αἰομυύη. ἐφ᾽ οἷς ἐδεέλοντο, τὐδ ἐ ὦ ἐασου δούχειστίν φυσι. Καὶ αἰογουυ,ϑήσοντωι Ἐχὶ 
τοῖς γλυτῆσῖς αὐτἕῶ, , ἐφ᾽ οἷς ἐποίησειν. Εν τάξει διηγήσεως, κατηλρείαν ὕίγησιν, 
ων γα κ) ἴω, τῆς ΤΜ τραυμάτων ὀκβάσεως, κα ΟΣ αὐτὸς τὴς ζειαύτης Εἰδωλοποίΐ.. 

ας Ὅπος αὐποις χαταμειῦαι!. { γὸ αἱ αἰρεφότερον " τὸ γεὸν ὄνα ἑαυτῳ ποιῷ. 39 
Καὶ αἰδκμων ϑήσονται ὑλί τοῖς κήποις αὐτὴν, ἐφ᾽ οἷς ἐπεθυμίσαιν. Ου Ν δὴ 

ξόϑυα πσϑϑσεκιωύοιω μόνον, διλλα καὶ δένδρα εἰν κήποις ἐλεραπτέρον. 
30 Ἐσονται γδιως τερέδινλορ ἡὐποδεδληκία α αὐτῆς ζᾳ φύλλα. Ἡ ἀπ ὡ 

τίω πολιν οἰκϑιώῦτερ. τίω 5 Εἰκόνα τῷ δοόρου τότε πρυγαγε,δζῳ τὸ τὸ  ἐγχώοιον (ἢ) 
μείλιςαι. ᾧὶ φυτὸν ὁ πολὺ κλάδοις, αὶ δ ὃ σφόδρα ὀῤθῷ ἡ τεϑηλέναι, ζωΐκο ἐκ-- 25 

μαζη" ὺ ἐαχατίω αἰμορφίαν ν δείκψυοῦ, ἐπτειδὸρ Ὡποξαλλῃ ῷ φύλλα, 
Καὶ ὡς χορ οίδεισος ὑδὼρ μὴ ἔχων. Καὶ Ν ὶ δυυτέρρ. Εἰχων τῆς πσδϑτέφᾳας 

σοιφεςέρᾳ, ὁ πισουμδύη δὲ ἔχτ τὴ πϑσ τέρα λόγωνγ' ̓Εἰρηυϑῥων. ὅτε »ὰ ὐϑαδείσῳ ἡροδμίραι 

θούλλοντος τερπνὸ τερον, ὅτε ἐρημωϑέντος ἀτερπέφερον, ἀκ αἰμφότερᾳ γέγϑιεν Ἐχὶ τῆς 

μηΐξηπολεως ἐ ἐκείνης. τϑώτοτε γ) ὦ αἰμείνων ὁ Ἀαμιωροτέρα, μυφίοις κἀρωπιζομϑη 10 

κύσμοιφ᾽ αὶ τόπων θὐτελεςέξα γέφρνε ὺ αἰχροτέρα ἢ ποσῦτον ὐϑέθον βὐκρομίας Ὥστοο 

οἶσου πλούτον. 31 Καί ἐξα! ἡ ἰχὺ αὐ, ὡς κριλθίμη: αὐπτπίου. 

Αἱ «πο»τέρι “  Εἰκόνερ Εἰρ τὸ ἀτερπς πϑϑελήφϑησαι, αὕτη ἢ Εἰς τὸ  ἀοϑενέρ' 
πάᾶσοι! ) σφώ ογωργεῖς, ὁ πολὺ τὸ  (φες καὶ ἐμιφαντικὸν ἔχουσα. ὡς χαλάμη 

συππίου, τοτίςν αἰαϑενᾷς. Καὶ αἱ 1 ἐργασίαι αὐτῆ, ὦ ως ασιγννρ᾽ πυρός. 35 
Ενζωῦϑα, δείκνυσιν ὅτι οἴκοϑεν ζῷ κακου ὸ αὐτοὶ ὶ τίω αἰχμαλωσίαν ἐτεκϑν,ἡ ὁ τίω καὶ- 

μάϊνον ὀρῆψαν. ὧασερ » ασινϑηρές ἐμπίοντες πῦρ αὐεγείρωσιν, τω αἰ ρϑὸτή- 

ἀιέται τὐτων (ἀμναρθιντα, τὸ » Θεοῦ τίω ὀργά ἀγῆνα. Καὶ καταικαυϑησογται 
(ὦ ὀύομοι, ἡ ὦ αμϑρτωλοὶ ὦ αἰ μι, ὦ Οὔκ ἔραι ὁ σξέσων. Παλν ἀπαγϑρόνει Υ̓ 

σωτηοίθω ὅρα τίω αὐτί πάλιν αἰτίλυ, ἐχ ἥα οἰπογνωσιν, δλλ᾽ γώ ζωτη γϑιὦ ἀκ- 40 
μαίξοντα φοζον ϑυξαμϑμοι, τίω πολλίω Ὀὐποτινα ξωνται ῥᾳϑυμίδμ. ἐξ ἘΤΕΘ9. δὲ 

- ὐϑα, αἰίῆι.)» τὸ ἀμαχον αὐτύ τὴς διυναιμεώς, καὶ ὅτι κολάζοντος ἀὐτύ ἡ μμ’- ." 

ρϑμϑίου συνεὶς λύτιςηναι χαὶ κατα λόσοαι " διυυήσηται τὰ δεινά, Ἶσ; ἰσιτὸ 
Κεφάλαιο. 



Ἐις ῷ Ηπρίαν:, ἴφι9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ῥ. 

ϊ ᾿ Λώρςὁ ϑιμόμδνος πυρὸς Ἡσαΐαν ὸν Αμμώς. Ἐντεῦθεν δῆλον, ὡς καὶ παί- 
σκα υφ᾽ ὃν ζι( πυδοφητείας Θἐρήκασιν ᾿δλλὼ καὶ δῴμφόρυς ἐμεπνεέυϑμοι χαι- 

ς οι, αϑροπας ἴνας ἀπηήολλον, ἐἱ ((μωτεϑεῖσαι ὕφορϑν ὑφ᾽ ἕν, ὀλόκλοιρον βιδλίον ἐο 

ποίησαν. δ[9 χα ὅτως ἄρχεται. Οὐκ οντεύθην 5 μόνον δῆλον ἔφᾳι ᾧ σαφὲς ἡμῖν, δλλ᾽ ξ 
ὧν ασφοϊων αὶ «ὄν' καιρὸς Ἐχισημαϊεῖ), νιῶ ὥ λέγων, τῷ ογιαυ δ καὶ Εἰσηλϑς Ναθαν 
Εἰς ἀξωτον, νι ὃ λέγων, καὶ ἐζμετο “»(ἦ οριαυτού, καὶ ἀπέθανεν ΟΖζίας ὁ βασιλεὺς, 
Εἶδον (ὃ Κύοκον κα ήνϑνον Ἰχὶ ϑοόνου ὑψηλοῦ χαὶ ἐπηρμϑῥου. καὶ γῈ ὥασερ αἱ 

το Ὀχιςολαὶ αἱ Παύλυ ὶ τὰ θὐαηέλια ὑφ᾽ ἐν (ωετέϑησαν, ὅτω δὴ ἢ αἱ πυφοφητείαι, 
λ᾽ ἐν ἐφιϑίω εἰπων,ὦν δζρι όρφις καιροῖς. ὅ9εν καὶ ἀσπτ’ γοχὴς ὁ τέροις ἄρχετω Ὁ λό- 
ἡρυ" ὰ τὶ (ρὲ τῦτο μένον, διλιὰ αὶ δ ὦ γίω κἰασύϑεσιν, αἷθδὶ ἧς μέλλά Αἰ θιλέταϑαι, 

φφοῦδρα ἀπηρτῆοϑαι 1} πγϑλέρημϑμων, ἡ ὑψηλοτέραν ἐῇ. ΓΣ δ. τὰς Μ᾽ ἐγών 

κλήσεως, ἡ τῆς τού χηρύγμιατος αἰδεφανείας,, ἢ τὴς πὸρμταχοῦ τῆς οἰκϑυνϑϑης ὀχτα-- 

15 ϑείσης γρώσεως, αὶ τῆς κριτουληνορμϑμης τίω γὼ Εἰρίωης ἡμῖν οἰ λέγεται. Εἰ3 

μέλλων ποιούτων ἁντύεοϑαι δογμιαΐτων, ᾿υδοίας μέμνηται ᾧὶ Ἰερυσαλήμ,, ξένον συ σέ. 
πυδηφητεία δώ ῶ λευόμϑμον, ((μωεσκιασμένη τέως ταῖς “Μ᾽ ὀγομιαύτων “ϑ3ση",»-- 

ρίαις. ἐπεὶ καὶ (ὃ ψαλμὸν (ὃ ἐδδὸ μιυκοσὸν ἀροῦτον α Δαζὶδ' ((μωτιϑέναι μέλλων, ἐ- 
πέγρανψων αὑτὸν τω Σολορμδίυτι᾽" καὶ πσϑϑϊων πολλῷ μείζονα τῆς Σολομδίύτος ἀξίας, 

ρα. 20 μάλλον καὶ τῆς ἀπαντῶν αὐ, ϑοθπων φύσιως" Εἶδε. τὸ γὸ κα τῷ ἡλίυ ΠΟΥ τὸ 

ὄνομα αἰντιὶ ἢ ασο9 τὴς σελίωης ὁ, θρϑνος αἰτῷ, καὶ ὅσαι τοιαῦτα͵, Οϑεεὶς αὐ Οεἰὰ “ἿΨ' 
σφόδρα ὀμοήτων αἷδὲ δύ, ϑο» πένης Εἴποι λέγεοϑιι φύσεως. κα «Ἰακως ἢ, ,ωΐκᾳ δὺ ὃ 
Ἡσαΐας μάλλά γι ταύτα λέγειν, ν πλείονα τ ὅτων “ϑϑόνεφωνά. ΠΩ "ὃ τῆς ΤῊ εθ.- 

γαΐν κλήσεως, ἡ ( ϑανατον Εἶπε, ἡὶ τίω ὁμαίςασιν, ἢ (όκαιοθν, καϑ' ὃν ἔμϑηε πἰλέ- 

27 σιαϑαι. σϑοὴ κεῖνος Ῥιπογυμναΐσας αὑτὰ τέράκεν, δλλα, τὸ πσφοσὼπεῖον τὴς αὐ 3 δ᾽. 
,ϑρίας τῇ υο κρύψας, ἃ ἔμϑηεν ἐρᾷν, ὅτως αὐτοὶ ωρολνεφωννσε᾽ ᾧ μϑὲ δοκεῖν τοὶ συμ-- 
ζησόνϑνα τω Ἰόδον λέγων᾽ καϑως "ὶ τὸ δῇὝϑ᾽ πραγμάτων μδοτυρᾷ τέλος, ὡ ὄυϑηα 
κατορθοιου, το λναφωνών. ὅτε γὺ παδϑσδόχια ἐθγών Ιϑδὰς γέχϑνεν, ἀτε τότε ἔλφμ.- 

" ψω ἡ φυλὴ, ὅτε ἐξέλιπεν αὐ Μη πολιτοία ᾿ δλλαὶ ταύτα πάντα, ὅτε ὁ Χοιςῦς χόρε- 
40 ρει», γέγϑνεν. Ε- ἰδ αὐαιογουυ τοῖον [τι δοῦοι τῶτον τ Ρακρϑόμϑμοι τὴς πολφητείας ᾧῷ 

νόμον, μαίλιςα μϑῳ δξχυ κα, ἐξ αὐτὴν δ Εἰρηρϑϑων βαδίως διελεγαϑεῖεν, Εἰπς μα; α- 

ἱρελλόα,, χριθείᾳς ζιὶ απο φητείας αναπληρώσας, ᾧ πᾶσαιν ρῆσιν κ( Ὁ τῆς πσδεσηκούσης ὀξοτώ- 
ζων πυρϑσοχῖς, αρμόζοι τὰ Εἶγηνθῥα τοῖς γολμηνθρμοις. ὡςε ὃ. ὸ ὧκ αὐβεμσίᾳς αὐ! 
Ὄιπορράψαι (ῳ φύματα, οὐκ σὺ Εἰς (Ὁ Κοιτον Εἶρηνδβων, δλλ᾿ ὡσὸ Φ Εἰς 

435 ὧν αὐὖὸἋνἩ πατειωρχας πυρϑφητυϑίντων, τῦτο πειροίσομοι ποιῆσαι Φόνερϑι, δεικφιὶ 
ὅτί αἱ πολλαὶ ὴῬ ποοφητειών Εἴρώυται μϑρ Εἰς ὥν: φυλᾳίρχοις, ὀἰξέθησαιν ἢ Εἰς τοις 

δὲ ἐκεήων. καὶ αὐϑαδείγματος ἕνεκεν μίδυ ᾧ δ τέφραν Εἰπὼν ἱφοοίαν, ἄνομα ΟΜ 
ροκείυϑῥων. ὐ ΝᾺ ὅτε ῷ Συμεὼν ἡ ᾧῷ ΛΑ καλέσοως ὁ ἰαχωθ, ωροδναφωνᾷ ᾳ 

συμιξησόνϑμα ἀὐοις, ὅτως ἔλεγε᾽ Συμεὼν ἡ ΛΟὶ αἰδελφοὶ, καὶ κρυτηορρήσος αὐτδὦἶ 

49 αὐοκνομίας, ὁ τῆς αἰδίχϑυ σφάγης τὴς Εἰς τους Σικημίζς »ολνηνϑῥης, ὠροΐων φησί" 

ᾳμἐρλαὶ ἀδοις ἐν Ἰακώς, ᾧ δ. φασερώ ὠζοις ὦ Ἰσραήλ. σπϑτοῦ ὑπτὶ τῷ Λϑὸ καὶ 
18 Συμεὼν τοοϊεὶς ἐν ἴδοι γολμηνϑμον,δνλ ὑχὲ ἦν φυλῶν ΤὟΜ δ αὐ. ἡ )Ὲ} ἡ ὃ 
Λδὺ φυλὴ διεαυτίρη, Ὁ δέκατον μέρος αἰυτῷς ἐχφσηφ Φυλῆς ἐχουσηρ᾽ ἅτε τῷ Συμ- 

(ὧν; 
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τὰ], 

1032: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕἙΡΜΗΝΕΙΑ 

ὧν, ἥτις ὃ αὐτὸ τϑη» οἕδὸν ἔπαῆς, πάσαις αὑταῖς 1 εἰ] αϑεῖσοι κτὶ (δ) κα οον,ὺ ὀυχ; 
ὡς ἐκαίς» ΔΨ ἄλλων, ( μωνμμενίω ἐλᾳῦς τίω κληρσυχίδυ, ὦ ἀσοϑς ἑαυτίω (υγχε. 
κροτηρϑμέωυ. καὶ ὁ Ιακὼς δόξαι νϑμος θὐλογίας οὐρα τα παΐζ9ς, σϑοδμμίας αὐὐὴνὝῇ αἰπή.. 

ᾷυσαν αὑτὸς. ὁ (ὦ γὸ πατὴρ ἀὐτο πσολυλεὶμ ἐνετηοίλμ πολλ ζω, ὸ διδωυοκῇ δεασο.- 
τείλυ τὸ Ἡσαῦ “δι ἢ ὸ μ αὐαγχαίων ἡπύρει ὁ ϑητεύων ἐτρέφον᾽ καὶ σούτον πέος ς 

χρῳτῆσαι ταδελφού, στι δὴ ὁ αὐδὲ αὐ» ὀκυδιυύδυο Μ᾽ ἐσαίτων, ἡ ὥπταΐξ ἀτῴζω- 
τυχῶν μόνον πολλοί τῷ δέους, ἡγαίγτησε Ὁ διωνη ϑίεναι δ φφυγῶν αὐτὸ σω ϑίωϑαι. 

γἱ δέ δὺ Εἴποιρδν πτοῖς ζωτα ὅτι ψεύδος κα πσοὐφητεία᾽ ἀἰπαγε᾽ δλλ᾽ δὴν Οιούτον 
αὐτῆς πολλαχοῦ ὃ ἐγος, (αὶ ὠκῥησόμϑμα, ἐπέρων «ἰπσοκειυϑύων προϑσώπων, λέγφν,ὼ 
Ὀποχεηρῆαϑαι ὀνόμασιν αἴλλοις ὀρ θ᾽ ὁτέρων᾽ ὃ καὶ πὶ τῷ ΧΚανααὺ γέχϑνεν. δύνδὲ γὰ} ὁ- το 
ραΐνϑμ ὠκῴρον δυυλεύσαντα τοῖς αἰδελφοῖς ἐυ μέυὐ ςοννὲ τέρμ αἰ οφὰ δχριπεσοίσειν, αἰλλ᾽ 
Ἰχὶ δ Ταξαονν Μ᾽ λαξούσοιν Ὁ τέλος “ἣν ὡκ τῷ Χλραλὺ γεγϑνότων. ἡ 2) οὖν ταξοι 
αἷοᾷς χσφοφητεία Ὁ λέχϑμϑμον ἑω, τοσύτων ᾧ ζριούτων ὄντων πἰραδειγμάτων ΝᾺ ἀἰ- 

ποδεικγιωύτων ἡμῖν, ὅτι πολλαὶ Ὁ Εὐρηνϑμβων λέπ) Α ἐφ᾽ ἑτέρων, ὠκίαίνει ὃ ἐπ’ ἀλ- 
λῶν, ὶ ὀνόμασιν “Σιτοκέγρίουται ( ὐϑφη}, ἄιθαυκαςον, εἰ ὶὶ νι Ὁ τὴς ἰνδαίας χαὶ κ΄ 

τῆς Ιορϑυσοιλήμι πὐρϑῖεις δγο (5. ὁπσοοφήτης, αὐδὲ τὴς ἐκκλυσισίας ασοϑόναφωνᾷ. ἃ 

Ὁ ΚΝ πσοὺς ἀγνώμονας ὁ λόγθς ἐώ αὐτεῖ, πυρόφηζας ὁβαιοουυζ,  βιδλία 
χαιογζῷς, ζὰ ϑυσιαφήρλά χατοισκαὐ)ονζῳ,, Εἰκότως ὃ κάλυμμα ἔχεν» Ὠχὶ τῇ ὀμα.- 

γνώσει τῆς παλφᾳιᾶς φζμιϑηκης, κτ τῶν μαχφθλον Παύλον. Ν᾿ ἀνὰ ἠφόμισαν τὰ βι- 

Ολία, Εἰ ((μωῆχαν τῆς ααδρφητείας τίω διυυύα μιν τῆς αὐδὶ τῷ Χορλτού. σπου γον 20 

παρϑντω αὑτὸν καὶ γε μιααταρχϑεώτα, ᾧ ἐὐτελῆ τῆς οἰκείας δυυναμεως τὴς πρὸς “' 
πατέρᾳ συμφωνίας τε καὶ ὁμονοίας πϑροχονϑμον τίω ὡἰποδειξιν, Οἔκ ἡδύαϑησαν, Ουτῖὲ 

αἰπέτησαν ἕως ἐξαύρωσαν ᾿ οὐλῇ πα ἣνΜἮ|αος ἀντ λολϑντῶν ἐφείσαν»», ὃς ἣν "οοὶς 

τύτο κατέλθυον ( μωελῶς. τ] οἱ τῶτο τοῖς οἰκείοις ἢ γνωρίμοις αὐζοῖς ἐμφιλογωρφιῶ-: 
τες ὀνόμασι, ζις τὐοεφητείας πότῳ συσκιαξεσι τῷ πορσώπῳ. ὁτὶ ΝΣ ἐυ αἰδὶ ῬΊου- 26 

δαίας ἡ Ἰερουσαλήμ, ὁ λθχθς, ἐκαφτωω Ὅλγθντες λέξιν Εἰς μέσον, μ(Φ' ἀχριξείας 
Εἰσ θα (ᾳ Εἰρνρμδμα. 

᾽ Οὐ ἔςαιοὺ ζαῖς ἐσαίτας ἡμέραις ἐμφδρὲς ὦ ὅρος Κυρίου. 
Ορᾳ ακρίζειδμ παφήφύτυ, ἐυ αὶ παυραγματα λέγοντος μόνον, ἀλλα ᾧ (ὃ χόγον 

Ἐχισημαινομϑμου. ὅπερ "Ὁ φησιν ὁ Παίύλος, Οτε Ἀ ἦλθε ὦ πλήρωμα τὸν χαιρῶν, χαὶ 39 

ἑτέρωθι πάλιν, Εἰς οἰκονομίαν τῷ πληρώματος τῶν χαιρών, τὗτο ὁ πσδοφηΐτης Φησιν 

ὠ ζᾳῖς ἐσώταις ἡμέξρις. ὁρες ἢ πίω ὠκκλησίὰν ᾧ ὩΣ) δυγμιώτων αἀὐκατα γώγιξον κι- 

λᾷ καϑούπερ ὃ δρέσι κὰν μυοία ποϑσζαλλη φρατόπεδα,, ξα τείνοντες, ἢ δόρκτα 
αἰ Τιέντες, ἡ μη χὸρμήμαιτα πρόσαγϑντες, ὠκήγα υϑὲ συνὲ αὐ Ῥαθλούψαι διωνήσονται, "ἢ 

Ὁ οἰκείαν καταλύσαντες ἰααυ αἰπελεύσον"} ουτῶ δὺ ἡ ὦ τῇ ὠκκλοσία, πολεμυήσειν.-. 44 

τις ὥπϑμυτες, ταὐτίων ᾿ ορνι ἔσωσαν, τίω ὃ οἰκείαν π πολέσαντες διώαμιν κοντησοι.: 

ϑησου, ὧν τῷ 'παίειν οἰ φρλνόνδϑρμοι, ΟΣ τῶ βαΐλλοιν αἰαϑενοιοῦτες, ὁ τῷ! ποιφν ἰπυὸ 

ἊΜ παοόντων γικωνϑυρι" ᾿ὥασερ ὼ “οὔδαδοξος γίκης ξ3πος ὅ91, ὦ ΟΥκ ὀμ,ϑοῦποις, ἰοῦσι 

λα Θεῷ μόνον διυνατύς. ὃ θυ μαςὸν τὴς ὀκκρλουσίας, ὀυχ τί εὐρίκησεν, δυν 
ὅτι ᾧὶ δυτως οὐγίκησεν. ἐλφυνομδέη γὸνδι ὠχϑμϑῥη,μω λοις χα τακοτ]ουϑῥη δ ποις, μόνον 409 

οὖκ ἠλαηονούη, δλλαὶ ἢ μαίδων ἐγετο, ἢ ὧν ζωτα ποιᾷν Ἐχιχειροιώζα, αὐτὸ ὃ 

παί σήν μόνον καυτέλυεν᾽ ὅπερ αἰδοώμας ποιῇ αἴξὲ (ὺ σίδορον, τῳ παίξεϑαι μόνον 
λύων τῷ παίοντος τίου ἰχουυ" ἢ κέντρα προϑς «ὧν λακτίζονζῳς, αὑτὰ ζ᾿ ΕΝ 

αύτερᾳ 



ἵ ἐπίγ. 

τ ατήπε 

ἱγρατζᾷ 

Εἰς ὃ Ἡσοΐν. ᾿ 1ο31 

λύγερα οὐτεῦθῳ χνόμῆμῳ, «(ὃν ὃ λοκζιζοντος οἰ μοίοσημται σέφους. Ὧἱ σ' δὲ τῦτο ὅρας 
ὥπαλεσνε. Οὐ δ Οὐ ὀρέχαται τὴς, ματαφοᾳϑις ὁ ̓νδιᾷγορ, οὔερϑελ παλιν. δεγίοϑῳ (ἢ 
ἔλιφχον. αὐτὰς τὸ ξχξ ὁ ππαϑφήτος Αύκοις αὶ ὐίας ἔφυσε τὴς αἰντῆς γομ,4 χϑινωνής--. 
σὲνν, χαὶ μού ( Θεὸν σοφῷ αὶ 7 αϑλίοσορς, ἡ ποτοκων ἀράν ῥφγδορον (τὶ (ἦν; 

4 Ἰουδιυζοις, δζγ Ὁ μοῦ βούλειϑαι αἰμεῦν ἔχεν ὃ ὕδωρ πὐξιλφαίμ. ὡπεεύς (χὶ ΥΜ 
λέξοων ὠκλφζοι, παλὰ Φ' ααἴβοόητον ἔχυ ̓ λᾳ δὴ ζῷ ἐκ τύτων σημηνήνϑμα, δὲ- 

δϑυϑρος, ὃν τω ποικίλδων “νου μιοίτων Ἐτίμ αἰκολουθίλᾳ. {δὰ 581. τὰ οἰκ, τούτων σν-: 
μιαμόνδρα Ὁ Κ ΔΜ λύκων ᾧ Μ᾽ ὐριώ, (ἢ δἰ αὐ ϑεόύπων ξσποι (Ὁ ϑηρλώδεις 
αὶ ὑμοργι" ἱοὶ ὃ ὙΨ είν, Ὁ λύαίχγευντον μ᾽ Αἰγυτθίων" φ ὶ τῷ ποταμοί, ὃ 

λο σφοδρὸν τῆς φρατείας τῷ βωρξαρκ᾽ 2065 τῷ Σιλώαρς, ὃ Ὡρᾷον ὶ Ἰαιφκὲς τοῦ 
στε Ἔἰβχοντος, τὸ μ ἰσδαίων βασιλέως. καὶ φχρθδὶς φ τίν δ στηόδρα αϑοήτων τσρϑς 
ζωσπι ἡμῶν ὀμτερᾷ. ὥατερ »ὰ δΐζυ ὠκάνα ὁτόρις ἀιόμασι πϑρεδηλώϑη, ὅτῳ ᾧ τῆς 
ἐκκλισίας Ὁ ςεῤῥὸν, Ὁ αἰχίνητον, τὸ ὑψηλὸν, ὃ ἰγοίρῳτω Δὲ τῆς τού ὀρφις ἠνίβατν 

͵ ιῶω ᾿ ι ἢ ᾿ Ν γ ἡ δ! 
κοδανλορίας. αὶ "ὸ ετερὺς ἀὐϑοφὴτης τοῖς πεποθυζας ἔχὶ ᾧῷ Θερ φρά τἰοαςαλ- 

25 λᾷ ὃ ἀκατα γόνοι αὐνοὸλῇῃ ἐνδωκνύνϑμος. ἐμφόμὲς τῶν», αγοῖδ τὴς ὐπὸ τὸ λάγν λϑι- 

πὸν ἑρμξιυείας δεῖται. ἕτως αὐτὴ δ)! ποραγμάτω ἡ φύσις, ((λπιῆος λαμεασοοτί.- 
9 Φωνδιὺ αἰφίησι, τὸ αὐδεφανὲς εὐνδεικνυμδῥη τῆς ὠκκλησίας. ὶ γδυ τως ἥλιος φα- 
γὸς, συ δὲ τὸ ἐκ τούτῳ φώς, ὡς τῆς ἐκκλησίας ζὰ πράγματα. 

Καὶ γὺ ὁοἶχος τῷ Θεῦ ἐπ᾿ ἄκρων ἣῥ' ὁρέων. Πώς δὺ τῶν ἐρμέυυ φύσειον ὁ 1ε:-- 
49 διῦοει ἐδαμούγὸ ἐτ᾿ ἀκρων ΤῊ ὀρέων ὁ ναὸς θν. ἡ μδῤ τοι τῆς οκφυισίας δυωύα μες 

αὐτῶν απὸ ἫἋΜ ὀρφιναν. ἡ ὡσεινεὶ οἶχος ἷαῷ κορυφῆς ὁρῶν κεΐκϑνος, πὰ σίν 521 κφζ- 

πέδολος, ἄτω (ᾧὶ πολλῷ σϑλέον αὐ τὴ αὐδεφανὴς πᾶσιν αἱ, ϑούποις γέγϑνε. Καὶ ὑ- 

ψωϑῆσυπα νἰαιϑλύω Μ᾽ βοωυών. Τὸ αὐτὸ τῦ» πάλιν ἡρμῶσβησιν Ἤ ὅπερ ἴχὶ 

τϑναού οὐυΐαοτε ( μυέζε, Οὐενὴ ζιύϊκα ἀἴδιςα, πηραίῆειν ἐδόκει. πτωῖς γὰρ, ὁπουγε ᾧ 
2: αἰ ασ' αὐτῶν ΝΜ Ἰαδαίων πολλάκις ἡτιμαάζετο, ὁ αἰπαὸ βαρξαριϑί ἠφάνίζει αι, 

ραΐν ; ἡὶ ὃ τῆς ὀκκλοισίας ἰχὺς ὀπολθμήϑη (ὦ ὠκεήου γαλεπῴτερον ᾧ πλέω, Ε7ζ63 
φὐέποτε ταῖς ν᾽ πολεμοιεύτων χερσὶν, δλλ ὑψηλοτέφοι ἢ αἰξεφϑιεφέραι μοίλιςα ἐς 

πὸ ταν πολεμίων ἐγίνετο, τότο γρίω ταὖν κἷδοτύρων (ὦ) δῆμοι, τῦτε Ὑ ὁμολογητοῖν 
στλϑη, τότε ὡ σιδὴρε φιβροτέραι αἰπεδείκγωνηο ψυχαὶ , ἢ τῶῦ ἀἰςξερον αὖ τῶν αἰκριξί.. 

30 ζορον ἔλαμπεν, τῶν (ὦ σωμείτον ὠΐῷϊς κατακοτηοϑῥων, τὸς γνώμης ὃ αὶ νικωλθήης, 
λλκαὶ κρωτυίσης ἡ φεφόμουμδέης. ἰς Εἶν, τίς ἤκεισε Φόγον ξέφϑμον φέροντα, ὁ σφα- 
γἐυ γϑκίιυ ἐργαζδομδμίωυ, ᾧ τότε τὸ ἐρατόπεδὸν λριμασοϑτερον γινόνϑμον, ὅτε γρλείοες 

Αὃ σφαῆσμϑμοι «ρα τοῖν πολάμίων ἐφαίνοντο; Καὶ ἡξυσι ἐπ᾽ αυτῳῖ πήτῳ 
ᾧᾳ ἔν». Πρρίων σαφέχεροςεὁ παδοφήτυς ὐνὺ μᾶλλον ὀμακα λύτει () λό» 

453.» ἢ τολμότερον δείκρυσι τίω προφητείαν, ἢ ἀκριξέφερον ᾿ἰποῤῥαη]ᾳ τῶν Ἰονδοώων 
( «ματα. τῶτο ἡ, ἢ Οἱ σφύδρα ἀῤαιαφρυϑεῖρι, ὶ δωυήσοιται τῳ ναῷ τοῖν ἴονε 
δαίων αρμόσαι. κα) χαὶ ἀπτολόράστο ἢ εἴθ᾽ ιὐϑαβθοληςφκεικώλυτο ἔϑνη Εἰς (ὃ ναῷ 
Εἰσιέναι, ὅπουτε καὶ ἀὐζς κ᾿ πολλῆς τῆς αἰπειλῆς ὁ νόμος αἰπηρόρθνε ζρὶ τῶν ἐθνόνν ἐν 
πιμιξίας, ὁ τίω ἐοατίωυ αὑσΐρ τύτων ἀπήτᾷ ϑδίκδω. ὁ χϑύν πσρφήτης Αγίαιος ὧ- 

40 γεσαν Εἷς ὦτο χατίωαίὶλωσα πίω πσοόφητείλμ, ἐγχαλών, αἰπειλαίν, βυθύγας ὦπα- 

τῶν τὴς οὐ σγρϑσηκούσης ἐπιγαμίας. ἀνα οὐ ῳ ἡμέτερρι ζριαῦτα, ἀλλα κΦ ἀπ 

διείας ὡπαίσης αἰαπετάσασα (ἦν κόλποις ἡ ὠκκχλησία, γαρσίν ὑπῆίαις πόρτα πὰ τῆς 

οἰκυμδμης κριϑ᾽ ἐκούφην ἡμέρφιν ὐπὸ δύχεται ἔϑτη. ὅπ Ὁ ἐ ᾧ τοὗπι τῶν δυγμιώτων 

διδοίσκαιλαι 

ὧν β. 



χ  β. τ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 
διδυέσκα λοι πρὶ ἢ Ὁ μονολυούς ὀκελθυϑηφ ζαὐτίωυ ἐνθέως ὠκούσαντες τίω ᾳ φωνζω 
πορέυϑεντερ μιϑιϑυυτεύσειτε πόρτα ἃ ἐϑνη. σκόπει δὲ μοικπτώς υἱ τίω κλῆσιν ζ ἐϑγών 

ἡνίξατο μῦγον ὁ πολ φήτης, λα ὑτίωυ μῷ Ὁ ἀσελϑυμίας αὐν αὑπυἀκοίω. ὁ ἰὴ ὦ εἰς 
πεικἀηϑη ον), λα ἡξυσιν. ἢ περ ἕτεξος πσρϑφήτης σαφέςερϑν οὐγδεικγύμδμος ἔ ἐλεπ᾿ 

ΟΣ ν μη ) διϑαΐξωσιν ὃ ἐχαφος ᾧ πολίτίωυ ἀὐτνὶ κὶ Ἁ ἔχασος ᾧ ἀδελφὸν αὐτο, λέγων, γνῶθι ΠῚ 

ῷ Κύεμον ὅτι πόρτες Εἰδόσωσί μὲ “Φοτὸ μαροδὲ βως μιαγαῖλῃ αὑτῶν. ἐχὶ ἔχ ζ.}} 
Ἰουδαίων καὶ ΩΝ ἐκίϊσις ὀβεφοιχειοῦ», αὶ Ὁ ἀπειλαὶ (μμεχεῖς, ἡ χ) κφλάστις διμυρκής, καὶ ἡ ϑαύ- 

ματα ἐπαλληλθ, κα Ὄ παρφητῶν δρόμοιρὴ "ομοετα φόζος, πολέμων ἀπειλαὶ, βαρ- 

(αρων ὀφοδοι, καὶ Ὁ ὠργαὶ ϑοήλσιτοι, ̓  κολάσεις ὧκ ζ."} ὑἰραναΐν πεμβπόμδναι᾽ Χ) ὄχϑμον 

σχληρφτξα χηϑι Χ ὸ αἰὐξἐτμιπτοιὸ οντες, καθώς 0 ̓ Σ τέφλμος ἔλεϑι, ἀτοξς ὁ . δυσέγδο-. το 

τοί. Ἐπὶ ἢ τῶν ἐθνων ἡ Ἰῤχέσε βῆμα ψιλὶν ὺ αἰκοὴ μόνη ὸ πόρτες βυϑέως' πὐϑϑσέδρα.- 

Ὑλαξιμν μον, ὑπερ δΐω ᾧ ὁ Δαίιδ αἰνεῆσνϑμος ἔλεγε᾿ Λαὸς ον οὐκ ἔγνων, ἐδουλέυσέ μι. ᾧ 
ῷ ἔξσπον τῇ τὴς κ' Ζυ'ἀχοὴς ϑαυμαΐζων ποϑϑσετίν᾽ Εἰς αἰκοζω ὠτίου ἐπήχϑυσέ μϑ. ἦτο 

Τιγιμθία, αὑτὸ ᾧ ὁ Ἰαχωθ  αριγμαπωδέχερον ἐμιφαβων ἔλεπ' ̓Δεσμόθων τε ἀμιπελον ᾷηπ- 
λον αἰτύ, κα ἡ τῇ ἕλιχι Φᾧ “πῶλοι τῆς ὁγου αὐτῷ, καίτοι ὡς Εἶδε ἕλικε πῶλον δισμόμε- ΓΙ 

ΤΟΥ, Ἀὺ ὺ ὐρεσώτα. ̓ἀμπελονᾷ μὴ ) λυμαπόμδμον ὩΣ μΝ ὩΣ ξὰ γ Οὐδεὶς, ἴω) 5 Ἰράμεὺν 

ὝΜἜἪ αὐ, ϑοϑπων μ᾽ πολλὺς τῦτο γ4,9νε τῆς ἀκφιζεία, ὡΐξς (ὦ δ Ἰουδαῖοι μυθίοις 

δέϑεντες δεσμοῖς (ἀωέτοιαν Φῷ ζυρὸν, διέῤρηξλν Ὁ τ δεσμὸν, καϑωρ ὁ ὁ αξοφήτης Φη- 
σί᾽ ̓ὡϑ ἔϑνη σὲ μιᾶς ζιαύτης διθωτα ὀναγκης, ἑτοίμως αὐ κεσαν, ὡς αἴέλικι 

πῶλος δεσμούμϑμος, χαὶ σδονν ἐλυμάμαντο Ἂν Ἐχιταγμάτων, δολα χρεικζηχεισαν 20. 

“σολλίω ἐὐνδεοψυύϑμοι τίω «ἰ χυ'ακοίω. 

3 Καὶ πορδυσονται λϑοὶ πολλοὶ, Ἂ ἐρφόσι" δυῦτε, καὶ Ὰ ὀμαξζωϑυ Εἰς ὃς οθος τ 

Κυρίου, ὰ Εἰς (Ὁ οἶκον τῷ Θεοδ]ακω. Ορᾳ γορδνονας, ὴ πὸμηγυείζονας, 
χ᾽ ὁ δυλήλοις ἐγκελάνομδύοις, πϑρζῷι διδοισκαίλους γινονϑμοις, ἢ ὐχ ἐν, ἃ δεύτερον, κ ἡ 
τέ τον, Σολὰ ὑπολλα ἔϑγη (μωπξέγοντα. ὕξουσι ἍΝ», Φησι, λϑιοὶ πολλοὶ, ΟΝ 21σ- 25 

φόρων χφρῶν, 6 οαὖρ ἐχὶ ΡΨ ̓ ἰσϑαίων σύτδποτε γύγϑνον. δολ Εἰ τη Ι ἶνες υξλσηλϑον,ὁ- 

λίϑι ποτὲ πσφϑσήλυτοι, μῷ πολλὺς ὁ ἀὐθὶ τῆς “ορλγματείας , ἢ σγοῖϊποτε ἐ ἐϑ νὴ 
ὄκλήϑησαν, διλαὶ παζλσήλυτοι. αϑξϑσήλυτι »ὺ [ζω σέ ἐδιολβύσονται, χα! σοι ἔσονται 
δούλοί, Φησιν. Εἰ ἐχιμδμᾷ τῇ τῇ μεετοι φορά ὁπυφόφήτης, ὅρος καλών ᾧ οἷ οἶκον υ ὅΘε- 

οδ]ακω, μη γειωμιαίσγς. ΤΣ δὲ ἐφϑίω Εἰπὼν, νκῦ μδὲ τ δανοίγει, γιωῦ 5 συσκιαί- 20 

ζει τίωω «ολφητείν᾽ ΩΣ υϑρ, “γα, τοῖς ((ιυοτωτέρρις ἀφορμιαὺς. άλοι τῷ (μωνδῶ 

τὰ λεγρρδνα ὧ κ᾿. ἴα ἥμα ἀγνωμόγων χατάορι τίου ἀτακῖον βμάω" ὼᾧ πθρταχόλεν 
“ποικίλλ (Ὁ Ἅδηϑν. Εἰ τῷ Θεού Ἰακως Εἶπε, μή "ορυδηϑθῇς, αἱ αἰγαπητί. ὼὸ ὁ ο 

μονοδνής ἡὸς τῷ Θεοί, Θεὸς Ιακως ζώ. αὐτὸς δ κ Ὁ ᾧν νόμον ἔδωκε, Δ ω κατ᾿ αὐ- 

ὥν ἐγαυματύργησεν πόρτα, ὃ ΤΡ ὧκ τῆς “παλσιας αὐτῆς μαϊλιαὶ ὅδ ἰδεῖ, 35 
Ἰηλβιλβ, Ὧ,3) ὦ τὸς χαγὴς Οὐδὲ Εἰς ἰδαίοις Ἄθησς. ὁ ὀΐω. Ἰορεμιίας φησί᾽ Διαιϑήσομφι ὑμῖν 

αἰ σϑνκίω χανίω, ὕ ἰκτ τίω ἀρναω, ε διελέμδιυ τοῖς πατράσιν υμδ, δυικνυᾷ ὅτι 
ἐχαιτύρων Ἢ νόμων αὑτὸς ὁνομοϑέτης ζῶ. ὅτ ἢ ὁ τῆς Αἰγυπῆου αὐτὸς ΐζις α'πήλ- 

λαξεν,ὀπηγα μ᾽ ὥ;η ἡμέρᾳ ἐχιλαίορϑμου μιν τῆς χᾷοϑ ς αὐ!νὴὖμ εἴζαγα) γεῖν ᾿ αὐῶν ὦ ὧν 
γ᾽ Αἰγϑαῆωυ. Εἰ αὑτὸς ὄξήγατ,, καὶ πόώτω ὄὀκῴα (ῳ ὦ τῇ Αἰγύπῳ καὶ (ὶ ὦ τῇ 49 
ἐρήμῳ ἐποίησε λαύματα. Καὶ λύαγίε λᾷ ἡμῶν τέω ὁδὸν ὐτε, ὑ πορόυσύϊβα ὡ 
αὑτῇ. Ομρῴρ ἔτερϑν να. ὕλιζητοιῶζας νὸ νόμον. ὁδὸν δὴ ἢ γ4αΦὴ δὲ το τῷ 
Θεοῦ Εἴωθε λέον. Εἰ8" Ὠλὶ τὴς προτέρας ἔλεγς οὐ ϑϑήκης, οὐρα ἰδ, αν ἀ- ἥφ 

γᾷ λεῖ 



Εἰς ᾧὃ Ἡσαΐου 1032 

μα“ἐλᾷ ἡμῖν. δήλη δ ὧδ σαφής αὶ γγώραμος ὥπασι. ἡ ὅτι ἐ σοφιζόρμϑροι (τά 

φαρϑν, ζὰὶ υϑὺ Εἰρηνϑῥα ἢ (ἦν σφόδρα, ὁμαομωυυτοιῶζας ἱκαναὶ πεῖσαι: φη 6" »δ 
ὁδοῦ μόνον ὀμιγήεϑυ, λέγει ὁ ποίας ὁδὸ δ, αὶ πολ τίθησιν αὐτῆς τοὶ οὐδάση μαι ἐπήγα- 

.ς γὼ λέγων Ι Ἐκ Ὁ» Σιων ὀξελϑύσεται νόμος, ὦ λόχϑθς Κυρίου ΞΖ Ιερύσας 
5 λήμι Πρὸς ζῶτα ᾧ σφόδρα αϑαιογειυτοιῶτες Ἰσδοίων παῖδες συ θὲ διῶραι ὃ 

σύμα, δυυνήσονται. ὅτι δ αἷδι τῆς χαννὴς ζωώτα, Εἴρηται δζριϑήκης, ὦ Οἰσο τῷ τόπου; 
ἃ ὑπὸ τῦ γϑόν, ὶ ἰσο ΟΜ δόξα ϑβων (δ νόμον,  Ξἰπο τὸ πράγματος τῷ μ( νό. 
μόν, ᾿ὸ πείντοϑεν ἀπλιαἷς 591 ((μωιϑιήν. καὶ πρῶτον δἰ πὸ τῷ τόπου, τῷ Σιων ὄρφις. ὁ ἡ. 
δε ἹΜωυσέως γύμος οὖν τῳ Σ ναίῳ δρᾷ τοῖς αροϑηνοις αὐ δι ἐδόγη, “πῶς δέω ἐνταῦθα, 

το ἐκ Σιών φησι; χα Οὐκ ἠρκέεϑη μόνον, δΔιλλαὶ χαὶ τὸν ἀεθόνον τυδϑαίθάκεν, ὃ Εἶπεν, 
δξηλϑονόμος, δλλ' ὀξολθύσεται νόμος" ὅπερ ὅ67 μέλλοντι χοῦν, χαὶ ποράλμμάτος ὅ-- 

δέπω γελνηρδίου. ὅτε δὲ ὁ τροφήτης ταὔύτα ἔλεγε; ΡΣ πολλῶν ὁταν ὦ δεδουϑῥος 

ὀνόμος᾽ ὁ δὲ τῆς χα)νῆς ἔμϑηε ΜΙ ἔτη πλείονα δίδοκϑιαι. δα τῦτο οὐκ εἶπεν, ξηλϑον, 
δλ δξελδύσεται, τετίς! μα; ταύτω. χαὶ πάλιν Ἐχι ((ὃ τόπον αὑτὸν χαταφθύτει λέ. 

15 σωνγ᾽ ὲ λόγος Κυρίν ἐξ Ἱερυσαλήμι. μα; αἰκριξείας ἡμῖν τὸ πὔράσημον τὴς χανῆς δι- 

αϑήχης οὐταύϑαι τίθησι, χαὶ »ὺ γιοῦ (ϑῥ' ἐν τω ὁρᾷ χαιϑήμϑμος, ζᾷ ὑψηλὰ καὶ “τον αὶ. 

φανοῦν ἀξια τροφαί γμώτο εὐγομοϑύτά γι δὲ οὐ Ἱερεσωιλήμ ὀζουτοίξων. εἰπὼν Ούεω 
(Ὁ τόπον, καὶ τὸν διθόνον, χροτνϑησι καὶ τοῦς αὑσσοδέχειϑαι αὐτὸν μέλλοντας, παινταηο -- 
γεν δσιοῤῥαπήων τῶν λῤτιλέγοντῶν Κρ φύματα. ἥΐνες δδῶυ (Ὁ) μίλλοντες αὖ τὸν εἰ πσοδί- 

29 γεοϑαι: ΡΝ ῬΜΈ(ρᾳίων ὁ δῆμος καὶ ̓Ισδαίων παῖδες να ὅδαϑς, δδλ δ ἐϑνών: 

διὸ χαὶ ἐπήγαγε, 4 Κα κρινᾷ λα μιέσον ἐθδνών. 

Τούηο γὺ μαλιςανόμιν, τὸ δικοίζενν τοῖς μϑηθυϑέοις ἀυτίν. ὅτι δὲ υὶ αὐξὶ τῆς πα-- 
λαιάς ὁ λθλϑς, δλϑν τὸ τῶν “οραγμάτων αὑτῶν. ὅτε ΝῚ σα(ατίζομϑρ, ϑαδ,- 

πμάῶωυ ἐϑυΐζα θα, ᾷς ἑορτὰς ἐκείνων, οὐκ ἄλλο τῶν παλαιών συϑν. ἠκούσαιμδν γὺ 
25 Παύλου λέγοντος, ὅτι ἐδρ ἀαἰξατέμνηοϑε, ΣΧ ολσος ὑμῖν οὐ σὴν ὠφελήσει ἢ, Ημέῤοις πα- 

φατηρᾷαϑε, χαὶ μιζοῦας, χαὶ χαιοϑεξικαὶ εὐγιαυτους, φοξούμαι μή πὼς Εἰκῇ κεχϑπίαχια 
Εἰς ὑμᾶς, ὁγεν δῆλον ὁτί ἰδὲ Τὴς χαινὴς ὁ λύχϑς, τι ὀμαὶ μέσον ἐθναΐν ἔκρινε᾿ κϑυῦως χ) 

ὁ Παῦλός φησιν, ἐν ἡμέρα, ὅτε κρινᾷ ὁ Θεὸς τοὶ κρυπῆα τὰν αν, ϑούπων. πῶς κρινᾷ, Εἰ- 
“πέ ΓῚΡ τ τέο παλοειαν αἰ ϑϑηκδω ; ὀυδοικς,δυλια κυ ἊΣ βυαγίέλιον μα. εἶδες ὀζρί-- 

80 Φορᾳ (αὶ πὲ βήματω, συμφωνοιώτα ὃ) ταϊνοήματα. Ἡσαΐας φησὶ, κρινᾷ λϑαὶ μιάσον τῶν 

ἐθνωίν ᾿"ΠΙα λές φησι, κριφκν ὃ βαηδλιώ μν. 
. Καὶ ἐλέγξει λαὸν πολιώ, Τοιῤ μαχορδίίοις ὐδαξαινονζα. αὶ ὅτοδυλών 

ὁ οισὸς ἔλεϑν" οὐκ ἐγὼ κρνω ὑμᾶς, δλλ᾽ ὁ λόχϑο, ὃν ἐλοίλησου, ὠκᾷνοςκρινᾷ ὑμιάς. 
Καὶ συγκέψουσι ζῳὰ μαχαίρας αὑτῶν Εἷς αὔροτρω; καὶ (ας ζιξιωας αὐτῶν Εἰς 

35 δρέπϑμα. ἐν λήψυτω ἔϑνος ἐπ᾽ ὄϑνος μιοίνγουοαν, καὶ ὁυ μὴ μιάϑωσιν ἔτι πολέμεν. Ὁ) 
Ουκ ἠρχέζϑη σημείοις τοῖς τὐδϑτέροις ὁαυρϑφήτης. πολλὴ δ τὴς ἀληθείας ἡ πε- 

Θλουσία. δὶ τῶτο ἡ ἕτερον “( ϑησι γνώφασμω τῆς χανὴς Δ|αϑήκης κτ τίω οἰκουνϑῥην" 
͵ 

λαίμπον ἅπασαν. τί ἢ τῶτο ἔς» Εἰρίωη ἢ πολέμων λύαίρεσις. ὅτὸμ γ ζωτα ϑῤηταὶ, 
φησι, Ὀσαύτη λήκζυται θυνομία πίω οἰκουρϑμέω, ὡς ἢ αὑτὸ (αὶ σπῖχα πὲ ποχεμιχὰ εἰς 

49 γεωργικαὶ γαλκένεοϑαι ὀργανα᾽ ὅπερ δΧὴ τῶν χαιρών τῶν Ἰσδαίων Οὐκ δῦ τις ἴδοι γέτν 
γηνϑῥνον,δυλαὶ ἰφμωυόμτίον πὸμ. ἐυ γὼ διέλεύπον ὥπϑυτα πῆς πολιτείας αὐτῶν “᾿ και- 

οϑν πολεμοιώῦτες ὸ πολεμούμϑροι,  δζρα μοσροδ αὶ δὲ ὀλίξϑυ τῶν πολεμίων ἀδθις ἐ- 
πιόντων. ὁ γδ} ὠκ γειτόνων οἰκοιώτες, μᾶλλον" ὁ (Ὁ ἐν αὑτῇ τῇ Πωλφιςνη χαλε- 

τς (Βεγίοἴ, τοπλ, το 5 {{{ ᾿ πε 

ὧδ ἢ, 
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πα ̓πρελγματα αϑλέλοι ἐὐύθις πολλάνις, καὶ αἶδὲ τῶν ἐ ὀλαίτον ἐπεκρέμασοων κίνδιουον: 

ἢ ζωῦτα δυλοῖ (Κ᾿ ἡ τῶν βασιλείων! ἱστορία σαυφαΐς,δλν δὲ ὅλης" ὡς πολεμίων ὕφαμνο- Ἶσ, Φελίωη 

μένη ϑηλούσιἢ (Ὁ προφῆται πόρτες, τὰ ὶ νονϑνα ἀπαγέλλοντες ζῶσα, ᾧ φρὶνα 

“Ἀνέοϑαι ποολλναφωνοιώῶτες ᾿ ὦ ἐξ αντῆς, ὡς Εἰπεῖν, τὴς ἡμέραις, ἧς ἀπηλλάγησαν 

τῆς Αἰγυπηΐίων τυρμννίϑυς, ῳ πολέμοις 4 ἀπόντα χθόγον ἐξίωσαν. δλ᾽ ὁ ὡχὶ γιοῦ ὅ- ς 
τως, ὡλὰ πολλήν τίω οἰκφυμενζυ Εέρώω. Εἰδὲ τίνες γένον) πόλεμοι, λ᾽ υχ ὁ. 

μοίως ὡς «πρότερον. ἴτε ( γὸ ἡ πόλεις πόλεσι, χόφαιι χώφφως ἢ δῆμοι Οφῥήγευν 
το δήμοις, καὶ ἔϑνος ἕν Εἰς πολλαὶ δοτεμνετο μέρη. ἡ τῷ Τησῷ Ὁ βιξζλίον ὧς Αὐαγνοο ὼ 
τῶν κριτῶν, ἐσέ πῦσοῖς ἡ ̓ Παλσικίνη οἱ Ὦν βοαχεὶ πολέμους Ὁ τεέδεξατο τσηρῷ. ὁ Ἐ- 

Ὁ μόνον ωὸ χαλεπὸν, ἀλλ 5τ| πόρζμει σπλα “ίϑεαϑα ὁ νόμος 6 ὁκέλθυσεμα ουὐθνὶς αἱ α.-- τὸ 
τελὴς ζωτης τῆς λατεργίας ἰώ. Ὁ ὁ ἐὺ οὐαὶ ἴσδοώοις μάγον ζέ δνόμως ἐκράτει, ἀλ.- 

λᾷ χὰ πϑμταχοὐ τῇ τὴς οἰχουμύης ̓ ὑπέγε ὼ ῥὕπτρες ἢ Φιλέσοφοι δέωμίδος πλέον ον 

ἔχοντες, πυλέμε καιλριώτος, χα ἀἰασίϑα, μιετεγχειφάζοντο, κὶ ὺ Ἐλὶ αὐθατάξεωρὶ ἵξαντο. 
γώ υ κἢ Αϑίωαοις μοίλιςα λθίμμεψας α αἀἰποραγμοσιώης ἑνεκεν σ᾽ φιλοσοφίας Σω. 

χρατης ὃ ὁ Σωφερνίσχυ ὡπαΐ ἡ δὲ; 1 ᾿ αὐϑατάξεως ἔφη. χαὶ τῶν ῥη ὥρων Ἔ ἕ ΔῈΝ αὐ ας 
τοῖς [οὶ κεφάλαιον Δημοαϑένην, Ὅστ Ὁ ὁ βήματος (ΩΣ ῷ πόλεμον ἔζήι πολλάκις. Εἰ5 5 

ῥητορας χα φιλοσύφφοις Οὐ εεὶς ὄξηρητο νὸ νόμος τῷ πολεμεῖν, “ολῇ π ἕτρός ἃς τὔδι- 

μ' ὥωτις ἀπήλαυσε τῆς ἀτελείας ΣᾺ ὁ ὀυχὶ τϑτων συ δὲν γιωῦ υ γενόμδμμοι ἰδὸ! Ὡς ἀν. ἐ- 

πειδὰ »ὺ ὁ ὁ τῦς διχαμοσιώης ἐλαμαν ἡ, πλίος, ὦ πόλεις ζ δῆμοι κα ζω ἔϑγη πιλύτα χυσντον α;-- 

πίλουσι τῷ ζῶν ἐν κυνδυυοις ζριουτοις, ὁ οτι Οὐδ μετα χειείξ εοϑαί ᾧ, τῶν πολεμιοδν 20 

ἴσασιν, δλλ᾽ Εἴσω πολεῶν ζ τοιχῶν κα ϑήυϑμοι, πόῤῥω τα ὟΝ πολέμϑν μιδμϑαίνουσι 

Ὡραγμάτα, ὁ δόμος ἅπας -» ἐλῥλείᾳ ὥᾳ, ὸ α'πιλεία τὴς πικροτατης ζαύτης λει- 
τεργέας. Εἰ ἰ δὲ ποὺ νὴ γιοῦ γέγνονται πόλεμοι, ποῤῥω σον ν Ὁ πτϑϑς ζε ἐφιατα τῆς Ρωμσ. - 

ων νΦρχϑρ, ὁυ κυ πόλι κα Χ χώφφς ὡς ἐμεασξϑεδεν. ὅπ ἃ Μ ̓ γϑιως ἐφιϑέω Εἰπὼν, κ᾽ ὡ 

ἐνὶ ἔϑνει μιωφίαι (μωεχῶς ἐπϑναςαΐσεις ἐγέγνονη», ἡ πολυσσξῤσωποι πόλεμοι. νευὶ 3 ὃ- 22 
σίω ἥλιος ἐφορᾷ γάω ὡσὸ τῷ Τίγρητος Ὠχὶ ζκ Βρεῆανιχᾳς νήννς, αὐπὴ πάσει, καὶ 

κα σαύτης Λιζύῃ ᾧ Αἰγυπῆος. ὼ Παλαιςινῶν ἢ ἐϑγος, μαλλονῚ Ά ἁπὸν ὃ “το πίω 

Ῥωμαίων κε »ἑὼ κείμϑρον᾽ ἴξε ὃ ὡς αὗται αἱ πόλεις ἀδείας ὐσολρίύουσι παῖσης, αἴχϑῇ 

ὧν πολόμοις μιανϑοινόσοι μόνον. ἡδγωύατο μϑὲ γδ αὶ τὰ λείψανα χαϑολῷὁ οΧοιςος" 

δλλ᾽ αἰφῆκε σωφ οϑνισμοῦ τίνος κι πυῦϑοσιν, τοῖς ῥαϑυμοίι κ ο «ἰσὸ τῆς Θ ρίωης ϑίωνο- 6 
τέρφις γινονϑϑοις, “Μ᾽ βαρθαρων ῇ) ζ Ὀχιδρομιῖς. ὁ ὁ ὁ τξοφήτης: ἢ τοῖς διιυαμέ- 
γοῖς αἰχριξεῖς (μωιδεῖν, αὑτὸ τῷ» ἠνίξανο, ὃ ὁπερ ἐφϑϑέω Εἰπὼν, ὃ μιακάτι (ς δὲ ὀλίγου 

γίγνεοϑαι ἐπόμακασεις. ὁυ Ν᾿ Εἶπεν, οὐκ ἔςαι πύλεμωος πϑρυτελώς, λα (4; ἐν μὲ 

εὐ ἔϑνος ἐπ᾽ ̓ἴϑυος μαραιοϑον. ν᾿ τίω ΜΝ ρου ἐλῴϑεείαν φευτέλεικε Εἰπὼν, 
μη , μαϊ)ωσιγῇ 67| πολεμεῖν, πλίω ὀλίγων Εἰς τῦτο τεταγμένων φρατιωνμ. 23 

ς Καϊνιῶ συ ὁ οἷκος τὸ ϑ]ακώ, δεῦτε, πορί,ϑαΐ ὃ τῶ φωτὶ Κυρίου. 

6 Ανῆχε γὴν Τ' λαὸν αὐστεὶ, τὸ οἷν τϑ]αχωῦ, 

Αγ ρτίσας τίω αἰϑὶ τὰς ὀκκλησίας «εὐ φητείαν, πάλι Ἐχὶ πίω ἱφοοίλω μετα-- 
(αύνει,ὡς δὴ ἀκολύων ἐλόμϑν ος ῥημαίτον. Οιούτον γῈΡ ἔθος αὐὔοῖς͵ μὴ τῇ Ὁ εἰ- 

ῥηνϑῥων ἀσφόχιᾳ μόνοννδρλα κα ὑ ν᾽ χήματι τῆς ἀκολυθίας συσχιαζων «ἴω πρεϑφη- 40 
πείαν. δίθπερ συ αἱ αἰ πηρτισμένον ποιᾷ τὸ ΤΟΥ λόγϑν, λα ὡς μίαν νας ἐλκῶν συιφαίν, ὕτω 
συὸς τίρωυ ἸΜ]Ἰουδιαίων νοϑεσίαν μοταξα,ν πάλιν, Φησι᾿ ὼὶ νιῶῷ σὺὸ οἶκος τῷ σ]ακοῦ, 

δυίύ τε,ὺ πορϑυϑώμϑμ ον τω φωτὶ Κυοίου᾽ τἰντές!, πῶς ἐγτολρῖς ἀὐτι, ζνὸ γόμω ἐν, 
λυλχνος 



Ἰρζαδεν [1 

Εἰς (ὃ Ἡσαΐυ! τολῖ 

λύλνὸς δ) ὡὑτολή νόμν, αὶ φαίς ὁ ζωήγὰ ἔλεγχος ᾧ παιδεία. ἡὶ ὁ Δα()σ) παλιν φη:- 
σίν᾽ Η «τόλὴ Κυρίου τηλαυγής, φωήζουσα ὀφθαλμουξ, ἰὸν Λύχνος τοῖς “ποσί μὰ 

ὄ νόμος σν, ἢ φῶς ταῖς τοίζοις μα. ἢ πϑμτεχοΐ ὅτω τὸν γόμὸν κωλθϑμον κατίδοι ἂς 
ὀν. ὅτὸ κὴ Παῦλός φησι᾿ Πέποιϑαί, τε σταυτῦὺν ὁδοὶ ἐῃ τυφλῶν, φῶς ΨΜ εἰν σχό-- 

5. τεῖ, ποιδυί τίωὐ αἰφρόνων. καὶ γλ ὅτως αἱ τῷ ἡλίου ὠκύνγες χωραγωγούσιν ἡρδῇ" τῷ 
σώματος (ἦν; ὀφθαλ μοις, ὡς αἱ ὅ γόμν ἐντολαὶ κοιταυγάξουσι τὰ τῆς ψυχῆς ὀμιμαται. 

δερινυς τοίνιου ὁ ἀσοϑφητης, ὅτί καὶ «το 3 τῆς ὀμτιδύσεως, ἡὴὺ πο τὴς ἀ μοιθῆς, ον αὐτῷ 
πληρθοδ, τίω ἀ μοιξιωὺ χϑρέχουσιν ἡμῶν οἱ εὐντολαὶ, φῶς αὐζας ὀκάλεσεν. ὥασερ γὸ 
ὀφθωλμὸς ον «ὑτῷ ῷ φωτίζεαϑαι κερδαῤά ὅτω ὁ ψυχὴ ῳ αὐτῷ ᾧ πείθιοϑαι τῶ γό. 

1ο μῳ, ᾳ μέγιςα καυρπούται, ὠχνχαϑαιρομϑίη ὁ κακίας αἰπαλλαίῆουϑμη, ὦ Ὡρὸς αὐτίω 

ὀμαξάσα τίω πἰρετίω . ὥασερ δἶζυ τοιυάμτίον (ὦ ὐραῦαίνοντες, καὶ ωρὸ τὴς κολοὶ- 

σεως οὖν αὐτῷ τῳ οὐ αΘαινῳν δίκδωυ διδόασι, Μ᾽ ον σκότει χαιϑηνϑμϑων ἀθλιώτερον ὀζᾳ» 

χεΐυϑμοι, φόδυν ᾧ δ9 μιν καὶ ποιηρο γέμοντες ((ωῤδῦτος, ἡ ἐν μεσημξοία, μέσῃ διδὸι.. 

κότες ᾧ τρέμοντες ἀπϑνᾷς, (ἦν (μυφδύζω, «ἂν: Οὐδὲν (υδύζι. ὀνῆκε Ὑ Τ' λᾳ- 

15 ἐν ἐντιν, Τ' οἶκον τῷ Ἰαχωζ. τοτέςιν, " ἴχοσεν, αἰφῆκι, χρειδε, τῆς αὐτο ωρονοίας ἐ- 

γύμνωσιν. Εἶτα φοξήσας, λέγει καὶ τω αἰτίλν,ὡὧςε αὐςβυ" δορθῶσαι (οὶ γελμυρδῥα. 
δζωυ ὅν ἡ αἰτία, } ᾿ 

Οτὶ ὠνεπλημϑη ἡ χόροι αὑτῶν κληδονισμών, ὡς καὶ τὰν δλλοφύλώων, 
Ἐριῖσϑϑαϑεν ὦ γ)Ὲ} καπηλείδρ αὐοῖς φιλαργνοίαν ὶὶ τίω “Ψ" χιρῶν τἰαροἡ. 

20 λυ εὐγεκώλει᾽ οὐ ζαῦϑα ὃ, αὶ δίγματα πονηροὶ, ἀσεβείας λείψανα κ' μικρὸν αἰνα. 

ἄν κ᾽ ασοσύροντα τὐδϑς τίω τῶν δαιμόνων πλανίω. Εἶτα καθικψούμϑμος «ν᾽, θκ 

Εἶπεν ὅτι κλιυδονίζονται απλες, δὶ ὅτι ογεπλήαϑη ἡ χώρρο αὑτῶν μ πολλῆς ὑβ- 
(ζολῆφη κακία αὐ δ πάλιν Ἰυξετό, φησιν. ὥασερ ἀνωτέρω ἔλεγε, λαὸς ἐγ ἁπλως 
αἰ μδοτωλὸς, δλλαὶ πλήρης αἱ μδοτιαίν, ὕτω ἢὶ ἐνζῳῦϑα, ὠεπλήνϑη. Εἶτα πάλι Ἐχι- 

25 τείνων Ὁ δγειδὸς πολ σέϑηκεν, Ως ἀπ Ὥρχῆς. Ασ᾽ ϑχὴϑ "πὗτε; 

ὅτε Θεὸν Οὐχ ἐγνγώκεισαν, ὅτε νόμον ΟὔΧ εἰλήφεισαιν, ὅτε τὴς δυεργγεσίαφ ἀὐὶν' πεῖρριν εἰ. 
ληφότες Οὐκ ἤσαν, ὅτε μ(Τ' ΔΜ ἐθνοΐν ἔξων; ὅπορ ἐλάτης χαταγνώσεως ζω, μηδὲν ἀΐμει- 
γον τ᾽ φρκεῖονῖ, νι (θ᾽ τίω ζοσοιύτίων ασοϑνοιὰρ τε καὶ Ἐχιμέλφλν “Μ" μηδενὸς τὐτων 
Σιπυλελαυκότων. ἢ σϑεῖλ ἐγζῳῦϑα ἔτη, ἀλλα κατωπλήήων αὐ(ῶν: πάλη πχοϑςἐ- 

50 ϑεικεν᾽ ὡς ἡ ἢΨΜ αλλοφύλων, τῇ συγκρίσει τῷ σαροσώπου τίω κατηγϑολὸν χαλέπω-: 

τέραν "ποιῶν .ὃ καὶ Παύλος Εἴωϑεν ἐργαζεοῖ, (μωεῶς ὡς ὑτὸν λέγη, Περὶ δὲ τῶν χε. 
χοιμμηρδμων ἐυ ϑέλω ὑμῶς αἰγνοᾷν ἀδελφοὶ, ἴα μὰ λυπῆοϑε, ὡς καὶ (ὦ λοιποὶ ὦ μή ἐ- 
δόντες ἐλπίδω. ὁ πάλιν, Εἰδέναι ἕκαφον ὦ ἑαυ σκθῦος κτζοϑαι οὖν αἰ γιάσμῷ καὶ τιμῇ, 

μὴ οὐ παϑει ἐχιϑυμίαςοὺ Οὐκ ἠρκάόϑη τούτῳ, δλλαὶ κυφϑεέθεικε λέγων, καϑως χα! ῷ 
35 λοιποὶ ἔϑρη τα μὴ Εἰδότα (ὃ Θεώ. μάλιςα γὰ} «ὗν ὁ λόγϑο ϑαΐκνον Εἰωϑα καὶ δ 

σφόδρα ῤωπειηωκόζα. Εἰ 5 Ἰουδαῖοι ζωῦτα ἐγχαλοιώῦται, ἥἶνος δι τοϊχοιμϑιυ συτ΄- 
γνωμως ἡμεῖς, ποίας “Χπολογίας (Ὁ μζτ'᾿ χαίοιν τοσειύτίωυ,ᾧ ἀμί ἄφα»ν, αὶ ὦ «- 
θαγώτες ἐλπίδος, ποῦς τίω αὐτίω ἐκείνοις καταπείτήοντες πενίαν; ὑγὸ πολλοὶ χαὶ 

γιὼ Εἰσι τῳωὶ νοσήματι χϑγθημδῥοι τούτῳ, καὶ τὸν ἑαυ «4 φθείροντες βίον, οἱ τῇ ΥΜ 

40 κληδόνων ἀλογία ἐκδιδόντες ἑαύζες, ΠΩ τῷ τωἱ Θεῷ πγοόσκρούειν, ἡὶ αῷξδιῆας Κϑιβ- 

ποιῶται λύπαις, ὃ ασθ39 (ἦν' ὐπὸ τὴς Ῥρετῆς ὁδλύρνται πόνάς. ἢ ὙΣΡ̓ ἐασούδουκὲν 
ὁ δέξολος δζρ πϑώτων τοῦ»» πεῖσαι (ἶν" αὐοητοτέροες,δτι οὐκ ἐπ᾽ ἀδοῖς (αὶ τῆς Ὄρε- 

τὴν ἡ τὸὰὶ τῆς χακίας, συ ἐλθυθεοίᾳ τινὶ πρρϑαιρέσεως Εἶσι τετιμιημϑέοιγδυύο ἢ ζωῶ-: 
᾿ς (εγίοδ, τοι, 1, 51 ᾿ τὰ 

{τ . 
ΜΝ}. 
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ιο26 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

τὰ ΧΩ αἴράφα, χασορϑώ σοι βουλύμδιος, κα ὁ ὧν Ἄναι τῆς Φγρτῆς ὀκλῴσρᾳ πἀγᾳὶ ᾷ 
μέγιφον τὴς ἐλευϑεοίᾳς ἀφελέοϑαι δώρρν. τοῦ» χληδξρινντοῤτο ὥς ρκρζόλων Ἐ- 

" ἀν ο΄ Ῥατηρήσεως ἡμεραν, το ὀρ τῷ πρνηᾳ9 τῆς Εἰωδρεβίης δόγματος, τῶν 
δὶ ἑτέρων πολλοῦ Εἰς ῷ βίον Εἰσηγαγᾳ ὧ χαλεηθε Ιὐρηβρι, 'πϑήφᾳ ὀΐω ὺ καίτῳ 

πριώγ, δὲ ὃ δὴ ὁ το Φήτης σφοδρώς ἢ ἐξὴ κατηγϑρών, ὦ ὡᾳε μον "ριζῶν λύβᾳάσαι ὃ 5 
παϑος. Καὶ τέκνα, πολλά δλλόφυλρι ἐλυνήην ἐξ 

Τί 8. τέκνα ; δλλόφυλᾳ: ἢ γόμωος ζὺ ) ἀβοῖς ὀύφῳϑεν χείμϑνος ̓ γὴ τὸ τῆς γνᾷσγως 4). 

λίαϑον, αὐτο τὴς Δ(σνοίας εξαπαάτητον, Αυδαὶ τοῖν λοιπῶν αἱ, ϑο πων Ἰγημίγευ- 

οὔτι, ὧξι μὴ τὰς Ὧιαυτας συγήενείας, ασεξρίᾳς αὐσσῦλισιν " νέρϑαι. δ2,Ὁ Ὁ ψ μόνον 

ἑτέρϑις δίορϑεύσαι. οὔκ ἔσχον, ΣΝ ̓ἐυδὲ τίω 4 ὁ ὀτέρωνι οἷοί τε ἥστιν δχοκρουεοδ, βλοί- ῖο 

ἕω, τωγομῳ τειχίσῃῃᾳ αΐζις, καὶ ἢ τῆς πρϑφ: τοις λοιποὶ ἡημιξίας ἀϊουῤ ἀἰσοςήσες, 
κατ ἰδίαν ἀΐζις ἐπλαῆῇς καὶ αὶ ἐῤρυϑμεζεν. αἰ γαττη τὸν δ᾿ εὖ, ἐν ουτῶς αἰχγϑρϑῥομς δγμμῃ- 

ϑίωαι τηρῆσαι πον τῷ Θεοῦ δεδυμδυζω πολιτείδν ἀὐζ!ς. ν᾽ ὡασνρζε 

ἀλλας ῥέθαμονο οὐντολᾷς, ουτῶ δὴ καὶ Ὁ ζώτης ᾿ιπρβιδόντε, ματέξζησαν κοοῦς δς ἽΜ 

πλησίον ἀὐγχις-εἰας νύμφας ὀκᾷ ιν αὐαγϑιδνοι χὰ ̓Μωαζ ιν ὩΡὰ Αμαν, ᾽ς 

“χε ἑτέρων ἀσεξώϊ ' ἐϑνον ὁ Οἱ ἄλλας ἀασαξομν οἱ συγίε νας διδασκάλοις πονηρίᾳς 

ἐδύχοιτο, χαὶ ὃ τῆς βυδνείας αἰκέραιον δέφδιςρν. τῇ τοὐιω ΠΟ ὙΜάλλων πξ2- 

Φητης ἐγκαλή. 7 Ἑνοπληαϑη γδ ἡ ἢ χύϑρι αὐτῇ » Φησιν, ϑηογυελου ἡ έυσίου,κ εκ 

ώ  Φριδ μὸς τῶν ὧν ϑυσαιυρω αἱ αὑτῶν" 8 Καὶ ς Θεπλλιϑη ἡ γὴ αὐτῶν ἵπαων, ἡ οὐκ 
ὠὐττριϑμὸς- τῶν ἀρμᾳτων αὐτῶν. Καὶ “πτίον ἐγχλημκα τούτο, ἰσως Εἰποιτις λὺ, 20 

ὃ χρήματα ἔχειν, κα ἵπποις κεκήξοϑαι καὶ ἡ μάώλιςα [ζω τῆς γμεάρέ ἐχείνης, ὅτε ἐυ πολ- 

λὴ φιλοσοφίας ἐὠ ἀχρίδεια: ; τί δῶ ω Εἰποιμϑν ; Τί ὁυ πίω χῖσιν διέβαλλεν, δλλά 

τέων γνωμέων τίω σίχρ Εἰς δέον οὐζις χεγξηνδμίω. ὡασερ ΝῪ στὸν λέγῃ, ὀναὶ ὦ 

ἰδώοντες, ἐυ τίω διιυαχείαν αἰτιώται, δυλα τοις χακχώς τῇ ἢ διωαγείᾳ κεχοηιδύς' ὅτω 

δὴ ὁ ὦ ζωύλα, ὁ ὀυχ ὅτι χε ματα Οκέκτέωνηο, ΔΛ ὅτι Κ᾽ πολλῆς τὴς τὐξεουσίας, καὶ » ὃ 35 
' ϑ οἷα τίω εἰδν (ωπορν. οὔκ ζῶ, Φησιν, πριϑμὸς τ ϑησαυραδν αὐἕ καὶ - ὸυ τόρ 

μόνον, ὦλλ᾽ ὅτι πεφυσημδηοι τω πλούτῳ ἢ τῇ ΤΝ ἵστσων διαφείᾳ χῷ κὉ μικρὸν Ὁπὸ τῆς 
Εἰς ῷ Θεὸν ἐλπιδὸς ἰλεσύροντ, ὃ ου ϑλαρρῇ αἀὐζοις ὁ φέϑφυτης ἐλελμ᾿ ὁ βυα! ιὼ 

πεποιϑότες ἘχῚ τῇ δυυυαμει αὐ καὶ Χ) ἘΔῚ τῷ πλήθει “ἶ φλούτυ αὐνδμὲ ἐγκαυχρμε- 

γο! ἢ π' λιν ἐτέρωϑι, ον σώζεται βασιλεις αἱ οὶ πολλίω δυυίαμιν, αὶ υ γίγας ὀυ σωϑήρε- 30 
ταὶ οὖ πληϑιὶ ἰοώος ἀὐῳύ, εἰ ἑτέρῳ ὃπ πάλιν νψαλμῷ φησιν, Οὐκ ο» τῇ διρναφεία, τῷ 

ἵσωου ϑϑλήσει, ουτῇ οὖν ταῖς χρῆμ ϑις. δ λύδρος βύδοκει, θυδόκεῖ Κύρμος Ὠ ὥν φοζου- 

υϑμοις αὑτοῦ. Καὶ οὐεπλήνϑη ἡ γὴ ἡ βδελυγμάτων Με ἐργῶν ἿἹΜ χεροῖν αὐταὐγ,ὺ 

πορϑσεκύγησαν οἷς ἐποίησαν (ᾧ ϑώκτυλοι αὑτοῦ. 

, ὥβασε σοφῷς ἰφΕ δὸς ὁ «φεηφήτης, τῷ νοσήματος τίω αἰδν λέγη, ἡ τίμὴ πληγδμ 43 
“ἶ νοσήματος. αδλλὼν "ΣΡ χατηλρρῷ αὑτῶν τῳ ρἰσέξειαι, πρϑλαίᾳν Εἰπεζὰ 

ἀφορμας τῆς αῤῥωτίας, φιλαργυείᾳν, ὐπφνοιὰψ,ζα ὁ ου πφρόσνχουσοις ἐγιμμξίας δὰ- 

λῴνγο ὁΤι Οὐ τῦϑεν χ᾽ μικρὸν: αἰ εσκελίεξϑησαν Εἰς τὸ τῆς ἀπωλείας βαῤᾷ,ϑ69,, χαὶ 

Εἴδωλᾳ ααροσεμδησαν Εἶτα κωμῳδῶν αὐξ' ἤ πίω ̓ ϑρησκείλμ ὀπτήγαιγ6, ἔργων τον 

χορῶν αὐτῷ, ἀ γῈ} αὐ γύρον κρυτονγελασοτεβον ἀλλο, ἡ ὑπὴμ ἡῤιϑεσπος δομιρυργρ 49 

ἢ ̓Θεού βδέλυχμᾳ δῈ Εἴωλω ἡ λέαφη "καλῷ ζῳ Εἰδωλᾳ. οὐ τεδθενὰ βδέλυγμα ἐρην 
κὔσεως λέγε) ὁ 9 αἰδριας ο ὯΠ τὸ ς γαούς ἐφώς. στὸν "ὦ ἰδυσειφασι,τὸ βδέλυγμα τῆς 

ἐρηφστως ἐφως οὖ ᾧπῳα ἀγίρ" 9 " ἡμαγνώσκων γρείτω. ὯΦ ἡ φῤθις "ς ἀπήχαγ! τῷ 

᾿ “δὸς 



Εἰς (ὺ Ἡσαΐδυ. 1037 
τος τὰ αἰαϑηταὶ ἐήϊονοϑαι, αἰπηρόρθυσεν ἐς πὸῤ ὀδξεικόγισμα ποϊῆσα!" ὁ βδέ- 

λυχμά τον ὁκάλεσε,πύῤῥωϑεν δου ὀμαφέλλων τὴς ἀἰσεξείας. τὸ γὼ βδιλίῆεωϑαι, 

τ 3 αὐπρθολης 621 μισεῖν, ως καίλειρτονῶς οὐαγέ. τοί βδέλυγμμα,το μμισην 

τὸν ὼ  ϑὐτος ροφὴς αξιο ὧν τῇ ὑγκαφ! λέγεται πϑρ: ἣ ᾿ Εἰἴδωλον ζοιούτον. καὶ "1 κυφσεκύνη- 

4 σῶν οἷς ἐποίησαν (ὦ) δαίκτολοι αὖτ’ 
9 Καὶ ἔκυψεν ὀῤϑενπορρὺ ἐτωποινώϑη ϑῥήρ. Ὥασερ ̓  ἡπούΘεού. αγοσ.: 

κύγησις Εἰς ὕψος ὀμάνγει, ὅυτως ἡ ὠκείνων ζα πειοῖ κα ἡ καζαγει, ἡ ̓  ζω πεινότερον. αὐ. 

«ϑόοῥηου σατηοίας ὠκππεηηωκότος, χΑΙ ΙΦξ ἥ ὁλων Θεὸ) ἐ ἐαπηκότος ἐϑρὼ, ἣ τοῖς ψυ- 

χοῖς ὐπυκύηῆοντο, χαὶ Ιλίδους "λιφπούοπορ ὁρμϑὲ χ; Θεὸς Εἰς Ὀσαύτίω ἡμιὰς αϑή-- 
10 γ)αγ)ὲ φμώυ, ὡς χα! Ἢ ὐραναὶ ν ὑψηλοτέροις ποιήσαι" ο ὃ ΔΙδδολος, Εἰς τσαύτίω 

ἐατούδασε κατωγατεν ἀὐτελειὰν ὥνυ πείϑορϑῴοις, ὡς ὦ ΤΨΜ αὐαμϑήτων ὀἀμαιεϑηῖο- 

“Ἰερφὲὰ ἐργασοιογν δ|9 δὲ φησιν ὃ ἄσεϑ φήτης, ὀταιπενώϑη " ἀῥήρ. ἤρκει υϑὲ ὦ αὐτὴ ἡκα- 

τηγϑεία δ νοιω ἔρντα ἀπαγαγεῖν σϑ νοσήμιατος᾽ ὯΙ ἢ πολλοὶ ΝΜ αὐ ϑεθήπων ὕχ 
ουτω ᾷς αἰιϑρτίας, ὦ ὡς ΤΑ ἀμωρίας δεδοίκασιν, ὁ ἐπήγατε ᾧ τίω κὀλασυγλέγων" 

:1ῖ Ου μὴ λὐήσω ἀύζφις. Ου συγχωρήσω, φησὶν, οὐκ ἀφήσω, ἐν παρϑομαι! 

λώ αἰπαιτήσω δέχας ἡὶ θὐϑωύας ἦν πεπληῤμεληρδίων. ᾿ 
Ιο Και γεῶ Εἰσέλϑοτε Εἰς τὰς πέτρας, χὺ ὃ κρυγῆεοϑς δἷς τίω γἕω Ὡὐπόασξο- 

σώπου τῷ α φόξι Κυείου. Κωμῳδέσοις ἱχαγεωῖς πίω λύοιαν ἫΜ τὰ Εἴδωγᾳ 
περλσκιινοιώτων, ὃ Ὥστο τῷ που τῆς δομιουργίας διίξας κακχείνων τί ὐοατλη 

λο ξίωρν, ἡ μὲ Εἰδώλων τίω αἰοϑύειθν, ἐπαγωνίζεται τῶ! λόγῳ πάλι, τῇ πείρᾳ ἊΨ 

πραγμάτων Ὀπιτζόπων ΜΝ Εἰρηρϑύων τίω ὀξέτασιν,α Φησιν᾿ ἤρκει μοὶ ἡ αὑτὸ τῦτο 

αὐδα δ, ϑοϑπὼν αὑτὰ “δνέεϑαι, δεῖξαι τίου αὐοιδὺ ὝΨ' αὐπτιτωρϑέων᾽ τ 5 ὃ ὥασερ 

τῇ μέθη τῇ ἀἰσεξεία κεχαρωνϑμοι φεῦ ζᾳ φανεροὶ ὼ σαφη τῶν τὐελγμάτωι “πεπής-. 
βώνταὶ, ζιαύπι καταλήψονται τίω πόλιν χαικϑὶ, ὡς χαὶ (ζῶν; σφόδρα αὐαιοϑητοις διὰ 

22 δεύξαι, πόση κἡὶ ἀκείνων αἰοϑύνεια, χὰ πύσὴ ἡ τῷ ἡ Θεῤδ διώαμις. ΕΝ δὲ τϑτο φρὶν ἢ "(ὃ 

πόλεμον Εἰσιεῖν, ζῳ δὲ δύ συμεξησύμϑμα λέγει, κελεύών Εἰς πέτρας Εἰσιέγαι, καὶ 

“ὑα’ ̓αυτίω καταδοίαι τίω γάυ,υχ ἡ, τ Το ποιήσώσιν, δλλ ἥα ἐκ τϑτων μαϑω- 

σιν,ὡς αἰφόρητός ὅδιν κα παρ αὶ τῷ Θεοῦ υῦπι φερομδμη ὁ ὀργή. 
Κρύγῆεαϑε ΣΝ φησι, Εἰς τίω γάδ᾽ Ὡστὸ κορόσωήου τῷ ᾧ φόξε Κυεϊου,ὸ οἰπὸ τὴφ 

40 δοξου τῆς ἰαύος αὐτο ὑτὸμ λύαφῃ εϑραῦσοι τίω γάῦ. Ουκ Εἶπον «ἁπλῶς: 

πὸ τὴς ἰούος ντι, δρλα οἰπὺ ΤῊ δξι τῇ τὴς ἰαώος. «τοια τα Ρ̓ αὐτοὶ τοὶ  κατιρλώμα.- 
τα, Οιαύ; ὰ πὶ πάμ, πολι ὃ ἔχοντα ἢ «ἰξεφλυειὰν ὼ πω λαβεσιοὐτητο, ᾧ ζω- 

θα μοι δοκεῖ τίου γίκζυ τίου Ῥχὶ τοῦ Ἐζεκίου σημφήνειν, γάῦ. τὸ πλῆθος ΔΨ αὐ, θα!» 

ὅτων χαλώ, κα ἡ εϑραόσιν. τω ινυπίπῆωσιν, αὐάασιν ὃ ἣν εὐντν πίω τὶ τίω ὀὐπίληψο ἐ 63 

35 ξοδὸν ἐ ἐπεὶ ὁ ὁ ὁ Δαρὶλ ὁ ουτῶ φησὶν, 6 αγαφήτω ὁ ὁ Θεὸς κοάνων τίω γῶῦ, ἀσὰ “Μ αν, 845-: 

“πίνων πρλγματων κα ̓χὐματων τῷ Θεοῦ ζ ὲ ἐγεροηίαρ χα ανβπείζων. 
Σι Οἱ "ὃ ὀφϑάλμοὶ Κυξίου ὑψαλοὶ, ὁ ἢ δι  αὔϑεφπος ζῳπειός. ὶ 

Εΐτα ἵα μηδεὶς ΤῊ ἀκουώτων τότε ἀπιφἢ τοῖς ἧς λοχομϑιμοις( πολλοῖς ὃ ἡ» ἐλπῷ 

δας ὃ συρεθησόμϑμον, ὦ «ϑϑοδυκίας αἱ απαίσης δὐώτερ»ν) κατέφυψ ὁχὶ τίω δύνα. 

40 μὰ τ ποιοιωώτορ,᾽ ὺ τίω α τέλειαν Μ᾽ Γπαρῴντῶν. ὄντε γὸ Θεοό, Φησν, ὑψηλότερον ἡ 
ὅδ, ουτε δύ ,ϑεϑπων ἐντελέφερον. μὴ τοίνεν Ὥἰπύρει, Εἰὸ ὁμέγαξ ἄμ δὶ ἰλωφὸ ὧν 

δύτελάς αἰ,ϑοθον ὀὐτω ζῳπεναῖσαι διωήϊ σε) καλῶς ὅπ Ὁ ἐφθαλμοὶ Κυεζουυ ὑ: 

ἡολοί, οὔκ Εἶπεν ἢ ̓ δια μὶς, δρλ᾿ ὦ ὀφθαλμοὶ Κυρίου, ὡς φὀχϑύσης ὑτῆσο ζ 

ΘΒ γίοί, [ΟΠΊΟΣ, 50{{3 οὲ 
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το ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΈΙΑ 

ὡς μόγης ὡτόμτα τὰ ἐγὸντιούκϑμα, χαϑολᾷν᾽ ὑπερ ὁ Δαζὶδι ὁτέρωϑι ἔλεϑν, ΟὨς- 

Ολέπων ὅλὶ τίου γώ, ᾧ “ποιών αὐτίω τοέμειν᾽ καὶ ἕτερος παλιν πσδοφήτης, Ἐπιέλέ- 

ψομαι τεὸς αὐτίωυ, χαὶ ' διυμήσομιψι αὐτόν. »εκιπῇ δι, 
Καὶ (ᾳπεινωνησεται ΩΝ ὕψος Υ ἜἝ δλὺ ϑούπων, ἡ ὑψωθήσεται Κύρμος μόνος ῳ τὴ ἡ- ' 

μέρα ὀκεύη. Τῆς γὸ τἰθαδὺξο δλνομδίνς νἱ νίκης, ἢ λαιμὸν ὃ ἡϑαυμαςῶν 3 
(παίων ἐκείνων, ἀ δαιμονὲς Ἰλέγρθησαι κὶ χ αἴϑωλᾳ ἡτιιϑιϑη,ὺ ψαυδινευφῆτω ἐ- 

πεσομίαθησοιν, κὶ αὶ τῶν βωρθξαρωνη ἡ τυρφινὶς κατελύϑη, ὃ πὸ ὑτῳ Θεῷ σύμ νδρτί- 

εἰμϑμον ογεφιοοίγη. ΟΥ̓ τῷ τὸ φησιν, ὑψωϑήσι) Κύρμος μόνος. σοπϊεὶς ξἰ ἐφαι λοιπὸν ὁ 

αντερὼν, σνοὶ αἰλφιξαίλλων πἰἷθὶ τῆς τῷ Θεοῦ διωυα μεως, τῆς πῶ τῶν ποραγμάτων πο. 

δείξεως ὕτω (σφερεύτης γελρνμδύνς. δ Α ὃ τῇ τῆς φύσεως ὕψος ἔχ ϑιζιυεκὲς, Ουέπο.. χ9 
τ ϑρξαρδμο, ἀλλὰ α εἰ ὃν ̓ ὐψούα; ὃ λέγε ον τῇ "εἰ ϑνοίᾳ τῶν ὧν δύ ,ϑεύπων, ὑτὸμ ὼ 

λὐτιλέορντες ὸ οὐναντιούνϑμοι ἀπ’ αὐτὰς τῶν “πραγμάτων πειοϑεντες τῆς ὐτοδείξε- 
ῶς “ἰϑοκύψωσι, ἃ τῶὸ πυδοσήκουσαν αγενέγκωσιν ἐυφημίον. 

Ὶ2 Ἡμέρα ἢ Κυείου σουραὼθ ὐρατ ιν Ἐχὶ πϑλύτοι ὑδειφἰὺ Χ αὐπεξήφανον,ὺ 

ὄχὶ πόρτα ὑψιλόν ὼὶ μετέωρον, ὃ ὁ Τα πεινωϑησονται, 13 Καὶ ἐχὶ πᾶσαν κέδρον τς 

τὸ Υ Λιδαδου τὰ τῶν ὑψυλῶ καὶ Κ᾿ μετεωρων,ὺ χὶ πϑὸ δύδρον΄Λιξανε βασν, 14 Καὶ χβηών 
Ἐχὶ πὸ ὁ699 ὑψηλθϑν, καὶ Ὁ ἐχι πὸ τῴχος ὑψνλὸν, 1 Καὶ Ἐχὶ πόρτα πύργϑν ὑ- 

ψηλόν᾽ Ὶ6}΄ Καὶ ἔχὶ πὸῦ πλοῖον λειλάοσηρ, δ᾽ πχὶ πᾶσαν ϑέαν ῶλυς πλοίων. 

17 Καὶ ζῳπεινωϑήσεται Ο ὕψος τῷ τῶν ανιϑούπων, χ) ὁ ὑψωϑησεῖ) Κύρμος μόνος ο} τῇ 

ἡμέρᾳ κείνη. Τὰ ἰχος ον ζῦϑα χαὶ κέδρον καὶ (δοιωυὸν χαὶ ἰδριώ, τοὺς διιυαΐφας 29 
αν,ϑοθποις φησὶ, ὡὺ ὕψει Τῶν ϑύδρων τύτων" μεταιφορητιχώς τίω, δωυαςείαν αὐτῶν ἴδ, ἀπεμαν 

οὐδεικνύ,δνος, χα! πλοῦτον χαὶ , ταν κρίλλοῦς πλοίων λέγων,τοις ὀὑ πορωτέρυς αἱ αὐτῶν "Ἢ 

αμίηε.). ὃ Β ) βούλεται τῷ» Εἰπῷ, αὐτὸ Ἐν" ὅτ] ́τῶς ἰχυρθς, “πᾶς διιυάφης, "τᾶς 

φράτηγϑο, πᾶς αὐἰξεζεθληιδύος σλούτον, πᾶσα, ὡς Εἰπᾷν, τῶ τῶν ανϑεσπων Ἶ ̓δίωρέ- 

σπτια χαὶ ἰθὺς ὅτι οἱ ἰχύσεται χρὴ Ιὀχκλυϑήσε,)" χαὶ Οὐδὲν ἐὐτε αρεϑφήσεται “σῦς ῶ δι- 22 

ἀφυγᾷν τῷ Θεοδτίω ὠργέω, Οὔκ ἰοὺς σώματος, Οὔκ ἐμεπειεία, πολ ἐβια, υ χρημάτων 

αἰξεουσία, ὁ . διιωατείας πἰβιζολη,οὐ τρατοπεδῳ πλῆδος, ον ἄλλο τῶν τοιούτων σΥστν. 

κέδρος: ὃ ᾿ Λιδανου ἐν τῷτο φησι, δζρα Ὁ αὐ τόνι τῦτο μαλιφα Φυύεοῖ, τὸ  δύδρον, ν δ [οἱ 

τὸ πλησίον ἴω πράγματα γνεο ν᾿ 9έαν ὃ ὃ καλλος πλοίων, Τὶ θλωρέπειαν τῶν φράτη.. 
γῶν, πὸ πλούτε καὶ ὀπλὼν χαὶ 1 δὸρ υφόρων κεκαλλωπισμέγων. δυχεῖ δὲ μοι χαὶ Ἐ' 20 
“δ μακροῦ “λρομδυίωυ Ὀὐποδυμίαν τῶν βουρ(αρων αἰνίηεοϊ. 
δ Καϊζᾳ χειενποίητα πόρτα κρυταχρύνουσιν, 19 Ἐισινέγχαντες͵ Εἰς τὰ 

απήλσια, ἀ εἰς Φ; γέσμας ἿΜ πετρανὺ Εἰςῷς πρωγλας τῆς γῆς, πὸ πσϑόσώπν 
το 5 Φόρον Κυείου, ἡ Ὥυτὸ τῆς δόξης τῆς ἰακίος αὐτο ὁ ᾿στὸω λναφῇ »ϑραῦσαι. τίω ,γάῦ. 

Ἰοσῶτον γὃ ἀφέξεσιν αὐτῶν, φησιν, ᾿ς ϑερὶ τ καῖν ᾧνα συμμάχίδμ, δη ὅπα- 43 
6κ Ἔ αὐ, ϑοϑπων δεήτον!.) βοηϑείαρ,ἡὶ ὥπων ἀσφαλείας, τε μιῇ ᾿ ἀλώῦναι, Ὡσπὸ φροσώ.- 

“΄-- τ φόξου Κυείου, ὦ ὡὑπὸ τῆς δὺξης τῆς σκύος αἰντύ στὸν ὀυαφῇ εϑραύσαι τὼ 

«ἀὦ. ὕα "Ὁ μὴ τις τῇ δῥιϑὐ βαρξαρων ὁ ἐφύσὶῳ “ (ὗτι λογίζη:), μηδὲ τῇ Τῆς εἰοχύορ- τῆς 
ὀκείνων ζῇ γομίζῃ ᾧῷ φέζον, λὐαγ Ὁ Γ λόλον Ἐχὶ ᾧ μὰ ὅλων Θεὸν λέγων, ὅτι αὐτὸς Ὡ΄ 

πολέμε φρατηγει ἰτϑτυ, ὦ ΑΝ ὀκείνου διωώαμιρ ἰ οὖν πσώτῳ χινδυωύῳ τῶν "δὴ πεπλημί-- 49 
᾿ἀμεληρδμων. 20 Τῇ δ ἡμέραι κείνῃ ὀκθαλᾷ αἴϑενπορίῳ βδελύγματα ᾿ 

εἰστυ τὰ “δογυρᾳὶ ἢ τοὶ χρυσεὺ, ὦ ἐποίησαν ἑαστοῖς ἐς ζ σσεϑσκιυᾷ, τοῖς ματαίοις αὐ 
ἢ Ἐνυκορισι, κ21 ΤῊ Εἰσελϑῷ Εἰς ζις φερεας πύττας κὶ εἰς τοὶς οασμαὶς τῶν τι 

πων 



Εἰς ἃ Ἡσαΐαν. 1039 χεν γ. 

τρῶν ὐπὸ σϑόσώπε ὦ φέδν Κυρϑυ,ὺ ΟΖ δόξης Φ ἰοίθος αὐ στὸμ ὀϑάξῃ εϑρυύσαι 

τ γώ. Ιχανώς αὑτοις ἐκωμῴδησε, δεικνες μ(ν Ἃ ϑεαΐν κρυπήουϑῥας ἡ Εἰς τ γὼ 

χατοαδυορυϑῥες, ὁ ὅτε τίωὐ πολυτέλειαν τὴς ὕλης Φιοχέσαι ἦι, δειναμδῥδι πσοὲς τίω 
Ἐχικειμδρζωυ συμφοράν γυκτεράδαις ὃ ἐκαίλεσι τὰ Εἰδωλα," ὀζρ τίω αἰαϑένειθν," δζρα 

5 ὃ τῆς πλόρυης ἐσκοτισμένον, ᾧ ὦ παντα λάβρα αἴρα τῶν δι μόνων πα΄ Πεαῖο. ὡασερ 

ὃ πάϊς νυκερίσιν, ὀυϑὺ ἥλιος πολέμιον, ὁ ὃ φώς, καὶ ὃ νὺξ αὶ Ὁ σχότος φίλον ὅτω χαὶ 

τοῖς δαίμοσι, ὶ τοῖς πο’ ἐχείνων πλλανωμϑβοις, ἡ πονηοία, δ, ἡ τὰ ποθ οίνομο, ὥπαντα 
(μωυήϑη ἡ φίλᾳ,ξ ρα ἢ ἡ δρετὴ ᾧ τὰ τῷ φωτὸς ἔργα καὶ λαιμιψαγτων αὐταῖν 696-- 
ως σχϑτίζονται, Ὁ δεομϑμου πῷ ον ρετῇ ζώντος πόν νὸς καὶ καμιούτα. Ὥρκεῖ Ν᾿ φα- 

το γζεῦαι μόνον, ἡ παντω κατωλύσει ἐκῴνα. 
2. Παύσαοϑε ὑμῖν δἰπὸ τῷ αν, ϑοόπου, Ὁ ὅεἼν αὐωπνοῦ εἰν μυυκῖδθλ αἰστωῦ ὅτι ἐν τί- 

ν! ἐλογίαγη ἀὐξῆς “ὅτι; Ενζαῦϑα μοι δοκεῖ τ' Εζεχίαν αἰνίηεοϑαι, οὐκ, τοῦ δέους 

τὴς πολλὴς ἀγωνίας ασϑϑς ἐκαΐζας ὃγτα λύαπνοας. ἐπεὶ δξυ ὡασερ εἰν δικίυοις αὑτὸν 
λαζ(όντες (Οβωρζαροι, ἑτοιμῶν ογόμιζον ϑήραν ἔχειν, καὶ σσεῖὲ πόνου δείοϑαι Εἰς τίω 

15 τὴς πόλεως ἀἰλωσιν, κ) τίοῦ αἰχμαλωσιὰν τίω ὠκέίνου, (ἰωέξζη τοιουδντίον τοῖς βωρ- 

(αἰρφις. δζᾳ, τῶτὸ φησι, πταύσαανε οἰπὸ τῷ ὀμ, ϑοθπου, ὃ ἔην ἀβαπνοῖ εἰν μωυκηοι αὖ-- Π!᾿ 
τῶ στ ἐν ἦι ἐλογίοϑη ἀΐζ!ς οὗπτ'. τατίςιν οὖν συ τυδενὶ ἐλογίοϑη. ΠΝ ὡς ὦ ἔχιδρο- ἰ 

μῆς πάντα ἤλπισαν αὐαιρήσεαϑεῳ ᾿ δξέξη ἢ, τὐυγνδντίον ἅπαν. χα ὁ μηδὲν 41) γομιιξό. 

μϑιος ΤΡ ὑμῶν, δρλι θύχαταγώγιφος, ὧν λαιμοστερ)ς πάντων φόμήται τὴς τἰρὰ 
20 τῷ Θεού;ιπολαύων ῥοπῆς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ γ. }} 

Ι δὰ ὁ δεασύτης Κύριος σκξξαωθ ἀφελᾶ πὸ τὴς ἴνδαίας, καὶ οἰπὸ Ιερσσειλήμ χον γ. 

ἰδίοντα  ἰορὐσσοιν. Καϑαπερ ἰαίξϑς ἀρατος, νι ἐζ καίων, νι ἢ πέμφωι, 
2. 5 γιοῦ ὃ πικρ οἱ διδοις φαρμαχᾳ, Αϑοδυύει τῶν αἰῤῥωφοιεύτων τίω ὑγέειδν᾽ ὅτω ὃ) χαὶ ὁ Φι.- 

λόν,ϑοϑπος Θεὸς, ποικίλαις χαὶ αἰ 9. Φόροις φ μωρίας ὧ Αἰ ρρέον χα! ὀναττετ]ωκὸς 

τῶν Ἰυδαίων ἐχισφίγίων,νιῶ Κ᾽ τῇ τοῖν βαυρξαίρων ἐφόδιῳ φοξεὶ τοὺς ἀγνώμονας, γεῶ 
9 ᾧ χσϑ9 πῆς ἐκείνων ἔχιϑέσεως ἑτέροις ἐὔζοις ἀπειλθος κωτοιςελλει, τῇ ποικιλία, τῶν 

Ἡιαὐπῖς ἀἰπειλών ἀκμάζοντα «ἰατηρῶν οὖ αὐδοῖς τὸν Φόξον. γιοῦ γϑιοῦ ἀαϑέ,ἑιαν΄ αὐτοῖς ἐ- 

39 πειλῶ, χαὶ λιμὸν, χαὶ αὐχμὸν, ἐχί τῶν ὀψαγκαίων, διαὶ καὶ ἐκείνων τῶν Οὐδὲν θλᾳ΄ον τῶν 
ς ἢ 2. εὰ » 

Ἐχιτηδείων τίω: ἡμετέραν ((μωεχόντων ζωϊωώ, ἰ γὸ δὴ λιμὸς χαλεπὸν μόνον, δλλαὶ ὸ 
Ν) 3 Ι! Ι “" Ι! : Ι! .ὃ. Ὁ ᾿ 497 ὔ ἔ 
Ὁ ὦ ἐρημία καιϑεςξανωι τῶν κυδερνωντῶν τῶ πο γλωτα᾽ ὃ χαὶ τίου θυϑζωυίδν λιμὸο 

Ι ; Δ» » »““ {4 »,-- “-““«ε 

χαλεπωτέραν πἰὐποφα νειν Εἴωϑα. ἀγὸ ὀφελος ὧκ πληγῶν ἁπαντα Ἐήττηρειν, ὁτὸμ 
᾽ « ! Λ ν ! 
ἐμιφύλιοι τίκτωνται πόλεμοι,καὶ ἡ θαλοίοσνι, αἰα χείρα), καὶ τῶν κυμαίτων μαινονϑρων, 

᾿ ) Ω ! “ " .- 35 μήτε κυβερνήτης μῖτε σσσφρθῦς, μυήτε ἀλλος ὑφ ἡ διυνώμϑμος (λ] φϑεῖναι “ἡ ἢ παρα! 
μάτων χειμῆυα, ἡ καταςῆσοι γαιλζεύζω ; στὸν δὲ κζ' τϑτῶν "ἡ λιμὸς ἡ οὐνοησον τῶν 

ον “» « ; ε ι Ν “ Ν 
χακ ὦ τίω αἰ προολζω. ζαῦτα δὼ πόρτα ἀπειλᾷο (Θεὸς, ὁ πρῶτον Ὁ πόμτων 

χαλεπωώτερϑν. ἰδὸυ γ Δ ,Φησιν,ὁ δεασύτης Κύολος σωξαώβ, τὴ λεξει (τη ἰδοὺ συνγ.- 
» « “ - “ ν }ὔ ᾿ Ι 

ἐχὼς (Ὁ ϑϑφηται κέν »ρΐω), στὸν πληρϑΦορησοι ῷ ἀκροατίωυ βάλωνται αἰξὶ Μ᾽ Ϊ 
ἢ ἜΝ ΔΙᾺ »,͵ν 3] Σ  φ ρη)ς; “Δ«ψΦ:ηῳρ-᾿-νΝ Ϊ 

49 λεχϑμᾶρων. Οὔκ ἐν ζῳυθα ἢ μόνον, δλα κἡὐ ανωγαν, ὦ ἀξ ρος ὅ61ν ἰδεῖν, οτί τὴς σῳ-- 
",  Σγν ! . «4 Ι ! ! ς χι ΄- Κ “ νοὶ ᾿ 

μαπχης αἰαϑενείας αἱ αἱ ϑοτίαι πδϑηγήσαντο “πολλαχίς, ὡς τὖ Δαν. 5 Υ ))}» 
3 2 “ν᾽ . . ο,ἴ ν δ) “» ! ν 

" χαλαΐς ἐχρήσατο τῇ ἰοαὶ ̓ “πϑρελύϑη καλώς ὅτω χ)Ὁ Ἐχὶ τὴς κολυμθῆϑρας. 0τί 
« ἥν," , ς 5 « ι «1 ͵ . 

γὺ ἡ πηγὴ τὰς χἠ νέσεω ζᾳ, ἀμδοτήματα ἑω, φησυ ὁ Χοιφος, ἴδε, ὑγοὴς γέλθναρ, μιη-- ἴων εν 
χότὶ 

"- ΝΚΣΩΣ τ - “ρον τ 

.»--- παλπιτο ἀκ κα 

τυ τατον «55 - 

-τ απ. δν- - -τας τ στιαν»-- “ὦ “πο τ τς..." - 

.ω 



1040 ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑᾺΑ 

«Κο 'α,λν κότι αρῦϑτθμε. ἢ ὁ Παύλος δέ φησι, Διαὶ τῇ οἷν ὑμῖν πολλὸϊ αἰεϑενᾷς, ΤΥ ΝΡ ἡρδθτω- 
γον ὃὶ καϑαρῷ (μωυφδῦτι δ),' μυφηρίων μετωλαμρλϑοντες᾿ ἡ ((ὺ πεπορνδυκότω αὶ αἰοϑι- 
γεία σώ μιατος πὐραδίδωσι, ζιυτίω ΖΡ αἰμϑότημαίτων ἐπα Μ δικίω μέω πὸμ- 

τοχοῦ αἰ μδοτη μαΐτων ξχιτίμιον τῦτο, αλλ ἐςίν ὅπου χαὶ φεφόμων αἰ πρόθεσις ὃ πο α Γ. 
μα Ἀλῇ ὡς Ἐχὶ τῷ Λαζάρϑυ καὶ τού ]ως, Οὐο αἰαϑένειαι ἢ. μόνον, αλλαὶ χαὶ λώζαι ἑ- ς 
τίρα! σώματος ἐξ αἰ μδοτημώάτων ἐγίνοντο, ὡς ἡ λέτρ αι τῷ Οζία ὁχιὰ τίω ὀναιθμι- 

τίὸν τὴς γνώμης, ὡςἡ χεὶρ τῇ βασιλέως Ἱερφίοα με τίωυ ξηρότητα κ᾿ πνομείνασα “Δ κα 
“πω ἰσίνοιδν ἀντν ἃ αλαζονείον. ὺ πῷ Ζαλαρίου ἢ ἢ γλωώῆαουχ ἐτέρωϑεν ἐπαι- 

δυύϑυ, δλλ᾽ ἡ δζρὰ τίω τὴς ψυχῆς αἱ μδοίίαν. ἐπεὶ δξζυ αὶ τοῖς Ικδαίοις θύσω ματεῖν χαὴ 
σφελγάν αὶ τ ϑτοις κομαν τοῖς πλ ἐονεστή μασιν “διτονοίας αἰ αυύθασις ἐγίνετο, ἰ τυ ἐσύ το 

ρέ τὴς αλαζονείας τίου ῥίζαν, γυϑι μ" αὖ ἦν! καὶ βελτίους ποιωΐν, μιείζογα ϑιδοιᾷ, ἡ α΄- 
Φωρ;ύμϑμος δ αὐννδΨά, ποῖον γὸ βλαζος, ὃ σῶμα αἰϑενᾷι, στὺμ εν τεύθεν παιδυηται 

᾿ ψυχο Εἴτα να μὴ νομείσωσι φύσεως αἰαϑένειαν ἐδ [ μόνϑμον, τσδλϑνεφώνησεν αὺ»-- 

ταὶ ὁ πσφοφήτης, νὴ ου μέχρα } λῤδρών ἔφησε τίω αἰπτιλζωὺ, ἀλλα καὶ Ὠπ ὃ γιωαικεῖ 

ον ἥμος διεξίξασε τίω ἀιμοφοίαν. ΤΩΝ, ὶ ἑκατέρᾳ ἡ φύσις διέφϑαρ;»,ὁ πσοϑϊων , οἱ τς 
τίω κἰπύροολίω “ὃ ὠτοπίας καὶ πσοϑς αὐτο ϑἰποτείεται ζὰς γωνώχας, ἐγκοιλών αὖ. 
ταὶς ἐγκλήματα, ὦ τίω πόλιν αὑτίω ἐκ (α᾽ 369» ὀμέτοεπον. “6 δὴ τού χαὶ αὐζς 

τω λοιμῷ ὐϑεδάλλει. κὶ γὸ λοιμὸν αἰνίἢεοϑαί μοι δοκεῖ, λέγων, ἀφελεῖ ἰοίίοντα χαὶ 
ἰοχθουσαν,ἢ ἀλλίω Τναὶ σωματικίω αἰοώειδν σοὶ ἰατρων Εἴχϑυσαν τέχναις. ἴφια ὅται 
Ὁ» αἱ τῷ Θεοῦ πληγαί. 29 

Ιχωω αῤτὰ ὸ ἰαωυ ὑφωτος. Χαλεπωτάτη ἡ “ιμωρία, «τὸμ μὴ αὐτίω 

λύαιρη τίου ἐσίθν, δλλαὶ τω ἐξ αὑτὰς ἐππομδμκω δι αιμιν,ὦτε ἡ τῇ δλψμι κολάζεοῖ, ᾿ 

μηδέποτε ἐκυπιγλανϑμους, ὁ αὖ τύϑεν ((μωορᾶν, ὅτι ϑεήλαιτος ζω ὀργή. 

» Γίγαντα ἃ ἰοάύοντα. Γίγαντα αἰεὶ ἡ γραφὴ ᾧῷ ἰδών λέ;εν Εἴωθεν, 
τὸν αἰρέχοντα δ) πολλῶν τῇ ΥὙΨ᾽ μελιών αὐα λογία. ἡ 5,5} οὖν τῇ κ{ σεν τὸν λέγη, 15 

ὅττι σοι οἱ γίγαντες οἱ αὐ, 3.69»πὸι οἱ ὁγομαςοὶ, Οζκ ἀλλο ἀι Ἄμος γεβυπο, διηχϑυμϑῥη 
(τα φησιν, ϑ λα καὶ ἄν ἰογυρους ῷ ἐυῤρώτοις αὶ σφοιγωνζᾳ ἡμὶν αἰνίηε:). Καὶ 

δ ϑέφπον πολεμις΄ ἕω, ἡ δικα φιἑώ. Αφόρητος ἡ ἡμμωρλα ᾧ ἐσαύτης αἰπωλείας αἰπϑ.- 
δειξις ζὰ εἰρηνϑρα ὁ ,7Ἐ τερχῶν ἐφτώτων αὶ Ἢ πύργων, αὐτόμόρον τοῖς πολεμίοις Ἐ πύλη πα- 

δ. διδῦναι δυωύαχτ᾽ ἀν. ἀσφάλεια γῈΡ πόλεων Οζα ον λίθοις καὶ ξυλοις κὶ αἰδεξόλοις, 19 
ἀλλ᾽ οὖν τῇ (ἰωέσει Ὁ πόλι οἰκοιώτων. δὲ ζω χα, μϑβρ ἐὸν ὦσι, ὼ πολεμίων ὄντων, α'σ-- 

φαλέφερον απϑώταν αὐτίω τειχίζεσιν᾽ ζύΐχᾳ 5 ἂν αἰ πώσι, ὶ μηδενὸς οὐοχ λϑιώτος τῆς 

πολιορχουμϑῥης αἰϑλιωτέρριν αὖ τίου ὀἰποφωνουσιν. ὥφε κακχείνοις, ἡὶ τὄν; αἀχουονζας ὡ- 

πϑὐνίᾷου μικρὸν Φιλοσοφίας δόγμα ὅχρο πότων ὁ συδλφήτης ἐπαίδεῦσε, πείθων μ- 

δέποτε μεγέθει πόλεως ϑαρῥᾷν, μιηδὲ ζάφρϑις καὶ μη χϑμή μασιν, αἰλλ᾿ λύδρων Ἑπει- 4 
κυ δἰρετῇ. φοζξαὖν τοίνων αὐΐις, φησιν, ὅτι ἐρημθσει τὴς ἀσφαλείας αἰὐυτίω, ἐυ «ὅν' 
πολεμεῖν Εἰδύζῃς ἀναυρπάζων μόνον, δυλαὶ καὶ «ὃν δικοίζειν Ὡγπιςαρϑύες, οἱ ΤῊ πο-- 
λεμωοιωώτων σῴι ὀλφῆον (ωτελούσι πῶς πόλεσιν, ἰρίωϊω -π Τὴ τ δτίϑεντες, ἡ “πο- 

λεμίους πολλάχις Ἐχιοζᾳς πὐποκρϑόμϑμοι. ΩΦ Ν᾽ ὅυτοι (ἀωφὰς ὐπὸ τῆς ἦΜ αἱ μδὸ.. 

πημάτων Φύονται ῥίζης, διωατὸν (ὄν Τμ γθ κίον φύλαχαε ὺ τὰ διχαίου μα ἀκριξείας 46 

ἕυζοϊςα υδιοιῖς, ζῳ πλείονα, τῶν αρδοτημάτων ὀμαφελλονζῷς αϑαιρᾷ!, ὦ τῷ πολέμιν ̓  

αἰκαϑ)οσιν. ἥνος δίζυ ἕνεκεν ὁ Θεὸς ἀδοις αἰαασώ! Ἄς “πϑρούσιν ἀδοῖς οἰκ Εἰς δέον 

ὀκέχρίενιο. ὥασερ γὸ ταὶ σωτήφιων αἰεὶ ϑιδούγμιατα πολλίωὐ ἔφορον τοῖς ἀἰκροωμϑίοιρ 
τίω 



Εἰς ᾧ σαν. τρᾷϊ 
πίω ὠφέλει, ἤδεὶ ὃ τῶν Ἰσδυρων δαμιρρραῖ, ἀἰφαφείῃ, τὲ λολϑρόμᾳ ἐμρυτῆνν, 
ΩΝ μοὶ ασεῖχον τὶς λεγθμϑίοιρ᾽ ὁ ουτῶ δὲ ὶ πὶ δόρᾳ ἀπ τὰ μαγάλῳ ζω. 

σα, ἢ σωτυᾷέῥαν ἡμῖν ππηδλέω κρμίξοντοι ᾧκ μέρ πρλλαίμο ἀϑαιρᾷ, ὅτὸν (ἢ λαρι- 
ἔαγωτες μραιδὲν απ’ αὐἷὦἋθνἙθ βυληθώσι καρπισείαϑοι. 

ς Καὶ πρερφητίω κα Ὁ φοχα τω. 
Ου μικρϑν ὃ ὀργῆς Εἶδὸς καὶ Ὁ ὧ δὲ παφηφυπείας Ἐχιλιπεῖ. οτε 79μω ὙΌΣ ἰσδαῤ- 

ων δήμων δχρὸ τὰ  ἀεϑρτόμαται τῶ τῶν τ Ηλὶ παίδων ὁ Θεὸς αἀπεφράφῃ, καὶ τίωὼ πολλζω 

σῃ . πλήθους χαχίόν, ἐπέλιπεν ἡ προφητεία, βῆμα  ωὰ ζμιὼῳ , Φησιν, ἐωω ὖ, "καὶ οὐκ ίώ 

δροίσις ἀζωπελλουσα. τίμιον, τυτέρί, απόριον. ἡ ἐχὶ τού [Οζία: ὃ αὐτὸ τού γέ γΈγϑνον. ὁυ 

10 δ μἐχρ καὶ Ὁ οὐγτεύλενέ ἐχαρποιών, Εἴγε ἐξούλον»», ὃ γὴν μανοῦ χὰ τῳ τοῦ 

Θερό κ᾽ πεῖς τα μέλλογτα αὐ ϑασκβιαξειϑαι δενα αν τῶν ἀδήλων πιωϑθογεαῖ, 

Ὁ ποτε κ « (χιϑοοῖ, δεῖ. πολεμίοις, ποτε: ἢ)  ἡσυχαζεινρὴ πῶς ἀπόντα τὰ λυπηρο: ὅζα- 

χρουέοϑαι δέοι, πολλζω ; ἔφερεν ἀύθις σωτηρίας δκολίαμ. ἀλλ᾽ φηέν͵ λυϑοίνογτες Οὔ), 

ἐποίοιω, Ω πότ τὸ μιλρθαῦνει αὖ τῶν ἀφῴλο,ὃ 0 πολλῆς σοῦ ΓΘοο ̓  ιλαν,ϑ65 πίας 

153 δεγμᾳ εὖ, τὸς σσρσειδῦτοι τὰ ; μέλλοντα, ὧρω ὡς ἐυ γθύσονται Εἰς δέον τοῖς Ις τϑξ αὐτι 

δωώρφις, τὰ ορίωυ ΟΝ αὐτὰ ̓ἄπϑυτα φὐ θα εῖ.. κ᾽ ὃ τὸ σόρφισν, ̓  φογᾶ ςίω φησιν 

αὐαιρῷν. εὐ ζϑα μοὶ δὺύχει " λέγ σοχαφίωο, ᾧ: δα ( μὐέσεως πολλῆς τῶν μϑιόντων 

ἵν, πχαζόιας- ᾿φυχαίζειϑαι, κα ὁ ἀπ᾿ αὐτὶς τῶν πραγμάτων τὴς πείᾳρς. ἐτε 2 ἅ ΕΣ σὺ χασμὸς ἡ 

δαὶ διυάμὶ. ππρϑφητεία, ἄλλο. ἐᾷ ̓γ  πνθματ ϑείῳ φϑεγίεπῳ, ὠξσὲν οἴκεναι Εἰσφένων ὁ ὃ 

22 ζκ ἀφορμας τσ τῶν δὴ γε “Ἀυνιϑῥων Ἀφμθάύων,κὶ δ᾽ τῶυ οἰκείαν (Δωεσιν διεγείρων, 

πολλά τῶν μδιοντων πσέϑορᾷ,ως Εἰκς ἄνϑεϑστον ὦ ὀγζᾳ ((μοτον φελδενν. ἀλλα πο- 
λυ τὸ μέσον τότα καχείνυ, χῳ! τοσῦτον, ὁσον  ((μιυέσεωρ ἀν εν πίη χαὶ ϑείας ἡδτιτος 

ζ  φζαφορον.Ἷ ἵνα ἢ χαὶ δχὶ νἐπυδείγματος ὥ. λό’ “γὴν “ποιήσω φΦλνορϑν, νοήσω μϑρ ῷ 

Σολομδιίτα αὶ Ι ᾧ Ἑλιοσαηον. αἰμιφότεροι “ὃ κεκρυμμένα, πράγματα Εἰς μέσον 

25 ἢγαγϑ),Ὁ κεχρυμμμόνα ἀϑεχαλυναν ἀἰμφότε 69, ἢ ὁυ τὴ αντὴ δμενώμει. δὰ ὁ μδὲ στ 
(ἰωέσεῳς λύ,ϑεσ πίη ἐαἴθά τη τῆς Φύσεως λαξων ἀφορμας Ἰχὶ δ“ πὸ πορνῶν γωναρϑίω 

ἐκείνων 65 λογισμῷ κα συσσδνὶ γρησαίμϑμος (ποῖος Ὁ λογισμὸς αϑακαλύψαι δγωα.- 

τὸς ἐμ τῷ Γιεζὴ τίω κλοπίω ) )είᾳ ὃ χϑριτι (α πόρρωθεν γελνηνϑμα «δϑειδὼς, 

Καὶ φρεσθυτερον καὶ κὺ πεντηκόνταρχον. 
19 Μεπε δὴ τούτων Χ ἡ Ὡρεσοὺ ουτέρον : πεντηκονταιρχρν Φησιν ὀϑαιρῷν, φρεσφύτερον ὐχ 

ἀπλας γεγηρφικότοι λέγων, ἄλλα ᾧ μ᾽ τῆς πολιᾶς τίω πσοϑσίκϑυσαι τῇ πολιᾷ 

δἰ φτορρῦτα (μύεαιν. κα ἡ πεντηκόνταυ ρον αὶ στρ λόγῃ,ουχ ἕνα τίνα πεντηκόντοιρ γᾷ 

φησιν, δλλα; τῶδἱ ονὸ ὁνοματί τότῳ ὥν αὐῤχονζᾳς πόβζας αἰνίηεπτι. Φυϊεὰν δ ρ,σϑοδν ὁμ-- 

αρχίας χαλεπώτερον, φασερ συ ὲ πλοία τι σφαλερώτερον μοὴ δ ἀσθερνητέων βῦν 

43 ξγνντος. ϑ στὴ οὐ ζῳσλοΐ ἰᾶται, λα ὡς ἐτέραν μεγαλέω ἀσφάλειλν αὐαιρήαενν 4- 

πειλῴ, τῶι ὧν τὰ αὐρῖκα βολδυεν Εἰδύζᾳ, οἱ δι" σπλωγ οἕκ ἐλοήῆονα Ε. ἰσφέορυσιν (ν 

ὀριπαίαν τοῖς πύλέσιν. Αφελώ γ, φησι, ἡ ϑιιυ μαφὸν συμιθουλῳ, κα Χ σοφὸν 

᾿ποχετεκίονα " Οὐλι ὦ οἰκοδὺμον λέγων, δυλὰ ἿΜ πραγμάτων ἐμιπειρον, ἢ 

«ολλᾳ ὕπχιςα δυον, καὶ Ὁ μα; ((μυέσεως ὦπϑυτα (ᾳ τῦς πύλεως οἱ οτιλώαι ράγμα.- 
49 ὦ Εἰδότα κα ὃ μα τϑτων, Κας( (μετὸν αἰχροατέωυ. Αἷὐ γὸ τῆτο απῇ, 

καν τζλα ὡπϑντῷῳ ΑΝ, “πλέον Οὐεϊὲν ὅς: ταῖς: πολέσι. καὶ ερφητὰη ὠσι, κἀν σύμ- 

ὄυλοι, καὶ διωάςαι, ὁ οἢ ) ἀἰκουσόμϑμος μηδεὶς ἡ, πόρτα Εἰκῇ Ὁ μιοτέωυ. ἐμοὶ δὰ- 

χει ὠζυῦϑα ὧ ἀφελώ λέγῳν, ὦ ἐάσω ᾿ ἀφήσω, ὥαυερ ὁ ἀΠὐλὸς φησι". 
ππρέδωχεν 



ὧν Ὑ. το.» ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΈΙΑ 
ἰρέδωχεν αὐςᾶν Εἰς αἰϑύκι μον νοιοῦ,υ τῷ» δεικρυῤ,στι ὡνέδαλεν Εἰς ὀβοιαν, δδλ ἵ.. 
Ἢ ἀφῆκε ἡ Εἴασιν αὐούτυς ὀγζᾳς. ᾿ 

4. Καὶ ἔλιςῆσω νεανίσκοις ἀρχονζοις αὖ. Τούτο ὀῤωρχίας χεῖϑον ἡ πολ- 
λῷ χαλυπύτερον. ὁ Κ γ)Ὲ} Οὐκ ἔχων ἄρχοντα, ἰπτεφέρη:) τς χειρφυγωχϑεώτος ᾿ ὁ 
Ἃ, πονηρϑν ἔχων, ἐμξαίλλοντα Εἰς κρημνοις ἔχει. νεανίσκοις ὃ ὐρζμυϑα, ἐχί ἁπλαΐς 4 
τί ἡλικίαν Δ] φαίδλων ἔφησεν, αλλ᾿ στὸ τ πλεονώζοντος τίω ὀῤοιὸν αὐν}ὼἜ ἔχι- 

διύωυδ. ἐς! γὸ ὦ νέοις “ὴ (μεκἄν, ἡ γεγηοοοώζος αἀγοίᾳ, συζῆν. ἀλλ᾽ Τὴ) αἷ- 

τὸ “ ασωνιάχις συμθανεν Εἴωϑθε, ὦ ἢ πλεονάζον τομυλωτίον ᾿δοὴγ, δξ ἐκείνου ἀἰγοή.. 
τος ὠνόμασεν. ἐπεὶ ἡ Τιμόϑοος νέος ζῶ, ὁ μένθλων τεγηρφικότων σοφώτερος ζοὶς ἐκ- 

κλησίας διώρϑωσε᾽ καὶ Σολομδμωΐχᾳ Κἄ' δωδεκαότης ἰώ, τῳ Θεῷ διελέτετο, ἡ πολ- γ9 
λὴς ἀπήλαυνε παῤῥησίας, καὶ αὐεκηρύῆοτο αὶ ἐξεφανούτο, καὶ ϑεαΐζον πὸ ΝΜ βαρίαρων 
τῆς αὐτυσοφίας ὠκαθιζε. χαὶ υκ ἄνδρες μένον, αἰλλαὶ ἤδη καὶ. γωσαϊκες, πόρρωθεν ἐ- 
πιοίσαι, ζωὐτίωυ μόγνέωυ τὰς ἀἰποδημίας τίωὐ οὐ ασύθεσιν Εἶχον Ὁ μιαϑεῖν ι αὶ αἰκού.. 
σαι “δαὶ τὴς ὀκείου φωνῆς. ἐγ κα Εἰς γῆροις ἥλϑε, πολλῷ τὴς Φιρετῆς χαϑυφῆκε. 
ὶὶ ὁ τότε ὃ πατήρ ὁ μακαόλος Διαᾷίδι, τίρυ χαλεττζω αἰ μδοτίαν ὠκείνω, τχ ἡνία τς 
παῖς καὶ μειρφίκιον ἦν, αἰλλ᾽ ἡνίκα, τίω ἡλικίαν αἰ πῤέζη ζιύτίω,, τότε ἡυδδτεν. ὅτε 5 
“παιδίον μικρὸν ἐτύγχϑμεν δὴ, κ) (ζπαιον αγέξησε θαυ μαςον, ὼ ᾧ βωρθώρον κατή.-- 

γέγκε, ἢ πᾶσαν ἐπεδείξατο φιλοσοφίαν, κὶ συ εἰδν καὶ νεύτης αὐτῳ τοῦς (αὶ κατορθώματα 
ζώτω κώλυμα γέχϑνο. ἡ Ὁ Ιερεμέδυ ἢ τίω ὐπὸ τῆς ἡλικίας πυφϑθαλλόμϑμον πα- 
δαίτησιν Οὐκ ἀπεδόξατο ο Θεὸς, αλλ ὀξήγα δ Ἐλὶ τὸν “)ὦΨ Ἰσδαίων δῆμον, Θυοδν εἰν-- το 
τόῦνιν αὑτὸν κωλυρο λέγων, Εἰ (οὶ τς δζρινοίας ἐῤῥωμδῥα Εἴη. ζω τίω ἀΐων τίω 
ἡλικίθμ, μᾶλλον ἢ χαὶ ζύτης ἐλοίῆονα “πολλῷ, τοις ὠρεσζυτέρες ἐχρινὲν ὁΔόυνάλ᾽ ᾧ 
Ἰωσίας ἢ συ σὴ δέκα. ὅτη γεσρνως ὅλα, Ἐχὶ “ πὴς βασιλείας αὐέξη «θρόνον "χφὶ τε μϑἕ 

θυδυχίμει, μ᾽ ὃ ζῦτα κατολιγωρήσας μικρὸν, ἐλυμζωϑατο Ὁ πῆς ψυχῆς Φρετήν. δ 

3 ὁ Ἰωσήφ εἰχί νέος ὠν,ὼ σφόδρα, νέος τὸν χαλέπον ὠκἄνον ἀνείλετο πόλεμον, ὐχὶ Ὡρὸς 24 

αἰν,ϑοϑέποις, ἀλλαὶ τσϑ)ς αὐτὴν τὴς φύσεως 1 τυραννίδων μαηῆιϑμος, ἡ ὧκ μέσυ κα-- 

μου ἡ φλϑοὸς “πολὺ τῆς Περσικῆς χαλοπωτέρφις ἐϊξεπήδυσιν ἀσινὴς, ῇὝὋἢ τοκών παί- 

δὼν Οὐκ ἔλαῆον αὐλαθης διαμείνας, ὥασερ γὰ} ὀκῷοι ζὰ σώματα μετ᾽ αὐνὴώ 
τοιχῶν ἀκέραια ὅτε ϑξαγαγόντες ἔδειξαν, ὡς Στὸ στηγὴς μᾶλλον ἢ καιμένου δξιόγτες᾽ ὅΐ- 
τῷ δε ὶ ὗν: δΨ οὖν ἀγῶνι τὴς Αἰγυ τας χεραὶν ἀπαλλαγεὶς, ὄξει, μήτε οἰπὸ Ὁ αἰ- 29 
φῆς, μήτε οἰπο Μ ῥημᾶν, μῦτο οἱπὸ τῆς κως, μήτε πὸ ἱματίων, μήτε ὐπὸ τ 
μύρων, ᾧ κλημιατίδο: καὶ πίοσης χαλεπωτέραν αὔνώε τὴς ἐηαθυμίας τω φλόγα, μ΄. 
τι ἀπ᾿ αὐτὸς τῆς ἡλικίας παθὼν τι ζοιούτον͵ οἷον Εἰκὸς ὀῤ,ϑοϑπον ὄντα παϑεν. ᾧ ἀδοὶ 

καὶ (Ὁ παῖδες (ὦ τεῴς ὅτοι οὖν αὐτῷ τὴς ἡλικίας ἔγτες τῳ δ ,}4,  γαςρὸς ὠκοϑίτησαν, ὃ 
θανάτυ Φόζον ἐπάτησαν, καὶ ςρατοπέδου ζσώτυ, ἡ βασιλέως αὖτὴς τῆς καμίνου σφο- 5 

δρότερον αἰφιέντος θυμὸν αὐϑεεμοντο, ἡ συν αὐςδσ' κωτέσληξεν, δι᾿ ἐμενὸν διίωωε-: 
κῶς αἰδούλωτον Ὁ φρϑνημαι ἔχοντες, υὶ τοίνεωυ τίωυ ἡλικίδν αἰ αθαλλων " ζὠτίω φη- 
σίν᾽ ἐπεὶ ἢ ὁ Παιῦλος, στὸν λέγῃ, Μὴ νεόφυτον, ἦα μι) τυφωϑεὶς Εἰςκρίμα ἐμιπέσῃ 
τ αἰ αθόλου, 8 ᾧ νέον τίω ἡλικίαν φησίν, δλλαὶ τὸν νεωςὶ φυτϑυϑέντα, τυ τές! χατη- 

ϑώτα. φυτόῦσοι )ὰ ὃ κατηχῆσοι! φησι ὁ διδωξαι, ὧασερ στὸμ λέγη Ἐγὼ ἐφύ- 4 
τίυστε, Απολλώς ἐπότισε. ὼ Χραςῦς φυτείαν Τὸ χοιούτο καλέ λέγων “Πάσα φυτεία, 

ζὼ Οὐκ ἐφύτθυσιν ὁ πατήρ μὰ ὁ ϑροίνιος, ὀκεαζω,ϑήσε.). ἐπεὶ Εἰ γεόφυρν (δ νέον -, 

Λελν, οὐκ δ Τιμόθεον σφόδρα νέον ὄγτα, ἡ ὅτω νέον, ὡς λέτειν, μηδείς σῳ Τῆς γεότη- 

τὸ 

ἐιδη 



διὸ 

Εἰς ᾧ Ἡταΐω. Ι το43 

'σος κοιτευ φρρνείτω, (636 τοσῦτον δΎΧΘν Ὡρχις ὀμηγαὴν γιὰ Ὡσαύζω φέρουν ὀπύτρε- 

ὧν ὠχκχλυσίας. Καὶ ἐμιπαίκ)αι κυφαθύσωσιῃ αὐτὴ. Ὁρᾷς ὡς ἡτίω ἡλι- 
χίων Αἰ αλλο «πλώς, ὡυλαὶ τίω διεφϑαρμϑυζω γνωμέων. πῇ, μοδρέ ἐπαγωγῇ τῶν 

σαφέφερον ἐποίησεν. ἐμπειύκζῷς ὃ ̓ ζωῦλε φυσι (ὥν ἀπατεώδας, τοῖς ἐ Εἰρωναρ, τες 

χῤλοιχας, τοῖς ΨΥ τὴς 4) ῥιμάτων χάξατος αποπινονζως ἀΐεις τῶ: “ΔΙ αθόλφ. 

4 Καὶ συμπεσεῖται ὁ λαός, θύίϑεσπος κϑϑς ὀν!ϑροπον, ᾧ δ ϑοονπος πολ 

πλησίον ἀντι. Ὡασερ γ᾿ Μῴς οἰκοδομιοὶς (ὠμωρχόντων ξύλων ὀγφϑειρέντων, 

ἔ "ᾧ αϑαιρεϑεντων, τὰς τοΐχοις ὀμα ἴκη συῤῥνγνυοϑα, σρήθενὸς ὃ ὁγγ0ς τῷ χατέχονηος" ὅἕἴτω ᾧ 

«τύτων ὅμε ἐμασεϑοδει Εἰρηοδύων αγαιρεώτων, Ἔργντω ησωμῥούλων, δικοιςῶν, ασο9-- 

10 ΦηΜ), συ σὲν ὦ κωλύον ζω Τ' δῆμον ἑαυτῶ συῤῥαιγάσαι, Ἢ πολλίω δνώβαι τίω σύγ-: 
χύσῃ. Προσχϑᾳ ὃ παιϑοίειοι «εὺς Τ ὡρεσξζυτίω,ὺ ὁ ἄτιμος τὸς Ἔ ὑτιμον. 

Ἑνλυτιώσεταί, Φησιν, ὁγέος τῷ γεγηξϑικτη, αὐρόψεται, χατα φρονήσει. τα ᾧ 

παθϑ τὴς ἿΨ πολ ἐμίων ἐφόδου,πολέμν πόμτος ζώ χαλεπώτερα. ὁτὸρ "Ὰ» ἀτιμαί- 

ζη) ὦ γὴ γῆρας πρὶ . γεύτητος, (Ὁ 8 θτελᾷς αὐμμμώοι γνοὺς πσούτιρον αἰδεσίμας 
ἐξ; χκταπατώσν, Οὐ ἶἶνος ἐλϑῆον κληδονιζομϑῥης ἡ ἡ τοιαύτη ἀζακείσες) πόλις. 

4 Οτι Ὡπληοται ἀνιϑερ πος τ. ψαδελφοῦ ἀυτύ, ἡ τῇ οἰκείου υ ὅπαζος αὐτὶ λέ- 

γων᾽ ἱμάτιον ἔχεις, κεν ἡμδβ “δρού αὶ ὃ βρῶμα ὦ ἐμὸν ὑοῦ σὲ ἔξω. 

ό Καὶ "Ἀποκριθεὶς ὦ ῳ τῇ ἡμεέραι ὀκείνι ἐρᾷ, Ούνι ἔσομαι Ῥϑρλρηϑ9. υ ̓ ) ὄξην ὦ ῷ 

οἰχών ΠῚ] ἀρῃς, 6 σχουὶὶ ἱμάτιον. Οὔκ ἔσομαι δρχηλϑο τὸ ᾧ λᾳοῦ τῦτα. 

22 Εγζωῦλ μοι δοκεῖ, ἢ πολιορκίὰν φμγὰ ; χαλεπωτάτέιυ αγίπειϑαι Εἰς τίω ἐαάτέιν 

σνο χρεῖὸμ ἀύζις κατργενίσαι, ἢ ἢ χρεὶς πολιορκίας λιμὸν γα ἀφόρητν, ) πολλίω Ὦ 

“ὐαγχαίων, ααὸῶν. 48 ἢ χϑνῇ (ἰμυνλκίᾳ. ὼ ὧαστρ πολλοί φασιν, Εἰ (μωέζη 

πίω πόλιν ὥπασαν κον ̓πωλῴεϑαι, Γὔκ ἀν οοίϊων αὐτίω φρίαο τίω " ἐλαϊτίου πε- 

νίδν φαδεικρυμᾶμος" ὅτω ἡ ὁ πᾳ ἥτης φησίν, οτι Εἰ ἱματίου ὁδεᾷ ὦ ἀρτῦ μόνου γέ- 

ἃ 5 γον ἀν αἱ χα ὠνηταὶ, σ᾽ δὲὶς ἐςαι ὁ ὠγούνϑμος. ὯὭσαιτη ασϑβις σαι ΣΉ} αγαίκαίων. 

γ οἷ αὐήται ἱερασαλήμ᾽ Ὑυτέοιν ἐγκαωτωλέλειτῆαι, ἠρήμωται, τῆς "οὗ 

Θεού χσοϑνοίας γεγομνωῖ.. Καὶ ἡ Ιουδαία, συμπέαήωχε, 
Ταραχρέ, Φησιν, ἐμπέπληςαι αὶ ϑυρύζυ, συγ συγχύσεως ἀταξίας. 
Καὶ αἱ γλαδοσαι αὐἷὦἋ ΓᾺ Δἀὐομίας, ζα, πστός ῷῶ Κύειον αἰπειϑούσιν. 

890 Εἴποι ἡ ' αἰτία “ἦν τοδί, τῆς γλωβερὴ ἢ ἀκρασία, ὃ ἡ Ωσυὲ ἐγκαλᾷ λέγων, Ε- 

φραεὶμ οἷ ἀφϑυισμὼ ἐλώότοο ο ἡμέραις ἐλέγχου, οὖν ταῖς ̓Φύλαις τὰ ψ Ἰσροιὴλ ἐ- 

δειζα πιςαὶ. ὸ ο ᾿ Μαλαχίας ταὶ αὑτὰ παλιν λέγων ὡ συθϑϑφῦται ὀειάΐξοντερ ἥν πα- 

οξϑνανζς (Ο Θεὼ ὦ λόγϑις᾽ Χι ̓Εἴπατι, ὁ οὖ ὦνι αϑρωξωυαμὸν αὑτὸν: : ἡ τῶ], λέγεν 

Ν 

ἀν 

ὑμάς, σᾶς ποιῶν πονήρϑν, ̓ καλϑὶ ογώπιον Κυείων, καὶ 99 οὖν ἀΐφις αὑτὸς θὐδύκησε. "σ᾽ Μαλια, ξι; 

35 ποῦ ὅθ1ν ὁ ο Θεὸς τὴς δεχφιοσιοης , τῶ» δ ̓ᾧ αὐτὸς αἰτιώται, δισλοιώ «πρυφέρων: ἔγ- 

χλημα, ὅ7| δὶ μόνον αἰπειλούσιν, ΟΥ̓ εὲ τὶ μόνον τ θαθαβοισι ἢ ενόμον, ὀφείλοντες γϑιὦ α1-- 
δἰύεοϑω Ὁ Ἰχὶ τότῳ Ἢ ὁ ἐρυθριᾷ, γκαιλυῆεοϑαι καὶ κοίτω κύειν, ῷ: ἢ χαὶ ἐπαγω- 

ἡἴζοται τὸς «οστίξρις κ(ᾧ τῷ μὴ ποιφν τὰ ὶ ἐθαιτεταγμμένα ἡ Φορτίχᾳ,  φλεγξό μϑιοι ῥη βῆ 

ματα" ὡσανεὶ οἰκέτης τς ἀγνωμον ἐγκατωλιμπόμων πὶ ἔχιτίγμωατοω τῷ δεασότα, 

49 ἔτι ταὶ ϑρασεωώοιτο, 

Διόνιώ ὁ ἐταπεινώϑη ἢ ἰδύξα αὐτί, 8 Καὶ ἡ αἰχεωύη Φ' χυρϑσώπου ἀυτῦ αὐ τέξῃ αὖ.- 

τοῖς. Πάλι τὰ μέλλοντει ὡς πϑεληλυλύτα λώ,. ῷ (μήν χεχεηρϑίος γύμω 

τὰς πσοφητείας. ζαπείνωσὴ ὃ δόξης, τίυυ αὐχμαιλωσίαν χαλὰ, ν᾽ ἰγὰ τὴς τνρρύ- 
ση 
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ΡΟ ΧῚ 

σης αἰαουύης ἣν, (ἄν ἐν τάξω δ)Ψῥ"Ὃβασιλδυύντων τῆς οἰκουμϑῥης ογζζμκ,τύτυς ἐμ, ϑοοίποις 
βεζηλοις ᾧ βωρξαίρις αἰσπυντετάσθαι. αἰδουύζιυ 5 πσοοσώπου ἐγζεῦϑα, ηἰω ἀπὸ ὃ 

αἱ δι τίας ἐγίνονθμίω φησί. ζοιούτος γῆν «ΟΥ̓ ὁ βίος. ἐπεὶ δξζω ποοολαθόντες ἑαυ.. 
ἕν χατήοχοιυαν δὲ ὧν ἔπορατἥον, δ δὴ Ἔτο ὁ Θεὸς τῆς δύξης ἀΐθις ὀξέξαλεν,ἐλοίῆο- 

γι τυ αδιδοις μωρία τῆς ὐασ᾽ αὐ ’ῃἣ“᾽ ἐπενερθείσης αὐζοῖς, καὶ γὸ ὕτως ἤσοιν ἐπονεί-. 5 
διφοι τέωυ δλλοτοίλῳ οἰκοιώτες, - ὡς τίω μηΐδόπολιν ἔχοντες “πϑρονόμοιον. τότὰ (ζ γὰ 

ἃ οἰνεκόγηετο αὐξῖς τὰ τῆς κακίας᾽ ἘΧ15) τῆς πατοίδος αὶ πποϑς Ὁ μεῖδογ ἤρετο. μέ. 
γα τοίνιωυ αὐςᾶν ὁ προφήτης ἐπαίδευσε δόγμα, πόωταχοῦ πείθων κδ9 τῆς κολάσιως 

τίω πονηρίαν φθύγει, χαὶ ἐγχαλύτηεοῦ ᾧ αἰδ,ἐυύξεϑιαι, ἐχ ὁτὸν βωρξαρϑι λᾳζόντες 

δούλοις απαάγωσιν, δλ ὁτὸμ ἡ τῆς αἰ εὗιοτίας τυροινὶς αἰχμαᾳλωώτες ἔχη. 10 

ταωΤῦὸ αἰμὗοτίαν ἀυτών, ὡς Σοδόμων, λύε λον χαὶ εγεφόύισαν. 

Ο πολλάκις Εἶπον, λέγω ὦ γωῦ "ὅτι δεικγις τῇ Θεοῦ τίω φιλάν,ϑοφπίὸδμ ὁ ,γ29- 

φήτης, ἐχ ὦ μάλλουτι παίδχαιν “«σοολέγή, ἀλλα ᾧ ἃ παϑεῖν ἧσοιν ἀξιοι. τὰ ὥορώ. 

αἷδοτηνϑμα ἀὐθῖς, ἴσοι Σοδὸμοις ζῶ, τὰ ὃ τῆς Φιμωρίας χαταδεέςεροι. νὶ γὰ} ἀσϑ9β- 
βίξοις ὠδξες αὐήρπασεν, ουδὲ λείψανα τῷ ἥμους ἠφάνισε. Ὁ ὃ αγήγίξλαν καὶ ἐγεφανι- τς 
στιν αἰν,ϑο“»-πινώτερον ΕἾρη.). αὶ γὸ Ὅτε μιανϑανᾷ ὁ Θεὸς τοὶ γολνηνϑμα, τόμ μη). 
πῶς γδ , ὁ πόρτα Εἰδὼς ὡρὶν ϑμέστως αὐὖἔ᾽, αλλ δα δείξῃ ὃ μέγεϑος τῆς συμφο-- 
δοις, ὅτως Εἶπεν. ὥασερ "ὃ ὠλλαχοῦ φησιν, ἀγέξη ἡ κραυγὴ τῆς καικίας αὐ» πυθὸς 

μέ, ἐχὶ ᾧ Θεὸν ᾿ιποικίζων στα πόῤῥω, ἡ Εἰς τ ϑραγὸν αὐθακλείων, ζωῦτά φυσιν, ἀλλὰ 

Ὁ μέγεϑος τὴς αἰτίας δυλών᾽ ὅτω δὴ χαὶ ὧν ζωϑα, αἰνήγίξλαν,τίω αἰ χυροολζὼ δὲς 

πογηδίας δεικψύ νϑμος λέγη . τὰ ἃ ,ὸ κατωδεέζεροι ΚΙ εἰὐδοτημιάτων ἡ λαθᾷι δγωαῇ᾽ 

ἀν᾽ τὰ ὃ αἰ χυβοαλλοζᾳ χαὶ μαγάλφ πᾶσίν ὅ51 γνγωραμαι καὶ χαζῳφϑρμῆ, καὺ μηδεὶς ὁ 

κατηγϑρον ἡ, μηδὲ ἐλέγχων. αὐτὸ 75 ἑαυτὰ καζᾳ γίέλλ χαὶ δῆλα ποιᾷ, βελθμε- 
γος ὁ πσοφήτης ον ῶϑα, δείξαοϑιι Ὁ μέγεθος τῶν κα κϑῦυ, Φησιν,αγήήλαν ᾧ ἐγεφανγ"» 

σαν; τύτές! μ᾽ πολλῆς τῆς αὑτροολῆς, μ᾽ πολλῆς τῆς ἰχυρηφανίας τοὶ καχαὶ 23 
ὑωαῆον, σοὶ αἰογουόμϑνοι, σὲ ἐγκαλυτηῤνϑμοι, αἰλλαὶ μελέτίου «ἰοὺ πονηρίδμ 
ποιούμϑροι. 

Ουαὶ τῇ ψυχὴ αὐνἕν;, 5,90. βεξουύλδυνται βαλίω πονηροῖν χαθ᾽ ἑαυ, 
9 Εἰπόντες᾽ δέσωμϑμ (() δίκαιον,στι δύοφηφος ἡμῖν ὅν. Ἐπίπεσις πο- 

γηδίαν, ὁτὸν μὴ μόνον αἰ μϑδοτόμωσι, μι δὲ μὴ μόνον μ(' ΓΝ σίας αἰ δοτλμωσιν, ἀλλ᾽ 30 

ὅτὸμ ᾧ «ὖν. δευναμϑμοις ζῷ τοιαῦτα δ ρθοιῶ αἰπελφιωώσιν. ὥασερ γὸ (ὦ φρενίτιδι 
κατεχοόλθνοι (2) ἰαϊξϑν πολλιίχις ((ιωυέκον αν, δυτῶ δὲ αὶ ἔτοι ἄνοσενν ὀμίωτα μέγιφον 
δύγμμα τ ἐξέφερϑι ὃ τοις διχαίους ὠκίίαλλενν. τοιούτον ΝΣ ἡ Θροτή᾽ ὁ φαμονϑῥη 
μένον Ὄρκεῖ λυπῆσαι (ὃ ἐν κακία ζώντα. ζοιοῦτον ἡ καχία, οὶ ἐλεγχομϑμη πολλά. 
κις καὶ τίιυ χϑρουσίαν αὐτέωὐ βαυριώετα ΤὟΜ' ον χιεικεία, ποϑαιοϑυμδρη. διπλη ὃ οὐ-- 35 
ζῦλᾳ ἡχατηγϑεία, αὶ ὃ δεσμῴν ((ὺ ϑίχσιον, ἢ δ ὡς ἀΐγρηφον δεσμᾷν. στὸν δὼ Ἧς τὰ 
ὠφελοιῶτα μοὶ μόνον ἐν πσϑοσίεῖ), ἀλλὰ ᾧ βλαξεροὶ αὑτὰ νομίζῃ 4), ποία λείγτεται 
λοιπὸν δϑρθωσιως πατοόφασις ; διὸ χαὶ ὁ ἀσοοφήτης ἰδὼν Εἰς ἔσχατον ὀξοκείλανᾷς, πὸ 

ρέων αῤχεται πάλιν, σέ Ὄἰτὸ κουτηγϑοίας ἢ ἐγκλημάτων, λέγων, ναὶ τῇ ψυχῇ 
αὐ. ᾧ τὸ ἐξῆς μ᾽ πολλῆς ( μωέσεως͵, ὅτι βεζούλθυνἷ) βελίω πονηροὶν καθ᾽ ἑαυ, 46 
χατοι τὸ ψιμόνϑμα δυκᾷ κτ' τοῦ δικαίου Ολμάοϑαι,αὐλλ᾽ Εἴ τις αἰκριξεῖς ὀϊξετώσειεν, υ 

πὶ τῷ παίορντος, ἀλλα ΟΜ ποιοιώτων ἡ βεληπρέπεται. ον ζουύϑου μανθανονδρ, ΤΙ ὃ 
ΚΑ καλὸς, καν μυρία πάσχῃ δεινά οὐ ον βεζλῴψι:) «οὐρὰ Μ ποιοιώτων (ὦ ὃ Ἐχι- 

Οσλδύοντες, 

" 



Εἰς ᾧῷ Ησαΐυ. Ἰοάς. 

Ομλῥύοντες, ὅτοι μᾶλλὦν Εἰσιν (Ὁ καθ᾿ ἑαυὴμ᾽ τὸ ξίφος ὠθούντες, καιϑούπερ χαὶ ὅτοι.ἐ: 

ΚΣ γᾺ δίχαμοεν σὴν ἔξλατῆον δισμῶντες, ἑαυζᾷν" 5 ἐν πλείονι ζόφῳ καὶ ἐρημίᾳ καιϑί.- 
φῶν, (ὃ) λύχνον ὠκποδὼν ἀρπαζοντες. ΤἸοίνιιυ τοὶ γμνήματοω ὦ ἔργων αὐ 

Φαΐγϑνται. Τοιούτον δ) ἡ καχία, αὖ τὴ εἰν ἑαυτῇ τίω “ιμωοίδν ἔχει, δ ὑν-: 
ς ζιῦϑθα φυσι, τοῖ ἔςιν, Σπολαύσον") τῶν καρπῶν αὐτῶν, ἐν πλείονι καϑιςώντες ἑαυζἄν: 

ἐρημίᾳ, ἡ πολλὲς χατασκθυάζοντες (ἦν, κρημνοιᾷ. 
19. Οναὶ τω λύόμῳ. πονηροὶ γὸ ((υμζήσεται αὐτῇ κῦ (α ἐργα χειρῶν τῷ, 
Ομρᾷς τ ἡμδμζ μέτρα τῆς ἀιμωφίας αἰεὶ χαὶ ζιὶ οἰοχαὶς γνομϑμας. δζρὶ δὲ τῦτο 

παλιν ὁ ἀσοφήτης «ϑρζωξ χαὶ ὀδύρεται ἐ αἰ οκότετα, ὅτι ἀὐῤῥὶ ἑαυἄν: ἐπεζουλϑυ- 

το ον (ὦ) ̓νδοηοι,ἡ πολεμίου πϑωτὸς χαλεπώτορον τίω ἑαυτῶν ἐλυμζυύδυτο σωτηριδν" 
ὃ τί μοί αὐ αἰϑλιωτερον ῥ 11 Λαὸς μι πορόκτορες ὑμδμ καλοί δῆυται 

ὑμᾶς. Τϑτ δρίφου διδωσκαί λου,ποικίλλειν τὸν Αὐλον, ὁ μωήτε τραχοίύειν μόνον, 
μεἥτε παροσίων ποιῴν, διλαὶ νι (ὦ τῷηρ, γωῦ ὃ ὠκᾷνο ματαχειοίζειν ὃ Εἶδος, ὧτε 

πολλίω ἐκ τὰς μίξεως “βμέαϑαι τίωὐ ὠφέλειαν. δζρ δὴ τούτο νὴ ὁ προφήτης σύκα ἐγ- 
ἐ5 χαλᾷ μόνον, δυλα' ἡὸ οϑρζωυή, ὁ βαρύτερον κϑϑ ὅδι τ ἐγκλουμάτων, ἐλοίηονὰ ὃ βρέχει 

τίω ὀδυωΐζων" κ᾽ Ὁ ϑριυ μα φὸν τῷτο, ὅτι εἰν βαϑυτέρα τῇ Ὅμῃ «ὐρϑσζυεςερα ἢ αἰλγη-- 

δὼν᾽ ὸ ὁυ ,ϑρίω μόνον, αἰλλά καὶ ϑερᾳι πτήσει, χρὶ ἕτερον παίλιν θαυ μιαιφον διδουσκαλίας 

αὐαχινᾳ ὅ πον ποῖον δὴ ττον ; Ὁ μη πᾶσιν ὑφ᾽ ὃν Ὀχετιμιάν,άλλα Φἰποδάσοι (() δόμον 
Μ᾽ ϑρχοιτωνρὸ Εἰς τίω ὀκείνων αἴδειφέψαι κεφαλίω ζᾳ ἐγκληματω. ζοσούτον γὸρ 

λο 91 τότε τού Ε ἴδοις τὸ κέρδος ὡς Τ᾿ Μωύσέα ,Ω “πλείονος αὐτὸ ’ποίζ σοι! “τὴς αἷφ- 

ζολῆς. ὅν ἃ γὸ,πϑύτων ὀγτῶν αἰ’ δυθιώων τοῖς ἐγκλήμασιν, ἐχὶ (ὦν' «ὐχονζᾷς τρύ- 
πει δ λόχϑν᾽ ὁ) Μωύσης ϑύρων 1" δᾶμον Ὅτε μώλιςα ὄντα δ Δ το) ανομίορ ἐργασαίμα-: 
γον ὐκείνζωυ," ἢ Ααρων ὦ τοστεώτης ὄντοι χατηγϑολας ἀξιον, ἀφεὶς τὸς ὑπευϑυγος, ἐχὶ “᾽ 
ὑχ ὅτως ὑπεύθιωυον τρέπει ̓  κατηηϑολθῳ , τοῖς ἐὙΧλή μκοισι τοῖς κατ᾽ κείνη διδοες ῷ 

25 (Ἰωνιδῦτι τύτων μείζονα ἑαυΐβ κατα ψηφίσα οἷ, διμωρίαν᾽ ὃ δὺ  ἐλλϑετο. δ γὺ ἐδεήϑη 
λοιπὸν λόγων τσϑϑς Τ' δῆμον ἑτέρων᾽ αἰλλ᾽ ἤρκεσε τοὶ ψιλα ὧκφνα ρήματα ταασθϑς 
Ααρων Εἰρηνῦμα χιλιαίδοις Τσοιύζῷε, ὡς ἕνα ἐν, ϑοσ πον, καιταφεῖλαι, ἡ Οὀἰπὸ τοσοῦ. 

πῆς ϑρασύτητος Εἰς δειλίαν ἢ αἰ γωνίλω χατενείκεῖν Υ̓ ἐσαύτην. ὦ δὲ κδϑορον ὁ Μωῦ, 

σὴς, καταῦαςς θύϑέως, ζᾳἐτε πλάκας ἔῤῥιψε, πσοὶς τὸν Ααρων ἔλεγε Μἰ ἐποίησέ σοι ὁ 
30 λαὸς ζὔυΣ οτι ἐποίησας αὑτὸν ᾿πίχαρ μα ζοϊς ἐγϑροῖς » τϑϑην κὶ ὁ ασρλφήτης τη ποιᾷ, τὸν 

ὧγιον ἐκᾷνον μεμύμϑμος διπλῷ ᾧ ὥπῳ.ϑ "ὃ δὴ μόνον ἐνεκοίλεσε ὅτε ὁ Μωύσης,αἰλλαὶ 

υ (μὠυαληϑιῶτος πτϑόσωπεῖον λαίδων,ουτῶς ἐποιᾷτο τίου κουτηλϑοὰν ὠκείνζω. ὅυτω ὸ 

ὧδ ἀἰμιφότερᾳ ἐμιμήσον» λέγων, λοιὸς μῦ, οἱ ποροίκΊορες ὑμδμ'κοιλαρδίσται ὑμας. 
ἢ γὸ χατηλόρησεν ὠκείνων, κὶ ὡς (ωαλ γῶν τῳ δήμῳ ζαύτα ἔλεγε. προ κζορας ἢ ν- 

“.«λ 1» “ ).νλ.}} ν, “Ἱ Ι! 
44 ταῦϑτυ δυχεῖ ( τοις α'παμτοωζᾳς λέγην᾽ ἐγὼ δὲ οἶμαι τὸς αὐπαγας, τιὺς πλεονεκ- 

ζμ αὐ»Ψῥ κὐνίηεοϑαν᾽ Εἰ δὲ μὴ τούτο, ἀλλὰ τὲς φορολοχϑευζαε. δοφι αἷντα κανταῦϑου 
τίω ((ὠεσιν. ἐυ γα τὸ πσράγμα ὀκξάλλει, δλα τί ἐμετοίδν. ἐυ γῈ Εἶπεν, 
ἀἰπαιτούσιν, αἰλλαὶ χαλαρμδωται, τυτές! γυμνούσι “δὴ ὄντων, “δὀἰποφερούσιν αἰπλβτων 

ποϑλοσίματι τὴς ἀἰπαρτήσεως. ζιὐτίων Ὁ Εἴρηκε τίω λέξιν δισὸ μετκφορᾷς Μκα- 
“0 λαῤϑιτων. καλάμάοϑαι γδ λέγε) Ω μτ' (δ ἀμητὸν ὥδν' ὠκπεσοιωζῳς ἐκ ΓΙ 

ϑεραζόντων αἰςξαίχυας ὀμαλέγεοϑα" ἢ μηδὲν ὄντως δχὶ αἰρούσᾳς ἀἰφίοται. ὃ δὲ καὶ 

στε ὄντοι ἐποίοιευ, ὁλόκληροι (οὶ ὅγτω αἱρπαίζοντες, ᾧ γνμνους αἰφιέγτες αὐὑτοις. 
Καὶ ᾧ αἰπαρτοιῶτες κυρλθϑδουσιν ὑμδ! Καὶ ὃ δὲ χαλεπώτερϑν, ὅτι ον, 

Ομεγίοι, οπι, ̓. Τιτῖῖ ὠγζφυλε 

« ς; 



το ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΈΕΙΑ 

ογζωϑα τῆς πλεονεξίας ἵξαντο, δλλ αὶ περαιτέρω αρολῆννν τίωυ τυρμνίϑω, δυύλνς 
ὥἄν ἐλάυϑέρϑυς ποιοιωτις, Λαός αν (ὦ μακαείζοντο; ὑμᾶς σλλιαναῦσιν ὑμά. φ. 

Ἑνζωῦϑα μοι τους ψευδοσοηφήτας αἰνίἤεοαϑαι δοκεῖ, ἡ τους παχὺς χηγδιν αὐδοῖς ὄζρ-. 
λεγϑρϑμοις, ὃ Τὴς ὀοατης αἰ αφθορᾷς ὠτίον γνν8.) πὸρμταχού. «ἰω ηϑιῶ ὁκτύτε 

βλοίξίω δολών ἐπήγαγε, Καὶ τίω τοίδον ὙΨ ποδὼν ὑμδμ ζα ορίοσουοι᾿ 4 
Ὑυτέςιν, οὐκ ἐωΐσιν ὁρϑα βαδίζων, αἰ αερέφοντες, ὠκλύοντες, ραϑυμιοτέρφυς ποι 

οευντες. ι:» Αλλαὶ νώ καταςήσεται Εἰς κρίσιν Κύριορ, ὶ φήσει ΘΟ ς κρίσιν (ὃ 
λφὸν ἀὐτν. 12. Αὐτὸς Κύρμος Εἰς κρίσιν ἥξει (Τ᾽ ἿΜ ωρεσξυτέρων αὖ λφοῦ,ὸ 
μα’ δ} τὐρχέντων αὐ, Ἐπὶ τῳ αὐτῷ) Εἶδε ἔχηνϑύει τῆς δορϑώσεως, 

πο τῷ δόμν πρὸς τουὶ γεγηρροωζως ἡ τὺς αὐῤχονζωι τύπων τίω Ἐχιτίμωσινρὸ φο-- το 
ξερώτερϑν μοταχειφίζων ( λόχον. αὐτὸν ἢ. Ε ἰσείτει () Θεὸν δικαζόνϑμον καὶ χατα.. 

δικαίζοντα, ὁ τ ΟΜ Εἰς τὸν δόμον αἱ μδίοτημαίτων ἐγχαιλοιῶτα τοῖς τὸν δῆ μον ἀλ- Ἰράγα; 
χϑύσι. δ|9  ἔλολν, αἰλλαὶ νιῶ καταςήσεται Εἰς κρίσιν Κύριος. ΩΝ δ) Εἰς ἐγκλή- 

μαΐϊα τὸν λθγϑν ἀϑήλωσα, τοῖς ὃ ὀμαμεϑήτως οὐ σιχεινϑμοις ὧ ἃ ἐγκκλῴέοϑαι ὦ σφὸ- 

δρα βαρυ,ὃ Ἀ κολαζεοϑαι! Φοξερόν, Φησιν, ὁ7| οὺ μέχϑὰ χατηγϑολας φ, πράγματα ι-ς 

φῆσε ), αἰλλαὶ ᾧ δίκη τοῖς αἰμδ τή μασιν ψ4), ἀντ τὸ μέλλοντος χαταδικαίζενν ϑύϑυνας 
λοιπὸν αἰπταιτοιώῦτος νὰ κρινομδμου πσϑὸς τοις περλημμεληκόζ ᾿ ὃ ᾧ τίω συγχᾳτά-. 
ὅασιν τῷ (Θεοῦ πολλέων δείκγυσιν, ἀνεχονϑῥου δικαίζεαϑαι μετ᾽ ὠκείων, ᾧὶ οντφέτῆιον 
ποιξ (ὃ λόγον, οᾧ τοὺς νοιῶ ἐχονζω Εἰς μιγάλέω ἀγωνίδω ἐμξαλῷν Εἴωθεν. οὐκ ἐ- 
χεΐνης Ὁ. μόνον ἕνεκεν τὴς αἰλίας, ἧς ἐμεισο9 ἐδεν Εἶπον, πσδϑς τὰς αβγνίζω ἡ τους γε- 19 
γηφφικόζῷς το ται τὸν λόχον, αἰλλω ἢ διϑώσκων ἀπόνῷα, ὅτι βαρυτέραι ϊ)ιἥ ρου μέ- 

γῶν Το ἡ οὐῤχουσιν αἱ θυϑιώω. ὁ μδυ Ν᾽ χα ἑαμή μόνον, ὁ ὃ ὑπ ἑαυ ᾧ τὸ δυμν, 

ὧυ τίωυ “δὴ γι ἐγκεχειρισμένο; τυγγόμει, χϑρέχαι Τ' λδλρν᾽ κα (ὦ αγεσζύτερι ἢ υέκ 
ἀἰσπτεικέτως τοστευτίωυ αἰπεωτοιοσται τίω αἰκρίξειαν. ὅπερ »ὺ ἐκείνοις ἡ Ὡγοχῆ, τοῦτο τ: 

τοιφὴ ἡλικία, ἀξιος ζ γὸ ὸ ὀνέος ̓ χιτιμοήσεως δεινὰ αἱ μδοτόμων " ὁ) τέων “οὐπὸ τῆς 15 
ἡλικίας ογτέλειόν ἔχων, χαὶ τοσϑτοις παϑαΐν ἐν πολιορκούμϑμος κύμασιν, δι αἱ χα σων- 
φοϑνᾷν ϑὐκολωώτερϑν,χαὶ “ΜὌ ἀἴλλὼν ανθλχεοϑα; ΝΜ βιωτικδ ῥάον διυνα μϑμος, ὶ πὰεί-- 
ογα, χεχζ]ημδύός ((μύεσιν ̓ δἰπο τῆς προ αγιλώτων ἐμιπειρίας, δικαίως δ μιῶλλον ἀ.- 
πύμτων κατοδικαίζοιτο, τὰ ΤῊ ἀκολοίςων νέων εἰν γήρα ἐχιδυκγύκϑμος. 

Ὑμεῖς ὃ τὶ ὠγεπυρίσωτο (δ αἰμπελώνα μιν, ὸ ἡ αῤπαγὴ τὸ πῆωχοῦ ὧν τοῖς οἷ-- 20 

Κις ὑμ) ; Πουτωχοῦ τω Θεὰ πολλὴ ἫἮΜΟ᾽ἀϑικουμδμων κὶ πσοϑιοια." ὃ Εἰς 

αὑτὸν αἱ ζἴντημαίτων οὐκ ἔλαῆον, δλλ᾽ ἐς!ν ὅπου ἡ πλέον χὐροξιωεῖ) ἐπα ΤῊ Εἰς 
(δὺ ὁμοϑούλους πλημμελημάτων. αὶ γδῦ (ὃ (ὦ πόρνίω ἔχοντα γωναϊκᾳ ὠκφαλλειν 
ἐπέτρεψα, ἢ δὲ ἑλλξωυίϑα οὐκέτι χαίτοι τὸ μϑρ Εἰς αὑτὸν, Ὁ ὃ εἰς ὁρ,3ϑ9 πον Ὁ ααδὸ-- 

τημα. κα τῆς θυσίας πσϑοκειμδῥης,χαταλιμίπόμειν τὸ δῶρον ἐκέλθυσε, ὁ μυὴ πρόότερν 15 
αὑτὸ πολ σαΐγειν, ἕως λα “οὶς ᾧ αἰδελφὸν 8 ὄρ. ϑηται ὁ τὸν στλιυσίον λελυπη. 

κώς. ᾧ ωὐύδχᾳ (ὁ ὰ μυοία ,λαντα χατιδηδυκότα ἔκρινεν, αὐ μϑὲὺ “Μ΄ Εἰς αὐντὸν ἐς. 

καλαΐν αἱ μδοτηματων, ὅτε πονηρῦν ὁκαίλεσε, δλλαὶ ᾧ κατηλλαΐγη ζαχίως, ὸ ὃ 
δώειον ἄπὸῳ αἰφῆκεν" (8 5 Μέχατον δώνωρίων ἢ πονηϑ9ὺ δυύλον καλή, καὶ τοῖς 

βασανιςαῖς πρθα δίδωσι, ἡ ἐυ τοόϑτερον ἔφησεν ὀνήσειγ, ἕως πω ᾿Σιστοδιῷ ζω γείος. 40 
Ἢ δὐΐχᾳ »ϑὺ αὐτὸς ἐρββαπίζεν ὀγχραφῦς, συνὴν τὸν δοῦλον Εἰργαίσωτο δ τίω πληγάν 

ἐπαγασόντα, ὄλλαὶ ᾧ Ὡραΐως ἀπεκρίνα"ο λέγων᾽ Εἰ ὥ' κακῶς ἐλοίλησα, δὴ τύρησον 
αὖδὸ Ἔ χακοῦ" Εἰ καλούς δ μα δέρειρ; στε 3 ὁ ̓ φρϑθωα κε τίου “ίρρι ὀνπικα τας 

λαῦε 



ΖὉι Ὲ}ς (Ὁ Ἡσκίδν ὦ, 1ο47 

ρδῥωϊ τὸ προοφήτυ τῇ ὅτε ἐλέγξαντος αὐντὸν ἐπεχείρησε, ζηροὶν πίω ἡίρρ εἰρ. 
γάσανο) πραδαύων ᾧ σὲ σὰ ᾽ ἑαυ Ὡράως φέρειν, τὰ αὶ ΕἾς4' δεασέτίω μ(' πολι. 
λῆφ" ὀκβιν τῆς στροδρότητος. δχρὲ ηο ἡ νομοϑεμ, Εἰ ἃ δυυτέραν ἔφησε Ἐ εἰς Ὧν 

πλησίον ἀγάστίευ ἐξ ἀλλ ὁμοίαν τῇ προτέρᾳ" καὶ ὕασερ ὠκείνιυ μ(τ' πάσης ἀπαιτεῖ 
σ΄ πὴς  χβθολῆς, υτω ᾧ αὐτί. ἐπ᾽ ὠκείγα (ζ » φησιν, δῇ ὅλης τῆρ καρδίας συ, 
Ὁ ὅξολης τῆς “ψυχῆς συ ἔχὶ 3 ζώτης, ὡς ἑαυτὸν. ὰ ἑτέρωθεν δὴ πολλαηϑ)ον ἴδοι ὧς 

δὼ, ὁσίωω αἰκρίξειλν ῶῷ ΟὟ ασδϑς αἰλλήλοις ἡμᾶς αὐτο τεῖ 'δικαίων ̓  Θεός. ὅίρᾳ, 

γϑε αν οὶ νζυῦθο, σφοοϑρώς ζησικείωϑμον ὶ αὔξονται τίω χατηλροίαν βωρυτάώπις 
 ῥμιασιν. ὑμεῖς δέ, φησι, ἰ ἐγεπυρλαΐφουτε Τ' αἰμιπελοδνα μεὲ: ὅπτεραν Ε ἰργαίσεωτο πο-- 

59 λέμιοι ἡ βιωρθαροί ἔνες ἀγτίωυξς, ζωῶτα ὑμεῖς πος οἰκοίως. διάϑήκατε, ἀμπελώνα 
ἱ αὐτὸν Κ᾿ κα φ Ὁ λαὸν Δ] τ τίω! πολλίω αὐθὲ" αὐτῶν απουδϑοῦ ᾧ τίω ὀβωϑεν ζχιμόλειων. 

αὐξων ὃ ἔγχλυμα, οὐκ Εἶπε, τί τις ὁμοδούλοις, τις πλλησίον, του ἀδελφοῖς, ἀλλὰ 

πὸ ἐμαί; φησιν, ἀ'πωλέσοτε, ζῳ ἐμιαὶ διεφϑείρατε. Θἶτα δηλοΐν τῷ ἐμυωρησμοῦ ὃ Εὖ. 
δός, φησιν, αὐῤπαγὴ τῷ πωγρύ ἐὺ τοῖς οἴκοις ὑμδί! ἐὰ ὙῈΥ ὄντω λυμαινεοϑα (αὶ ἀμ- 

σς' πέλοις Εἴωδε χάλαζα, ὡς ἡ ἀδικία τῷ πτωχοῦ καὶ τητος ἐμιπνωραν πέφυκε τίωυ ψυ- 
χίω, ϑαναῖτη πὸὺρμτὸς γαλεπωτέρα, χατατείνέσω αὐτίωυ ἀϑυμίᾳ. πϑμταχού ἃ δω 
ὦ ρπαζω, κακὸν, μαίλιςα ὶ ὅτὸμ ὁ ἐπηρεαζόνϑμος ῳ ἐσούτη πἤωχεία, ἡ. οὐκ ἐω 
πιημιὰ ὃ πϑη μόνον λέγων, ἀλλώ δορθούται, ποϑϑς τίωὐ ϑεωρίαν ἀὐφες τὐθαπέμ- 

πων τὴς αὐῤπαγῆς. ἰχοψὴ μδὲ γὰῤ Τ᾿ τίω βῆσιν αἰντίου ἡ οψις αὐο9 ὙΜ]) ὀφϑιυιλ δῖ 
25 χεινϑμη κατὸμύξαι 1" μυὴ σφόδρα αϑαιεϑήτως Ὁ. ριείνϑμον.. Ὁ 66 - 

14. Τίὑμᾷς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μϑ Τῷ αἰμῳ πάλιν ἐπέμφνε γσιῳ, ὥασερ 
ὀκὼ φὃ ἀμιπελώνα' μιν, ὅτω ἡ ἐν ζωώϑα, ὃ λαύνμε λόώω., Καὶ ᾶτὰ πγοθσω- 

πα (απενὼν καταιαφούστε, Οἱ ὀρθοιοὼ ἔδει, τῦτυς ὠθοιῶτες, ὃἷς δλύϊς ἀν, 
τυτυςχαταῤῥηγνεῶτες. κ᾿ 5 τῆς αἱρπαγης,ὺ διέτῆυον υἦ, θὐτελεφέρυς ἢ αὐδρα-- 

25 πόδων χαλεπώτερον ἀὐδζῖς ὠκέχρίουν», πσοὺς τῇ πλεονεξία αὶ πίω αἰλαζυνείαρ ἔπ. 
τείνοντες, ἡ ὐπὸ τὴς αἰδικίας τῷ στλούτυ τῦτο πολλ ζω τέου ῳισπτόνοιαν κἸώμδνοι, (ἡωέα 
ὗβκῖαι »ὃ τῇ πλεονεξία ὦ τῆς κι πρηφόνίας νόση μαι, ᾧ ὅσονθὺ τις Ἐχιτείνη Ὁ πλϑ- 

“πον, ὑοσώη ὦ ὃ νὐσημᾳ Ἐλιτοίξιι. Τούτὸ φησι Κύρσμος, Κύριος, Κύσλος φρωπών. 

Τί δὲ 1 φραπιαῦν ἘῊΜΞαὐγίέλων λέγ, τῶν Φρχαγίλων, τῶν ὀϑω δυωναίμμεων, “ὡστ᾽ 

40 τῦς γῆ. Ὁχὶ δ ἐρανὸν τὸν αἰκροα τέων αναΐγων, Εἰς ἔνιοιαν τὰς μεγάλης ἀὐτυϊβασιλείας 
αὐτὸν ἐμιξαλλων ἵα τύτω ηϑιὼ κατασλήξας, σωφρϑνέφερϑι ἐργοίση:), ὃ δείξῃ τίω 
τσαύτίω ἡοχ Οἕκ αἰαϑενείας, δλλαὶ μακροθυμίας ἔσαν. . 

χανε τς Ταὶ ἢ λέγ Κύριος αἰθ᾽ ὧν ὑψωϑησαν αἱ θυγατέρες Σιὼν, ὁ “δξοπορθίϑησαν 
ὦ ὑψηλῷ παάχῆλῳ, ἡὶ Ἐνβύμασιν ὀφϑωλ δ, ὶ τῇ πορείᾳ, τῶν ποδῶν σύφφυσαι μα ἄν 

35 χιτῶνας, ἢ τοῖς ποσὶν ὦ μα παίζουσα" 
τᾷ Καὶ ᾳπεινώσει ὁ Θεὸς “δι ρχούσαις ϑυγατέρᾳας Σιων, καὶ Κύοκος ἀνακαλύεϊ ῶ 

οὔμα αὐ" 17 Ἐν τῇ ἡμέρα κϑίγῃ ἡ ἀφελᾷ Κύρδμος τίωυ δόξδω τῷ ἱμα- 

χιρσίμζε, σπισμοῦ αὐτών, ὦ ὃ κόσμον αὑτῶν, ὁ ἐμπλόκια, καὶ ὥ." χορύμζοις, τὸς τς 
Πρ χΒ Κα δὲ μδυΐσκοις, ὶ δ" κάϑεσμα, ᾧ “ὃ κόσμον τῷ ἀασοοσώτο αὐτοῖν, ᾧ τω 

ΠῚ 40 (ἀωϑων ὦ κόσμου τὴς δόξης, 19 Καὶ (ξὸ χλιδῶνας, ἡ τὰ «“[ζύλια, ᾧ ὃ ἐμπλό- 

ξβαυλίξα, κίον, ᾧ (ἂν δοικτυλίως, ὰ ῳ" αἰξεδέεια, ὁ τοὶ ογώτια, 20 Καὶ τὸ αὐδοπόρ- 

ἐμ: φυρᾳ, Ὦ ὁ ᾧῳ Ἐχιθλύματα ζα χτ' τίωυ οἰκίόμ, ᾿ 

δι Καϊ τὸ αφανῆ λακωνικαὶ μὴ πὸ βυοσναρὸ ὐ ὑαχίνθηα, τῷ Καὶ τὰ κα 

᾿ Οἰιγίοιϊ,ἴομλ, 1. ΤτΣ: ΝΣ 
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χρώ, ᾧ τίω' βυύονον (μὼ χρυσῷ ἡ ὑακίνθῳ συγχαϑυφασμιβνίωυ κα ὸν ϑέριφῃα" κατάλην 

πα τῷ χέυσίου. 2 3 Καὶ ἔςα; δμτὶ Ι ἀσμηρηδείας, "χομιορπὸρ, ἀ ἰὼ ξώνηρ, ορι- 
νίῳ ζώσῃ, Ὅς δυτὶ ὅ χόσμμου τῆς κεφαλῆς" ' σύ, φαλφίκρωμι ἕξω: σαὶ ἐργα σου, ὦ “νή;, 

' αγτὶ τὸ λέτῶνος Ῥ εσοπορφύφφυ, «ἰξιζωσῃ σοίκκογ᾽ ζω σοι κρλλωπισμοῦ, 

24 Καὶ ἢ εὑ σῳ ὁ καλλιφος, δ ἀγαπῶ, μοίρα πέσε 1) κ, (Ὁ ἰούοτερ ὑ δ! μα... 

χώρᾳ πεσοιώῶται, ταπεινω ϑησογται. 

22 Καὶ πονϑησυσιν αἱ δισσι ̓ κόσμου ὑμδί, ὦ καταλοφγησῃ μέγη, ῥαίρτἀ 

γάῶ ἐδοιφιεϑησῃ. Ξένων τϑτοῦ πσρφήτης. αὐτὸς πεποίηκα, μακρὸν “τὸ ζὲ 
γειναεφᾳ σοτείνας λθγϑν, Ὁπερ ἐδαμο τῶ τῶν γραφῶν ὁραΐμδν γολννηνδβον ν ὕτω. τί δ 

ῶ αἴτιον τυ ἡ ζένου ; ἐμοὶ δυκᾷ΄ πολλίω τότε τίου βλακείαν τῶν γεωαρδί “ερηαϑαι, καὶ Ὁ τὸ 

ὦ σλέο Εἰς τέω τῶν αὐδρῶν χαχίαν Εἰσφέρειν μέρος αὐ. δ, δὲ ἫΝ ἰδιαξώτως 

ποδῆς αὐταὶ ἰπλδω «νεῖ, Φᾳ χαλοπώταιται αὐταῖς ἐϊκαλῶν ἐγχλήμαζᾳ, ἃ εἰς 

γω ἀναγ τ Ἄφηϑν, ὧκ «ο»σώπιυ τῷ Θεούδπάλιν φϑεγίοϑμος᾽ (ὃ ̓λέγᾳ Κύρμο. 

αἰϑ' ὧν ἦν ὑψώϑεησαν ἃ ϑυγατέρες Σιὼν, κα ἐπορδύϑησοιν ὑψηλῷ παχήλῳ. ὃ κιφώλαιον 
τῶν καιδὰ αὖ τὰς ἐγκαλᾷ, υὐπονοιὸρ χα ἀλαζονείαν. τού γὰρ πόρμτο ὦ γν 'χαλε- 14 

πὸ, μάλισα ὃ Ἐχὶ τὴς γευααίαρ φμκῦ νϑμον Φύσεως. Φοονήματος γα ἐμιπλησ- 

λείσοι γεν, ὧτε χϑυφοτέρρι καὶ αἰλογωτέρᾳ, ἔσει, ϑυκόλως αὐ επρέπει) χαὶ ;βατήϊξεπωι 
καὶ γαυ αἶγεον «ἰασορμϑμει" πϑυτὸς πονηφρ πρθύματορ, τὸ τύφὺ καὶ τῆς ἀλαζονεία αὺ-- ὑριφοβῆ 

τίω βαναῆ!ζ οὐσνς. δοχεῖ ὃ πσϑϑς ζαὶ Ἰεροσολύμοις Φπυτείεο μ᾿ δ[9 τα ,ϑυγατί- 
δφις Σιων ὠκώλέσι, χα  ἐπορβύγησαιν ὑψηλῷ παχλφ. ονζυϑα αὐζῷἐ καὶ ̓ κωμῳδέ, 20 

ἡ ὦ γεευαραεῖον δωκγυσι Φούννμιρι, σϑ᾽ εἰ ον φζανοίαις "τε δνίοϑαι διυυώϑρον, δλλ' ὧκ- ετήμδει ἢ 

ρηγγύρϑρον, κα ὼ δἰ ἿὟῬ τῷ σώματος Ὠλπδεικγύρϑμον κινήσεων. Οὐκ Εἰς ποιὸν δὲ 
μόνον, λα εἰς ἀσελγήθυ αὐζμ Δ φθαλλᾳ, τῷ» λέγων ἡ δολών ὦν ἣν ὀξης. ὦ - 
πήγαὰν δ δ" ἃ γβύμιρισιν ὀφλαλ δ, δον ἐταιειζορϑμων δ] γωυαρδίν, ἀζαερίφειν 

( κόρᾳς, ἃ τίω πολλίω βλακείαν καὶ ὼ ὦ ἀφιλθχισμον οὐτάλανέ ἐμεφαίνεν, 95 ̓γύ- 13. 

τῆωϑαι αὶ Ὁ μιφλακίζεςῖ, σὸν ὅτω ω σημιον ὅλην, ὼ ὡς “ὗτο, υ Τῇ πορέ αὖ ποδῶν σύρσ-- 

σα ἅμα ὥν χετάδας. ϑὶ μοιρὸν 181 ὄγλημα, καὶ μιαρὸν τῇ λα, Δλλ᾽ ὁξωλείας 3 

ἐλάτης ἔλεγχοθ, ὃ, τῷ τὶ μαλακχίζεοϑαι, κα Ὁ κατακλώδζ, ᾧ αἱ αλύρα, ὃ ὡν χτώ.. 
νας σύριν τϑτο ϑρίω ὁ τις αὶ ΟΜ έξωϑῳ κωμῳδῶν, 4 λυ τίδικον “' αὐτῷ ἐπόγήχε λέγων, δὰι- 
μαΐπιον καθεὶς ἀ ἀάλοι Ὃ σφυρών. ὑ τοῖς ποσὶν ὦμα παίζουσαι. ᾧ τῶτο τὴς αὑτῆς παῖ» 20 
λν ἀἰχημοσιιύης σύδειξις, κω Ὁ πόρτων, δὲ ὀφθαλ δ, δὲ ἱματίων, αἱ φ ποδῶν, 
ν βαδίσεως ἢ τε σωφ οϑσιρῃ κὶ ἡ , ἀσέλγήα Φαίνεται. τῆς »» ἐγδὸν χα, ϑηρϑῥης ψωχς 

ὦασε, κήρυκές φυὲς Εἰσι ἣν αἰαϑγτλείων αἱ κινήσεις, ὸ κοιθούπερ ἴη) ζωγράφοι ω 

χρώματα κεραννιεῦτε, ζῳς Εἰκόνας ὡς βούλονται λαφλκίνείζσιν, τω δηκὶ ἡ τὰ κινή- 

ματω Μ' μελών τῷ σώματος, ἄν ϑρακΊηφοις ἔξω τῆς ἡυχὴφ ἀγή, ὁ τοῦ ἤϊο ὁΦ-. 42 

ϑευλ δ, ιθησι Μημετίρων. 58 ἢ ἑτερς ὡς σοφὸς ἔλεγε Στρλισμὸς Αὐδρὸρ, ̓  γέ- 
λως ὀδόντων, βῆμα ποδὸς λύαήελᾷ «δὲ αὐτν. δ) ζω πενωσειὸ ὁ Θεὸς Ξρρχούσας θυ. 

γατέρᾳς Σιων, κα Ὁ Κύειος α!αχριλύνᾳ ὃ οὔμα αὐτὴ οἷν τῇ ἡμέρα ὠκείνη, χαὶ ̓ ἀφελᾷ 

Κύριος τίω δύξον τῷ ἱμα σμοῦ αὐννδἔἶμ. δυο εὶς ἐ ἐγκλήριατου, ὐσόνοιδῳ ἡ ἃ σέλ θυ, 
ἐκαίστῳ κατάλληλον ὀπεὺγή αὐϑμακον,ὺ ποτέρῳ ὃ σπξότερννν τῷ δι τέρῳ Θὲ ἐλό- 48 
ἀϑμον᾽ Τῇ ἃ ὑπονοίᾳ, τίω ζαπείνωσιν, τοωτΊ ὃ καλλωπισμῷ τῷ λὔματος, αϑαϊρεέσιν ἐ- 

καίνεν, πολέμει "ὃ κατυλᾳύέντος πὰ πόύτα οἰχησεταί,φησιν. ΤΥ Ἵτιῦὸ φλεγμαί- ἐραρτεαλῆ 

γουσῶρ Ὁ ὁ ϑὐσενοοημῦβαι, τ φόξῳ" χα ταφείλασοι,τῷ τοσήμᾳφιτος απαλλαῆονται" «ἱ τὸ κ᾿, 

“μαλοῖ- 

ϑαχρτιληο 



Εἰς (ὃ Ἡσάΐαν: τοῦ9 
μα λακιζόνϑρμαι ὶ δζρὶ πότων θρυτήόμδναι Εἰς (ὃ τῆς αἰχμαιλωσίας ἐμιπεσῦσαι ζυ. 
2}, πάσης ὠκείνης ἐλθυϑερωϑήσον") τῆς βλφχείας. ὧξε ἣ ποιῆσαι Ἷ λόλϑυ ἀύζις Φορ. 

“ικώτερον, καὶ καϑευψαοῖ, τὴς Ομ αἰκροωρϑύων 4] φνοίας,  χατ᾽ Εἶδος διηγέται () 
᾿ καλλωπισμὸν Μ᾽ ἱματίων, Τὴν γερυσίων, τὸν δὶ τὸς ὄψεως, τὸν ἔχει τῷ λοιπού σώμα -: 

5. τὸς, ᾧ ασοόφσι χαὶ δχὶ τὸν τὴς οἰκίας κόσμον. καὶ γὸ δὴ μόνον (οἱ σώμα τω ἐἰρεχοαλλώπιο 
ον, λα τίω ὑξοιν ζιυτίω καὶ μέχρι Μ' τοιχῶν ἄξηγον, Εἰς φυὴν δέον δωωπανώμε- 

γα" Ὁ ἀὲ τρίχας ἢ ςφρεθλούσαι, ᾳ τῆ ροὶ τῆς Οιαύτης ἀπώτης πϑότοϑεν ἐτόμυον. ᾧ 

τϑ γϑιῶ ἐγκολῴ λέγων, οτί ἀφελᾷ τίω δυξϑυ τῷ ἱματισμοῦ αὐ δι, ᾧ τὸν κόσμον 
αὑτῶν, καὶ τὰ ἐμιπλόκια αὐτῶν, κα) «ἦν κορύμιθοις. κορύμξες ὃ λέγη," κόσμον “ιγαὶ 

τὸ αἰϑὲ τίω κεφαλίω, ἢ ἀὐτν τῷ κεφαλοδέσμου δ οὔμᾳ. χαὶ (ἄν: μηνίσκυς ᾿ κόσμον 

αἷθὰ τὸν τραίχολον στλίωυοἀδα. καὶ ὃ καίϑε μα, Ὁ ϑέραφρον λέγ. κὶ τὸν κόσμον ὅ πσοϑσω.- 
"τὺ αὑτῶν. ὧν οιῦϑεώ μοι δοκ ἐχιτοίμμωτα καὶ “ἰ πσογράφας αἰνίῆεξοϑαι . χα Ὁ 

μα, (ιωϑασιν τῷ κόσμου τῆς δόξης Ἧτο αὐδεχουσιὸν ἤφησι, χα ὧν χλιδῶνας ζᾷ αἷδὸὶ 

ὧν βρουχίονας χεουσία. χαὶ τὰ ψώλια ̓ πα αἷθὶ τοις καρποις. ὼ ὦ ἐμιπλιόχιογ᾽ κό.- 

χδακυλίες, 1.5 σβμον “ευσοιῶ αὶ τίου κεφαιλίω ἡ τοις δουζύλοις, ἢ τὰ αἰθεδεξια" λέγϑυσι ϑύζξι.- 

αἴελα. καὶ τὼ “γωΐια, καὶ πὸ αἰδεπόρφυρᾳ, ᾧ τὰ μεσρπόρφυρᾳι, ἡ ταὶ Ἑχιολήμκαζᾳ τὰ 

κὉ Κ οἰκίαν, ᾧ τὰ δζκφανὴ λακωνικού. Τοσαύτη 75 ἰώ αὐτῶν καὶ αἰἴϑὸὶ Ἐ ἀσέλγήλν 
«ὐουδὲ, ὡς μὴ μόνον τοῖς ἐγχωθίοις κε θην, αἰλλα ἡ πύῤῥωῚθεν ἐκ τῆς ἀλλοτρίας 

αὐζῳ συλλέγήν, ὦ ϑζρεποντίους ἀποδημίας αἰ ΖΡ αὐὴδὃ φελλεοῖ,. πολὺ} Ὁ μέσον 
20 τὴς ΠΙαλαιςίνης κὺ τῆς Λακεδαίμονος, καὶ πολϑγ9ς ἀπειρον. ὕχ ἐπλαίς τοβεω 

χίϑίμαν, πατρίδα τέθηκεν αἰφεὶς τ᾿ αἰοϑήμαΐζαᾳ, αἰλλ᾽ ὡςε ὃ ὐαροαλλουσειν αὐὖὅἋθ χκολθ- 

ὑμριχει, «σ᾽ αν'ἐφέναι. ᾧ τὸ βύοσνα,ὺ ζὰ ὑακίνθινα, ὁ ζὰ κόκκινα, ὁ Ἔ βύοσον σὺν γουσῷ καὶ ὑαχίμ-: 

ϑῳ συϊκαλυφασμένην,ᾷ ϑέραςρα κοιτάκλειςα δ χουσίου. ἀδὲν γδ εἶδὸς, ἐκ εἰν ἱμα.- 

τίοις, Οὐκ ον τῳ λοιπτῷ κόσμῳ χατέλυπον, ὄϑλα πᾶσαν ἐπῆλϑον πολυτελείας ὁδὸν, 
22 τὴ τὴς ἀσελγείας ὠκξακχϑυγείσαι τυρριννίδι. ζῳῶτα ὃ Εἰ τότε ἐγκλήματο ζῶ το 

τὴς χαρλτος ᾧ τὶς τοσαύτης Φιδλοσηφίας, ποίας αὐ τυηριρϑμ συγίνωμης αἱ ασϑὸς (δ 
τὐρφινὸν κληϑείστω νεῶν, κ) Εἰς μακρότερϑι σκάμματα, χὶ πσδός ᾧ ΜἝωγίέλων ἐλκὸ- 

αϑμαι ζῆλον, ἡ μ᾽ πλείονος τῆς αἰ χυῤοολῆς ζιυ τέων νικῶσαι τέρω ἀσέλγήδλυ, ἡ (ὁ 

Ἰχὶ τὴς σκζωης ισοκρύτουσαι» ἢ ὃ δὲ χαλεπώτερϑν, ὅτι Οὐ οὲ αἰμδοτόμειν βηϑίου--, 

40 Τα. δἰϑ ὸ πσϑϑς αὐῷε ὀμανγχὴ τίωὐ τῷ “ϑϑφητῦ φωνζω ὁπλίσω. ε Ν δ μόδιον 

ποὺς ὠκείνας, δλλα αὶ πτοϑς ζωυζοε Εἰρήσεϊ) ὃ ἐπαρῤνϑυον᾿ ὅτι ἔξαι ἀῤτὶ ὀσμῆς ἡ- 
δείας,κονιορτῦς. ὁρᾶς τ αἷς ὑ τωι ΟΜ μώρων αἰ λοιφίω ἐκξαλλει, ὁ μεγοίλίω αντὴ Ἵ- 
ϑησι θιμωρίαν. κονιορτὸν ὙὉ εὐταύθα φησι, ῷ αἰοόνϑρον μ( τίω τῆς πόλεως 

κατασκαφίω ἃ τίωὶ Ῥμβαρζαρων ἐφοδὸν. καὶ δὶ πυρὰ χαὶ σιδήρῳ τῦτο αὐτίω διε- 

35 νείμιαψτο, ὃ αὑτῆς κατασκαάζαντες, ὃ ἢ ἐμιωρησμῷ χο δαδιδόντες, ζῦτα δξίυ. 
πυϑϑλέγων ἐλεΐμ, ὅτι αὐτὶ ὀσμῆς ἡδείας ἔςαι! κονιορτὸς, ᾧ᾿ ὀρ τὶ ζωϊηφ, ορινίῳ ζωσι, 
αἰ ὅψω ἀγων τῆς αἰχμαλωσίας Ὁ οὐμα, αὶ τίω Κχὶ τίωὐ βουρθαρον χῶρον ὠπα.- 
γωγά. καὶ λὐπὶ τῷ κίσμου τὴς κεφαλῆς συ, φαλάχρωμα ἕξεις, ἢ ΝΜ τοιχῶν οἰπὸ τὴς 
ζᾳλαιπωρίας Οἰποῤρυεισῶν, ἈΜ πολεμίων τὸν ἐργαξορόμων, ἢ αὐτῶν ἑαρτάς ἔγος 

49 ΨΝ ὦ παλαϊὼν ἐν πόϑει ᾧ συμφορᾷ Ὡποχκείρεοϑαι χϑ) ξύρεοϑει. χα , ὁ 

1ως ἀπεκείρατο τέω κεφαλέω, αἰκφύστις ἢ παίδων τίω συμιφοροίγ' καὶ ἀυξϑΊων ὁ αῦ9-- ὠδα. 
φήτης μετοὶ σαίκχου ἡ χϑποτοῦ ἢ ξύρησιν ἔφησε “βνέοϑαι. χαὶ ὦλλος πάλιν φυσί, 
χα ζυρῦσαι καὶ κεῖριι Ἰηχὶ (ὰ τέκψα, σου τοὶ τρυφοροί. ἢ αὐτὶ τοῦ χιταῖνος τοῦ μεσο-" 

Οεγίοϊῖοιν ᾿ Τιῖ3 πορφύρρυ 

χρό γ. 



Δυξ, κα. 

Ὁ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙᾺΑ 
μεσοπορφύξον «Ξιζωσν σούκχον. ὧρμ ἐν δοκ αφοβεριὶ τὴ πὸ ἀφόρητα; δ 
ἐφ ̓εμδέγὸ ὃν μέχρι ταύταν ςσεται “σὰ τὴς σἰμῳφίας,ἰλλὰ “σκώληξ ἰαρυλορὰ σκότος 4- 

πελβγτητον αἱ φ δέξεται. Εἰ γὰρ ὀκαήοις αἠχμᾳλωσίᾳ ὦ δουλεία ὶ Οἱ ἔσχατα ὁμέ. 
αϑνε καχ ἀντὶ τῷ ὃ καλλωπισμούζοτι δ) τῦτν ἀπίτει δικάω, χα ἰδικῶς τίω εν. 
πω ζω; τίῳ ὁκόλαζω, ἀ ἀκχουσον πρὸς καταλέξας ἐχᾷῷα, ἐπήγαγε ὃ τῶν αἰτίαν" 4 
ὥμτε σοὶ αὐτί [ἰκαιλλώπισμϑ) εἰ ἰ ζίγων Ιουδα γε αρας χακαλλοπησμέναι τοσοιύτίω 

ὑσπέμεναν μφείον, τῆς πατοίδὺς ἰὶ ὧκ βα,ϑεϑν λυ αὐαικϑείσηρ, ὺ κῷ ' πίω πολ- 
λιω πυφέμ, δυύλοι τὶ αἰχμαϊλωπιιὶ ὁ Ὡὡσπολιδὲς Εἰς τίω φρλοτοίὰν κ περεγϑείσει, 

θεν, ὐ λιμῷ ̓  λοιμῷ ὺ  9αυνατοις αἰὐκλϑεῖσω μυξίοι, πῶς Οὔκ θύδυηλον, τί λα- 
λεπώτιρᾳ ἡμεῖς πείσῃ ϑᾳ τοῖς ἀξρῖς οἴ ιπύπλοντες; ὦ ὥστε ») αἱ ἐμαὶ! μείζους, ὁ υ- κο 
τῷ ἡ αἱ τικίφζαι βαρυτίοαι. Εἰδὲ μή τίς φὐἰδέτω τὸ τοιούΐγον ἔπαϑε γενῇ καλλώπι- 
σαιμϑμη, μη "λει βῥείπω. ἔθος γ ́ ω Θεῷ τότο, (αὶ ἕιμώεμας ὁείξεν ἐφ᾽ ἑνὸς ὺ δύτ. 

βϑρδ δὲ κείνων γομόϑοτεῖν τοῖς λϑιποῖς ἀπασι οὶ καταληγύρδυα!. ὐφις δενα.ὗ ἴα ὃ χαὶ ἐν, αὐ) 

σαι φέφερον ὃ λέγῳ πριήσῳ,μμῦντον αἰμδοτίαν χαλεπτίω οἱᾳ Σοδὸμα οἰχνειῶτες ποτ, 

ἔδοσαν δικώω τίω ἐ ἐλῴτίωυ, ὟΜ σνητήων κείνων ἰατιρθύτων, Ὁ ὁ ΤΜ' πολέων ἐξ Ἵ δὴ- ι4 

μῶν ὺ τῆς γὴ ἀμζις ρωώμασι ἀιμαρηαϑέντωι α'πόμτων. Ἢ δίζω,; Οννὶς μετ᾽ κείνοις ζᾳ 
ἐκείνωι ἐτόλμησε: πολλαὶ Κ' ζω, πολλαχοῦ τῇ μω οἰχγυμᾶδμης. πὸς δέ φυπὶὲν τοιούτων 

ἐπαλον; στ ὁτέρει χαλεπωτέρᾳ τηρϑιζῶται τιμωείᾳ. ἰῷ "δ τῦτ ἑπαῖ οὐ, ποιή. 

στς ὁ Θεὸς ἀἰπύτη, ἥα ΘΟ α αὐὰ Ῥλιρδζτις, καν Μὴ δῶσιν οὐζῳόλε. δκίω, »Θέδοτες 

ὧσι σαφεύς, ὁ οΤΊ φῦ ποτι Δι αφευξωται. πώργϑᾳ δὼ ἔχοι λόγϑν, ΣΝ τῆρ γρβιτος 10 

ἡ τν νάμμδ, ὼ μήτ φοφιῦμ, τι ἄλλου φως ἀκηκρόζᾳς, ἐμδτῴζαε Οιαὗτα παϑεν, 
εἦν ὃ μετ᾽ κείνοις ἱαστεύτας ἀπο λαυσονίᾳς ἀπρϑνοίαφ, ᾧ μοεδὲ τῷ τὐρμδμγματι 
ὑλνονδύοις σωφρανεςέρϑις (Ὁ πολλῷ γχαλεπῳτάτέω ποι( τίωρ φαδοτίλυ)ο  σφυτῶ ̓  

το »μιρδῥέν δίκζω , πῶς δῶν ΤΟ ἔδοσαν οὐυΐπῳ καὶ σήμξνν: ; δα μαίϑης ὅπ ἵριταν 

πολὺ χαλεπωτέρᾳ τηρϑεεῦται πμφεία.. ὅτι πὰ ἔφ] χαλοπώτερᾳ Σοδόμων παθεῖν, 25 
αἰκουσον τί Χοιροῦ λύγϑετος᾽ Ανικύτηραι ἐ ἐςπι γῇ Σοδὲκαι κὶ ὃ Γομοῤραρ ῳ ἡμέρᾳ 

χρίσεως," ἥ τὸ πόλει ζιώτῳ. ᾧτε καν χαλλωπιξόμδμαι Ἢ" γερά μὴ παϑώσιν, ἀπὸ 
ἔπαϑον αἱ τῦτε χαλλωπιζόμϑμαι, ΜΗ ,ϑευῤῥοίτεσεμι. ἢ ;γὰ ἀβοχῳ αὐτὴ ὶ ἡ ἐακροϑυμία 

λαλεπωτίραν Ορεύη τόποεϑς τέρὸ κάμαν, κΊὶ μιφίξενα τέρυ φλόγα ὀργαίζοται. τῇς 
τὸ χψὶ ᾿ ἐχὶ Ανδρίου καὶ ϑαπφείρης γέλρι. σι ̓ὸ ὀκᾷ Ἰοὶ οὐ Ῥρχἣ χα! ̓πρελοιμίῳ τῷ 1ο 
χηρύγμιατος ὑφελόμϑνοι ἡ γχουμοτων ὠκείγων, ἀφο ἡὐυρππιαϑησοιν᾽ "κῷ ἢ ᾿ ἐκεί- 

γος πολλοὶ ᾿ Οιαύτον Ὅλ μέσαντε, Οὐδ ἔπαϑον. πῶς δῶ ἐν ἔχοι λόρον, Τ' ὄἰχαιον κρί- 
τίω χα πᾶσι ζῳ τω γέμιρηται, ὧνς κα μ πῆου ἡεδρσυκόζας χρλφσαι, τὰς χαλεπώτερα 
“«μισωΐᾷς «φῷαμι Οὐχ ὀνδῳδεν, ὃ ὅτι ΤῊΝ ἔφυσε ὑμέφαι, ον ἢ μέλλει χρίνειν τίω εἶκυ-. 

μϑύζῳ, ἐζρ τῶτ ὀϑεθαλλον Ὁ ̓μρελορ ὑα, "τ μακροθυμίᾳ δθώντα βελπίνς, ἢ 15 

τοῖς ἀύζις ϑημδέοιτε χαλεπῳτιφα παϑωσι; τὸν τοίνεῳ αἱ μδοτάντες (αὶ ανζᾳ τοῖς ἤδη 

πιπλημιμέλακόσι τα ἐκολριοθεῖσι, μα (αἱ αὑτά: παϑωρδι, μὴ λοιῤῥαλιδυ, δλλά μάλλον 

Φοξω κῶλα ὦ ὠᾳτρ ΝΥ νόμον, τίρ ὁ ὁπ’ ὀκείων “μωείὸν ἀξιιυυγκειο ὃ Θεὸν παῖσι οἷν- 
γών, καὶ μ λέγῳ, δ ἐζῳ τῦτο ) ἀξ [ϑοχα αἰεδρτόντα ὀκόλᾳσα να ὺ σϑᾳ ὁ κά ὠκφίνες 

πλυμμολο, ζᾳ αψτα ἰἀϑαιϑης, ἢ ψώ μιεταίρῴλλῳ καὶ ᾿ ΩΝ (ελσίων. Ὧν δ Φμύτις αἱ «- “0 

αδοτήμασι ζιαύται κεῖνται Ὁμωεύαι, κῷ μη δ; ὅμια ἐργανται. υπύτο 5 ὀνχ, «- 
πλαὺὶς οὐδιέτρια, ἀλλ δ πηριθϑὶ νόσημα Οὐς ζς μὲ αἰκϑφσπον Εὐσηλϑεν οἰκί. 

ας δζρ τῆς Ἢ γιναικϑὶν βλοκείας, ὁ τὴς φιλωοκεσμίας ἔβῳσ, ὃς χρὴ. "πω ἿΨ χευμάτων 
ἐπέτεινε 



“Εἰς ὃ πῶ: ἴοςτ 
1 ἐμίμδν, ἐπέτεινε ρανίδωυ, Εἰς αἰκαίοϑις δωπόμας «ἦν αἴδϑρας" ἐκζαλὼν, ἡ πλέμμ καὶ ςάσσιως 

ὦ Φιδλονεικίας αὐσασύϑοσις γνουϑϑὴ καϑημερανῆς, " β δ πενήτων κωτατείνων γαφί- 

ρας. σὰν γὼ ἕπασουν τίωὲ ἐυρί λων γαμμὴ, ἡ ᾧ Ὁ στὰ ον 7} ὄντων, Εἰς τίω τῷ σώματος 
ὑὕβᾳν ἀμάγηαζη (ὃ ἐθέλα δεισόνᾷν (ὕδρις γὸ αὐματος, ὃ «ἰβεοιείοϑμω γουσίο 
δυαγω) τίω χεῖοϑι συςφέλλεοϑα πτοϑς πω τὴς ἐλοημοίουης φιλοπμέὴν. " πολλαὶ 

ὃ ὄτερρι ὡκ τύτι θικτόνδμα ὅθην ἰδεὺ αἱ μὔοτημάτων ἴδοι. ϑυλω ζῶντα ἀφώτος τῇ 
πείρα μ᾽ πποώτων Εἰδέναι σαφώς, ἐχομδρον «πηω θα. μΤ᾿ ἡ ὃ ὐϑρκῆσαι ὁ 
αἰχααλωσίας Ὁ οὔμα, ἡ Εἰπεῖν, ἐτι αὐτί τῷ χκλλωπιυμού ζωυτίω ἐπαίγω, ἐχετιί- 
γε πάρ συμεφοραν, λέγων" καὶ ὁ ἠὸς συ ὁ χρίλλιςος, ὃν ἀγαστάς, μαχαύρα, πεσέται ὁ (Ὁ 

19 ἰαύοντες ὑμδυ μαχαίρῳ πεσθμῦται. τῷ ΝᾺ αἰχιφλωσίας χαλεπώτερον. ἢ γὰγ ὅθ4 
ζωή ϑονατν πικροτέρψι. ὁτὰμ ̓ ὺ Κ᾿ τῆς δουλείας ἢ ωρφι στέν,ϑη εϑρζωῷ ὀμαγκα:- 

ζωνται, ἐννόησον ὅσον τῆς συμφορφὶς Ὁ μόγαϑος, “ὦ καθ᾽ ἑαυτὰ πικρῶν ὅτων (μωα.- 

γήεμλῥων δρλήλρις. χαὶ "ὁ Εἰ αἰχμαλωσία, μόνη ζω αἰφέρητον (ὦ Ὁ δειόν᾽ χαὶ Εἰ ὦ 

ἐλίυϑερίᾳ ζωντῶν ποιαύτα (μωυέδαρε πένϑν, ϑανατε πικροτέφοι ζω ἡ ζωή, δλλα γιῶ 
κ(ωνμόνα 15 ἀμφ ὅτερφι ἔςα:, φησὶ, " ((μυηγμώα αἰλλύλοις. μάλλον ὃ διπλζῶ δεῖ ζω τίων καλῷ 

συμφοφφν, ἢ τουπλίω,ὶ τετραστλίω, στὸμ δε, κρύλλιφος, ὁ ποθούνϑμος, ὃ αἰ πυὸ 

βαρξαρῳν, εἶλλα μ᾽ το] χονῷ τῆς Φύσεως χαταλύει νόμιω ἣ βίον ' ὦ κ(' τῦτυ, ὁ 

Φὼ "λικίᾳ πόρτες, ὡςε μηδὲ ἐλπίδα, ἀΐζις ἐὴ χοιςίω, σον Εἰς δ, ϑοφπίνζω ἣ« 

χε βοηθαιὰρ κὸ συμμαχίϑν. χα! ζαπεινω ϑήσεται᾽ καὶ στεγιϑήσηυσιν αἱ ϑῆχαι τὸ κόσμου εἰ- 

30 δ καὶ κα ταλειῷιϑύσῃ μόνη, ᾧ Εἰς τίω γάδ ἐδαιφιεϑήσν. ὅζρ πόμτων αὐξει 1-,ϑρη- 
γον, ἔχυνείνει τὸν Φέζον, ἀκμαζυ σαν τίω ἀνγωνίὸν ἐργαζεἷ), α΄ ὄψων ἀγει (, δινὰ, 

ϑύριωει τῆς συμφορφις τίω διήγησιν, πϑμταχοΐ αἰδετρέχων, πϑρτοθεν (ωάγων “πὶ 

λυπηρφὶ “6 τἰιὦ τῶν ἀἰχϑυόντων ὀμαμαϑησίψμ. αἰγαπητὸν γὸ ὦ Ὀσαύπως καταστιο.- 

μϑῥας αὐζᾳς ἀπειλαῖς ὀμερεγχεῖν, καὶ λϑιδήν αεϑησιν τῶν μϑιόντων συμξύσεοϑαι λυπὴ- 

2, ρών. τῳ δὴ τῶν ὴ ἐπήγανν, ὃ σφόδρα ἐλεεινὸν ἐῃ δυκεῖ, Ὁ γρυσίου ϑηκῶω ὁρᾶν ΧχΟχέ- 

νωμϑῥίων, αἰ πούμνημα τῆς παλαιὰς θυποραγίας, ρα τὴς "ῶς ἀκμαίξουσαν ὄῴριτη-: 
οϑύν τίω ἀλγηδόνα. ᾧ ΝΣ τῦτε μιοίλιςτι δακψειν ἡμιόις εἰώθει σιν αἱ συμφοραὶ, ὅτῳ αὖν- 

ζώ πῶς πορϑτίραις «Ῥαξαλλωρμϑὺ θύνμέρίως, ἡ σύγκρισις χαλ ἐπττερϑν χὡ ὀλχός 

ἐρχοίζε). τού» γϑωῦ ποτε καὶ Ιως  ϑρζουών ἔλεγε, ΤῚς αὖ με ϑείη χτὶ μζεδα ἡρεερων αὶ 
30 ἐμιπγρϑοϑεν νὰ διηγεῖται Τ᾿ πλούγν πόρτα, ᾧ ἴᾳ ὡασερ ἐκ πηγῶν χιρρέοντα ἀγα- 

95, Τὶ μας, ζξ προσόδοις, τίω αἰδιφόμειὸν ὥπασαν, ὦςε τῇ συγκρίσει τύτον 
“πολλῷ γαλεπώτερᾳ δεῖξαι ζῷ ϑρόνται χαὶ κατειληφότοι αὐζον δειναί᾽ ὃ δὴ ὁ αγ09- 

Φύτης νων ἐποίησε, τῶν ϑηκϑῖν ὀϑαμψήσας, χαὶ Οὐ τύτοις “δγοκεαϑεὶς, αἰλλαὶ ἡ Εἶσαν- 
γαγὰν αὐζς πειϑούσας. ἐμιφόντικώτερϑν γὰ τῶ» τῷ λόγϑυ Φ' Εἶδος, στὸν ζιαύζῳς 

35 ἐργάζῃ) πσδοσωποποιίας. ἤδη γϑωῦ χαὶ αἰμυπέλοες οϑρζωυούσας Εἐσαῖπι, καὶ οἶνον, ὥε 
μᾶλλον καϑικέοϑαι τῶν αἰχροωρϑβων, ἡ τῆς παχύτητος αὐτῶν χαϑαίψααϑαι. “ἰ δὲ (81, 

καταλειφ,ϑήσῃ μόνην καὶ συμμαΐγων, φησὶ, ᾧ τῆς τῇ Θεού χρϑϑνοίας ἐρημω)εῖσα,καῇ 

τὴς ὠλλης αθεφαμείας γυμγωθκῖσα ποίσης, (ᾧὶ πόμτο,θ)εν τυ πὲ τῶν πολεμίων κυ- 
κλουρϑβη,ὼ εἰν μέσοις ἀπειλημμένη βαρξωροις. τα τίω αἰ αοολίω τὴς ζῳπενώ- 

4“ο σέως οὐδρεῆσει θέλων, φησὶ καὶ Εἰς τίωὐ γῶῦ ἐδαφιοϑήσῃ. Οὐνὲ στέσῃ ΕἾπιν,συνὴ 
κατωςβήσ, ἰλλ᾽ ἑπέρῳ λόξω σαφέξερον οἰγδεοιψυυϑῥη τέρυ δὐτέλειλυ αὐντὴς ὦπασο 
απο θύπατο, 

ν᾿ 

ΚΕΦΑ- 

ΕΣ 



᾽ 

χιν δι, 
αν 

οΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝΊ Δ. 

Ὶ Αἱ Ὡπλήφονται ὑπαὶ γωιυαῖκες ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὠκείνη αὐ, ϑοϑήπου ἐνὸς λέϊμ: 

στη, τὸν αὐῤτω ἡμδὶ φαγώ θα, καὶ ζὰ ἱμάτια ἡμδω τὐδεξαλω ὅϑα" πλιὼ 
ὦ διομά συ κεκλήοϑω ἐφ᾽ ἡμᾶς, άφελε τὸν ὀγειδισμὸν ἡμδίν,. ς 

Ἰλὼ ἐκ τῷ πολέμια συμξῶσαν ὀλιγαν,ϑοφπίαν ἐμιφζωώαι βούλετω, ὦ πῶς Εἷς 

ἐλθίχιφον αἰδέεςιν ὁ δῆμος δῥ Ἰδαίων. συσὲ Ν᾽ πσοϑςασίας ἔφησαν δείαϑαι, ταὶς )ν- 

γαιξὶ αοϑσοχούσης εὐ ποῦ ὀυϑροῦν, μβρέχεοϑαι, δλλαὶ '᾿ἀπελῆ τῆς λειτεργίας αὑτὸν α"- 
φῷαι ζύτης, ἢ φέργειν ὦ ἀγαπᾶν, Εἰ αἱπλώς γϑιῶ αὶ ὡς ἔτυχε τῷ τὴς χνροίας ἀἰ- 
παλλαγειεν ὀνόματος. τβηο γῈ ὅθιν, ἄφελε (Ὁ ὀνειδισμὸν ἡ δ᾽ Κ᾽ ὃ παλαιὸν ὃ. το 
γειδὸς 41) ἐδόκει. δ ΤῊ ὃ ἡμέρα ὀχείη Ὀχιλόμψει ὁ Θεὸς ἐν βελῇ μ᾽ δόξης ἐχὶ 
τῆς γῆς, τῷ υψώσαι ὁ τῷ δὺ ξασαι ὦ χαταλειφϑὺν τῷ Ἰσραήλ. 

Ἑ πειδὺὴ σφόδρα κατέσεισε τίωυ ὅζρνοιὸν αὖν δῇ τῇ τῶν λυπηρων ἀπειλῇ,ὼ  συμι- 
Φορφὸν ἱκαψως ἐτφαγῴδυσε, ᾧ μακρὸν αἰ πέτενε λϑηϑν τὸ Φοξεροὶ διηηϑύνϑμος," μετα- 

λαιμξανει λοιπὸν λὶ τοὶ γιδηςύτερφι, τῇ» γὸ ἰατφείας “δ)ρίφης ἴδ ϑπος, μυὴ τέμψειν μιη-- ἐ5 
δὲ χαίοιν μόνον, δα! ἡ τὰς ἐκᾷλεν γυομϑῥας ὀδιυύας πυρϑσονέσι οἱ δαμυϑείοϑαιφαρ- 
μαΐκϑις. τὸ Ν ὦ αὐτὸς ποι. Ὁ ΡΨ δη εἰς ζ σκυ,ϑο5 πα καταοι λύσειν ἔφησε πὸ “πὸ 

λα δὴ ποννρών ὧκ μέσου ληφθέντων, αἰαϑύχεοϊ, (ᾳ χρηφότεροι, αὶ σύν ὠπαλλα- 

γάω ἔσεοϑαι μόνον ἢ ἀηδῶν, δλλαὶ ὶ πολλίω τίω αἰϑδεῷανειαν ἢ μεγολέω λαμισδ3- 
τῆτῶ. τὸν ἊΝ Ὠχίλαμο Θεού χαλεῖ, δ σχότος ΤῊς αϑυμίας λύουσαν, ἠ φαιδραὶν 20. 

ποιούναιν ἡμέσφιν, ἡ πὐδέφόμᾷς χαϑιτῶτα. Ὁ ὃ ὧν βελῇ, ὅτι (μωετώ, φησι, πόρτα 

ἐργαισε"), μ᾽ τὴς προσηκούσης αὐτῷ σοφίας. 

8. Καϊέςαι ὦ καταλειφϑὲν τῷ Ἰσρριὴλ οἰ Σιών, ἡ Ὁ χαταλειφϑὲν ὧν Ἱερυσωλήμ᾽ 
ὧνγεοι κληϑησον") πότε ὦ ,φαφέντις Εἰς ζωϊω ον Ἱερυσαλήμ. 

ἵνα μαϑης ὅτι αὶ ( μυτυχίας {ινὸς ἡ σωτηρία γέχϑνε Μ᾽ αἰ σι Φυρόντων (ὃ κύδωωον, ἐς 

Δ λ ὠκ τῆς ἀγωϑεν ψήφου τειχίοϑεέντες, ὦ ο μέσοις τοῖς δεινοῖς ἐγτὲς ΟΥ̓Χ ἑαίλωστειν, δχοὲ 

τὗτο φησιν, ἃ γιοι κλοηϑήσονται πλύτες (ὦ »φαφώντες Εἰς ζωϊζω οἰ» Ἱεροσαιλήμ᾽ (ὦ 

αἰφοριαϑέντες, φησίν, (ὦ) δυκι μακϑέντες μηδὲν παϑεῖν δεινόν. Εἰκότως ἢ αὐτῶν ἁγίας 
καλῴ, δερψις, ὁ τί ὄχ ἀπλώς ὁ αἰφορασμὸς αὐζῶυ: ἀπήλλαξεν, συὲ ἀπλώς ἡ τοῦ 

Θεού ψῆφος ὥλλα τι καὶ ἡ δ ὥ πων Ε ἰσήνεγκεν δἰροτή, Εἴτε ποϑτέρα, Εὐτε κ᾽ 1 
ζωτα.. Εἰ ὃ καὶ γοηφοί ἴνες ἦσαν καὶ Ὀππεικεῖς, δλλ᾽ ὅμως αἰ πὸ ΠΜ συμραγτων 
βελτίους ἐλμοντο ὼ ἀκριξέςεροι. χαθοαπερ Νὴ δ “χρυσίον ῷ πυοὶ κοὐραδιδῦμϑμον πῶ- 

σαν )ποτίϑαται κηλίδϑοι, ὅτω καὶ (ὦ ἀαυουδοῆοι πσουδοιότερϑι χαϑίφανται οὖν τοῖς πε- 

Θμσμοῖς πάσοιν στον τήομϑμοι ῥαϑυμίθν. Ε 
4 ΟἿ ὀκπλυν Κύριος (δ ῥύπον ἡαὖν αὶ τών ϑυγατέρων Σιὼν, ἡ ὃ αἷμα ὠκο 5 

καϑαε ἐκ μέσυ αὐδὴν πγϑύ ματι κρίσιως ἢ πγθυματί καύσεως. 
Διπλοιῶ ον ζιϑο μοι δοκῇ λέγφνχαϑαρμον, ὦ (ὃ δϑιῦαι δίκζωυ ὧν γυδίοτον, καὶ ὃ 

απουδαιοτερας δινέσῖ, πσοὸς Ὁ μέλλον εἐντοῦϑεν. αἷμα ὃ Ἱεροσαλήμ “ουα φόνους 

λέγη, τὰς σφαγας ας ἀδίκους. Εἶτα αὔξων Ὁ ξκλημαί φησιν, ἐκ μέσυ αὐνῇἕ. ἐ- ᾿ 
δὲ γὸ λανϑαΐγοντες ὧ κρυτήομϑμοι τὰς ανδροφονίας ἐτόλμων, ἀλλα ἿΜ ληφώνῷ Σ᾽. τας 40 

λεωφόρες ἐφεδρθυόντων χεῖρον. ὀκᾷνοι δ "Ὁ δ) τῷ σχϑτῳ κρυτύ]όψϑμοι ὠ ταῖς ἐρημί- 

αἰς τολμῶσι ζο Εἰωθότα᾽ ὅτοι 5) οὐ μέσαις ταὶς αἴἰχϑοϑιῖς, οὐ μέση τῇ πύλει, ἐν ἀδοιὶς 

τοῖς δικαφηθίοις ζᾷ κείνων γϑρωόμοιυ. αἰλλὰ καὶ τίω: ὠκφθών, φησι, ϑμομδμῶυ κηλί- 
δὼ 



Εἰς 4) Η σαίμω. ἰοξβ.. κι ε " 
δὼ ἐπελθανὸ πόλεμος: ἀβαλώαει. αὶ γδγ ον καιρῷ ΝΜ γρὴςῶν ὑαϑὸ τῶν ασφοτέ- 
ρων ὐἱπελογεῖται λυπηρῶν, ὅτι ἢ αὐταὶ ἐκῴνα Τὶ σωμξαὐτοα σζ τῇ» (μμέξη, να, ᾧκ-- ᾿ 
“πλυθάσιν, ἴα. χαθαρϑαύσιν, ἥα πάσαν δἰποϑωνπταμνηλίδω, ἵνα, ὃ ἐκ τῶι αι τημά- δ 

τῶν καὶ τομσφαγών “ὐπονίνρνται ὠήδος. “(δέ δεν δ φησι, πγθύματι κρίσεως αὶ πνϑύ-- | 

4 ματί χαιύσεξως ὑ τῇ μιταφορῷ τῶν χωνθυογϑμων. ὑλῶν ἐπέμϑμν. ὡατερ ΝΥΝ ὀκὰ ἃ ᾿ 

πνίῦμφ; Εἰς Ὁ. χωνβυτήσχον ὀμεπίπῆον ᾧ τίου ῳλόγα ὀὠαῤῥιπίξεν, ᾧ ϑορμοτέρϑες ποι-- ᾿ 
οεῦ τος ὀῤ᾿ ϑρανας, ὡπόρτα ϑαιπμῷ ῥύπον᾽ ἅτ καὶ ἐνζουῦϑα, ἡϑεήλοιτος ἐργὶ καὶ ἡ τῶν "η} 
πολεμίων ἰφοδὸς ὀβιπεσῶσου, ἀμτὶ ποοϑο τῇ πολά γάγ5νο, πυρὸς Οὐκ Ὡπολλίιώτος, δη-- 
λοὶ καίοιτος ὁ καϑαίροντος, ὦ κολοίζοντος, ἡ. δίϑρθουνδύου. ὦ γὺ πρθέκφτι κρίσεως, 

το τῶτ'᾽ ἐφ, κολεέσεως, μωφίας, ὠκϑυωήσφως. 

4 Καὶ ἡξεκΚύεριο. ὀ  ΠΠαρυσίλν ἐἰμτυὶ τίρι “γέργφθω καλᾷ. Καϊ ἔςαι 
γᾶς ὕπο νῷ δρ9ὲς Σιὼν, ᾧ πόμτα ταὶ αἴθιεκύκλιῳ αἰτὴς. σκιαίσει. νεφέλη ἡμέρρις καὶ 
δ κουπφού, ἡ ὡς φωτὸς πυρ96 χαιονϑῥου γυκῶς, 6 ΠΠΙασγ τῇ δύξη σκεπα ϑησε- 
παρ ἢ ἔξ Εἰς σκιὸβ ἡμέρας τἰπὸ χουύκρατος, ὃ ὦ σκέπῃ ὸ ον Φιστοκρύφῳ »αϑσκλὴς- 

ι8 οὐτητος καὶ ὑστού. ΝΝεφέλζωυ. εν ζφαῦθα, τίωὐ ἐκ τῶν χακϑὼ ἐγίμονϑρίωω Ὡδν»- 

υχίω Φησε" πυροὶν ἢ τίμὶ κ(τ' τὴς τρὐοωμυϑίας αὐδεφόρειαν αγρϑσγινομδέξῳ. ὁπτερ 
σὰ» ὅθι ὦ καύματι νεφέλη,τῶτο ἐν σχότῳ ᾧ νυκτὶ βαθυτώτη παροι λοημισοο ανα- 

“ἤοεϑρη. ἡ ἢ οὐ ᾧῷ «νχ μὸν Ὀἰτοκρου.), ἡ Δἰαλύφ τὸν ζόφον. τίω ὥ' ὥὰυ αἷἶε- 

φλύμαν τῷ Ἀαμιασοότητι τὴς πυρθὶς, Ὁ 5 αϑεσιν τῇ σκιᾷ τὴρ νεφέλης πὐ»έδωλεν.Εἶ το 
2. διγὺς ὡς ἀχτ' μιριρὸν τῶν δειναΐν λυομϑέων ζμῶτα ἔςαι, αἰλλὰ αἱ,ϑρϑον ἐν αὐτὴ τῶν λὺ- 

πηροῖν ἀκ μιῇ καὶ μωταξολὴ “μήσι"), ἵνα αὶ ἐντεῦθεν μαϑωσι, οἷ, ἐχὶ ἐκ αἰξεφοροὶς ἦνες 

ὴὶ (ἱωυτυχίας ἡ πσοὺς ὃ βέλτιον γέχϑνε μετούφα σις, ̓όνν ἐκ τὴς αἴωϑαν δουμάμεως τὸ 
πϑῇ κου τώρθωται, ὡς πυρὸς χαιοιϑμου νυκζώς φησιν, ἕτως ἡ μεταξολὴ ϑνησε!)αἱ ἐξα! 

Εἰς σκιωῤ ἡριέροις. Ὥς ἔξαι :ἡ τῷ Θεού βοήθεια, φησι, ᾧ ἡ συμμαχία ὥαπερ σκιαὶ εἰν 

τε χαὐύμαϊα. χαὶ ὠασερὀρόφος ἢ καιπίδυσίς Ἴις ἀπηλοιίου, ὀϊμιδρφυ καταυβῥηγρωμθμου 
᾿δικημδ» σφοδρού, -»α σφαλεία τὸν ἐκᾷ καιταφυλοντα " αἰ ατηρϑύσα ̓ ὅτω δὴ καὶ ἢ ὅ Θο 

συμμαχία, Οὐκ ἀ'φήσει δεῖνὸν συν παϑεῖν, ζσύτυ καταρρῥηγνυμδῥου “πολέμῳ, ὃς 

ἐν ἐλήται δξ Ἔργα οἱ «σῶσαι. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ε. 

39 
1 ΑΔ" δὲ τω ἡγαπηρϑμῳ ἄσμα τῷ ἐἰγαπητοῦ μιν ᾧ αἰμπελαδι μόν. Α, 

Φο(ήστις τοῖς λυπηρϑῖς, θυ ρφίνας τοῖς “θηφοῖς͵ ποικίλέιν τίων ϑεραπταίαν 

ἐργασαίμδνος, Εἰς ϑἰοχω πάλιν ἑτέροιν ὀμάγει  λόοον, Οἰργίω ἐοικιθν ζ πσϑϑοι- Ιμ 
μίῳ τῆς ασρηφητείω;. καϑαάπερ γὸ Φρχόμϑμος Τὶ δλερτεσίας ἀπήδειλε τῷ Θεοδ Ἵ: 

45 (ας Εἰς αὐζῶν γεδλμημδέας, λέγων, οι ἔδμννσου ὕψωσα, ᾧ (αὶ «ὐ΄δανοιίας ς 

᾿ 

Ι 

[2 ὉΞ ΗΝ 

σ᾽ αὐ] τολ μηϑείσας ἐπάγων ὶ απ τιϑεὶς, ὅτι ὠδοί μα νϑέτνσαν,ὼ ὅτι Ἰσφροΐλ δὲ 
με Οὐκ ἔγνω, καὶ ὁ λαός μιν ἐμὲ καὶ (ὑμυῦκεν᾽ ὕτω δὲ ἃ ενζιθα λέξεσι (' ἑτέραις, νοή-- 
μιασὶ ὃ τοῖς ἀδοῖς τὰ αὐζᾳ Ὅς πυδϑτέροις οὐδείκψυται. δλλαὶ αἶνος ἕνεκεν κατηγϑρῶν 

μέλλων, ἄσμα τίωὐ κατηγϑοίόν χαλεῖ, Μωύσης Αγ» Εἰκότως πῇ ἐποίησε κ(Τ' 
49 τὴς Μαρίας, ὧτε τίω᾽ ξχινῆμοι μέλλων ἀδὲν ῳδέω, καὶ Εἰκότως ὅτως ϑϑβηϑιος ἔλε- 

ν᾿ ἄσωμδν τῳ ἸΚνοίῳ. οὐδύξως γὸ διδύξαςαι ἵπισον ὁ ῥα ώτίω ἔῤῥιψαν ΘΟ ς 9ε-- 
λασσὸμ. καὶ καὶ Δεδόρᾳ ἢ μα ὃ ϑαυμαφὸν ἐκ φνοξγπαιον, ὶ τίω αὐ δάδοξον νίκδωυ, εἰ ι 
χότως φδυιὺ ὑφανει τίω ξηχινίκιον ὠκείνευ,ὐφημίδν αϑαφ ἐρυσοι ῷ Θεῷ. «ὗμ! 5 κα ' ; 

.ΤἼ)9} εν ; Ἱ 

᾿ 



, 
χε, ἐ. 

Δώτιλβ. ΕΧ) 

Ώσ.θ.,β, 

1044 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΌΟΥ ἙΡΜΉΗΉΝΈΕΙΑᾺΑ 

τη ϑβέιν ἡ μέλλων, ὲ (μωτόνυ λήγϑυ διόμϑμο, Κ) ὁ ψυχι οὐκ ἀϑωιμδῴης, δα ὥωτιταν ̓ 

μδύνο οἴσειν ἡμῶν ἣν ἐπαγίέ λέ), Ὁ ἄσμα σε ἐγκλήματα χαλεῖ, Οὐκ αὐτὸς ἢ μένος, ἀλο 

λοί ὁ μέγας ὠκέΐνος Μωύσης τίω (χτίκιον τότε σας ῳδεω, καιτηχϑρν ΤΙ ΓΙνδούίων, 
ἀφικρᾶνᾳ ῳδωὼ  ἐ ἐγκλήματα, λέγων᾽ Ταῦτα τῳβΚυείῳ λύταπύδίδοτε , «τ ὁ λοιὲς 

μῶνρϑον ὼ ἐχὶ σοφός ἢ πολλᾶς (ἰωλὶς κατηγϑόίας » ἀδυνᾳς ὑκῶυ ζώτα λέν ἐ- 5 
νομοϑύτει᾽ καὶ ἔτι ἢ γε ἄδόντες ζαύτα λέγϑμδο καὶ ὺ "με. νος δὰ ὅξωυ ἕνεκεν τοὺς κατηγϑείας 
ῳἰδει ποιοῦσι; σοφία. κεγφημδέοι πνόυματι κἢ πολὺ τὸ κέρδος θεῖναι πῶς δΨμ ἀἰκυ-. 

ὄγτων βουλθμϑροι εψυχαῖς. ὯΝ γὸ σοὺ οὐδὲν ὕτω , χε"σίμον, ὡς τὸ πλημμελημάτων μ4- 
μϑδοϑαι διζινεκῶς, μφήμζω ἢ ̓οὐδὲν ἕτω μόνιμον «ὡς μεληδία ποιεῖ᾽ ἵνα, μὴ ΧΣ 

αὐὐρθολίω ἿΨ χατη)ϑθλών ὁ ὀκψοιοντες 2. αἰαδιυυόμδϑρμοι, φθυγωαι Ὥ (μυχὸς μιμή 19. 

ὟΝ οἰκείων αἰμϑρτημαίτων, τῷ μέλά τὴς ῳϑὰς αἰπωνκλἐτήων Ἔ Τ Ὑπὸ τῆ μνήμη οἷ- 
ΩΣ ὼ τίω ἀφόρητον ἀϑυμίδν καἰ δα μωυϑούμϑυος, ἀ ἄσματα αὑτὰ πεποίῃκο, ἵνα τῳ. 
πῦϑῳ τῆς μελῳδίας αἰαγκαξόμϑμοι ς μυξχῶς αὐτὰ ὶ φλέηξϑαι, (ῴωεχῶς ὦνἹἿὉ ὦσι, 

μεμγηυϑβοι, διϊινεκαΐς ἔχωσί να διδασκάλίλν -ϑἰρετῆς, τέω ϑιωυεχῆ Υ»- ̓αμδντομά- 
τῶν μνὴμάυ. ἰζε ,ϑεώῶ οτί κ᾿) γῶν ὑα ἀλλα σσεῖς ἐδξὸ ὀγόμκᾳ τος τοῖς πολλοῖς ὅζ1. βιολίᾳ ἈΦ: 

γγωραμα τίν 5 Ψ ψαλ δα ποραγματείαν ὑπ σίματος ἀπόντες φόρεαι, ἃ αὑτάς, 

ὥυζ- ζς ῳϑας. ὅτω δὶ αὐτῶν ὧν ορλγματον δείκρυ!), πῦσον Ὁἰπτὸ τὴς μδιφδί- 

ας τὸ κέρδος 41. α[ 9 δὲ τῶτο ̓ : αὑτίς φησιν, ἄσω δὴ ᾿ τοῦ ἡγαπυρϑέῳ αἰ ἄσμᾳ τῷ ἀγα-- 

ποτῷ μυ τῷ . ἀμπελώνί μου. ἄσμα ῷ ἡἠγαπηρδέῳ, φησὶν, ἰμπελον; ἄσω αἰϑὲ ὐτύηΐ,, 

ἠγαπημδύου. ὲ αὐτῷ γδβᾷδω, Φησι, ᾿ὸ ἢ  ὑπυύλεσιρ πῆς ῳδὰς αἰξὲ τυ ὁ Ὁ» «υταῖλο. 

ραγμάτων δ. εἰ ἢ μέλλων κατηλϑρεῖν, ἀγαπητὸν καλεῖ ἡγαπηρϑβον μὴ λει. 
μαΐσης. ὡ τ» μέγεφον κατη)ϑθίας ἐφόδιον ὅτι Ν αἰγαππηϑέντες, σαύτης ὡσολαυ- ̓ 

σαντες ρα Θεού τὴς θινοίας, συ εἴὐ ἕτω βελπίους ὄλυον»», τῷ γνῶ ὑ ὅτερος “ῷ- 
Φήτης αρρῆομϑμος ἐλεδν᾽ Ως σα φυλέω ὦ» ἐρήμῳ δον ῷ Ἰσρφιίλ, ὡς σχϑπὸν ς». 
συκῇ ποσϑῆμον εἶδον πατίρϑις αὑτῶν, τὸ ὁ ποῦήνον αὐννμ καὶ ἐπέρασον δὶ ἽΜ καρπῶν 8ς 

τύτων εὐγδεικγυμϑμος᾽ ποθεινὸν ἢ) αὐτὸν αἱ ἐπέρφιφον, εἰ ΟΝ τίω οἰκείων ̓πρετίωυ, ̓λ.- 

λᾷ Ζιυν τίωυ το Θεοῦ αγαλύτιτα. ἢ ὃ λέτ “τοιούτὸν ὅπ; ὅτι ἐγὼ ὅτως ἠγάπης- : 

στε, ὡς δύ τις σα φυλίω ἐυρων ω ἐρήμω, ἡ ὡς αὖ τις σχϑπτον οὐνσυκῇ. ν  «- 

ναξια τοὐ Θεοῦ τὰ  αὐθαδείγματα, λα χατάλληλα τῆς ὑκείνων γι γίας. ἀδὶ 
δέ, φησι, ὑσαύτης ̓Ὀἰπολαύσειντες Νὰ ἀγάπης, ἀπηλλοτριώθησαν, 1 ̓ Οἰσιλλο πσοϑς 9 

τὸ Φεολφαγώρ. οὕτω δή χαὶ εν ζυῦϑα ἡγαπήνϑμον υὐτὸν καλεῖ χϑὶ αἰγαπτητοι, δυκγις, 

ὅτι ὁ μϑβ Θεὸς τὰ τ» ἑαυτοῦ πὸνζα ἐπεδείξαν», Οὐκ αὐνω τὐρξάμδμων, ὅλαῦ ὃ Θεοῦ 
αἰγαπησαμϑου ὀκεῖνοι ἢ σα μΤ' ζώτα ἀξίοις ἑαυςἂν' τῆς δὐεργεσίας ἔδειξαν, ἐ.- 

λοὶ ταγδυπία ἐπεδείξατο ἀπϑμτα. 

͵ Αμπελων ἐλρῆϑη τή ἡγαστημδίῳ, ω κέρμα, ωῳ τόπῳ πίον. ΄ Ὧ 

Ὑφὸ ὀνόματι τῷὸ ἀμπελαδνος πάσαν νέφῶυε τέων ποϑϑνοιδμ, ἡ τίω οὐδὲ αὖ 

ἐλιμδμιν.ὦ ἐυ μέω ἵραται μέρρατι τύτυ,ἀλλώ αὶ ἀξ ἐτεβρι ἀπϑριϑμέται δἰξργετήμα- 

τα Ἢ πότερον Ὁ σπὸ τῆς ϑέσιως τῇ ὥπου τῷ» ποι. τὸ γὸ οὐ κέρριτι, οὐ ὕπῳ πίον, 
δ τίω φύσιν τῆς γῆς ἐπαμών ἢ ἔλεγε, δ" τίω λύσιν. ὀπερὺ ὁ Δα(ὶδι ψακλωνῇ ἔφης 
σεν ὅτι ἰορϑυσοιλὴμ, ὁ ΜᾺ κύκλῳ αὐτῆς, ἢ ὁ Κύριος κύχλῳ τὰ ̓ λαοῦ αὐτῷ. ἐτείρᾳσι “ἡ 

Ν᾽. αὑτίωύ, φυσι, ̓  τὴ ἢ λέσει τῷ ὕπου᾽ πλίω ςἕκ ἡρκέαϑη μανῷ ὃ μέγιφον πεῖς 

χος αὗτος αὐ τῇ ΤΙ γέγϑνεν. δδηὶ 9 ὡτ αἰνίετωι λέγων, ἐν κέρατι, τὸ τὸ ἀχείρωτο 9 ὃ «- 

καταγάνισον τῷ Ὅπου, κὶ ἀπο τοῦτο τί εῆδα τὸ Θεοῦ βοηϑειαν νλα ἀπὸ μέτα- 
Φορϑς 



ἰφλ πάγω 

Εἰς (ὃ Ἡσκίαν; ἊΣ] 
Φορϑμ τοῦ κέρως τοῦ βοῦς. "Ὁ ὸ παρϑιμία ζΤιαύτῃ δηκίύδϑης ἐἰζενίωεκται αἰδὶ δ 
Οὐφωσφαλέςτι χωρίον καταφθνηντον. ὯΝ »ὰ» ἰουοϑτωτον πϑρτων ὁ ζυρ»ς,αὐ-- 

τῦ ἢ τῦ ζώου Ὁ ἰουὀότερον Ὁ κέρρις (ὁπὰφ »ὰ» αὑτῷ κόγρηται!) δχν τὸ δυοαίρωτον 
Θἰώθασι λέγφν (Ὁ πολλοί. καὶ ἡ γραφὴ 5) πολλοίχες κέρας μονοκέρωτος κοιλή (ὖν' οὖν ὦ-- 

4 στφόλδία, ὀγζῳκ. οὖν κέρατι δίχυ εγζοιυ θεοί φησιν ον ὡὐτραλείαγον ὑψᾷ ὗν Φρχόνϑμος 

ἔλεῦν ̓ ψουβ ἐϑῴνησα ὕψωσα. ον ὥδεσῳ πίονι. ὁ ὁ Μωυσῆς Εἶπε »ἀὼ ῥέουσαν 

γαλαὺ μέλι. 5 Καϊφραγμὸν ὐἰξιέϑηκα ὶ ἐχαιρούκωσα, ᾧρφ)μμ1ν,} τὸ τᾷ- 

ἀδε φησι, Ὁ (νόμον, ἢ τίω αὐτὰ ἀποϑνοιὰν. καὶ 55 ὁ γόμος τείηρυς ὠσφαλέςι- 
οὸν ἀδοιῖς αἰδιέχειν». χα! ἐχαφοίχωσοι,τατέςην, ἰδιυ σον τίω ἀσφάλειὸν ἐποιησομέων. 

19 ζηζῦ γλ πολλάχις φραγμὸς ()επεχείρητον, ἡ ἑτέφφιν, φησὶ, αἰθιέξαλλον αὐζῖς 
συμμαχίόμ. Καὶ ἐφύτευσα ἀμπελον σωείχ. Ἐπινῦμει τὴ μιότουφορᾷ δὼ 

ἐὺ δεῖ χατεὶ λέξιν ἐρμιζενεύειν, δρλαὶ (δ) σκοπὸν Εἰδύζῳς ὀρκείαϑαι τύτῳ. (εἰχ Ὁ 
γα, αἰ ληθινῶυ φησιν, ἐνλ νη, ὀυχὶ δ φαύλων φυϑψ), συν ΝΜ κριτουδυεφέρων, 

λα ΨΜ' δυχί κου ἡ πο τον. πολλὰ γὺ ἀμπέλων ϑμη.. 
15. Καὶ ῳκοδὸ μηστι τιύρχον ὁ πυδϑλίεύιον εἶν μέσῳ ἀἰτυ' 

Ὑνὲς ῷ γαον Φάσι νὼ παοϑλίωνον τὸ ϑυσιαιφήρλον, ὧπε Δι καρπῶν ὁκᾷ ζμωανο- 

εδύων τὴς τρετὴς τῆς ἐκοίσου, ἡ Ψ ποδϑσφορών, καὶ σδβ" θυσιωῖν ἀπασῶν᾽ ἐγὼ μϑῤτοι 
σῶτο, ὁΠπῈρ ἐφϑίω Εἰπων, ὼ γιῶ ῥώ, ὅτί τῷ σχθτσῷ δὲὶ πο φέγεν τῆς μεταφορϑις. 

"δ β πόύτων τῦτο βουλεῖ) Εἐπεῖ, ὁτί τοὶ 7} ἐμφυτῷ πόρτω ἐπλήρωσα, παῷ 
20 χημδηειαν ἐπεδειξαμέιυ, ἐν κατέτεινα χαμάτοις, ὀυ (μυέτοιψα πόνοις, οἕνκ αὐςᾶν' 

οἰκ,δομῆσαι ὀκέλθυσα, ἕν αὐοδῳ σκαίψαι, οὐκ αὐςῶν: φυτεῦσαι, δλλ᾽ ἀπηρτισμέ- 
τον τὸ ἔρηϑν πὐρεδωχαι. ἡ σϑοὴ μέρα τύτο (ᾳ τὴς φιλαν,ϑοφπίας ἔσησαι μιόνον᾿ 

Αλλα καὶ ἔμεινα τῷ ποιῆσαι ςαφυλίω. Καὶ αὐέμεινα. τὸν πτοϑσήκϑυτα χα οϑὲν 
τῆς καρτοῷοδλας, μακροθυμία πολλῇ χρησοίμϑμος. τὸ »ὺ ἔμεινα, τ θη δηλθί. 

ες Ἐποίησι δι ἀχόύθας. Τὸ ἄκαρπον αὐντδἕν" βίον εἰὐγδείκψυται, τὸν τραχοιὺ, τὸν 

σχκληρθν. Ἕίνος ὅξωυ λὺ ἦεν συτνω μος ἀξιοι (τ᾽ Τσαύτίω Ἐχημδλειαν τύτυς δἰποϑὸν- 
τς τῷ γεωργῷ (ὦν χαρποιφ, 53. Καὶ νιώ αὔϑοφπος τῷ 1ὑδὰ καὶ (Ὁ χατοικϑιώ- 
τὰς οὖ» [ερϑσει λημιγιρίνωτε οὖ ἐμοὶ ᾧ λα μέσον τῷ ἀμπελοδνός μυ. 

Πολλὴ Μ δικφιὼ μαίτων ἡὶ κρδιουσία, ὅτὸμ ἀὐζοις (ἂν' κι πυθυϑιώσς διχαφαὶς καϑ'- 

48 ζη γοῖ οὐ αρ' ἀἰὐτο γε λνηρϑμοις Ὁ τοῖς τῶ ὠκείνων. ὼ γιοῦ Ὁ λέγω ῳ παλᾳιαί, φησιν, 

δρλοὶν σέμερον ἕτοιμός Εἦμι δικαίζεαϑαι. ὕτως σὐνποτε οι  ᾳλείπω τὰ ἐμαυτῷ 
πλυρών, οὐνὲ υ μεῖς ταὶ ἑαυ) πληροῦτε. 

4 Τί οΐσω ἔπ τῶ ἀμιπαλών μὺ: Ἐπειδὴ τίου νἱκίεν ἥφριν», καὶ τίωω ὧς 
"νωμοζμωύμυ ἔδειξε τίιω ὀκοίνων, ἴῴεν λϑιπὸν" ὐγώγει αὶ τίωὐ ψῆφον, λέγ ζαῦτα 

55 ὦ μέλλει ηοιᾷν, υχ ἥα χῳωτοωδιχρίσῃ, δλλ᾿ ἥα τῳ φόδῳ τὴς ἀπειλῆς δχπεικεφέρους 
“ποιήσῃ. : Αφολω (δ φραγμὸν αὐτιν κὶ ἔξαι Εἰς οἱαρπαγάδ' αὶ καϑελαΐ 
δὲντων ἀνε ὁ ἔφαι Θὲς χρτωπατημα. Αιἰποφήσω, φησὶ τζωὺ ἐμυζω συμμα.- 
χίδω, γυμψωσω τὴς βονϑοίας, ἐρήμοις καταςήσω τὴς τοστεύτης πορϑνοίας, ἡὸ Εὐσονται 

Αἰ 9.) ἀνλμήίων ὧν ὠπήλαυον ὀμνάνδϑεδεν, στὸν ὦσι πᾶσιν Εἰς αρπαγδὼ «σρρκεΐ- 
40 νϑνοι. 6 Καὶ λϑήσω ὁ ἀμπελώνα μυ, οὐ μυὴ τρμιϑῇ, σὲ μὴ σκαφῇ. 

Πώύλιν λέγω, ὅη τῇ μταφορῷ κέχρηται. Εἰ δέ τις αὶ ϑερμότερον ὄξετάζειν βου- 

λοιτο, «ἰοὺ δἰσπτὸ τῆς διδωσκαλίας, “ζω ὠἰστὸ Ῥ' ὠὡλόν Ἰπμέλειαν φησιν. ἐν ΝΥ 

πολαύσυνιαι αὖ μ᾽, ὧν ἡ ἔμιησοϑοϑεν, ἐυ διδαισκώλοις ἕξυσιν, Οήκ, αῤχονζμ, ̓  

φωφηζς 

ὧν τ. 



ὯΝ «. ιτοφό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

πσροφύζς ὁμοίως (ἦν. δίϑρθουμθῥοις αὐςᾷσγτυς ἐχιμϑιουμϑμνς αὐ δ, ὡασερ γὰ» ὦ 
τίω ἀΐαπελον ϑεραιπεύοντες σκαίγήουσι, τέμψεσιν, τως (ὦ ψυχάς δἰορϑούρμϑρμοι ἐπει- 
λούσι, φοξούσι, διδοώσχϑυσιν. δλλ᾽ οὖν ἐρημία, τύτων ἔσονταί, φησιν, Εἰς τίω δολοτοί. 
ἂν ὠπενῃϑύτες. Καὶ λϑαξησε) Εἰς αὐτὸν ὡς Εἰς χέρσον ἀχόμθα: καὶ πῆς νεφέ- 
λαὶς οὐτελϑύμαι, τὸ μὴ βρέξαι Εἰς αὑτον ὑετόν. Η τίω ἐρημίθν τῆς πυλεὼς ς 
φησιν, ἢ τίω ἐρημίαν τίω ἑαυ, τὰς ὀκαίτου {υχας. νεφέλας ὃ εἰνζυύϑου, »ουβρο.- 
φηζῳς Ἰυὲς λέσρυσιν, ὧτε αἴωθεν Τ' ὑϑτὸν δεχουϑῥοις ἡ οὐ Ραπεμπονίις τω δόμῳ 
λεχόμϑνα. δλ' στῆ ὅτοί, φησι, ζᾳ (ἰωή,ϑη ποιήσνσιν. Εἰ γὸ ἡ Εἷς που δεύτερος 

( ὡαπῆλϑεν, λ᾿ ὁ δῆμος δἢῥ σοοφηἧν τε ἐσίγα, 

70 Ν᾽ ἄμπελων Κυρίου σαξαὼϑ, οἶκος τῷ 'σραὴλ 691 καὶ δν,ϑόφπος τῷ 10. τὸ 
δῶ, νεόφυτον ἡγαπηρϑβον. ἔμεινα να ποιήσῃ κρίσιν, ἐποίησε Ὁ) αὐομίαν, ὺ ἐυ διχαιοσύ. 
γω,δλλὰ κρκυγά. Ἐπειδὴ πολλῇ τῇ μεταφορᾷ δζρὸ “Μ ὁνομοίτων ὀγφήσατο, 
αἰμπελώνα, καὶ πύρορν, ὁ ἀσδϑλζωνον, καὶ φραγμὸν,  σκαφητον,  τιμῆσιν αἰμιπέλου 
λέγων, ἕνα μὴ αἰδὲ ἀμπελωιός ἐις ὝΨΜ τότε λμοήΐτων γομείσῃ τὴ ζῷ λελόμϑνα, ζαχίως 

πσοϑς τωτίλει Φ τὸν ἡρμάσξυσνν. ὁ ὙῈΡ ἀμπελὼν Κυρίου σείξαωβθ, οἶκος τῷ Ἰσραήλ κ5 

ὅν. ὀυγὸ αἰϑὶ φυῦμο λόλϑο μοί, φησιν, Θεὰ αὐ ὰ" ψυχῆς αἰὐφύχου, οὐδὲ αἰδὶ λων χάνη 

καὶ τοίχων, ἀλλα ὠῴφέδαμε τῷ ἡματέρϑυ. δ|9 καὶ ἐπήγαγε, καὶ ἀν ,ϑ95πὸς τῷ [ὐδα,νεό- Ι 

Φυτὸν ἡγαττημϑμον ᾿ δὴ “πλέον τί εἶχε τῶν δέκα φυλών, κ ὀναὸς αὑτὸόϑι σλησίον ζῶ, ᾿ 

νὰ ἡ λϑιγγη θεραπεία, χαὶ τῶν ἀλλὼν μᾶλλον ζωώϑει, καὶ βασιλικωτέρᾳ διδὴ φυλὴ χαὶ 

διιυατωτέρᾳ. ἡγαπηρϑμον ἢ εἶπε, πώλιν αὖ τῶν καϑοιτήονϑμος, ὅτι πρὸ ἢ σφοδρὼ ἐ-- 10 

ἐφ΄ διὸ τοιούγοι γεγῥνασι. Οιούτος γὸ τῶν φιλοιωώτων ὁ νόμος, μηδὲ οἷν ἀὐδῖς τοῖς ἐγ- 
κλαίμασι κρύτ]οιν τῆς οἰκείας ὐγάπτης πω χἰ χυῥξολζωύ. οἰντεύθεν ἐν μικρὸν καὶ ὅτε 
οϑν μόυθοαίνομδν. ποῖον δὴ τῦ} ὦ πῦτε καὶ να αἰλλη)ϑρήν γρὴ τῶν γραφων᾽ καὶ ὡς ἐκ 

ἐσμὲν κύρλοι τῶν νόμ(ον τύτων αὐ), αἰλλα δεῖ αὑτῇ τὴ αἱ ονοίᾳ, τῆς γξαφης ἐπουϑμῦς, 
ὕτω τω τῆς αλληγϑοίας κογοηοϑα Ὅϑπῳ. δ 5 λέγω, (ιούτον ἔφΊν᾽ ὦπεν αἰμπελώδλα, 23 
γύν ἡ ,ϑαφη, φρρμον, απο λίμιον ̓ Οὗκ ἀφύχε κύρλον έοϑαι Ἷ ἀἰκροατίω αῤμόσαρ 

ζῷ εἰρηυθβα, οἷς ἐξούλετο πραγ γμάσι, ἣ “ϑοσώποις, ἀλλὰ ποϑϑϊούοιι, ἑαυτζω ἡρ- 

μᾶάσυδυσιν, Εἰποίσα "ὁ »»γαμπελὼ Κυρίου σαξξαωϑ, οἶκος τῷ Ἰσραήλ ὅ91, καὶ δ 

πε  Ξ3} εζεκιὴλ ἃ πώλιν ἀἰεἴον καλών μέγαν ἡ κεγα λοτύ)έρυλον Εἰσιόντα Εἰς (ὃ Λίξανον, 

κ ποκφίζοντα Ὁ ἀκρον τὴς κέδρου, ουδὲ ἐκ4 ἀφίησιν ἐχὶ τὴ γνώμη Μ ἀἰχροανβ 30 

κείαϑα) τὴς δλληγροίας τίω ἐρμέινείαν, δλαὶ αὑτὸς λέτι, ἴνα ᾽ (ὃ «εἴων 
φησι, ἐννα Ὁ τέωυ κέδρον. καὶ ἔχ ὃ παλιν ἀσϑϑϊων, ποτουμόν ἕνα σφοδρὸν ὀμαΐει, λέ- 
“ὧν, ὑχὶ τίω ἴνδαϊλυ, ἥα μὴ ὠΐξῃ ῷ ἀἰκϑύοντι κτ' τίω οἰκείλν γνωμόυνν ὠβμόζειν ζ 
Εἰρηνδνον ασδησωπῳ ᾧ βόλεται, Εἶπε ὼ ( βασιλέα τῷῶτον, ὃ ποταμόν ὁκάώλεσι. 

αὶ πδυταηϑύ τῆς γραφῆς (τ ὁ νόμος, ἐπειδδρ δλληγϑρῴ, λέγήν ὁ τὴς δρλησρείας τίων 35 
ἐριμζινειδμ, ὧφε μυὶ στὰ οἷς, μιηδὲ ὡς ἔτυχε, τίωὐ αἰκολφφον Ἐχιϑυμίαν τῶν ἀλλυχϑρῷ 
βουλονϑμων πλανάεϑαι χαὶ πϑυταχοῦ φέρεοϑαι. ὼ ι βαυμαζεις » Εἰ ὡ πτροφῆ- 

ταῦ; χαὶ ὁ παρφιμιαφῆς ὃ ὅτω ποιᾷ, Εἰποων γϑ , ἔλαφος φιλίας,χαὶ πῶλοο σῶν “σοί- 
τῶν ὁμιλείτω σοι, χαὶ ἡ πτηγὴ τῷ ὕδωτος σῳ ἔξω σοι μόνῳ, ἡρμιυθυσι Ὥίνος ἐνεκαν ζμῦτα 

ἐλεῶν, δὴ αἰϑὶ γωσναικὸς οὐνόμν χαὶ ἐλέυϑόροις , Ὡἰσπιτρέπων πόρνης ἡ αἰλλοτοίας ἁ-- 40 

τεῦ, ὅτω δὴ χαὶ πε εὐ ζώϑα Εἶπε να ἐφυσε( ἀμπελῶνα (ἢ). Εἶτω δὩΦ 
Εἶπεν αὐτῶν ταὶ ἐγκλήματα, ΕἾπεζιὁ “μωρίας. πιίλιν αποϑς ῷ πόλει τίω Ὥστ 

λογίαν ψίϑησι λέγων, ἔμεινα ἵγα, ποιήσῃ κρίσιν, ποίησε ὃ ἀγομίαν, ἢ ὃ διχαιοσιωύζωυ, ᾿ 



᾿ Εἰς (ὃ Ἡσαΐαν: 1ος7 
λοὶ κραγάύ. δ δικαίως, φησὶν, αἰπουταῖ δίκζων. αὐέμεινα, γ», ἵνα, ποιήσῃ κρίσινγτω- 

τές! διχαμοσιεύζω, ἀὐὶ ἢ ζὰ ἐναντία ἐπεδείξαν"», αὐομίαν, αἰδικίαν ἢ κραυγάψ. κραυ-- 
ἀυ ἐγζωθα τίω σλεονεξίλν λέγᾳ, (Ὁ ἀδιχον ϑυμόν, τίω ὀργά τίω αἰλόγιφον, ζὰς 
μαΐχας, Φκἐ φιλονεικίας. 

, , ᾽ ! ; 3 ᾽ 3 3 

4 ἃ Οὐαὶ ῷ (ἰωαΐγῆοντες οἰχεὸν “ϑϑς οἰκίλυ,ὼ αἰγ63ν ποῦς [2 26ϑν ἐήϊξοντες, ὕα 
Ὁ 2 . ) ε 

τῷ πλησίον αἰφέλωνται τί. Εἰπὼν ὅτι κραυγάμυ ἐποίησε, ττυτές] σελιεονεξίαν, αἷρ.- 
παγάς., λέγη ὃ Εἶδος τὴς ἀδικίας, πολλῆς ἐμιπεσπλιησμένον τῆς κακυργίας, χαὶ 
“παλν ἀπδπ' ἀὐπὸν, ϑοφ πίνων ἄρχεται, ὃ μέγεϑος Μ αἰϑίοτη μαίτων οὐνδεικγύμϑμος,ὶ «ἦν 

σαὶ ὀμίατα γοσοιωυζᾷς ἐμιφαίνων. ζειῶ τὰ ὃ. ὁ νιῶ τολισϑίαϑμα ἴδοι ἥις αἢ δὰ ἥμχαᾳ- 

το χῶς τω] πλούτῳ κεγρηνϑῥων, δὶ ζώ γφτιιαίσεις Ἐχιοούσιν, Οζι Εἰς ἀσφάλειδλυ,δολ' 

Εἰς ἐχιξουλω πλησίον, καϑοίπερ πῦρ ὁδῷ βαδίδον,ὅτω ὧν ἐκ γειτόνων πϑμίῷς 
Ἰἔχινεμόμϑροι. 

Μη οἰκήσετε μόνοι ἐχὶ δ γὴν φ Ἠκχούζϑη γὸ νιωῶ εἰς τὸ τοι Κυρίου σαζα- 
ωθ (τα. Δείκψυσιν αϑόνητω χα μιγονζᾷς κα Εἰκῇ χαὶ μαίτίω. Ὁ, 3,5.) ὄχ ὅ.. 

15 τῶς αἱ κϑλθσεις καὶ αἱ ἰιμωοίαι τοις τοιώτας αἰ παίγεν Ε ἰώϑουσιν,ὡς ὃ μαϑεῖν ἀἰκριθαίς ὅτι 
οίκ ̓αὐπολαύσον.) τῆς αρπαγῆς, ζωυτίωυ ἀύζις ἐπάγει τίω ἀπειλίω λέγων, ὀτίχᾳ- 

ἀλοιῶται δὴ κ᾿ ζα λοπτωρήσυσι ἡ τίω αἰμδὸοτίαν χαρπώσον )ντὴς ἢ πμκτολαύσιως οκσιε-- 

σοιωῶτα!. Οὐκ ἐφησυχαζει γᾺγ, φησι, τοῖς γινονϑμοις ὁ αἰκοίμωητος ὀφϑουλμός. Ὁ ὃ 
ἡἠχϑύσϑη γιοῦ, ἐγ ὡς τῦτο τῶν πραγμάτων γνωρίκιον ϑμομϑηίων αὐτῷ ζωῦτά φησιν, δλλ᾽ 

20 ὡς Τῆς δίνης κτ' πύδας ἰπείσης λοιπὸν ὦ τὴς ὀυταποδόσεως γηομϑῥης. 

Ἐῤω' “ὃ “δύωνται οἰκίαι πολλαὶ, Εἰς ἔρημον ἔσονται μεγάλαι ὶ καλαὶ, ἃ (ύο ἔσον. 

σαὶ (ὦ κατοικοιῶτες οὖ; αὑταῖς. Τοιοῦτον ὙΡᾺ πλεονεξία, στὸν πλείονα πὖθι- 

(ἀλλη τοῖς ἔχουσι, ὁ τῶν ττδϑ τέρων ἀὐὔοὺς δξήγαδμ. ὃ δὴ ὠζωῶϑα αμίῆε.) λέγον; 
ὅτι ὅτὴμ οἰκοδὸμιήσητε λαμιωρϑ, ὁ (ὰ πόύτων ὑμδμ" αὐτῶν ποιήσηοϑε, καὶ ςήσογται αἱ 

25 οἰκίαι οἰκήτορφις (ὦ Οὐκ ἔχουσαι, σοῤλπιήος ὃ ποσης λαμησοϑτέραν ἀφιξσαι φωνίω 
κι Ὁ οϑα τίω δϑιρχίω ἡρπακότων αὐζαι, τὴς ἐρημιόσιως τῆς Ἰχτιτεταμϑμης δύ 9. 
παίᾳ τινὸς φαμονϑρμης. ιο Οὗ »ὺ ἐργώνται δέχᾳ ζϑ,γη βοαΐν, ποιήσει χερφοίμιον 

ἐν ̓ χαὶ ὁ ασείρων Φοταῦας ἐξ, ποιήσει μέτα τρία. Απὸ γῆς πύλεως ἔχὶ τίω 

τὴς χώρρις ἐρημίαν ἐξάγει (Ὁ) λόχϑν, ὦφε πόύτοθεν χατωπλῆξαι (δ) ἀκροατέω.. ὅτε 
20 Ν᾽ αἱ οἰκίαι, φησὶ, καϑέξυσι τοὺς «ροικοιωΐζας, ὅτε ὴ νν ̓  αὐτὴς Ἐχιδείξεται δγώαμῳ. 

χαὶ ΝᾺ δξ Ὡρλὰς δ Ὁ αὐ Αδαμ αἰμδοτίλυ ἀχόρθως ὁ τοιζόλυς ἐϊζζωογκε, καὶ μετ᾽ 

ἵν, Δ πον ὄκᾷνον δχρὲ τίω τῷ Καὶν τ ανομίον, ἐλα'ῆργα πολλῷ "(δ πότον (ὃ ἐκείνου χαὶ τὴς 
ἡδκεῖνν οἰκείας ἰομίος “ἢ φοροὶν ἐπεδείκρυγ». αὶ πολλαχοῦ 5. Θλλαχού ἰδοι τις δ δὲ ὲ τῶν 

αὐ, ϑεϑίπων αἰ μδλήίας αὐ τέω κολαζορμδῥζω. καὶ Ἰἰϑαυμάζεις, Εἰ πηοϑὶ τοῖς γρνας αὐ- 
44 τὴς χαὶ ζιαὶ ὠδἕνας τῶν λό ,ϑούπων καὶ εὐ Ῥανομία, ὁπουγε φϑαρτὴ διήμας ἐδύε» ἃ 

ἀφϑαρτος παλιν δὲ ἡμῶς Υ Κ᾽» 57), ὙῈ ὅλως Ὁ τῇ δὲ ἡμᾶς ἔλαθε τίω ὑμετέραν 
Δ σρκονίδν, καὶ τὸ δυτως ἢ ὀκείνως ἐῃ) παάλν εγτεῦθεν λαμθόμει τίω 2 Ἂ τίωὶ 

ῥίζαν. δυτῶ χϑιω καὶ ὅχὶ τῷ Νωο. 2 «σοἧς κακίλν ἐσ τίω ἐξώκειλε “ΨΜ]9.,3.5.- 
πῶὼν ἡ φύσις, πλύτα ἐφύρε;» σὰ πράγματα, κ᾿) ασέρμαιτα Ὁ φυτὰ, ὁ αἰλόγων ὅν», ὠΦ 

40 ἡ γὴ, ἡ θα λοιῆα, καὶ «ἡρ, κα) δρῆ, αὶ νάπαι," βοιωοὶ, καὶ πόλεις χαὶ “ἴχη, χαὶ οἰκίαι ὠ πύρ- 

291 ὁ πϑρτα ἀπλώς ὠκείνῳ τῳ φοξερῷ ἴτε ἐκρύπῆφ;» πελόΐγει ἡ ὯΝ πάλι ἐω 
“πίδούναι τὸ ὅγμος ἔδει, τίω οἰκείαν θὐταξίαν ἀπελοίμολυεν ἡ γῆ, ἡ Εἰς τίω κὐδοτέ- 

δαν ἐυμορφίδν ἐπδυήει πάλιν. ἴδοι σγ᾽ αὐ τις τῶν ᾧ Ὠχὶ μέρρυς γινόμδμόν «ἰδ τίω εἰῷ 
ΟΠ γίοιῖ, τοπ, χ. γννν λυιϑεῦποις 



Ἀμέεε, ς, 

το! ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
δύ ϑούποις τιμάωυ. καὶ γὸ πέλϑαϑς ἡἠφδρυίαϑη, ἢ πάλιν ἐφαίη, κρὶ ἥλιος ἐχαλινῶϑη 
α(' σελίωης, ἢ τὸν οἰκεῖον δρόμον ἐπέλιπε, ἡ πῦρ (αὶ ὑδωτος ἐπάδείξα;», ᾧ γὴ (αὶ πι- 
λοίορις,  πόλαλϑς ζρὶ τὴς γῆς καὶ πόρτα, ὡς Εἰπεῖν απὴλούς, αγοὺς τίω ὟΨ δρ,89,. 
ποὸν μεταογη μαηξεἢ) λυσιτέλειαν, καὶ (3 3) πόϑ των τιμιώτερος αὐ, ϑόϑπας, κὶ δὲ αὐτὸν 
(ν᾿ ἄνέμϑμα ὡπόμτα, ΟΡ τοι τούτο ὼ γύν, ο΄ ἡρῦδταν ὁ ΤΜΊνδαίων δᾶμος, ἐπέχει ὃ ̓ 

γὴς ζαὶ ὠδῖνας ὁ Θεὸς, χαὶ μ᾽ πολλοις πόνοις ὶ ἰδϑρώτας οὔκ ἀφίησι ζω ἐκφύης λᾳ- 

,ϑνας τίω Εἰωϑῆλυν Φοροὶν ογεγκεῖν, ἵγα καἰντεύϑεν μαίϑωσι, ὅτι ὃν γεωργεκδν ̓  ων 

τέχνη, συλ βόες κὶ αροΐξον, Οὐδὲ γῆς φύσις, σέκ ἄλλο Μ τοιούτων Οὐ ον, δλλ᾽ ὁτϑτων 
αἰπύμτων δεασύτης ὃ τὸς ΖΦῚν, οὐ δωψιλᾷ τὴ χειελ πόβτα ὠκχίέων, ἡ πάλι, ἐπειδὺμ 

βούληται, συζέλλων ἀπόντα. εἴ 

τι Ουαϊ (ᾧ ἐπιρόνϑμοι Ὁ πυρὶ, ἡ Ὁ σίκερφι διώκοντες, (ὦ μϑῥοντις ὃ ὀψέ, 
ΣΡ οἶνος αυςῶν' συγκαῦύστι. 

1» Μετὰ ΝᾺ κιϑεύρφις ᾧ “ψαλτηρίου καὶ τυλιπθϑων ἡ) αὐλών (δ) οἶνον πένουσι, 
(45 ἔργα πᾷ Θεοῦ οὐκ ἐμδλέπουσι, ἡ ἃ ἔργα 5} χειρων αὐτό ου κατὸμοούσι. 

Κατηγϑρήσοις αὖ Μ᾽ πλεονεξίαν πολλίω, ὶ τίω ρίζαν τῷ κακο᾽ τίϑυσιν. αὗτη ὃ τ: 
{ὦ ἡ μέϑη μινοίων γινονϑμη κακϑν αἰ πούϑεσις, ἡ μείλιςα ὅτὸμ μ᾽ Ὄσοώτης Ολμώ- 
πα τῆς ἰπῥθολῆς. σκόπει γϑεῦ, πτὺς κ(Ρ' αἰκριξείας αὐξζιυς χωμῳδεῖ. πᾶσαν γὸ τῶν 
ἡμέρριν Εἰς τῦτο δωπϑμά οϑαὶ φησιν. αὶ γὺ ὁτὸμ ᾿ϑρισοποιζοϑαι δέῃ, τϑον πράτ. 
τυσί, φησιν, δλλαὶ πόρτα Τ᾿ χαιοϑν μέϑϑης ποιθντες χαιοϑν,ὸ ἐκ ααοϑοιμίων τῆς ἡμέρας, 
ὅτε μοί λιςα, αὐτοῖς παρ σέχεν ἐχοϊῶ, πολλῷ τῷ ἀἰχρίτῳ διδόντες ἑαυςβν,, ὁ ἄἴκοντες το 

λοιπὸν χαὶ μέλθα τῦς ἑαπέρφις ογαπορϑμοντες τοῦ γοσήματί . ἐπειδὺμ ᾿ἁπαξ φϑιί- 

σῶσι κωταποντιαϑίωνω Εἰς τὸν τὴς ἀκρασίας βυϑον, καὶ ΔΨ κτ' φύσιν ὠχπέσωσι φρο- 

ναΐν, καὶ τίωὐ ψυχδω αἰχιμαίλωτον τῇ πονηρᾷ τῆς μόϊϑης ποῦϑαιδωσῳσι τυρρινίδι,κοιϑούτν 
πλοῖον αὐερμοίτιφον χα κυξερνητα κ) ναυμ αἰπεζερηνθμον ἀπλώς χαὶ Εἰκῃ φέρε") 

τῇ Ω υὑδωώτων ἀτακ)ῳ ῥύμῃ πϑμταηρῦ αἰἴβκαγϑρϑιον, τὸν αὑτὸν δὴ ἴζοπον χαὶ ὅτοι ὑπὸ 19 

τῆς μιάϑης αἰανβρύχιοι “ἀμόκθμοι. δ[9 φησιν, ὀυναὶ (ὦ ἐγήοϑϑροι τὸ πο» ὶ, καὶ τὸ σίκε-- 
6κ διώκοντες. ἐν γὸ τίω γρείδν ἐπλλήρφιωυ,σ οὶ αὐέμϑμον Ὠχιϑυμίας μομδῥης πλη- 
ραΐσαι τίω ἐνδειδν,δλλ ἔρ)ϑν ἐποιούντο τῦτο καὶ μελέτέωυ, τὸ διϊιυεκῶς μεϑυεν. δ φη- 

σιν, (Ὁ διώχοντες σίκερφι. σίκερα ἢ ὧν ζϑιί φησι Μ᾽ φονίκων τὸν ὀπὸν, ὃν ἐπετηήδοῦον, 
(ωτοίζοντες τὸν χαρπὸν καὶ καταϑλώντες, εἰς οἴνου μοτειογη μαιτίξειν φύσιν καρωτικὸν δὲ 30 
ὅξ1 τὸ ζριούτο, χα] μέϑης ἐργαςικὸν. ΩῚ Οὐδὲν ὑφωρώδτο τϑτων ὡκ ᾷοι,γ: ἡδονζι πϑρ-- 

ταχοῦ διωχόντες. μϑμοντες Ὁ ὀψε.ὁ ᾺΡ οἶνος αὐ(ὧν' συγκαύσει. (ριαύτη Ψ τῆς μέ- 

ϑης" Φυσις, πσοϑϊούσα αὐξεῖ), ἡ χαλεπώτερον Ὁ δίψος ποιᾷ. Εἶτα αὶ ἕτερον (έκ ἔ- 
Λφτον ἔγκλημα τῷ κυφϑτέρϑυ κυϑο:! ϑησι,λέγων “ κῷ' Ν᾽ κιϑείροις ἡ ψαλτηρίου καὶ 

τυμπόμων ᾧ αὐλών ᾧ οἶνον πίνουσι το καὶ ἕτερος ἐγκαλᾷ πυϑόφύτης λέγων,Οἱ πἰ-- 3 

νοντες Τ᾽ διυλισμένον οἷγον,ὺ αὶ «οοῦτα μύξα ἀολόνϑμοι ὦ κροτοιώτες σοὺς τίω φω-- 

γζω ἢΨΜόργθμων. ὡς ἐξώτα ἐλογίσαν»», ᾧ ὀνχ ὡς φϑυχοντα. ἢ 5» ἐραίτης ὀύαλγη-- 
σίας γούη» Ὁ σημεῖον, ἡυχὴς ὠκλελυμϑμης, τὸ ϑϑαΐξον ποιᾷν τίω οἰχίδν τίω ἑαυ» ἢ 

τοιούτοις ἀσμασιν ἑαυ(βν' ὠχδιδῦναι. ὅπερ ὙῈ} ἡ (οί, ϑη ποιῷ σχϑτούσει, τῇ Ὁ ἡ μουσικὴ 
μιϑιλοίήουσα τὸ ξυτονογ τῆς αἰ νοίας, ἐ κατακλώσα τῆς ψυχῆς τίω αἰδρείλν, ᾧ ἐ- 40 

πὶ μεΐδονας ἐξα γϑυσει ἀσελγείας. τὰ ἢ ἔργα τῷ Θεού ςζκ ἐμολέπουσι, ζῳ ἔργα 

χερῶν αὐτύου κατὸμοῦσιν. ἢ τὰ θαύματα αἰντ φησιν," τὴς κίίσεως τίω ϑεωρία.κὼς 

ελ᾽ αὐ δυυϑαινιο “δι μέοϑαι ϑκαταὶ, τίωὐ ζ᾽ ἡμέραν νὐκζα ἐργαζόνϑμοι, τω ὃ) νύκτα ἦ 
, νέκρων 



Εἰς (ἢ Ησαΐν: Ἰδξο 

γέκραΐν ουὐὲν ἀἰμιένον ὀζᾳκείμϑμοι; πῶς δευυήσονται ἥλιον ἰδεῖν ὀρματέλλοντω, ἢ ὀυφφινοῦ 
παλλος λοίλπον, ὧ τὸν ποικίλοι δὝιέ ἄφρων ὧν ἐασέρα χορ9ὲ, ὶ τίου ἀλλίω τὴς κτίσε. 

ὡς θυταϊξιλν πε "λ{ σνογίλρ, ΜΡ ἔξωθον ᾧ δὴ ἐνδοϑὰν ὀφθαλρδμ, αἰπεζερημδμοι; ον 

μικρὸν δἶχυ τοῦ)» ἡδικζ ὃ αϑέχτοι “Μ᾽ τῷ Θεοῦ ϑαυ μάτων ἐκ τῷ χϑλόνος ἀπελ- 

5. γεν βίν,, πόύτοα τὸν γρόνον εν τῳ σκότει τῆς μέϑης χατορωρυγμένοι. 
123 Τοίωωυ αἰχμαλωηος ἐδνηϑη ὁ λαὸς μι, “9 τὸ μὴ Εἰδένωι αὑτοις Τ᾿ Κύρλον. 

Πάλυ τὸ μέλλον ὡς γελμημϑβον αἰπαγζέλλει, ὁ ἀμροίον ἐπάγει τῇ πλημμελεία 
ζωτη. ἱχῳνὴ (ὦ )Ὰ} χαὶ αὖ τὴ ἡ μέθη λύτι πασης ϑμέοϑαι κολάσεως, ϑορύζοις ἐν.-- 
ποιούσα, τῇ ψυχῇ, ζόφυ πλιηρούσα “ὃ αἱ οἰνοιδν,αἰγ μάλ ὡτον καιθιςῶσουι αὐτὸ, μυϑάων 

ἴο ἀὐζοις ἐμπιπὰ ὡσα νοσημάτων, Ὦ ἔγδυϑων, ἢ; ἔξωϑεν. οἶδε τῶν» χα Παῦλος, ὅτι κακία, 

δώπὶ ἀιμωριλας γίνεται. δ Φυσι, Καὶ τίω δὠτιμιαϑίαν, ζὼ ἔδει τῆς πλόίης αὐ, ἐν 
ἑαυζοῖς ἰπολαμ(λύοντες. δυλ' σὴ) 4, ἡ τ» τῆς λϑαιοϑησίας αὑτῶν, ὃ κολαζεοϑα ὼ 
μηδὲ αἰοϑυίνεοϑαι τονοσεῖν, χαὶ με Εἰδέναι στι νοσῶσιν, ἐποίγει χαὶ "τῶν ἔξωθεν μμωρίδν 

λέγων τοίνιω ὠχμαίλωτος ἐδμήϑη ὁ λαὸς μια, δχρὶ τὸ μεὶ Εἰδέναι ὠΐφις τ’ Κύριον" 

1ςΖ Καὶ πλῆθος ἐγινηϑηνεκρῶῖν ὀζρὰ λημὸν χαὶ δίψαν ὕδατος. 
ὥρᾳ καὶ ὧν τῇ “ιμωοίᾳ πολλλζω “ἴω γουϑεσίδν, ἡ Οὐκ αἱ ϑ6όον τίω βαρυτάτίωυ 

ογάχθρμδύέω ἴφλ μιαν. υ γᾺ» θύϑέως τίω αὐχιμαλωσίδλυ ἐπήγαλιρ,αἰλλαὶ λιμὸν πσϑῬ- 
τερον ἢ αὐχμὸν, ἵνα οἴκϑι μδύογτες ϑιῥωνται βελτίος, μιν δὲ αὐίωτα νοσοιῶῶτες ἐφελκύ.- 
σώνται! Τὸ τῶν βαρξαρων φρατόπεδον “ἢ 5 οἕκ Εἴξον, συοὶὲ ὠκέρδϑναν οντεύθεν, 

20 ἐπαγή λοιπὸν τίω ἐσ τίωυ “ιμωοίδν αὐζῖς, αἰλλ᾽ ὅμως ασοϑ ἐκείνων “ζωυτίω ἐπαίρει 
Ὁ ὄξογκοϊ τω] λϑγω τίω τῷ λιμϑ, λέγων " 

14 Ἑσλάτιωο ὁ ἄδὺς τίω ψυχίω αὐτν" Ουχ ὡς ψυχζω τοῦ ἀδου ἐ. 

ἀχοντος, αἰλλαὶ οϑσωποποις Τ ἀπειλίω, ἐμφατικώτερϑν “" λόχϑν ποίσω βόλθϑμος, 

ὦ φόδον αἰκμαίζοντο οὐναποθέλϑαι τὴ Δ ονοίᾳ “ἥν αἰκουοντων, 89 ᾧ ἔχίμϑμει λέγων" 
12 Καὶ διωύοιξε ὃ ζόμα αὐτί, τῷ με οὐδ λιπεῖν" 

Ως αἰἴϑὲ ϑηρίου νὸς δινγϑύμϑμος, ὦ ἐπύς αὐὉῬΨ" τίω Εἰκέγα δ'Ζ' πραγμάτων 

ἀλγαν. χαὶ ὃ δὴ χαλεπώτερον, ὅτι σῴκ ζεώοιζε δ, σόα μόνον, αἰλχαὶ  ψϑβει κεχηνώς, 
χαὶ κόρον ἐυ λομμιδλμων “Μ᾽ εἰν αὐτῷ καιτορυῆορϑμων. Καὶ καωταρήσοντοι Εἰς 
αὐτὸν (ὦ ἔνδοξοι, καὶ (Ὁ μεγαΐλοι, ὁ (Ὁ πλούσιοι, ᾧ οἱ λοιμοὶ αὑτῆς. 

890 Εἴπιεΐα μαϑης, ὅτι ὀυ κι φύσιως αἰκϑλουλίαν τ γινόμϑμον ἐδ, δλλαὶ θεήλατος ζῶ 

ἡ πληγή, ἡ ψῆφος ἐκ Δ ὀυρφνων κατενεηϑείσοο, (ἔν: ὧν εὐξεφὀνεία, (ἄν οὖν διωματείᾳ, 

(ἄν πόρτα συγέονζᾳε,ὰὸ ὀϑω ᾧ καίτω τὰ ΡΜ Ίυδαίων"ποιοιωΐζς ποράγματα,τούτος 
ὀκχφχαταξήσεοϑαι ἔφησε. λοιμοις 5. Εἰκότως ἀΐζις καλᾷ, ὧτε ἐυ μέχοι ἑαυ πίω 
χκακίδν Αἱ ατυρϑιώζε, δυλαὶ αὶ Εἰς ὥλλοις πίω νόσον ὀζαοιζαξονζᾳς. Τοιαύτη γδ} κἡ 

85 τῷ λοιμοῦ φύσις ᾿ ἐπειδϑρ ἐφ᾽ ἐνὸς αὐῤξη:) σώματος, ὁδιῷ βαδίζουσα ὦ λοιπὸν ὅχι- 
νέμεται πλῆθος. Καί ὁ ἀγαλλιώμϑμος ον αὐτῇ. Ο᾽ πυφών, ὁσκιρ»ΝΨ, 
ὁνομίζων αἰχίνητα ἐχᾷν ζ ἀγαϑα,ᾧ αὑτὸς ἐμεπεσείται κὶ αἷλωσε!). 

15 Καὶ ζῳπεινωϑήσυται αἴ, ϑ2»»πος, ὃ ἐτιμοιοϑήσεται ανήρ᾿ ἃ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ 
μετέωρφι ζαπεινω,δήσογ"), καὶ ὑψωϑησε.) Κύρμος μόγος σοιδαωθ ὧν κρίματι. 

49. Ογᾳ πάλιν Θεοῦ κηδεμονίαν. ἐν γου πϑμωλεϑείδῳ ἐργάζε.), οὐδὲ ὅλον ἐκ μέ. 

συ (ὃ δῆμον αὐ!ντὖΜι λώωβπατον ποι, δλλ᾽ ἀἰφίησί τινας, ὦφε τῇ “ιμωφία “Μ ἐπελθὸν» 
τῶν δνέαϑαι βελήϊοις, τοὐδζο χϑεώ αἰγνῆδμϑρμος ἔφησεν, ὅτι ζῳπεινωϑήσογται, τ τέςιν ᾧ 

μϑύοντες, (ι πυιλιμπόρμόμϑροι. 1ό Καὶ ὑψωϑήσε!) Κύοιος σαξαωϑ ἐν κρί- 

τς Ο(Βιγίοιξ τοπι,Σ. γννν ᾿ ματι, 

δα ΚΡ. 



ΚΝ 

ΔΛωάᾶρε, ᾿". 

τούο. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

μΑΤΙ, χαὶ ὁ Θεός ὁ ὦγιος δυξαοϑήσεται εἰν διχαιοσιμώη. Δυὸ 4, ϑησιν ἀγαϑεὼ, τὶ 

καχεῖνοι τῆς φλεγμονῆς αἰπαλλαγήσον"), καὶ ἔσον.) βελτίας, χαὶ ὁ Θεὸς ϑαυμοϑήσε. 
ταὶ οἷα πᾶσι (τῦτο γδ  ὅθ1ν, ὑψω,ϑήσι 1) χα! δοξαοϑήσε )) δζοὰ τῆς κϑλοίσεως. ἢ 

17 Καὶ βοσκηϑησονται Ἷ) διρασαρμϑμοι ὡς ζαῦρρι, ἡ Ἂς ἐρήμως Μὰ πειλημμέ- 

γῶν ἄρνες Φαΐγϑν ). Τὺ ὀλιορτητα ον υῦϑει αγίεται Μ᾿ πσολειφϑέντων, ᾧ 5 
τίω ἐχυτεταμϑύζω ἐρημίαν τὴς χορρις. 

18 Οὐαὶ ᾧ Ἰλιασώμϑμοιζῳς αἰμδότίας αὐ δὴὝ" ὡς οϑινΐῳ μιακρῷ, αὶ ὡς ζυγῦ ἱμιόῤτι 
δαμάλεως ταῖς ὀϑομίας αὐνὔὦ᾽" 19 Οἱ λέγοντες, δ᾽ ἶχος ἐπή!σεύτω, ᾧ ποι- 
ἥσει ὁ Θεὸς, γα ἰδωνϑν΄ ᾧ ἐλϑέτω ἡ βυλὴ τῷ αἰγίου Ἰσραήλ, ἴα γνώμϑμ. 
Τῶν προ φνἿΨ ἀπειλοιώτων (ἀωεχῶς, καὶ ὰ φοξεραὶ πυδϑὰμαφωνοιωύτων, (ὦ) ιυ-. το 

δοσοϑφῆται τϑϑς χάφιν αἰ λεχοιϑμοι,ὺ τῷ δήμα (δὴ τόνον ὠκλύοντες, αὶ (ζ ἐχεί-. 

γῶν ἔφασχον 4) Μευδυ, τὰ ὃ αὐτῶι αληϑη. πολλοὶ τοίνευ ὠπαγϑνϑροι ἠπίφοιω χαὴ 

δὶς τοῖς βήμασι. ΕἾτα ἢ Φᾧ αἱ ποδϑφητείαι ὕχ ὁμοῦ τε ἐλέχϑντο δξέξανον(ιοο--: 

Φητείας Ν᾽ δή φύσις, ὃ καθ πολλοῦ χρόνου τα μέλλοντα ἐκξησετοϑαι πσοϑανάφω.- 

γᾷ, ) ἐπεὶ δῶ ((μυεχῶς μϑμ ἐλεχϑν (Ὁ πσδοφῆται (ὦν! λιμκες, (ἦσ' λοιμοις (δ πολέ- 15 
(Μῦς, ἔχ ὟΨ ἔργων αὐτὰ Οὔκ ἐδείκψυον, τέως τίω τῷ φόνου μέλλησιν αφορμέω Εἰς 

αἀἰπιρῖὸν λομθλύοντες (ὦ) πολλοὶ ΨΜ ἡπατημῦῥων ἔλεχθν᾿ ἐλϑύτω τὰ λεούμϑμα, Εἰ 

αἰληϑεύετε, ἐγβσούτω τὸ ποραγμαζα, δείξατε ἡμῖν ἐχὶ Μ έργων τίω βελίω τῷ Θεού, 
ἐπεὶ δίζυ τίω αὐτν' μαικροϑυμίδν αὐ ασόθεσιν αἰπιείας ἐποιοιευηο, ἡ οὐτόῦϑεν πο σετί.. 

ϑηῷ αὐ δὴ» οῖς αἰ μδἱοτή μασι τὸ τε ἀπιςεῖν, τό τε ὅχρα τίωι αἰπιεῖλν ραϑυμότερϑι γίνεο, 20 
Εἰκότως αὐεᾶν ὁ πσδοφήτης θρζωυεῖ λέγων δτι χοαιϑυύπτερ λϑνίῳ μιαικρῷ, ὅτως ἔλκετε 
καθ᾽ ἑαυ τίωυ ὁργἀὼ τὸ Θεοούῷ αὐξετε ὑμῖν τίω πονηρλλυ ΚΝ, Ν ἀπιςεῖτε τοῖς 

λέλρρϑϑοις ῥήμασι, λείστε,) λοιπὸν τέωυ δζρι Μ ἔργαν ἐπενεηϑέισαι πεῖροιν ὑμῶν. ὧςε 
τὰ χακοὺ ἐχιασώμϑροι, ὑμεῖς ἐφε, (ὦ) τοῖς λεγϑυθῥοις αἰπιφοιῶτες. δζρι τὔτό φησιν, 

μαὶ (ὦ Ἰλιασώμϑμοι ζιὶ αἰμδδτίας αὐ, τὸ τές! τίω ὐτίδοσιν τῶν αμδοτημαάτων. ὡς 15 

δονίῳ μακρῷ πόρρωθεν ἕλκετέ, φησι, τέων ὠολσμένίω τοῖς αἱ μδο τήμαισιν ὑ δ᾽ δίκζωυ,κὶ 
ὡς ξυγϑό ἱ: μαῦτι δαμάλεως κἰ ποῦ ζυγρν ὅσης" ἵνα Εὐπη τὸ θὕτονον, τὸ μ᾿ «σουσῆνς. 

ὡς ἐὸμ ̓ ς ἱμόρμτι ἐὐτόύγῳ ἐφελκύσοιτο τί, ὅτως ὑμεῖς δ τῆς απιρίας ἐφ έλχετε καθ᾽ 

ὑμδ" τῷ Θεού τω ὀργάώ. Εἶτω λέγ ὁ πως ἐφέλκονται. (ὦ λέονντες, τὸ τώχος Ὁ 
ἐήισατω, ὦ ποιήσει ὁ Θεὸς, ἵγα, ἰδωμϑμ. δκ) ἑτέρος πὐοϑφήτης ἐγκάλεὶ λέγων ̓ Ουαὶ 49 

(Ὁ Ὠχϑυμοιῶτες τίω νμέρριν Κυρίου. καὶ ἵκα “ἰ ὑμῖν ἡ ἡμέρφι αὕτη, χφὶ ἀυτη 66] σχᾷ.- 
τος ἢ ὃ Φώΐς, ἢ γνόφος οὐκ ἔχον Φέγίος αντῆς »ὺ χαὶ ἐκεῖνοι αἰπιφοιῶτες ἐλέμ, 

πύτεἡξειη ἡμέρφι τὴς χολόστως ἢ τὴς ἰιμωρίας: 
20. Οὐαϊ (ᾧ λέγϑντες τὸ πονηρϑν χϑιλόν, ὁ τὸ καλὸν πονηρϑν᾽ (ὦ τιϑέντες τὸ φώς 

σχότος, χαὶ τὸ σχότος φως" (ὦ τιθέντες τὸ γλυκὸ πικρὸν, ἢ τὸ πικρὸν γλυκύ. 33 

Παΐλι «αὐδὲ τῶν αὐτῶν οἰολέγῷῦ. Ὁ (δν μϑὲ αοροφής ὑδριζον χαὶ ὠπατῦ- 

«νας ἔλεγον, οἶνν ὃ ψευδοασροφηζας ἐτίμων καὶ ἀὐέφρεφον δΨ)' πραγμάτων τάξιν, 
ζαλᾳνίξει αὐςᾷν (χὶ τῇ κρίσει τῇ διεφϑαρωϑμη νἰα!, φησιν, (ὦ) λέοντες τὸ πονηοϑν 
χαλθν, τατές! τέωυ «ψευδοισοοφητείαν, ἡ τὸ καλὸν πονηρϑν,τώω πσοοφητείλν᾽ (ὦ τι- 
θύτες τὸ Φαὺς σχότος, ἡ τὸ σχότος Φῶς ̓ (Ὁ τιϑεντες τὸ γλυκὺ πικρὸν, καὶ τὸ πικρὸν [λυ. 49 
κύὺ. εἱ ἊΨ Ὁ Φορτ κοί, Φησι, ᾳ ῥήματα, δλλ᾽ σον γλυκύτερον τῶν ταηϑφητῶν, τῇ 

δῆ ρημάτων ἀπειλῇ τίω ὅζῳ τῶν ποραγμώτων τὐποκρουομδύων πεῖραν, Εἰὼ γλυ- 
κέω ζῷ τῶν ψευδοκσδοφητῶν, δ᾿ Ογεϊδν αὖ τῶν πικρότερον, τὴ χάρατί τῶν λόγων τίου 

“-ἦ 



Εἰς (ἡ Ἡσαΐν τόδ 1 χον ἢ. 

οἱα τῶν ἔργων ἐπαλόντων ἀπειλζωώ. ἰδοὺ ππρϑφήτ σοφίαν, πῶς ὀυέφρεψαν αὐ ΔΨ 

τίω ὀζρένοιαν. τη γὸ τοῖς (ὦ ὡς πικρότατα φϑεήομϑμοις κυ “ξϑσεῖχον, τοῖς ὃ ὡς 
“ολσηνεςατοις, κ᾽ γλυκύτητα πολλίω ἔ» υσιν, ἔφυσεν, ὅτί τοιουδιυ τίου μρ δΐωυ ὅ41᾿ πο-- 

λὺ Ψ") ασοοφητων ὃ μέλι, πολὺ ΔὝὦ ψευδυαγοοφυδν καὶ πικρία. ὅτω ἡ ὅχὶ τοῦ 
4 φωτορὶὶ τὸ σϑτυς (ὃ λόγϑν μιεταιχειθληίον ἡμῖν. (Ὁ μδρ ΣΡ ασοϑς τίωὐ πλαΐγζωυ ἡ-: 

᾿ γαλϑν, (Ὁ ὃ καὶ πτεὺς Τὶ ἀλύλειαν ἐχειροιγωρριω καὶ (Ὁ (ὦ τῳ ζόφῳ τὴς αἰχμαλωσίας 
μονονουχὶ ζμᾳ “χεῖρσις δήσαντες γυρεδίδοσαν, (ὦ) 5. ὅπως εἰν τω φωτὶ τῆς ἐλέυϑεοίας ἀ.- 
γαπῶσι, πόϑτα ἐυραῆο. ἐπεὶ δίωυ ζὰᾳ' ἐναντίας αἰϑὶ πότων δῦξας Εἶχον ας 

πυφοσυκύσας, Εἰκότως ἀὐθυς δἰορθούται λέγων, (ὦ) Ἴϑώντες τὸ φαΐς σχότος, ᾧ Ὁ σχό.- 
10 τος φῶς. χ21 Οὐαὶ (Ὁ ((ἰωετοὶ ἐν ἑαυτοῖς, ὸ εἰγώπιον αὐ] (χιφήμονες. 

Οὐ μικρὸν Νὴ τῶν ἐλῴῆηωμα, ζ σοφὸν ὧμα νομέζεν ἑαυτὸν, καὶ τοῖς ἑαιήν᾽ Δογισμοῖς 

στὸ πϑὸ ἐχιτρέπεν. ᾧ γὰρ ο»τθῦϑεν ὦκφιο οὖ. τῷ ἡ ὁ Παύλος τοῖς ἔξω Φιλοσύ-- 

φοις ἐγχαλών ἐλεῆν,Οτι φασχοντες ἐῃ σοφοὶ, ἐκ(ϑρροίνιϑησοιν᾽ ᾧὶ ὁ παρϑιμιώδες λό. ἢ“ 4.κ8. 
η99 πάλιν Φησὶν, Εἶδον δ, ϑοϑ πον δυχϑιώτα ἐῃ σοφὸν Ὁ» ἑαυῷῷ, ἐλπίδα δ ἔγαι μᾶλ.-- Περρμαριβ, 

τς λον ἀφρῶν αὐτῷ, τῦτο ἡ ΠΠαύλος ἐγκαλό παλιν λέγων, Μὴ γίνεαϑε Φοϑνημοι ἐξ ἑαυ-- 
τοῖς. παλιν, Εἴτις δουκᾷ σοφὸς ΕἼ οὖ ὑμῶν, οὖ ῷ αἰωδντότῳ “ϑμέοϑω μιφοθς, ἥν γέ. ««Κιρ, γι, 
νη) σοῷος. μή τῇ οἰκεία, σοφία, φησί, μυηδὲ τοῖς ἑαυ δχιτεέπων λογισμοῖς, δλλ ἐ- 

κείνοις κατένασας, ὧκδιδότω τίου ψυχίω τῇ τῷ πγϑύματος διδασκαλίᾳ. ἐπεὶ δξχυ χα) 

Ὡἰϑρὰ Ἰουδαίοις τοιούηοι ἦμνες ἦσαν, χἰπβοραῖντες δὴ ὮἋ πσοοφητον ὡς ποινϑϑων κ᾿) αἰ-- 

20 πύλων, βουλόνϑμοι ἢ σοφίζεοϑαι οἶξκοϑεν, ὃ αὶ δἰπονοίας αὐτοῖς κ( πσόθεσις ἐγίνετο καὶ ὃ κα- 
ταφρϑνῷ τῶν λελρυϑμων, Εἰκότως αὐφυς θρξευᾧ λέγων᾽ ψαὶ (ὦ ( μωεπὸὶ ἐν ἑαυτοῖς, 
ἐνώπιον αὐ“ ν (χιςήμονες. Γ᾿ 

25) Ουα ὦ ἰοάογτες ὑμδμ ὦ (ὃ οἷον πίνοντες, ἢ ὦ διωάςαι ῶ κιρναίγτες Ὁ «ἱ-. 
χέρρι. Μη ϑαυμσσῃς, Εἰ ασοἢ μαρού οσοαῦτα χτ' μέϑης Εἰπων, παλιν ΚΣ αὖ.-- 

25 Τὸν ἐπϑμαλαμίόμει Ἅ979ν. Ὧ,Φ "ὃ χαλεπὸν ῶ ἕλκος δ) δυσιικζογ, ὅζ “ὉῬ κ᾽) (ωε- 

γὡς ἐπθωτλᾷν ἔδει, χαλεπὸν Ὁ καὶ δυσεικζον, ῷ μὴ δυκήν το" Ὁ οἱ τοῖς πολλοῖς αἰμίδτημα 
ἐῇ, πόμτων αμζδτηματων χαλεπώτερον ὃν, ἡ μυοία βλαςανοννοσήματα. δ] 6 Φη-- 

σιν᾽ ζη) ῷ οἶνον σπτίνον τΕΦ, ὁ Ὧ δυωάται (Οκᾳνώντες τὸ σίκεϑι. διπλούς ὁ κρημαγὸς ̓ 

τυρανηὶς μέθης, καὶ διυυαφείας ιὑχῥ(ολή, πᾶσι ( γὸ ἀρ, ϑοϑίηαις λογισμοί χρεία, μα- 
30 λιςα ὃ) τοῖς ἐν ἀξιώμασι ᾧ διιωμαςείαις ὅσιν, ὦφε μὴ χα ϑεύπερ ἀταάκίων ὑδιώτων ῥύμη 

φυὶ, ῷ τὴς Ἔοχις ὁκφΦερομϑῥοις ὄγχῳ καιτακρί,μγίζεεϑαι. 
,.23 Οἱ διχαιοιῶτες ᾧ ἀσε(ῇ ἕνεκεν δώρων," τὸ δίκαιον τῷ δικαίου αἤφοντες ἐπ᾽ αὐτῷ, 

Διπλοιῶ τὸ ἔγκλημα παΐλιν, τὸ τὸν αἰ χυ'θύϑιωυον ἀφιέω ἃ Τ' λύθύθεωυον κα τον: 

δικοίζεν. ἐχατέρα αἰμδοτήματος ἡ ρίζα, δωρφδυκία, 
44. 24. Δια τῦτο ὃν (ζόπον κα νϑήσεται κοιλοί μη “(ποὺ λύνϑρακος πυρϑφρὸσυγχαυϑή- 
σι αἰ ασὺ φλογὸς αὐημμένης. Τότης ἡμμωρίας ζχυ, τὸ θύκολον τῆς κολοίσιο: 

ὡς παρίφησι, ὅζο᾽ τῆς Εἰκώγος τίω πϑμωλεβρίλυ αὐτῶν δηλαΐν. ὧπόντα Ὁ» ζώτω 

᾿ φλόξᾷ ὡ ἀγθρακες ὼ ἡ χα λοί μη ὦ χὰ ἐξῆς ἡΜΩΝ “ϑρεδέλωσιν. Η ρίζα ἀυ-: 

σῶν ὡς χνούς ἔςαι, τὸ ἀήθος αὐτῶν ὡς χϑνιορτὸς αγαξήσεται, . Τὰ πόπηρντα χαὶ 

40 πὸὶ βέφαια ᾿ὡἰπολάται,κὶ 4} φιχυνϑήσεται͵ τοὸὶ λαμησ αι, Το φαιδραὶ οἰχίσι,) αὶ ὁζαῤ- ᾿ 
ῥνήσεται. Οὐ γὸ ἡϑόλησαν τὸν νόμον Κυρίου σαξαὼθ ποιῷ, δλλαὶ τὸ λόγιον τῷ Ϊ 
αἰγίου χρρωξιωδν. Λὄγιον τὸν νόμον λέγει. 

25 Καὶ ἐθυκ6.9» Κύριος σαξαωθ ὀργὴ ἐχὶ Δ λαὸν αὐτί, ἢ ὀπέδαλε τίω χεῖδϑι 
᾿ Οβιγίο ἴοπν. ἢ γννν 3 ἐστ ἢ 

κ΄ σευ σὰσσυσηνο, σι Ξ 

τ ν-ᾳ-.-πεθππτ τ ------- -- χκ- 



τούς ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ἐὐτν ἐπ᾽ ἀδοὺς, ἃ ἐπαίταϊξεν ἀδδύς. ᾧ παρωξεωωώϑη Ἐλὶ ταὶ ὄρη,χαὶ ἐζμετο τὰ ϑνησι- 
μϑ!4 αὑτῶν, ὡς κοωρία εἰν κέσῳ ὁδοῦ, ἡ οὖν πᾶσι τύτοις Οὐκ αἰπεςράφη ὁϑυμὸς αὑ.- 
τῷ, ΔΛ ἔτι ἡ χεὶρ αὐτο ὑψηλή. Εγζωῦϑα αμίηε") χαλεπὸν, ὡς Οὐεϊ ζαφη "εὶ 

σώματα, συγχωρήσει χρῆσαι δ ϑέεσαι, δλλ᾿ να (ὦ ζώντες ἐν πῶς δλλοτοίαις συμφοα- 
ἐαῖς τῆς οἰκείας “Σἰσοτέμψωιταί τι κακίας. χαὶ ὅροι τταἷς χαλεπώτερον (δ) λόλον ἐποί.. 2 
ἡσεγ, Ὁ γδΡ Εἶπεν, ὅτι Οὐκ ἐτάφηστιν, δλλ᾽ ὅτι χόησδγυ πάσης ατιμότορον ἐβῥιμμέ- 
γοι ἦσαν ((Ὁ τετελδυτηκότες, ὃ τοῖς ζ αἷσι Φοιγωδέςερον αἰ πϑ των {ὴ) δοκεῖ, ὁ τὴς τελδυ- 
τὴς αὑτῆς χαλεπώτερον. ὦ ὃ Νὴ χεῖρον, ὖι συ γϑτων γυομϑῥων, Φησὶν, δ χτεικέεε.. 
69: γέγϑνασιν, δλλα τοῖς ἀδοῖς Ὠχιμϑήουσιν. ἐπεὶ δέω δε σὶν βελτίοις ἐλίμονν», ἀπει- 
λῴπαλν ἀὐδοῖς τίωὐ χαλεπωτατίωυ κείν πληγάν τίω “Μ᾽ βαρξάρων. δ9 χαὶ 
ἐπάτει λέγων᾽ 

16 Τοιγδροιὼ ρᾷ σύσσημον οὖν τοῖς ἔθνεσι τοῖς μιαιχρ Αγ. ἵνα μὴ τὴς ὁ- 
δοδτδ μῆκος Εἰς βαϑυμίλυ ἀὐδριὲ ἐμξαΐλλη, Φησῖν ὅτι ἅτω ᾧ Θεῷ βαΐδιον ἀγαγεῖν 

αὐκξν, ὡς Ὁ σύοση μον ἀϊοοντι,ὼ κἄν" χϑρεσκβυασμμένους ἢ ἐτοίμιυις δξαιγϑνίι πτθὲς πει- 

᾿ οφταῖξι, ὑπὲρ ὼ Ἐχὶ τῶν ἵπισων ο ΜΝ ἀμιδοστήρλων. ὁμοῦ τὸ Ν᾽ τὸ σύμβολον Τῆς 15 

αἰφέσεως αἱρε), κακῴοι δ“ βόλξίδων ὠκπηδῶσιν θύϑέως. δύο τοίνωυ ὐζαοϑα ὁ 

προφήτης αἰνίηεις, ὅτι κα ὀὐκολον αὐτῶν, ἐλϑᾷν, τῇ (Θεοῦ κα λραῦτος, πάλαι ἐὺ ἡλ-- 
δον, Εἰ μὴ ἡ πολλὴ κατῷ εν ἀὐίοις μακροθυμία. Εἶτα τῇ ἐπεξηγήσει πλείονα τίω 

ϑυχολίλυ ονδείκνυ.) λέγων᾽ Καὶ συρλέϊ αὐςᾶν: αἰτο᾿ ἀχρου τὴς γῆς. 
Μή ϑαυμασῃς ἢ, Εἰ αὐπὲὶ Θεοῦ αἰαλέρόνδνος, ὅτω παχυτάταις κέγφηται λέξεσι. 10 

χοϑϑς γδ τίω λυοιὰν “δΨ ἀκουόντων φηματίξει (ὰ ῥήματω, ἐν βουλόνϑμος δεῖξαι 
Δίῳ πόρτων, ὅτ κα τω Θεῷ βαϑιον τῶη», ᾧ ὅτι πόρτως ὠπὸμτήσον᾽). δ[9 χαὶ ἐπη- 

γαγε λέγαν Καὶ ἰδὸυ ζυχὺ κούφως ἔρχονται. 27 Οὐ πεινάσυσιν, σϑ εἴ κπτι- 
ἀσύσιν, Συἱὲ γυςαί ξυσι. Ταῦτα κι πὐρζολικῶς Εἴρηται, πταῖς γὸ ἐνίεῶ μήτε πει- 
"ἦν μήτι καϑεύδὲν αὐ,3.695 πὸς ογζῶμ, ἡ τίω) χϑιυζωὶ δ ΣΟΧΟΣ λῆξι; ἀλλα τὸ ζ»: δὲς 

φρατιάς, τέω βυκολίαν, τίω ζα χυτήτα, ὅπερ ἐφϑίω Εἰπὼν, ρὲ πότων ὠδεῤωυΐ). 

Οὐδὲ λύσωσι ζᾳ ζωνας αὖ τῶν, σὴ μὴ βαγώσιν (ὦ ἱμαῦτες ὃ “ἰανοδη μῶν αὐϑ' 
[28 Ωντα βέλη ὀξέα 66], ζὰ τόξα αὐτῶν ἐντεταρϑμα᾿ (ὦ πόδες τῶν ἵστατων αὖ τῶν 

ὡς ζιρεα πέτρα ἐλογίοϑησαν, ὦ ρὶ τῶν μάταν αὐτῶν ὡς καταιγίδες. 

29 Οργωΐσιν ὡς λέοντες, ἐὲ “ερεςήκασιν ὡς σκύμαψοι λεόντων, 49 

30 Καὶ ἔλιλήψεται καὶ βοηϑήτει ὡς ϑηθλοι,  ὀκδαλῴ, καὶ Οὐνι ἐφνν ὁ βυόρϑμος αὖν- 
τιῤ. ὦ βοήσεἷ δὶ αὐ τᾶν" τὴ ἡμέρα ὠκείνη, ὡς Φωνὴ 9 λδίοσης κυμϑιμνούσης, ἡ ἐμ-: 

ἐλέψονται Εἰς (ὃ ἐδανὼ λύω, ἡ Εἰς τωι γώ κατω" ᾧ ἰδοὺ σχότος σκληρϑν, σχὅτος 
οὖ τῇ ποία αὐτῶν. Διὰ πότων (ὃ λόγον ὀφώγκωσι͵ ἡ (δὴ φόξον ἐπῆρε, τὶ 
μιαρὰ ἐχᾳςα διηγϑύμϑμος, ( οὐὖδέ τὴς γνώμωης, γα οἰδὶ τῆς ἰογΐος, τὸ κἰϑὲ τοὴν σγϑχων, 4 

χὰ αἰθὶ τῶν αῤμαΐτων, ὧτε τω πλήθη ταῖν λεχϑνϑύων πολλίωώ ποιῆσαι τιὸ αἰ γωνίαν, 
χαὶ τῇ σαφίωείᾳ, τῶν Ε ἰκόνων ἐτίες τοὶ ανροίγματα αὐτοῖν ἀγαίγῃ. δ χαὶ λέουσι αν. 
ἥν τ Ῥᾳθαλλει ταὶ συ δὲ ἐγζυϑα, ἔτη τῷ πὐραδείγμματος, δλλαὶ χαὶ Φωνίω ὁμα- 

πλαῆει ἡ ὁρμζω τῷ ϑκ»οίου, καὶ ἔχιμϑρει τῇ μεταφορά, χα) πολλίω ποιῆται τίω' ζ9-- 
πίω. καὶ ἐντεῦθεν ἐχὶ θαίλοιῆαν “ξαίγει (ὃ λόγον, λέγων, ὅτι Τοσῦτος ἔςαι ὁ ϑυρυζος, 4α 
Ὀσαυτη ἡ ζοιδοιχὴ, ὅση δβ Ἄμοιτο μαινομδμβης 9 λοίοσης χρὶ κύματα, διεγειρφυσης " χϑὶ 
πόμτο κρεῖ ὅφπον, ἀνξων (4) Φόζον, ὡςε μι) δεηιϑέοζαι ἀϑυς τῆς δα τῶν πορδαγμάς 
τῶν πείρρις, τὸ ϑὴ γαλεπώτερον, ὁτί συν ὁ τ, αςησόμϑμος ἔςαι, Φησὶν, οὐρι Ὡὐπὸ 

τὴς 



Εἰς ὃ Ἡπιθν. 1οδ3 κὺν ς"; 

τῆς γὴν, οὐκ Οὀἰπὸ τοὖν ἀρικνίων᾽ Δλλ᾿ ἐρημοι ᾧ τὴς λύωϑον συμμαχίας, ᾧ τῆρχάτω)ω 
᾿ βοηϑηίας, ονοδὺ ϑήσον") τοῖς πολεμίοις. σχϑτος κα τὸν ζζυυϑε φησι, ὃ ,ἰ πὸ τῆςσυμφορϑις 
αδοις ἐγίνομθμον, ἐγ ὡς τὴς αἰκζζνος ἀἰφανιζομδύνς, Σρλαὶ τῆς αἰαϑέσεως {} παοβητῶν 
ὡ» τῷ μέσῃ τῇ μεσημοδλα, αὐτὶ φωτὸς σκότος ὁρώντών᾽ ὁΠῈρ τοῖς ὀδγουωρδῥοις αὶ ϑλιζο-- 

, ψϑίύοις συμ(αΐειν Εἴωϑε. ἡ ἴα μάϑης, ὅτι αὶ τῆς φύσεως τῷ αἰέρος Ὁ σχϑτος ζῶ, 44- 
λα τῆς ἐχίνων αἱ αϑέσεως, ἐπήγαγε" σκληρϑν σχϑτος οὗ τῇ δοϑθία, αὐ ἿΜΨ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς. 

Ι Κ Αἱ ἐδύεν τῷ ἐγιαυτού, αὶ ἀπέθανεν Οξίας ὁ βασιλδῦς. Τί δέποτε ὧν χες ς΄. 

.ο (αὶ ἀλλὺς γούνοις Στὸ τῆς ζωῆς δῇ βασιλέων, τῦτον " δἰπὸ δ τελίυτῆς χα- ΄ 
ἐακιποίζει νι ὁ πτροφήτης » ὶ γὸ Εἶπεν, ἐμεῖο εἰν τῶςς ἡμέραις Οζίου, φο᾽ϑὲ εἰν τῇ 
βασιλεία. οζίν, δλλ ἔγμετο, ζωϊκα ἀπέθανε. “ἢ δύποτο ον τύτῳ ποιᾷ, ὐχ ἀπλῶς, 

συτῆὶ ὡς ἔτυχον, δλλ τι ᾿δἰπόῤῥητον ἡμῖν αἰνίηε). 5 τῷ ἔσιν  Οζίας ἔχ τῇ δῥ γε- 
ὄνηνδρὼν θυ πυραγία μεϑύων, ἢ «ἰασὲ τὴς θυημεοίας ὑγχϑύνϑνος, μεῖζον τὴς ἀξίας 

51 ἐφοόνησε᾽ ἡ (δ βασιλβὺυς ζω, ἐνόμισεν αἱνῷ πσδοσήκειν ἱερφιοϑαι, αὶ ἐπεπήδυσε τῳ 
ναῷ, Εἰς α ἅγια ἢ)' αἰ γίων Εἰσίλϑε, ᾧ, τῷ ἱερέως κωλύοντος ᾧ αἰπαγϑρεύοντος αὖ-- 
τῷ τίω ὠχᾷσε Εἰσοδὸν, οὐκ ἀώεασκτο, Ὅλλ᾽ ὠέμενε τ μιαψία,, ὀλίγϑυ τῷ ἱερέως ποιεί-- 

μδνος Ἄθιον. “ζωύτης ἕνεκεν τὴς ὀνωιο,έωυ τίας ἐπαφῦκεν αὐτῷ λέπραν ὁ Θεὸς χτὶ τοῦ 
μετώσα. βυληϑεὶς γὸ “πλείονα, πὺς ὅσης ἀμ λαΐζῷ,, καὶ ἧς ΕἸ. χέν, δξέπεσιν. καὶ γὺ 

20 δὴ μόγον ἱερωσιωύζω κὶ πσοϑσέλαξεν, δλλα ᾧ μόμϑμος αἰκαίϑαρτος,τῶν βασιλείων ὅξε- 
ξαίλλετο, ὁ (Ὁ ἀπόντα χϑόνον ὧν οἴκῳ τινὶ κεκρυμμένος χατώκει, τίου αἰογευϑζων ὁ φέ- 

βών. ὧς λαὸς 3 (ἀ(ωαπίλαυσεν ὧπας τῆς (ιαύτης ὀργῆς, ὅτι ὥν τῷ Θεοῦ γομδς ΤῊΣ 

δὸν, ὁ τω ἱερωσιούζω ὑθριζονθρέεν οὔκ ἐξεδίκησαν. πῶς δχυ ((ὑμωαπήλαυσε τὴς ὀρ 
γὴς ῃ δ τὼ “δοφητοίδῳ ὁμαςα λζώωι. ὀργιζονϑμος γὰ ἀὐδζις ὃ Θεὸς «ἴθι σοοϊδγὸς 

ὩΣ Οὐδὲν α'πεχρήατο. δλλ᾽ εἰ μέχρι πόυτὸς τού ἐποίησεν, δνλὰ ῷ μέτεῳ πῆς ζωῆς τοῦ 

βασιλέως ᾧ μέζον τῆς ἅμωείας ὦρσεν. ὁμοῦ ορίῶ ἐκείνου καταλύσαντος τίωῦ ζω.Ἅ 

ἑω, ἢ ὁ Θεὸς τέωυ ὀργάώ κατέλυσε, ἢὶ ζιἐδύρας “εσίλιν τῆς πτρϑφητείας αὐέῳξε, το 
ϑιο αἰγνεῆονϑρος ὁ πυδλφήτης ὀρ ίμψησεν ἡμόις Τὸ χυιεφὉ πῆς τελθυτὴς ᾧ βασιλέως, 

δίϑπερ οὕτως ἀρχέται τὴς πατοϑφητείας, λέγαν᾽ Ἐπθρεν τῷ ὅτας, ὅ αἰπέθανον Οζίας 
450 βασιλεις, Εἦϑον {) Κύριον καϑήμδνῳ. Καίτοιγε ὁ ΣΧ οισος φησι, Θεὼ σεϊεὶς ἐω. 15.4.4, 

ὥφιχε πώποτε ὁ μονολμής ὸς ὁ ὠν Εἰς ῷ κόλπον τὸ πα5ς,ἐκῴνος ἐϊζηγήσειτο ὦ πα- 
, “Ι] 4 4Ἃ)Ἂ060ΝΕἉΝ Ι « . τεῦ ᾿» “τς ε! ν ! ἴως 

λιν, Οὐχ οτὶ Τ' πατέφοι ἧς ἐωρφικεν, Εἦ μιὴ ὁ ὧν ΠΟ τὺ Θεού; (δυῖ ἐωροικὲ 1 πατε- ΡΜ. 

θα. χαὶ πσθϑς 1 Μωύσεα αὐτός φησιν, Οὐδεὶς 04) Ω πατὸϑσωπον (5, χαὶ ζησε )πὼς Ἐξοδικγ.", 

δέζυ ὅτος φησιν ἑωρακέναι “' Κύσλον,Ε ἴδον γ.3γ0, φησι, δ Κύρμκον ἐκ ὠγανίία τοῖς Ὁ Χοι- 

35 φοῦ λέγων, δλλα αὶ σφόδρα ((μυῳδῶ, ὁ μϑμ γὺ Χοιςὸς τωρ ἀκριξη χατμθησίν φησιν, 
ὦ συτδὶς ΕἾδε (γυμνεὼ δ πίω ϑεότητα χαὶ αἰχρμιφνὴ πίω ὀυσία» συΞῖξὶς ἐθεάσουτο, 

πλίω τῷ μονολιμοιξ ) ὁ 5) παδοφύτης τέωὐ αὑτῳῖ διυνατίω ἰδεῖν αἰπαγίέλλῴ. ἰδὲ γδ 
αὑτὸς, ὃ αὖ ὅν ὁ (Θεὸς, ἰδὲῖν ἡδυωήϑη, νλὰ φρ᾽ ματι ϑέντοι αὐ: ϑεωρῷ, καὶ τοσῦτον 
καταξλύτα,, ὅσον ἀναθίεῦαι ἡ τῷ ϑεωρφείῶτος αἰοϑίνεια ἐχώρει. ὅτι 7} ἀγυμγίω Εἶδε 

40 τω ϑεότητα, ὄντε αὑτὸς, ἔυτε ἄλλος συ εὶς, αἰσ᾽ αὖ," ὧν ὠπαγίέλλουσιν, ἔνδηλον. εἷ-- 

δὸν γ ρέφησι, Τ' Κύριον χαιϑήρϑμον. Θεὸς ὃ ὁυ καί, ὅη.). ( μώτων "» ὁ αδὶμιτισμεῦς. 

ὦ ουχ απλωΐς κα ϑήμϑμον, δλλ᾽ ὄχι μϑόῳσ. Θεὸς ὃ αὶ «ἰξεέχεται, πῶς ")» ὃ πόντα- 

»οὐ αἰδὼ, ἡ τὰ πόρτα πληρών, ἃ Ψ τῇ χειεὶ ᾷᾷ πέρφοιτο τὴῤ γὴς ὁ ὅν δῆλθν στ τυ 

κατ οασὶς 

-.-- - -“’)αο.- ἡ ὦ -πτρστσπν 

---.»». -«-.--...- 



χὺν φ΄. Ιοόᾳ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙΑ 

κατάράσις (ὦ πὸ ὁρωκϑμον. ουτῶ γϑιω ἕτερος που φήτης αμμιῆομϑμος ἐλεὴν ἐκ ἴων 
Ὡσ.β. σωπευπῦ ἐ Θεοῦ, Ἐγὼ ὁραίσεις ἐπλήϑωυα,τατέί, Δίφόρως ὠφϑίω. 615 αὐτὴ κα. 

εἰσία γυμνὴ ἐφα νεῖ, οἕκ αἱ ᾿ΑἰαΦόρωρ ἐφάνη. δλλ᾽ ἴηπ' δΐωω καταιξαϊνων,νεῶ δὰ 

τὐύτω τῷ Ὁ ποῳριῶ ὃ Ὁ, ἐκείνῳ τοῖς πέρφηταμς ἑαυτὸν ἐδείνφυε, κοιταλλήλως πος ὑπο. 

χειρδμοις χα ο9ις δ ματίζων ζ ἀν 4, δ. 9' ᾿ ττὸ φησιν, δερέσεις ἐπλήϑειυα, χαὶ ὧν ΠῚ 

χθρσι ἰ κυ ΦΗ ὡμοιωϑθίω. ϑχ ὥατερ τ ΝᾺ ἐφλρίω, Φησίν, ἀλλ᾽ ὡμοιω,ϑίω 

καλοῦ ἰδεὺν ἡδιλυτ 2) αωρρεῶτες. ὁρᾷς »ϑιὼῶ αὐτὸν γόν (ὦ ̓ καϑήνϑρον, νύν 3 
ὡπλισμένον, νὺν ἢ πρίχα πολιάν ἔχοντα, γύν ἢ) ἐν ἀυρα, νὖν ὃ οὖν πυφὰ,νόν ἢ ὠκ ἢ ὁπιαϑίων 
Φαμμϑυον νι δὲ ἘΧῚ ἢ λεραθὶμι ὶ ὺ «γὸς μέι ῥόνγικδῖν ὑλοων λαμναρότητα ἢ {μφανορε- 

τῶν Ὁ Ῥυψυ εἰχληιξ ἔϑμον. ἄγος (ζ δζω ἐγεκαν νι (ὦ ὡπλισμένος Φαινε) καὶ ὁ πμαγμέ- ιθ 
γος,νον: δ ἃ ὁ πυελνόν δὲ ζὰ ὁπίαϑια, δεικγεξ, γὺν δὲ ῳ ϑὀἰρανῷ, Ὁ νύν δὲ εν θρόνῳ, γόν 5 3 Ἐχὶ 

χίθ φφυξὶα, εἰ εἰ τῷ αἴϑόντος ἐν Εἴη λέγ καιοϑύ, ὧι ὠὧφε μὴ τὸ δ ερ)ν. τῷ ἐργϑυ νέοϑαι 

μεῖζον" πίως δὲ ἀναγκόον Νὰ τῆς “δούσης οψκως λιθύδαι, ὥνγος δξζωυ ἕνεκεν 
δυτῶ ὦ φαμε) νύν (χὶ ζχὶ ἄρόνου καϑηυδνος, αὶ ὥ κμζ' ΜἍ δ) σιραΦίμαὐ δε χίνον ἔδος μεμεῖται, 

ὭΝ ὺ σσϑῦ9 ἀρθιϑεῦποις μ ἢ λθλρς ἀνπύ. ἴα 2» Ἀπόφασιν ὠκχφέρειν μέλλει, δ ας 

τ᾿ ἃ Δ ἄλλων πραγμάτων αὶ τὴς οἰκουμδν κῇ ἀπτεισις, ἔτι δὲ ὃ αἰξὲ τὸ τῶν ἱεροσολύμων, 

ἡ διπλζω φιϑησι ψῆφον, τέω (ὦ κόλσσιν τῇ πόλει Φέρφυσαν ᾧ τω ἔθνει πϑρτὶ, τῶν 

Ὁ θυεργεσίλυ τῇ οἰχουμϑμη, ὦ μεγαλάς ἐπαγίελλονϑυῶυ ἐλπίδας ὦ ἅμας αϑαγατας, 

ἐθες ὃ τοῖς διχαζουσι ματα ποιᾷν μὴ λαϑρφι, δλλ ἐφ᾽ υψηλοό τῷ βήματος χαϑημϑέυς, 

πε τῶν αἰπτθ των, ἡ ἣν οἴδαπεπισμάτων ((μυολκϑιϑμων τῷπτο ποι τότυς υἱ 29 

αὑτὸς μεμάρϑμος, “πδέφησεν αὐτῷ τὰ τα σεραφίκ, ὑἐφ' ὑψυλού καϑηται «ϑεύνου, χαὶ 

ουτω τίωω ἀπόφασιν ζωτίω ὀκφέρει. χα ἵνα, μαΐϑης, 1 ΟΤΙ οἵδ προψα ὃ πρᾶγμα, 

δλλα τϑτο ἔγος αὐτω͵ ΧΗ ̓ὅξε ἐτέρϑυ ποροφήτυ τ πειρφσομαι ποιῆσαι φόνερϑν. χϑὰ 

Ὁ} (χ᾽ τῷ Δλυιήλ, γδν καὶ ἐκ ψέφον ὄνα μεγάλζω ὀκφέρειν ἔμδηρ. αἴϑὶ κολοί- 
στων Ὁ φμφολών ᾿Ιχδοϊκδίν, χαὶ ΤΜ ἀγαϑών ἿΜ μϑήόντων τῇ οἰκουμϑῥῃ δίδοεϑαι καἰ- ὃς 

χει ΓΤ ϑρϑνος Φαννε) λαμιδὸς καὶ αἰδιφανής, ὁ δᾶμος, αγίέλων αδρερικω;κ Ὁ ἔϑνι Ὡ- 

χαηίλων, αὶ ὁ ὃ ὁ μιογοδινὴς συγχαᾳϑήνϑνος, καὶ βίο λοι αἱ αὐγοίγϑνται, ἡ ποταμοὶ πυρϑς ἐλχϑν- 

τα!»ὦ “πὸν, τιν αὔμα διχαφηρλου (ιωΐςα! χὴ ἐς! καχεῖνα συγίενῇ τοῖς ογζιυλα λε- 

γρβῦβοις ἄπθωτα, ἢ ὰ σοιφέσερον κφνος αὐΐὰ ὠπαγίέλνει, ἃ ὧτε ἣν χέριων ἐπ υτόρον 

γινορϑ ων ἡ εὶς αὐᾷᾳς λοιπὸν ζχιὲ ϑύροις τὴς ασροφητείας αἰφικνουμδῴης. ϑλὰ ζω- 30 

τοῦ τοῖς Φιλοπῦνοις αἰφύτες (ὑμωαγαγεῖν κ ἕὐ ὐδχτιλώαι, ᾧ τω ἑκατέρᾳς τῆς ὕω 

Φητιίας κνώνίαν καιτοιμεανθείνειν, οτὸρ ἐφώωυ, τῆς πσεϑκεινϑμης ἡ ἡμεῖς ἀψο θα μῷ 

ἀκχρίξειας, ὦ ὡς δρ οἷοντε Τρβῆσιν ἑκαίς ἴω ὀξηγϑύϑμοι, ὃ ουτῶω ) ὦ υμῶν ὸ ὑμῶν καφέν, 

ἐπ σαι τὰ ἰΕἰρηρδία. ἡ δὼ Φηνν: ; οἰδε(ῷ Κύειο χαιϑήμϑμον. τὸ χαϑλαϑαι, (ΩΣ 

βόλου, συμιξολον αἰεὶ κρίσεως ἕξιν, ὦ αν. ὁ Δαζίλ φησιν, Εχαϑισας ἐπὶ «ϑεϑιου ὁ 23 

κρίνων διχαιοί μὐδειυ" ἡ ὁ Δανιήλ, Θρϑιοι ὀτέγησαν, αἱ χριτηειοι ὀκαλισε. δ ̓ «πλοίς 

καύμεϑαι, ὁ ἑτέρφυ σύμζολον Εἶναι! φησινο “δλφήπης. τίνος δὴ τύτο; τῷ παγίου, τοῦ 

μονίμιν, τὰ ἡ βεθηκότος, τοῦ υ ἀπρέπῆου, το αἰτελθυτήτα, τῆς ζωῖς τὴ Τὺς ἀπεραντα. δὼ 

τοῦτο φησι συ ἐχαϑήνϑμορ τὸ αἠανα, καὶ ὁ ἡμεῖς Θσπολλύμϑμοι εἰς τ’  αἰωγα. σύκφησι,μϑῴων, 

ὧν, ζω, ἀεὼ ὡσαύτως ὧν. τί δ ε ἐυ αἰεὶ τ΄ λεδρας ἐλεῦν, ἡ ὀμτιδιάφολὴ δὲλον ἐ- 40 
ποίησιν. ου γὸ Εἰπων, ἡμεῖς ἐσώτες, αλλά οὀἰπολλύμϑρμοι. Ὁ ὃ ὄχι (ϑεθϑνου καϑηαϑαι, 

ὃ κρίνειν" ὅ61. ὁζῃ τῷ αὑτὸν ἅτως ὁρᾷ ἐκαϑηϑμον Ἐλὶ εϑρϑιου ὑψελοὺᾷ ῷ ἐπηρεϑίου. ἢ 
ἕτερον δὴ τῦτο, τερον ὃ ) ὠκῴᾷνο αἰγίετει οἱ Ὁ Ὁ» ὕψῃλος ὼς ϑεδουπντέημοαα ὺ μ 

ον 

ψ»0. δι 
δὼ» κα. 

8 "δ 



Εἰς ὃ Ἡσαΐαν: δῷ “κε; 

ἰαρμήκης᾽ ᾧ ἐπηρυϑέοσ, τεσ τέ καὶ οὐ ὑν4 φωρόμϑυος ἀφάτῳ,Σ μετέωρφᾳ. 
Καὶ πλήρης ὁοἶχος τῆς δόξης αἰστν" 
Ποῖος οἶκος, Εἰπέ ΜΙ; ὁ ναός, Ὧγ ̓  ΡΨ ἐκᾷθεν δ 9» «, Εἰκότως ἃ ἐν τῇ " 

β τῇ θεω μασίο ζιτη ὡκᾷ και ϑήνϑμος Φανεται. δόξὸν ὃ ογζφῦϑα φυσι λαμισοότητα, 
4 φοἷς Οἰπύρρητον, ὁ ἑρμάωυ εὗστι τῳ λόγω μὴ δυωναίψϑμος, δόξὸν ὀκάλεσε, καὶ υχ 
ἁπλοῖς δῦξαν, δλλα Θεούδυξαν. 

ν Καὶ σεραφὶμ ἐφήχεισαν κύκλῳ αὐτι. Τα λέγει ζωντα τὰ σερᾳφίμι; 
ἶν, ἀσιμάτν δχρυαίμεις " ἀσωματοι Ψ αἴω δήμων, ὧν τίω Φρετίω αὶ πίω μαχαρλότητο, ᾧ ὐπὸ 

τῆς πσδϑσνηϑοίας ὅβν ἰδῴᾷν. τῇ γὸ Ἑδρᾳίων γλώῆη ἔμιπυροι τόματα ἐρμζιύδυεται 
; “] πον ! ! δ Ὁ ΝΟ»! “Ἀν δ 

10 τὰ σεραι φίμα, τ δέω ὧκ τότυ μαγθανονϑυ ; Ὁ χαϑαρθν τῆς ὀυσίας, ὃ ἄγρυπνον, Ὁ 
διεγηγονῦμον, ὧ 4305»), ὧ εὐνεργητίκόν, ὃ αἰκηλίϑωτον. δυτω ,ϑεῶ ὁ πσολφήτης Δα-- 
οἱλ .}} αἴω διωάμεων τίω αἰπρθαπύδιςον Δἰφλωμαν βουλθωϑρος ἡμῶν ονδείξαοϑιι, 

ἡ Ὁ ζαχὺ τῆς αἰ πυνρεσίας ὁ σφόδρα, ἐγεργὲς ἔλελν, Ο ποιωῖν (ἦν αὐέλοις ἀυτεῖ ξαλεργ δι 
πγϑύματα, ᾿ ν λειτυρχϑες εἰστύ πυρὸς φλόγα, [ ἄχ, ζω κϑύφον, [6 δραφήθλον ἡ- ὑμκ ἢ 

15. μὲν δχρὶ ΜΜ) φοιγείων τότων εἰγδεικψύμϑμος ζοιαύτα καὶ αἱ δυυνωμεις αὑταί,καϑαο9ῖς φύ.- 
μμᾶσιν ὀμυμψούσαι ᾧ δεασυτίωυ, ἔρχϑν τἕτο ἔχουσαι διζωνεχῶς, θφπμίας δυαφέρφυ-- 

σαι!, λειταργίαν αἰδιαιλειπῆον. δείκψυσι ὃ αὐ ὃ ἀξίωμα ἢ ὃ πλησίον ει) αὖ ϑοϑνν. 

καθούπερ οὃ δλὶ δμ βασιλέων δὲ" (χὶ γῆς (ὦ) ἐν μείζοσιν ἀξιώμασιν ὄντες, "ϑβ αὑτὸν 
ἐφξήχασι (ὃ «ϑοϑνον ({) βασιλνκόν᾽ δυτω δὲ ̓ ὶ αὗται αἱ δευναίμεις ὅζρα τίω αφροαλ- 

λο Ἄρυσοιν ηρετίου, Τ' αὔω ρϑιον κυκλούσι, τῆς Ὄσορρήτα μιαχαθλότητος το λθιύσσοι 
διμυεκῶς, καὶ ἐἰγτφυφαῖΐσαι τῇ μακαέία λήξει τῆς λειτοργίας ζωύτης. 

ΕΞ αἢέρυτες τῷ εἰ, χαὶ ἐξ πῆέρυγες τῷ! ὁνί, ἡ ταῖς ΙΑ δυσὶ κατεκοίλυτῆον (ἦν πό.- 

δας ἑαυ, τῶς δὲ δυσὶ χῳτεχαλυτῦον ζο, πσόόσωπα ἑαυ ἣν, αὶ ταῖς δυσὶν ἐπύτλμη». 

3 Καὶ ὠκέκρανδμ ἕτερος ωρὸς 1: ἑτερ»νρὺ ἔλελϑν᾿ ἁγιος, γιος, ἁγιος, Κύδλος σει-- 

25 (αὠϑ, πλήρης πῶᾶσοι ἡὶ γῆ τῆς δόξης αἰστ. Τίβελεται "ὧν ζῳῦτα τὰ πῆεροὶ καὶ 
τ ἰνίον) ἡμῖν αἱ πὐ]έρυγες; δὶ γδὰν δὴ ὩἼεροι ἐπὶ (ἀξασωμάτυς διυυάμεις κείνας. 

ἄλλα πάλιν ὀζρ παιχυτέρων οδ)μοίτων υὐπυῤῥητὰ ἦνα ἡμῶν ὁ πσοϑφήτης το σαδοιλϑῖ, 

συγχαταξαίνων (ὦ τῇ αἰοϑενεία ἢῬΜ' ὅτε ἀκροωνϑμων, διιος δὲ αὶ δζῳῷ τὴς συγκαταξα-- 
σεως πᾶστιν ὀζρένοιαν “ὑχόρθαψνων, (νοήματα ΛΖ ἀκριξείας ἡμῶν οὐδερψύμϑμος, 

40 δζυ αἰνίῆονται αἱ «ὐἹέρυγες ; Ὁ ὑψηλόν χαὶ μετάρσιον “μ᾽ δυνάμεων τύτων. ουτῶ 

ᾧὶ ὁ Γα(ξρλήλ πετόυϑνος, καὶ ἐκ Μ᾽ ἐραναν χαταζαίγων Φαμνέται, ἵνά μαϑηής δαχ 

ὦ κούφον. κὶ ἀϑαυμαξεις, Εἰ τλὶ τῶν λειτυργοδί δυωυαίμεων ζαύταις ταῖς λέξεσι κό-: 

7265), σπουγέ ἢ ἐπ᾿ ἀυτὰ τῷ τῶν ὅλων Θεϑ ἐυ πϑρησήσοι» ζυτίων μεταχφοισαο, ᾿ 
συϊκατάξασιν ; βουλόνϑμος "ὦ αὐτί δεῖξαι ἢ τὸ ἀσώματον, ἢ τὸ ζαχὺδ πϑυταχοῦ “ρυ-- 

44 σίας, φησὶν ὁ Δαΐξιίϑι Ο τὐρ.πατῶν ἔχὶ πῆερύγων ἀὐέμων. χα τοιγέ ὅπ αὐέμοι «οἹέρυγας φῆμμζαβ, 

ἔχϑσιν,δυτε αὐζος Ὠη πλερύγων αἰδεπατεῖ πῶς γδ ὁ πουτονχοῦ χρων; Σλλ᾿ ,ὁπορ ἐφ- 
ϑίω Εἰ πον,τὴ αἰαϑενεία ἢ αἰκϑυόντων συϊιαταθαίνων, ὐπὸ ἥ ἐγγωρφιώτων ὀνν αὖ- 

ἫΩ τίω αἰ ϑνοιδν. κ᾽ παλιν τίου βοήϑειδλυ ἐὐτϑ βυλόμϑμος,ὸ τίω ἐκ ζώτης σφα- 

λειδυ “ὐνδείξωοϑαι, τς αὐταῖς κέγθη.) λέξεσιν, ὅτω λέγων Ἐν σκε πῇ ἢ, “ὐἹερύγων ον ψδιμε ρα 

40 σκεπαίσεις με. ἐν ζυῦϑει μϑρτοι υ Ὁ μεταίρσιον κοῦφον ἡμῖν αἰνίῆηεται μόνον ὁαδϑφή- 
τῆς Ἀ 6) “Μ᾽ πτερύγων τύτων, αἰλλαὶ αὶ ἑτερόν ἦι Φοικῶδες. δείκψυσι γὸ, ὅτι Εἰ συ, 
καιτάξασις ζω Ὁ ὁρώνϑμον, ὧασερ δξῶυ ἡ ὦ αὐτοὶ αἱ αἰῶ δυυναίμεις τατος ὦ μέξοντῷ- 

τὸ χωρῆσαι ἠδγυύαρτο. ζ ὙῈΡ χαλυπῆαιν ὥὧυ πόδους, ὃ καλύπηειν (ῷ γώτα, ἐκπλητ- 

τορνϑῥων 

ζΦ 



Ῥο, β. κό, 

τούδ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΈΕΙΑ 

τουόμων ζω, πρεμουσῶν τ ἀφραπίω, ν Φερϑυσῶν Τὶ πὸ ΤΙΝ πηδως, ἀφραπήν δ(ὶ 

τῶτο καϑούπερ τινὶ τειχίῳ,τῇ Γ΄ Ἔ περύγων «σοϑθολὴ (ἀωεσκίαξον Φς ἑαυ ἢ; οὐψ οὶ "Ὁ ὁπ 

ἡμεῖς παοήν εἰωγα μι," βοομ καταῤβηγθυμδύων," ἀφραπῶν φαιμομϑρων,εδε ὦ ἔδα. 
ος κλινόνϑμοι, τϑτο δὴ ὼ ὄκφιαι ἔ' ἐταλν. Εἰ » τὰ σεραφὶμ, αἹ μεγάλαι ὼ ϑαυ μασίαι 

διαμες ὀκῴαι, Θεὸ και ϑήμνϑρμον, ἡ Ἰχὶ «ϑέϑιν χαϑημϑμον ἰδεῖν αδεωῖς ὑκ ἡδωωυηϑηῷ, 4 

ΚΟ: ω (ζν πυδὺυς ὥκα λυτῆον, {ἰς δὼ ᾿ αὐθατήσειο λϑθγρς τίω μὰ ἴδω γη 

ΑΥ ὯΝ Εἰδέναι σαφώς ̓ λογϑντῶν, ὁ τίω αἰχηρϑίον ὠκείνζω «ἰξεεργαζομϑμων 

σίλω; πῆς δυσὶν ἐπετόμτο, κὶ ἡ ὀκέκραον. ᾧ ποτέ ὅ61 τῶν, Ὁ ἐπέτδμτο, καὶ τί οἶα- 
σημαῖαι βούλεται ; ὅτι διμωυεχώς «ἰδὲ ᾧ Θεὸν Εἰσι, Ὁ ὺ ΟΡ αὐτῷ σῴκ ἀἰφίςανται, 

ΩΝ αὐτῇ ̓ἀΐοιςη ἡ πολιτεία, τὸ διϊζιυεκῶς δὶς αὐτὸν δεν, ὃ οἱ οπορτὸς δυφημεῖν ᾧῷ 

ποιήσοινται. ὀνγὸ πον, ὠκέχραξαν,δλλ᾽ ὀκέχραγϑν, τύτες διηνεκῶς τῷτο ἔρηϑ᾽ ἐχϑσιν 
ἑτερος τπὸλτ ὅτεοον. ἡ ἐλενν᾽ ἄγος, ἄγος, ὧγιος. τῦτο τίω πλμαυρμόμον αὐ 
συριφωνίὸν δηλοῖ, ᾧ τίω μτ' πολλῆς ὁμονοίας δὐφημίαν. ζο ὕμψος οζκ υὐφημία, 

μόνον ὄν, δλλὰ ὦ προφητεία ΤῊ καταληφομϑϑων πίω οἰκουυϑρίω αἰγαϑῶν, ἡ δὸγ- 

μάτων ακχρίξεια. ἦζνος ὃ. ἐνεκαν, Οὐκ Εἶπον πα, ὰ ἐσίγησαν, σε εἴ δου τερον, ἔφησαν, τς 

σευϊὲ πτοίτον, ὁ πυδοσέϑηχαν ; Οὔκ θύδηλον, ὅτι τὴ τόκα δὲ τὸν ὑμάψον ὀψαφέρευσαι τ. 

το ἐποίοιωυ; θ᾽ τοι τϑο ὁ ὦ Ἰωλύνης ξι τῷ τ ἠο Φησιν Εὐρτοῖ, 5 Λουχᾷς αἰδὸ τῷ 

πρδυμφτος, οὲ ὃ ποδοφητης πὐξς τὸ παρ ὅν: ἊΣ τὰ ἐ ἐξης δ ζτίω ἡμὶν ἐμφαμει «ἰοὺ 
ἔννοιδν. μι γὸ τὸν ὕμνον ἐπήγαγον "πλήρης πᾶσοι ἡ γὴ τὴς δόξης εἰυτδ. ὅπτερ ζῶ πσθ9-- 
φυτείας ἀριξρῖς τίω μέλλουσοιν γναῖσιν «έραταφωνοῦσι, δὲ ἧς ἡ μιρυμδνι τῆς δόξη ς 29 

οὐεπλήδθη τὸ Θεού. ὡς ὧς παλαιὸν, ὦ) ἑώϊκᾳ ῶτα ἐλέγο», ὁυ μόνον τὸ λοιπὸν τῆς 

οἰκουμένης μέρος, δλλα αὐτῇ Τῆς ἴνδαιας ἡ χροὶ πολλῆς ἀσιζείας ζω ἐμπεπλησ- 

μένη, ΖΦ συνεὶς ὀνδαιμοῦ τὸν Θεὸν ἐδυῦξα ζε. ὑαῦρτος αὐτὸς δ σρξφητης λέγων, Οἡ δ 
ὑμᾶς τὸ ὄνομα, μ᾿ βλασφημεῖται ἐ οὐ Οἷς ἐϑγέσι. πῦτο δίζυ πλήρης ἐΐμετο ἡ ἢ γι τῆς 

δέζης αὐτῦ;, ὅτὸ ὁ ὕμνος τ Εἰς τίω γάῦ κα τέωυ ρθη, ὲ συγλορέυται ἫΜρω δυ- ἐς 

να  μεὼν ᾧ κὐτω γελθνάσιν ἀν, 36 ϑ )πι, καὶ Ὁ μίδῳ τίοὐ ἡ μδιφδιαν αὐήγαλϑν, ἡ κοινζωὺ τίω 

θφημίαν ἐποιήσαντο. Εἰ ὀυαμμιυτεῖ ποδὸς ζῶτα ἰσδαος,δειξατω, πότι πᾶσα ἡ 

γ᾽ τὴς δύξη αἰστυῖ πλύρης ἐΐρετο, ζωτης ὃ ὐπὸ Ὁ γνώσεως εΔλλ᾽ Οὐκ αὐ ἔχοι δεῖξαι, 
κἀν μιυφμακις να! ̓λοιυτῇ. 

4 Καὶ ἐπήριϑη ὃ αὐλυρον στῆς φωνῆς , ἣς ὀκέχραγϑν. 49 

Εἶδες σϑ Φητείας ἐυκλίαν, (ᾳ τξαγματα διλλήλων ἐχέμϑμα. λμῷ ἔν ἣν ὑμ- 

γον ὅτ, υ ῶ πληρω ϑέωϑαι τίων γώ τῆς δυξης αἰντύ, ἐ ἐποιύσοιτο ᾳ ἰυδαῖκα ὦπόρτα, 
ὅπῃ κ) αὐτὸ δα ἐπλϑίῶα ὃ ααρλυοον ἐδηλωσων. "ἐρημώσεως δ τιῖὶ δ σημεῖον 

αὶ μα Ὁπῆς π᾿ γαού, τούῤναοῦ Ὁ α ̓ Φλυιαϑέγτο, χαὶ ταλλα χατολύοντο παντα. ἢ γα 

ΜΕ δΤί ἡ νη Ἰ τίω παλσιλὼ ἔπεισιν, πὸ τὴς Φωγὺς, Φησιν, ἐπήριϑη ὧ ὑτῦν- 33 

οϑν᾿ τατέφτιν διὸ ὃ καρ σαἈρέοϑαι τίω δοξολογίδυ Οὐ τίω, ὼ ὁ λάμψαι τίω χάριν, ὃ 
τίω δὸξ τὸν ὀκχυϑέώαι πϑμταχού τὴ τὴς οἰκύυϑμης, το τῆς σκιὰς ἐκποδὼν γέρρνε. 
Καὶ Ἢ οἷος οἰεπληθϑη χαπνού. Ἑ μοὶ χρη ᾿ τούτο ζω σημεφον 41) τῆς Ὁ 

λωσεως τὴς αὐον χαταληνομδέης, αὶ Ὁ βωρξαοικ»δ πυρός, χαὶ Οὐ λαλεπωπῖτν 

ἐμαρησμοῦ. 49 

ς Καὶ Εἶπιν᾽ ὦ τάλας ἐγω, ὁ7| κρυτλμῴυγ μαι , ὅτι ὀῤιϑεσπος ὦ ὦν, κα ἀκάθαρτα 

χείλη ἐχωννὺ ον μέσῳ λαοῦ αἰκοίθειρται χείλη» ἔχοντος ἔγω οἰχώ Ὃ τὸν Κύριον σαξαὼθ 

Εἰἶδὸν Οις ὀφθειλμοῖς μίϑ. Ἐξέπληξε ᾧ “οοφήτίω, ἢ νας, ὀζονέσησεν, Εἰς 

πολιρὸ 



Εἰξ ῷ “Ἡσαΐαν: τοῦ ἊΝ γ΄. 

πολι (δ) φόδον εἰνέδαλλε, σοὺς ἐβξομιολύγησινἐλίνεσεν, αἰκριξέφερον τέων βὐτέλειαν ὃ 
οἰκείας ἐσίας ᾿χηγνοῖναι ϑρεσκθίασε. ζριούτοι γὺ (Ὁ ἁγωιπόμτες᾽ ἐπειδὺῳ μείζονος 
Ὀἰὐπνλαύσωσι ὕωμιῆς, τῦτε ται πυνοιου δά μειζόνως. ὕτω ἢ ὁ Αὐρριαΐμ τῳ Θεῷ α[4- τισιν 
λεγήψϑμος, γά ἡ ατοδὸὺν ἑαυτὸν ὁκάλει᾽ ὕτωὶ Παύλος, ὁτε τῆς ὄψεως ὠκείνης κα ΜΝ 

4 τηξιώϑη, τότε ἔκτφωρυα ἕαυτον ὠγόμασιν ᾿ ὕτω δὲ ᾧ ὧτ' ζιλανίζει ἑαυτὸν, ἀροϑτερϑν 
αν τῆς φύσεως, λέγων᾽ ὠ ζάλας ἐγώ, ὁ7| κουτθμένυγριαι, ἮΝ ὀρ ιδροπος ὧν. Εἶτα 

δ Τῆς γ»ωμης,ᾧ ἰκαϑαρζᾳ χείλη ἔχων. οἰκαϑοιρτα εὐτυ τὰ χείλη ὀκαλεσεν,ὡς 

ἔγαγα οἶμαι, πσοὺς τέο χρδάϑεσιν ἐμπύρων φομάτων ὠκοίνων, τών καϑαρώι δυ- 
νιυκέφων, τῆς ἀκριζεσεύτης λερταργιας ὠκείνης, καὶ σὐ δ ογζῳῦϑα ἔφη, ὄνλια καὶ "ὧψῷ τῷ 

το λφού χυυτὸς δξομολογεῖται, ἐπείγων ἢ λέγων, εὐ μέσῳ λαοί ἀχβθαρτω γείλη ὄχον- 
τος ἐγὼ οἰκώ. καὶ Ἥϊνος ἕνεκεν γείλη εν ζιυῦθα αὐτιῶται; ὃ αγϑβ ῥησίαφον ἐμεφάψων. ἐ- 
στεὶ αὶ (ὦ) παῖδες (ὦ) τοής τῦτο αὑτὸ ἔλεγϑν λαδὸν οὗ τῇ καμίνῳ ὄγτεφ᾽ Οὐκ ἐςφιν ἡμῖν «- 
γόϊξαι Ὁ φόμα. ἡ νεῶ, ΚΝ. ὑμψῳδίας ζω κχιοθᾳ ᾧ θύφημίας, καὶ ζιφ αἴω δεωαἰμεις ἑ. 
αὗδρι 5: ποιούσας, Εἰκότως ἘΧῚ τὰ χείλη τρέπει ([) λθγϑν, ζὺὶ μαίλιςα πσϑὸς τίω 

τς τοιαύτέωυ δῴακονίλυ καλούμϑμα. δλλαὶ ΚΖ «υτῦ 9 τῦτο αἰκαϑαρτα ὠκαίλεσε, πὸὶ 

ἢ ᾧ λαοδἐχ ὕτως, δλλ᾽ 9) πολλῆς δμομίας ἦσαν ἐμιπεπλησμένι. ᾧ (ὃ βασιλέα 
Κύρλον Εἰἶδὸν τοῖς ὀφθευλμοῖς μια. δχρρ ὅτο φένω ἢ θρέεναΐ, φησιν, ὃτι ζοσσιύτης ἠξιώ.. 
ϑίω ἡμκὺὴς λμάξιος ὧν, αὑπρΟαμούσης μὲ τἰω ἀξίάν, ὀϑαξεξηκιίας μου τίω φύσιν. 

στὸμ ἢ λέγη, ΕἾδον, μωυὴ τέω ἀἰκριζη χα τθμόησιννόμιζε, δλλαὶ τίω αὑτῷ δευνατίω. ᾧ 

20 σχϑτει, πῦσον Τῆς ὀἰζομολογήστως Ὁ κέρδος. κατηοῤρησεν ἑαυζ.,  ϑϑθως ὁκαϑαρ- ἢ" 

κϑυουμϑμζου δυυύα μιν, Ὁ ἐν τῳ φύμκατι δίδοεϑω, Ὁ χᾳϑαίρειν πὸ αἰ ὐδοτήματα. ἡμεῖς 
ἰρλνϑωϑα, ἢ τέως τῆς ἱξορίας " ἐχόμεϑα, ὁ" λέχομϑι, Τίνος ἐνεέκὲν τῦτο γελύν. μέλλει πεμπεοῖ, 
ἵτελξρα,,. «χοῖῆς (δ δὲμεν τὸν Ἰουδαϊκον, Φοξερ, ὦνα ἀπαήέλλων ἃ ἀαἰφυρητα. πέμαπεται τοίγμων Ἰ 

40 τα σερριφὶμ, ὥςε Φόξου κ ΠΡ ρυσίας αὖτὸν ἐμστλλῆσοι. ἡ ἵνα μὴ πολ αἱλλν.),καϑού- ἱ 

περ Μωύσης, λέγων ἰοψόφωνος ἐ0), ὁ Ἱερεμίας, νεώτερϑς ἐῇ), ὅτω ἡ οὅπ' ἀκαϑαρτα Βέριγ ᾿ 
ἀείλη ὄχειν ἢ μὴ δεούάοϑιαι “1 ϑ»κονῆσοη τοῖς λεχϑυϑύοις, ἔρχεται τὰ σεραφὶμ ἐκκα.- ἐῶν : 

ϑαίροντω αἰντϑ τὰ αἰτήματα, οὐκ οἰκεία, δωιυνά μει (τῷ γὸ παίδος αὶ ἡνού αὶ αἰ γίε ᾿ 
πγϑύματος μένον ) δλλ᾽ Ὡχιτάγματι αὶ δύσει δ ὀϑραίκων. θη Εἶπεν, ἰδοὺ ἀφαιραῖ 

4.5 ἐγώ᾽ Σλ ἰδοὺ τού» ἀἰφιιρᾷται ζαὁ ὀϑομιίας σου, καὶ ζᾳς αἰ μδοτίας δου αἰδιοιαϑειολὰ ] 

τοὶ ὃ ἔχίταγμα Ἔ πέμψαντος. Ἥἴνος ἢ ἕνεκεν ον τῇ λαδίδι τὰ σεραφὶμ ἔλαθε (ὃ " 
λίδθρακοι: 9 γὸ δὲ ἡ ἀσώματος δυυύαμις ἐγκατοωχφίθαϑαι ἐμελλν Αἰ ποῦ Ψ' αὐθρώκων. 
ὥίνος ἑνεχεν ζαῦτα γι. 3051}; χρῷ πολλίω συγχαιτάξασιν. “Δ᾽ ᾧ δὴ τῦτο ἢ Οἰπὸ τϑϑυσι- 
᾿ἀφηρίου λαμξλῥει, ἐϑα, αἱ θυσίαι πσοϑσεφέφοντο, αὶ (Ὁ χαϑαυρμοὶ ΥΜ φμδότημα- 

40 1Τῶν. ΕΟ λέγϑις, πῶς ὦ φῦμα ὶ κωτεκάη »ὁ αρόφήται μάλιξα μδὺ συσὲ πῦρ αἱ- 
«ϑητὸν ζει ὃ φαμνόνϑμον᾽ ὠλλὼς ὃ οτὸμ ὁ Θεὸς ἐργάζημαι δι μὴ πολυνραγμεει, μη- 
δὲ αὐϑιιργαξε. χαὶ )}5 οὐνερλϑιωῶ ᾧ αἰδϑητὸν πῦρ σαΐμιμσιν ὀμιλῆσαν, τὰ ὃ πυρὸς ΟἿ 
ἐπιδιίξατο. Εἰδὲ ἔνθα κλοιματίδες ἥίοσα »ὴς οἰκεία ἐπιλϑθὺν» Φυσέως ὶ Φ»ξ, 

ὅν. φῷ Ν᾿ ζωτα Εἶπε (βήματα, ἢ 

6 Απεξαίλη πσϑϑς μέ, φησιν, ἐν ΟΜ σεραφὶμρὸ οὖ τὴ χηοὶ ἐὐτο Εἶχε αὔίϑραχᾳ, ᾿ " 

δ) τῇ λαοί ἔλαζεν Ἔσο τοὐϑυσιαχηρίου. ὃ, 

7 Κα᾿ ἡψατο  φυματὸς μισ,ἢ Εἶπεν, ἰδοὺ ἥψατο τ» δΨμ χειλέων συ, ᾧ ἀφελεῖ ὶ 
25 (κ ὁνομίας συ, ἡ ζαὶ αἰμδοτίας συ αἰδικαϑαρμε. Τινὲς μϑϑ καὶ τῶν μυφηοίων Ὦ ἢ 

μελλόντων σύμζολοι ζχῦτα Εἶναι φασι, Ὁ ϑυσιαφήρκον, ὦ πῦρ ὃ Ἐχικείνϑμον, Ὁ δ .- ' 

᾿ 

--- τ«---- τ “πὸ πὸ. ....ὕ... 

- -- κἀσ-- τ- 



ὕω. ι.5. 

Ιοδ8 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΙΑ 

οι ϑαυμαίζεις, Εἰ νιωῦ τοστιύτης πο δα δοξοποιΐας ϑινομϑῥης ἐκρίϑηρεν, δλλ᾿ Οὐκ ἔχαως 
σι τατὶ τὸ πῦρ; 

Καὶ ἡ ἥχουσαι τὴς φωνῆς Κυρίου λέγϑντορ, 8 Τίνω ἸἈποσελαῖ χα τίς πορδύσεται 
πὸ φ ῷ λαιὸν τού" Ορᾷρ πύσον ζώυσεν Ἦ , οις, “πῦσον κατώρθωσεν ὁ 0 Φίζος. 

χαίτο!γ4 ἡ ὄχι Μωύσέως ζιούτον τ γέρον. Εἰ» μὴ σεραφὶμ ὀφόρη, μηδὲ αὖ.-- 5 
τὸς Ἐχὶ ϑεου χαιϑήρϑιος, Ὅλ ὁμῶς ἔτε δϑν αἴϑαϑοξον ϑέα μχᾳ τότε ἐδερθη τῷ τσφ»- 

Φπτι, Ὁ! ᾿ τοιούτων, οὐ ως μηδένα αὐτιολόψαι διιυηνϑίευαι ῷ φαμνομδίῳ. ὁ ὁγὰν βάτος 

ὠκαιετό, Φησί, Ὁ β χατεχαίε»». ΔΛ ὁ ομῶς ἐ μδτ ̓ ὀκφαὶ ιν τίω πολλίω τῷ Θεοῦ πα- 

ἐαίνεσιν ὁ μέγας λαδύξ Μωύσέ, ἡ ὁ σκητῇεται, κα ἡ μυρίας ἔχις, ποφάσεις παραιι- 
τήσεως, λέγων". ἰρασφωνός εἶμι ὺ βραδυγλωουος, ξᾧ  παξολαίεισαι σὺ ἄλλον, δ 19 

ἀξαποκελές. χρὴ Ἰορεμιίαρ ἢ τίω ἡλικώδν ασξϑθαλλέται᾽ Χ) ὃ Ἰεζεκιήλ: ̓ ̓κΟ ὥκελῶ»- 

αϑίωαι, ἐπῆα αἱ ατεΐζει «ἰδὲ (ὃ ποταμὸν ἡμέρας αὐαδυόμδμος κα αὶ ὀκγών. δ χαὶ τίων 

ὐδαθολιω ὠκείνζωυ ασϑλσέθηχεν ὁ Θεὸς λέγων᾽ σχϑπν δίδωκα σι ᾧ οὐ οἴκῳ Ἰσοκήλ, 
ἡ ὅτι τίω ψυχίωο αὐδἥω ἐκ χήοθς σὰ ὀκζντήσω. Ἰωνᾶς ὃ. υἱ μόνον σϑεητήσατο,ἰλλα κα ὃ 
ἐδγαπέτῴσι ἡδίω; Ὁλ μηρότορος πόμτων ὁ Ἡσαΐας, καὶ Μωύσέως τῷ μεγάλου; καὶ 15 

ὡς αὐ τῶτο Εἴποι; ποϑεν δξζυ κελθυόμδμος ὀκῴυος ὀῥεδύετο, (τ ὃ μὴ ̓ φανερῶς ἔχιτα-. 

“εἰς ἐγτήδησιν ; στ εἴὴ ὃ Εἶπεν, ἄπελϑε᾽ αλλα τῷ Θεού λέγϑντος, ζγα ̓ ὡἰποςελώ, ἡ ηρ- 

πασε ὦ ὑχίζαγμα. φγὲς ὦ δὼ Φασιν, ὁτι 2 ἡμῦοτε, Τ᾽ Οζίαυ Οἵκ ἐλέγξας τας 

τατολ δέυται τῶν αἶδύτων, ᾿ν ὠκείγης  βουλονδιος Ὡὐπολογήσαιοϑαι τῆς αρδὸ τί τας, 

τῇ κα τὰ ζτα προθυμίᾳ τῆς αὑσσαχοης ἐπεπήδυσε ζαιγέως, ὡςε ἀξιλεώσαοϑαι ᾧῷ 20 

δώ" Δ]σ' Ν᾽ τῦτο ᾧ  ἀκαϑαρτα χείλη εὐτὰ ἔλελιω ε 44)» δ ῶ ἀπ ῥησίαφον. ΩΝ 

Οὐκ αν  λύαορίμιξιυ τῷ τῶν ζαυτα λελόντων. αξιοπιφύτερος δ᾽ αὑτῶν ὁ ᾿ Παύλος, ὁ ὁπολ.- 
μητίωυ. αὐτὸν γκαλῶν καὶ Χὺ λέγων Ἡσαΐας: ἣ ᾿ Ὡὐποτολμιᾷ καὶ λέγη. ὅρα γϑιῦ πούτο συὲ 
κοινῷ, ὡς Φασι, νόμῳ: τίω ̓φωϊωὼ χατέλυσεν, αλλα ̓χαλεπωπεέτέω αὐσν ἐφὴ ὡμωείαυ, 

Ἰουδαίων ςἕκ οὐεγκόντων ἀυτο τί αϑερησίδμ. λρεὶς ὃ τὐτων σὰ Φησιν ἢ ΟΝ 24 

στθ, ὅτι λοζωυ, μωϊκαι τὰ κῸ τ Οζίὸμ ἐζϑετο, κὶ ὁ παρὼν ἐσίγα, ἀλλ᾽ οἴκοθεν σι! 

αὐτῶ δ ζαῦτα Φ λέχϑντες τεχάζοτω, ᾧὶ δῶν ὅν Εἰπεῖν τῦτι οὐκ ἐω ἴσον ὃ Μμοϊσί. 
ὡφνν ὅτο. ὁ ( ὥ γὸ Εἰς ἀλλοτοίον υ ἐπίβιπετο ἢ Εἰς βαρξαρνν λθόϑν, ἡ ασϑὲς τό- 

ἔρννον, Ὁ, ὸ μιαινόμνϑμον, ἢ λυβώτωι" ὅν ὃ Ὧ ασϑϑς τοῖς οἰκείας, ὑ πολλάκις ακηκχούζαε, σὲ 

οὖν πολλῷ παιδόϑεγᾷς χρῦῳ. ὺ ̓ τῆς αὐτῆς ὀἀῤδρείας ζω τὸ “ὑπ ακούσοι ὠχᾷτεχαὶ 39 
ὧ ζωϑα, ἵνές δ δὲ φασιν, ὅτι ὺ ἑτερϑν ὦ αὐτῳ τίω «αεηλυμίαν ἐ ἐποίησε ζωτίω. Ὡΐ 
οὐ ϑ τε ἐαυνν ἡ ὅ λαοῦ ὀξωμολογήσεωτο, ἃ τὰ τὰ σεραφὶμ εἶδον  συςαλένζῳ κα ") ὧχ- 

ΟΜΝ αἰὐτἶτα χείλη, πυϑ:σϑοκήσος, δτί ζφὴ ῷ λθῳ ν ζῶτα συμεθησεται, καὶ ζω- 

τα ἀπελέσει ἀπαγίέλλων, αγεϑύμωςν ἥρπασε ζ λφϑίν. ὥσπερ δὴ ἤσαν φιλθεοι, 
ὅτω ὦ φιλόςυρηγϑι, μάλιςα, πότων αὐ ϑεύπων ὡὰ ὦγιοι. ἐλπίσας δέχου λύσιν Τναὶ τῶν 34 

καχκὃν ἀπαηέλλειν, ἐπεπηδησε (αχίως, καῇ φησιν" 
1δὸυ ἐ ἐγὼ Εἰμι,υἰπόσειλον, μα. 

᾿Αλλωφδ Φ ψυχωὼ σφόδρα τσοϑς κωδνώοις τὐδατεταγμέν Εἶχε" 'χαὶ δῆλον αὖ.- 
τῷ τῷ» Ὁ δος ὅζῳ πάσης τῆς φεφητείας. δ, ἐπεὶ δ ὑπ έχιτο ἀπελούσερζ, 
ἡ Οὐκ ἐτολμᾳ λριπον ἀϑωνδίσαι, τὸ τότε ἀκούει τὰ λυπηρϑ. Ὁ ὁ γὉ χα) ὃ Θεὸς αὐτὸν σο-.49 

φῶ; μετεχείξισεν. υ ἐγ ἄξϑοχι φ Εἴπι, πορθῦητι, ὁ ἡ Εἰπέ᾽ ἀλλὰ πγούτερον με- 

πέωξον ποιῆστες τὸ ᾿Ὠχίταγμα, κὶ Ὁ άϑηλον τὴς Ἡἰπυσολῆς .ὦ ὅτι ὯΝ βαδίως αὐ ή- 

9 Πορεϑ», 



“οὐ σεμαι 

Εἰς (ὃ Ἡσαΐαν. Ἰοό9 ἀἑῶς, 
ΓΦ Τ]ορδ. δητί, φησι, ὁ Εἰπὲ τῳ λαῷ τύτῳ αἰχϑῇ ἀκούσετε, ᾧ εὶ μὴ ((ἕωῆτε, ᾧ 

βλέποντες βλέψυτε, ἢ ν᾽ μυὴ ἴδητε. 

1 Ἐπαχιώϑη 5} ἡ κοιρδία τῷ λαοῦ τυύτυ, καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτοῖν βωρέως ἠκουῷ, 
τὰκ αν ὀφϑαλμοις αὐτῶν ὁκαίμμυσαν, μήποτεϊδωσι. τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἡ τοῖς ὠσὶν αἰ.- 
5 χούσωσι, ᾧ τῇκαρόία (ωάῦσι, καὶ ̓χιςρέψωσι, ᾧ"ἰαίσωμαι αὑτοιζ. 

Ταύτα σοὶ ἐρμέω εἰας οἶμαι δείαϑει, τῶν αἰκριξὐξ ζῶώτα Ὠπεξαρυϑμων ϑολά- 

(όντων καὶ ἐξηγησουμδῥων αὐταὶ, Ἰωαΐγνν τε τὸ ἐοδ τῆς βροντῆς, ᾧ Παύλου τῷ (, παλαιαὶ 

ὦ τὰ καινά κῷ αἰκριξείας Εἰδῦτος. ὁ δ. οὖν τῇ Ρωμῃ πρϑὸς (ἦν! (μωυελϑόνζς ὦ, 

Ἀποπηϑησανίαις ἢ, ᾧ οὐκ ὁμαοομϑβρους “μ᾽ λέχϑμϑύων, δ μιν γϑραΐν ἔλεγε, Καλαῖς πρωξ, κν;κε' 
10 Εἶπε πνόῦμα ζ ἁγιον αἰχϑῇ αἰκουσυτερὸ ὃ μή (ωντε. ὁ ὃ τῆς βροντὺς υἱὸς, Ὅηγ) 

δυυύ ματα ἑώρων, ἢ Οὐχ ἐχίςευον, καὶ δυγμιαύτων ἠκθον,ὺ Ὁ πρϑλϑειχον αϑέτησε ᾿ Λα- 
ζαρονὸ Χοιςὸς, ἢ ὀμελῷ, αὑτὸν ἐπε "χείοφεωυ, δια μονας ἤλαιωε, ἢ διααιμονιώντα καί. 
λοίου, ῦ πατοὶ “τ οσηγε, ὸ πλόμον ὠνόμαζον, ὦ ζς ἐγαντίας ἐδέοντο δῦξας ) μνη- 
μονύσει τὸς πσοοφητείας ζιύτης λέγων" καλώς Εἶπε Ησαΐας ὁ πσοοφήτης, ὅτι ἀἰ- ἵν. εβ. Χῆ, 

22 χη ἀκούσετε, ὃ μὴ (μυῦτε, ᾧ βλέποντες βλένψοτε, αὶ νὶ μελ ίδοτε, δ᾽ Ν᾽ ἐγ. 
δὸν ὄμματα τὴς 2. ανοίας πτεπτήρωντο, Πὐτῖέν ὀφεξος (ὦ ἀΐοις ΝΜ ἔξωϑον ἐφθαλ δὲ! 
κριτηθάου τῆς Αἱ σνοίας διεφϑαρμϑύου. Ἅ] φ τϑτο. βλέποντες Οἕκ θολέπον, ὦ «.. 

κούογτες Οὐκ ἤχϑυον, Ὁ τίω αἰήίδν πσϑϑςιϑησιν᾿ ὅτι υχὶ ᾳ αἰαϑητήρλα » διεφθοιρ.- 

υϑύα, σοὶ 5 φύσις λελιωξημϑμη, δυλὰ ἡ καρδία πεπηρωμδῥη. ἐπαχιωώϑη γδ ἡ 
ΕΣ καρδία τῷ λαοί τότο, φησί παΐχος ὃ αἰ σνοίας τϑ νοπὸ τε αἰμϑοτημάτων, πὸ τι βι- 

ὠπκὴς ἐπιθυμίας. καὶ ζωτίωε Ζηχϑύμϑνος τίω παχύτητοι ὁ Παύλος ἐλελν, Οὐκ ἡ. “Κη.γ.. 

διωήϑίων ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνϑυματίκοῖς. ἅπω ὙΔΒ ἠδυύαϑε, αλλ δ᾽ ἔτι δύ. 
ναοϑε. ὸ τίω αὐτίλν πϑολείϑησι λέγων᾽ στε "ὃ ἐν ὑμὴν ἔρεις καὶ ζῆλοι τὸ δύχοςα σίαι, 
υχὶ (ἀρκικοίέφε ; ἐπεὶ δίζυ κάκφοι φϑύνῳ πολλῷ, ᾧ βασκανίας τηκόμϑμοι πείϑεσι, παχὺ 

25 Ὁ ὀμμα τῆς δχρνοίας Εἰργοίσανι, καϑαροὶ βλέπειν Ούρο ὅτι λοιπὸν ἡδιώδμτο. δ9 ἐ-- 

τέρας αἰδὶ δ᾽ ὁρωνδύων δόξας ἐλομολμεν,ὺ (οὶ ὠρῥυτίας. ζωώτα δω μζ ἀκριξείας 
ὁρών ὁ κιρλφήτης, ποδϑανεφωώνησε ὦ τὸ νοσήματος τίω αἰτίαν. σὺ δὲ μι! σχϑπτεὶ, ὡς 

δυοῖν πσοοφητειών ἐσῶν, τίω νϑρ ἰδὲ τῆς ἐκκλοισίας αὶ τῶν τὴς οἰκυνϑῥης αἰγαϑῶν τὲ 
σεραφὶμ ἐδέξαν» λέχϑντα, ἅγιος, ἅγιος, ὥγιος, Κύφλοςσωξαῳθ, πλύρης πᾶσα ἡ γῆ 

40 τῆς δόξης αὐτν" τίω ὃ αἰδὲ τὴς «λώσεως, καὶ τῶν μωολών τῶν Ἰουδαϊκδὼ ῷ “ὧδ9- 

φήτη κατέλειπον, ἵνα καυντεύθεν μαίϑης τῆς ὠκκλισίας Τ ἰαϑοώ. ΄' 
τι Καὶ Εἶπον, ἕως πότε, Κύσμε; Ομώς ὡς ον μαίτίω, φυϊὲ ( ἰκῇ ἐφοχα.- 

σοί ἔθα, τῆς αἰπακϑης τῷ πσϑόφήτα τὴς ΠΟ “πολλὴφς κτϑϑϑυμίας γεϑνημένης. ὯΦ 

9 τὸμόρτίω ὧν πσολσεϑύκησεν ἤχϑυσεν, ἐρημίανγπθμωλε,ϑρίδυ, ἀξιοῖ ὃ γϑωῶ μέζον 
34 μμαϑεῖν τῆς φ μφρίας. ουδὲ ὃ ἐτόλμα ὁλοκλήρου τῆς ὀργῆς αὐζις Ζξωρπάσαι, ΠΙᾺ ̓ 

Ὁ πσοϑλαῦθόντα Ὧν Θεὸν δεῖξαι αἰσυζνωςᾳ αἱ εδοτομονᾷς. ου ὁ (ὑμωρπαγῆς " 
» ᾿ ! Αἱ ! 3 Ι 3 ι " ἡ Ι! ι 

αὐνἷὖὃἶΤ τὸ Ὀλμήματα, σοὶ γνωμς ὀπηρεαξομένης, αλλω ψυχῆς ἐρλϑν ποιουμένης τίωω 
“ἰϑακοίω, κὶ δάμνοίας φιλονοίκου, και ϑώπερ ὧν μδηότης Φινὸς ἡ ἀσουδὰς, λυδλιςαιμένηρ! 
τοῖς «(αὐ τῷ Θεοῦ γινονϑμοις. τ ῶτο )ϑιώὼ ανεπόμϑμος ἔλετο, μήποτε ἴδωσι ζοῖς ὀφθαιλ- 

“ὦ μεῖς, καὶ τῇ καρδία, ((μωώσι, αὶ δχιςρέψωσι, αὶ ἰσὸ μη ἀδοις. ὡσανεὶ δυδορώτες γδύ,, 

: φησι, μήποτέ τι Ὁ δεόντων μαϑωσιν,γτῶ μ(δ' πολλῆς τὴς απουδὴς πίω ὀζρνοιδν αὖ- 
τῶν ἐπήρωσαιν. ἐπεὶ δέ ἡ κὶ κουτηλροία, βωυρυτάτη ᾧ ἡἀμφοία ἀκ Ναϊτηῶς, ἐπερ 
“δ λειπέμδμον, τῶῦτο ζοντεῖ μαϑεῖν. δολ᾿ οὐ ζάξει τῷ μαϑεῖν, ἱκετηείδῳ Εἰσείνν ἐπει- 

ΟὨεγ οἱ το τη, το Χχχχ δὰ 



ὡς 

«Κρ. 4.-. 

σ»; 

χῷν ζ. 

ς; 

1070 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟῪ ἙΡΜΗΝΈΕΈΙΑ 
δ 5 ονὸι πῇ τύότν φλυεροὶς ἱκφτεύσαι ἐτόλμα 4 τὖτο μα ϑήσιως πϑλοήμα. 
ᾧι ἐρωτησιν ἔχινοί λέγων᾽ ἕως πότε, Κύρμε" Καὶ Εὖσχον ἕως οὐ ἐρηκιοϑῶσι πό- 
λεις αὐῦοχ Ὁ μὴ κατοικεῖ, ὁ οἶχοι δαὶ Ὁ μὴ 0 αἱ, ϑονίττες καὶ ἡ γὴ χαταλάφϑη. 
σε) ὄρημως. 1; Καὶ μα ζωτα μακχρυνᾷ ὁθΘεὸς ὧν αὐθρώποις, πληϑιωϑησον) 

οἱ χαταλάφϑεντες Κχὶ ὁ γῆς, 13 Καὶ ἔπ ἐπ᾽ αν} 561 ῶ Ἐχιδικοτὼ,ὐ πιίλο ἔςαι φ 

Εἰς πυφϑνομξω ὡς τερέξηϑος ὡς βαίλανος, στὸν ὀκπέσν χ ὁ οὐ ,ϑήκης αὖνδ, ασέρ-. 
μα ἄγεον ὃ ζήλωμᾳ αὑτῆς. Ταῦ πυδηφητείλν ἀπαρήσας ἐκείνωυ, ἐχὶ τ 
ἱφοσλὰρμ καλὴη ὅξα αι ᾧ ἍἌῤηϑν, τί πὶ αάλωσι ὖμ δέκα φυλάνν πορϑανμαφωγώι, τίω 

πα αὶ τίω αἰχμοιλωσίαν ἐκεἰγέμ Ὠτὶ τὰς δύο φυλαῖς μακροθυμίον γυλμημϑμίω, 
Εἶτα κὶ τίω τύτων αὐ αἰπαγωγέω (φὴν Εἰς Οὐὐνὴν δέον ἐχοήσαντο τῇ μακροϑυ-. το 
μία) ἡ τίω ὧκ τῷ λειψαίου πάλιν ὀμαφ,ϑησομνδμίω ἀὐφις ϑιμερίδρ. ὁτὸν μϑρ "Ὁ 

ἈΕΎἢ, ἕως ἐν ἐρημωθῶσι πύλεις πὐδὰ τὸ μὴ κατοικείαϑαι, ΜᾺ δέχᾳ φυλῶν τίω αἴχ-- 

μαλωσίδῳ αἰνίῆεται. καὶ γὸ οὐῤδέω ἠφόνίϑησαν ἄπόμτες, καὶ μ᾿ πολλῆς τῆς σφο- 
δρότητος αϑαρπαςοι ὅϑμόρϑροι,. πόϑτες Εἰς τίω ἀλλοτοίαν α'πίωῤξϑησαν, ὡς "ἡ τὰς 

πύλεις ὑπάσας ἐςαγαι κενάς ἐν, ϑοφπων,ὁ τίω γί ἐρημον “δ ϑεραττάυσόντων αὐτίω, τς 
Εἰς ὠφέλειαν Ῥ) αἰ πυολειφιϑησομδέων. στὸν Δ δὼ λέγῃ, ἑως ἐρημωϑώσι πόλεις 

οὐ μὴ κατοικείωϑαι, ᾧ οἶχνι κοοθα τὸ μὴ 4) δ, ϑοσποις, τότε λέπι καὶ πίω αἷχ- 

μαλωσίδν. ὕτὸμ ἢ λέγη, ὁτι αὶ κ ' ἴζωτα μακριωᾷ ὁ Θεὸς (ἶν' αἰ ϑοήποις, ἡ τίω ὁ- 
Ἅϑοφρῆ πλωτῶν ϑπυφαγίθν αἰνίῆεται, ἢ τίω «(' τίω ἐπαγωγὰ δὝὌ δέκα. φυλών 
“νοιδρίω τῶςς δύο φυλαῖς δυημερίὸν. απαλλαλψτες γὰ ΡΨ Σεναχειράμς ὦ τῷ βαρ- 10 

Θωρικοῦ ςρατοπέδου, ᾧ τῆς αροαδόξου νίκης ὡἰσολαύσαντες, Εἰς πλῆθος πάλη ἐ- 
πεδυσαν,ὶ Εἰς βίου μῦκος, Οεοδνος πολέμν ϑορυξοιεῦτος αὐζοις στὸμ 5 Επη, τι μα- 

χρυνᾷ, ἡ τὸ σγλ πος ΝΜ αἱ, δ οϑ πων, ἡ τὸ μῆκος ἫΜ ΕΜ αἰνίἢε.). ὁ ἵνα μαϑης, γί αἰϑὶ 
ΤᾺ δύο φυλών ζιυτα φησιν, ἐπήγαδμ᾽ ὅτι ἐπ᾽ αὐτῆς ὅ91 τὸ ἐχτδέκατον, ἐχιδιέχᾳ 
Τοῦ λέγων τὸ ἐπόβω ἣΜΨΜ' δέκα, τὸ αἷϑιοσὸν δὝ᾽ δέκα, ΩΣ ἥσον αἱ δύο φυλαί. ζυτη ἢ :ς 

Παῦλος τῇ λέξει κέχρη}) λέγων, Επϑμω πενταχοσίοις ἀδελφοῖς, τυτές! πλείοσι πεν- 

τακϑσίων. ἡ πάλι ἐξα! εἰς ποδννομέω, ὡς τερέδινϑος ᾿ αϑτές!ν αἱ δυο φυλαί. Ἢ ὡς 

βάλανος, τὰν ὠκπέσῃ τῆς θήκης αὐτῆς. ὥασερ "ὃ αἰτερστὴς ὠκῴᾷνος ὁ καρπὸς ὥκχπι- 

σῶν τῆς ϑηκης, ὅυτῶ χαὶ ὅτοι χαταγήλό οι ἡ ἐπογείδιφοι ἔσονται τῆς πολέως ἐκπεσόν.. 

τές, ὁ τῆς δόξης ὁκείνης γυμνωθῶτες ἀὠπόμτες. ἀσέρμια, ἁγιον τὸ κήλωμαι αὑτῆς. ἐν 30 
μάν ανίατω τὰ κακαὶ ἔξαι,Φησίκ, Οὐ οἷ ατελθύτυτα, δλλα τὸ αὐίρμα αὐτὴς γον ἐ- 

ξαι, ὁ φηλωμα, τυτές! βέδαιον, τεεπη νος, αἰχίνητον, αγαμϑμον πίω ΜᾺ ποραγμάτων 
ματαξολίω. τὸς ἐξ ))Ὰ} θύποραγίας ἐχπεσοιῶται, ἀδοὶ") ἐν πϑμωλε,ϑρίαν αἰσσις 
φῆσον.}» ἀλλα κϑνούσι ὸ ςήσογται, ἕως ᾿διἰπολοίξωσι τίω πνφοτέραν πολιτείᾳ παλιν, 

ἡ ὕχι σέων πυρ»τέφαν ἐπϑμέλθωσιν αἰ γιζείαν. 35 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ζ. 

ϊῖ Καὶ ἐΐμετε ὦ τώς ἑμέραις Αχαζ τῷ Ιωαϑαν τῷ Οζίου, βασιλέως Ἰεδω. 
. Ομὖ πολλαχις Εἶπον, την χα! νιῶ ἐραΐ, ὁτί τὸ παλφιον αἱ αγοοφητείαι 

αὶ δζ εὔτο ἐγίνοντο, ἵνα αἰπλιούς (ὦ Ἰπδοῦῆοι ζοὶ μέλλοντα μαΐϑϑωσιν, δλλ᾽ Ῥα μαϑόντες 49 

ἐὐντεύθεν κερδμωσι, ἡ τῳ φόξῳ τὴς ἀπειλῆς ἍἌνωνται σωφοφνέφεροι, αὶ τὴ Ὁ ἀγα. 

ϑῶν καἰ προαγέσει πτοεϑυμότεροι αἰθὴ τίωυ τῆς Ὡροτὴς ἐργασίαν, ἐκουτέρωϑεν μόμθοΐ- 
γοντες τῷ Θεού τέρυ' τε. διυύα μα, καὶ τίει αἰθὲ αὐϊους κηδεμονίλμ. ἢ γδν» ζαύτης ἕνεκεν 

τᾶς 



Ἐς (ὃ Ησχίν." τὴπι ἀρ χνζ. 
τῆς αἰτίας προϑολέγωο τοὶ λεγόμϑμα ᾿ χαὶ ἵνα. μι νομιίσωσιν αἱ πλαΐς καὶ ὡς ἔτυχο, 
συμᾷαποντα Ῥχτέναι κατὰ ἦνα. ἀἰκολουθίλν φύσεως, ἢ ποραγμαάτω Φορφῖν, ὄνον 
δῶσιν, ὁτί ἀγωθεν ἡὶ ὧκ τῆς τῷ Θεούνηφου ζωῦτα ἐχάτερφι γίγνεται" ὅπερ ἀδιφῷῳ 

μέγιςα Εἰς ϑεογνωσίδν ὠφέλει. δλλ᾿ ὅηῆ᾽, χαϑούπερ ἢ ἐμσόϑοϑω ἐφιϑίω Εἰπὼν,» 
4 πσοοφητεία ζτν ἐν αὑτῷ τῳ καιρῷ τω ̓σπόδειξιν Εἶχεν, δλλὰ τὸ ὦ ῥήματα τότε ἐ. Ι 
᾿λέα»,ἱ πράγματα μακροῖς ὕφερϑν ὄμεελλον ὠκζηήσεας, χρόνοις, ογίων Τὴν αἰκου.: ἡ 
ὀντων πολλάκις αὶ πσοϑαπδῥχομϑμων, ὃ διυναμϑύων διχάσαι τῇ ὋΜ λεγονϑῥων αἀἰκολου- 
9ια, δρϑὶ γ ποιᾷ ὸ ποραγματεύεται ὁ Θεός τοροφητείλν ποδοφητείοης ς μωαΐγης μα- 

ἰσιμαχρὴν  χοργέραις ἐπυτέραν, τέω Ἐχὶ τὴς ,μεῶς αὐτῶν γήνανδῥιω «μ" μιφκραδν ὕζερον., ἐσο-- 
10 μϑύων μεγίς ἕω ἀἰσύδειξιν χὐρεχόνϑμας. Ὁγ5 ἿΜΨΜ' θλαγζελίων ἢ ἑτέρως μεϑοδεύει τιατὶ 

τῆς ὠφελείας Ὁ Εἶδος, θαύματα αυροφητείαις (ἀενα τῆων, ὁ ϑοίτερον ϑατέρῳ χατατ Ν 
σκθυαΐζων. οἷον τι λέγω. τορϑσηλϑεν αὐτῳο λεσσθθς ποτε ἢ ὠκαϑοίρϑη, κἡὶ μετ᾽ ὠκάνον 
πάλιν ὁ τῷ ὀχατοντώρχου παῖς α'πηλλαΐγη τὴς χαλεπῆς Φο ρωρίας ὠκχείνης, ἢ σηο 
"μεῖα ζωῦτα μεγάλα διῶ, ἀλλ᾽ ὁμῶς σῴκ ἔφη μέγα Τὴν σημείων, δλια α πσορφητείαν 

Ἂς πσοοςίθεικεν. Ἐπ τν "Ὁ ὁ ἐχατοντοιρχος τίω ϑαυ μας ἴω ἐκείνζωυ καὶ μεγάλζω ἐπεδεί- 

ξατο πίςιν, δὶ ἧς (ὃ παΐδω ἀπήλλαξε τῆς αρρωείας, ἐπήγανῳ ὁ Χολφος λέγων, Πολ Ματθνν κα; : 
λοὶ οἰπὸ ὀϑατολωδ ἢὶ δυσμιον ἥξουσι, αὶ ἀϑακλιϑύσονται μ᾽ Αὐρκανμε αὶ Ἰσεωὶκ ὁ Ια 
κως, (5 ὑοὶ τῆς βασιλείας ὀκθλη,ϑήσονται ἔξω. ταῦτο ὃ ἔλεγε, Χ τί ΟΜ ἐϑυών 

ἐκκλησίαν, αὶ τίου δῇν Ἰπδαίων Ὡποξολζω παϑϑαναφωνών, ὃ δ νι ἔχ ἔργων ὄξέ 

80 (η, ὁ τῦ ἡλίου φανερώτερον ὦπασι δείκψυται. αἰλλαὶ ἴτε τίως ἀδολον ζω, ἡ τὸῖς ἐπί: 
φοις Οὐκ δ οαδικζο οἱ δὲ τη σημεῖον πσοϑέλαξε τὸ τύτε ὀχθλι τω; ΓῸ ζῴως- 

τὰ συμίησομϑμῳ πολλίω πσδοαποτιϑένϑμος τίωὺ πίςξιν᾿ ὥασερ ὅζωυ καὶ αὐτὴ ἡ πτοοφη- 
τεία ἐχὶ ΔΜ ἐργῶν φαμορϑμὴ νεῶν, τωἱ σημείῳ τω τότε ἤρομδμῳ πολλίω παρέχει τίω 

βεβαίωσιν. τί γὸ αὖ Εἴποι ὁ ἀπιςος ν ὅτ σῴε ὁκαϑοίριϑη ὁ λέσοός, βλεπέτω τῆς 
25 χαδοφητείας τίω ἀληϑειαν, τὸ Ὥτο ζῳωύτης καὶ ῷ σημείῳ πιφευέτω. {δὲ δυ εἴποιεν ὦ 

Ὅτε Ἰσϑα)γοι οἷς ὦ χσρολέγει οὐκ ἔςιν ἀλη, θη; ὀρφυτωσαν ῷ λεασδϑν καθεοιρθμϑνον, ὃ 

“πὸ τῶν ἐπ᾽ ὁκείνα ἡίνομϑύων, καὶ αἴθὲ τῶν μϑηόντων μὴ αἰπιφείτωσαν, μέγιφον λαμ 
Ολύοντες ογέχυρον ἐκῴοι ὦ τῆς πσδοφητείας τὸ σημεῖον, (ὦ) ὃ νιῶ τῷ σημείου τίω 
“ποροφητείλυ. Εἶδες πῶς ϑατερον ὅζῳ ϑωτέρϑυ κατασκθυάζεται. τῶτο καὶ δχὶ τὴς 

40 παλαιὰς γινόμϑμον ἴδοι ἐς δ, ἐπεὶ γὰ» καὶ ὁ]ορφξοαμ τίω χαλεπὴν ὠκείνξεο ἐμιαϑη 

μϑρίδν, ὼ δωμάλεις ἔφησε φύσας, ἐλϑων ὁ χοϑφήτης ζάτε μέλλοντα πυοϑόνεφω. 

νησε, (ὶ σημεφον θύϑέως ὄἔδωχεν. ἕα »ὺ μηδεὶς αἰπιφῇ τοῖς μ(' τριακόσια, συμμξυσομϑῥοις 
ἔτη, 4) βϑωμὸν ἔρρηξε, ὸ τίωὐ πιότητο δεένεε, καὶ τίου χεῖφᾳ τῷ βασιλέως δξηρρινεν, α΄.- 

πὸ ὙΜΨσο᾽ κ: ὀφθαλ ρδμ! νομϑδῥων, ΟἾΤΩ πολιω δῶν συμξησομϑῥων σοφὴ πϑν- 

39 χύρδμος τίου Οἰπύδειξιν. αὶ πολλαὶ Οιαύτα ἴδοις δ κὶ ἐν τῇ χανῃ ᾧὶ οὐ τῇ παλαιᾷ γ.- 
γόνϑμα, τῷ Θεοῦ αἰ αἰφόρως τίω ἡμετέραν οἰκθνομοιοῦτος σωτηρλαν᾽ ὃ δὴ ὁ ογζρωθτυ 

ἴγρνε, ὦ μΟ' , ἧς αἰθκουσίας. ἐγ δὲ σημεφον μόνον, δλλαὰ ᾧ ἀσοοφητείδυ γέορνε, ὦ μὰν “τἈβίογος "τὴς ας μ 

ὁμοῦ ὦ σημῴον ( μωέπλοξεν. δλλ᾽ ὡςε σαφέφερρ. νέοαϑαι τά λεγόμϑνα, αντίω μῷ 

ἀἰκριξείας τίου ἱσορίαν διέλθωμϑν. τς 

490 Καιέγμον» ἐν τὠςἡμέσαις Αχαξ, τὸ Ιωαϑοὶν, τῷ Οζίου βαδιλέωςϊ οὐἶω , θύθζῃ 

χΡεζῪ "Ῥασὴμ βασιλθὺς Αροὶμ,ὺ Φακὲς ψὸς Ῥωμελίν βασιλϑθὺ)ς]σορήλ [ΩΣ] Ἱοραστυλὴμ πο- 
λεμῆσοι αὑτέω), ἡ φίε ἐδεινήϑησαν πολιορκῆσαι αὑτίω, Ἂ 

5, Καὶ ὀῥηγέλη Εἰς (ὃ οἷον Δαζὶδι, λεγόντων᾽ (᾿ὠυεφώμησεν Ἀφϑὶμ πε» ῷ 
" ΟὨεγίοιϊ, ἴοι. τ. Χχχχ Ἐφραΐμ. 



τὺ ζ. τοὸγ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 

Ἐφραΐμ. Ἐς ὦ ἱφοοία τὼ Εἰρνιϑμα,ρὺ ποραγμώτων διήγησις. ΦΛΛ ὀνομῦ {.- 
χων, ᾧ οζυ βλέπων, πολυ ἐντεύϑεν καρρτώσε ) τὸ κέρδος, τῷ Θεοῦ τέρω πολλίω σο- 
φίον, ἡ τίω οἷ ῬΨΜ' Ἰουδαίων κηδεμονίαν καταμόνθαγων. ὅτε »Ὁ}" ἐκ πσϑϑοις 

κίων (Ὁ) πόλεμων ὀμοχαήτισεν, τε ἐπελϑύντω κρατῆσαι “τὴς πύλεως ((μυεχωρησεν, 
δλὰ τίω ἀπειλίω αἰφεὶς ϑμέοϑα τίω ΟΥ̓Κ. ῥημώτων, τίου πεῖρριν ὠκώλυσεν, 
ὁμοῦ  ὀκείνοις αφυπγίξζων ἡὶ τῆς ραϑυμίας ἀπαλλαίῆων, ὁμοῦ τίω ἑαυ δυυΐα:. 

ἱ μὼ ὠδεικγύμϑρος, τί δευυατὸν αὐτῷ καὶ ̓σοϑς αὐτὰ ΦὮὋΜ δεινων τὸ τόλος ἐλθόντων, ὥαυερ 

σου ὡργίω Εἰληφότων, ὅτω (ὧν ἐμπίτ)ογζᾳς αἰκερκίοις ἡ ϑτηρόσαι, ὁ πολλα-- 

χοῦ “ποιοιῦτα αὐτὸν 21» ἰδεῖν οἷογ δ Χὶ τὴς καμίνου τὴς Βαξζυλωνίας εχὶ τὸ λακχου 1] 

λεόντων, αὶ ἐφ᾽ ἑτέρων μνοίων ποραγμώτων. καὶ γὸ ἦλθεν ὅτοι, ἡ ἐπολιόρκησαιν, ἢ ἢ το 
τοιχῶν ἀν ψοί ψϑνοι, ᾧ τίωυ ὄζγίνοιαν Μ᾽ ἔνδὸν οἰκοωύώτων χατοισείσαντες, συ οἷν ἴσχυσοιν πτε-- 
ὁριτέρω. ἔς! καντόῦϑεν ἰδιῷ ἦμ' δέχᾳ φυλων τί ρδοκνομίαν, ὅτι ὶ μόνον ἐμιφύ.- 

λιον τ ύλοντο πόλέμην, ἐδ᾽ ὅτι τοῖς (ὦν ἀδελφοις ἐςασίασαν, δλλ᾿ στ ὡ δλλοφύλοις 

ἢ δλλοϑμέσιν ἑαυτοις (μυλαν, ὦ μηδὲ αἰπλαΐς κοινωνεῖν ἀὐζγῖς Ὠτιτφαπώτες, καὶ 

συμμάχους ὑκάλϑιω, ὶ (ἀονεφ ροονῆοντο ἡ καὶ τῆς πόλεως ἵξαντο, (ἢ "ὺ Ῥασήν ᾿ἐη- 15 
λόφυλον τα χ τῆς μη ῥοπύλεως ἡγέρον᾽ ὁ ζώ τὰ τὴς μαῖχις ὀνδώμαλα. δα 
Αγ ἐκείνοις πλῆθος ὠπειρϑν, ᾧ πόλεις, αὶ ἔξϑιη, ἡ δῆμοι" ον ζυῦϑον 8 τύτων συνίν, 
αἰλλαὶ πόλις μία καὶ μιν ξ3πολις, ὧφε ἐκ αὐδεσσίας Φανίωαι ὃ Θεού τέω ἰαειύ, συν. 
νὸς )ὃ ὁπλα κροιοῦτος, Οὐ τὲ ὄξιοντος ὁ πο ραταήομδῥου, ἄξέπυτῆον ἐκῴοι δὴν ποννρών 
τυτῶων ἐγχερημαάτων. ἐ γὺ ἡδυωγθησαγ, φησι, πολιορκῆσαι! αὖ τίω, χαῆτοι τί Ὁ 2ο 
κωλύον ζω κ συσὴν ἕτερον, αλλ ἡ τῷ Θεοῦ χεὶρ ἀοράτως αὐςἂν: δἰποκρϑονθῥη. πλίω 

! ἀλλ᾽ ὅπερ Εἶπον, ῷ ὥ πολεμῶν αἰπεκρουσαν, ῷ ἢ Φοῦον οὔκ ϑύϑεως ἀυφλεν. ἐ- 

γηγίέλη ΟΡ φησιν, Εἰς ᾧ οἶχον Δια(! δι, ὅτί (ἀἰωεφ ὠὐγήσεν Αροὶμι πυϑός ᾧ Ἐφεαΐμε, 

Καὶ ἐξ ἐφη ἡ ψυχὲ αὐτιν καὶ αὶ ψυχν ἃ λαοῦ ἀὐτεὶ. Οτὸὰν μέλλη τὶ ωὐδαάϑοξον 
ὀΘεὸς ποιᾷν, ςῴοι ϑύϑέως ἐπείγει ῷ ϑαύμια᾽ ἀλλα αϑλτερον ὥν μλλονζς ὡσολρύειν, 29 

εὖ αἰεϑήσει ὟΨ δειναῖγ' ἀφήσει ϑμέοϑαι,ἕα μα τίω ἀπαλλα» ἐω Μ᾽ δενων μηδεμίλν ἱφιάωι 
αἰγγωμοσιωύζου Ἐχιδυίξωνδ. ΓΡῸΝ "Ὁ (ὦ πολλοὶ δὴ. δ, ϑούπων, , ἄ “ἰ αυὺ τύ- 

φε, 5 «ἰταὐ ῥαϑυμμίας Ἐχιλᾳνθεύον") ΡΜ διυιών κα τίω ἀπαλλαγάν ὙΨ' δυγών, 

ἥ μη δχιλφνθαγόνϑμοι ἑαυτοῖς λογίδεοϑαι βούλονται ταὶ χατορθώματω, ποϑϑτεθῦν α- 

φεὶς αὐιδν κἰ ασὸ ῬΜ᾽ λυπηρωνκατασείεαϑαι, τότε τίω ἐλϑυϑεοίαν δίδωσι “ἣΨ ςἦγο-- 30 
χιλουώτων, ὃ δὲ ὁ οὐ ζωώϑα, πεποίηκεν. αἰφῆκεν αὐτῶν ζᾳς καρδίας ἐκξῆνα, αὐφῆκεν εἰς 

ι αἰγωνίαν “δμέαϑαι πολλίω, ὶ τότε τίω λύση ἐπήγαγε. τϑρ χαὶ σχὶ Ἐ μεγάλυ πεποί- 
ἡκεΔαξίδ, φηγ Ὁ Ν᾽ ἤμελλεν αὐτὶ εἰς Ὁ αρροίταξιη ἐξαγαγεῖν, καὶ ὦ λαμιασδϑν ὀκᾷο 

ζ παρὸν ἐγείρειν δ ἐκοίγυ χερῶν, (οἕκ ἐκ πυϑϑοιμίων τοῦ πολέμν το ἐποίησεν, 

δ᾿, ἀφεὶς τεοστυφφίκοντα ἡμέροις αὐτουῤ χριτεργαοϑέωώαι ᾧ φόξῳ, ὅτε Ὁ οἰκοείλν ἀπέ- 315 
ἰνωσαν σωτηρλαν,ὁ μνεία, ὀνειδίζοντος ϑβαρζαρν,σϑεῖὶ οὕτω ἴις ἐτόλμησε διεγεριθέοναι 

ἡ δεζαοῦ, (Ὁ ὀὠτίπαλον, τέτε δὴ, τότε τῆς γήης αὖ Ψ ὁμολογηϑείσης, καὶ τὴς αο3- 
γείας Φανερϑῖς ϑμονδῥης, ἢ αγη ὦ μειροίχιον (χὶ (ὃ πόλομον, καὶ Ὁ προαϑοξον ὠκϑ- 
γζωω νίκέᾳῳ Εἰργάσωτο. Εἰγὸ καὶ μ᾽ ζω ταὶ Ὁ Ὀσαὐτίων πῆς ἀοϑινείας αὐτῶν ὡ- . 
πόδειξιν, ὁ σωδεὶς βασιλθὺς,κ᾿ ασὸ φθόνου χαὶ βασκανίας νικώμϑμος, ἐπεξούλξυε ᾧ Δα- 49 
(ἰσγ, Ῥ παϑοὺς ϑιμόμϑμος ὅλος, ὁ ἀγνώμων ὐθὶ ῷ θϑεργέτίωυ ἐφόῥη Οἱ μὴ Τοῦτον ἔ- 

δωχεν ἐλ ἐὝΧΟν χαὶ τῆς αὐτῦϊχαὶ φρατοπέδου πϑμωτὸς αἰανδρίας, Φί οὐ ἂὺ ἐποίησε» 

Φτο αὐτὸ χαὶ ἀλλα πολλαχοῦ (ὃ Θεὸν ποιοιώτα ἴδοι τίς ἀν ̓  ὁ δὲ χα! ώσ "5 

«ἱ 

ἡ 



“0 απω 
. ἀὔω [ἢ 

ἵσ, ἐρείχατο, 

ἵω αὐὧ 

Δ Εἰς Ὁ Ἡσαΐαν: ᾿ἴο73 
᾽ “Δ, ! ΜῊΝ Ν ! , 4 τ ρΡ ν, 7 ͵ 
κΦ Ὁ» κάλλϑι λύειν ᾧῷ πολεμον, ἢ παλλώῆεν αὐτῶν ΔΨ λυπηρῶν, φίησι κθ3- 

περϑν "πτοὺν δεινῶν αἰεϑέαἽ,. ἐϊξέφη Ὑ βύφησιν, ἡ ψυχὰν αἰτοῦ καὶ ἡ ψυχὴ τ λαοί ἀντ ὦ 

Οὐ ζ9πὸν οὖ δρυμῶ ξύλον κἰ πσὸπνϑύματος στυλόυϑη. 
Καὶ τη αγροηφητείας ἴδιοι, ὃ ταὶ τὐπέῤῥηπα αὑτῶν Εἰς μέσον ἀγαγῶ. ὃ “ὃ πά:- 
5 ϑοξήμιν ὀρμέυθυει τῆς ἐκαφου Δ᾽ σνοίας, ὁ σαφέωείας ἕνεκεν ἢ Εἰκόνα “πατρϑείϑησιν, 

ὧφε δεῖξαι τίωυ ἔχίτασιν τὴς ἀγωνίας. διεσείαϑη γῈ} αὐτῶν, φησιν, ἡ ψυχὴ, κουτε- 
Ολήϑη ὦ φρόνημα, αἰ πέγνωσαν τῆς σωτηρίας, οὖν ἐδαΐτοις οὐνόμιζον 4, ΠΝ γον. 

φὸν πσοϑσιδύκων, ἐκοισος κἰπαυῦ Μ οἰκείων λογισμών ποδοδεδυνϑῥος ζω, ὯΙ δίω ὁ Θεός, 
πσοϑλέγει τίω ἀπαλλαγάω, αὶ τότε αὑτίω ἐργάζεν) να μυὴ ἄλλῳ δυὶ λογίσωνται παῖς: 

ἴο λιν τὴς πόλεως ἐλθυϑερλαν,ᾧ πέμπει 7 πσϑϑφητίωυ πτοϑλναφωνοιῶτα ζοὶ μέλλοντα, 
3. Εἶπε ὙΣ, φησι, Κύριος πσοὶς Ἡσαΐαν ᾿ ἐξελϑς Εἰς (μωόμτησιν τοῦ Αχαζ, 

σὺ ὁ καταλειφϑεὶς" Ιασυῦ ὁ νοὸς συ πτοὺς κολυμρηθρὰν τῆς ὀρόδου τῷ αἰγρ9) τοῦ 
γναφέως, 

4 Κα έρφς αὐτῷ φύλσξαι τοῦ ἡσυχαίσαι,ὶ μὴ φοζού, μηδὲ ὴὶ ψυχ συ ἀἰαϑενεντω᾽ 
1; μηδὲ φοξηϑῆς δπ᾿ τῶν δυο ξύλων “ἢιύ' ϑωλών τῶν καπνιζομϑῥων πότων. στὸν )Ὁ 

ὀργὴ τού ϑυμού μα Ἄρηται,παλιν ἰάσομαι. Τί, ἔξελϑε Εἰς ((μωδῥτησιν,ά.- 

πὸζού φόξα αὶ τῆς ἀγωνίας ἐχ ἡσύχαζει ὁβασιλβὺς, σϑοὲ οἴκοι ρϑῥειν᾽ Εἴχε», δλλ 
ὁπερέθος τοῖς πολιορκυμϑιθοις «(πσονϑύειν, (Πυνεχῶς ὄξηει ἴα τείχη αἴθεσχοπων, πτοϑς 

πῆς πύλαις γινόυϑμος, αὐθιεργαζ ὀμῦρμος ἢ πολυνωραγμονών, πὼς (αὶ “ἣν πολεμίων 
20 δχρίκε!) πυραγιλαζα δ, οἱ τῦτο φησι, ἔξελϑε Εἰς (Λυγαύτησιν. ὧι δὲ ὅ81, σὺ καὶ ὁ 

χαταλειφϑεὶς Ιασϑ ὁ υἱὸς σϑ; ἰασυύο τὸ Ε(ρᾳίων γλωηη, ᾿ ὀραφροφὴ λέγεται, χα! ἡ 

. 4γωγή. δ(ρα τῦτο αὶ ὁἸεοσαι πέμπων (ὃ Δαζὶδέλε,ὺ ὃ ἐσύ "αὐτὸν λήψη,τυ-- 

τές!, τίω λύαςφροφίω αὑτῶν ἀπαήελᾷς μοι, ἡ ἡ Δ φ,ϑυσι ραἥοντες. ἡ ὧν ζῶθαᾳ 
τοίνιω, ἐμοὶ δυκφ, ὁ πσοοφήτης κελθύεται πλῆθος ἄθ᾽ ἑαυ: λαζῷ,'ν, ὅτῳ ὀκοή 

25 γεϑρημδμα, μυὴ ἔχ» αγνωμονῷ ὁ βασιλεὺς, ὡς συστὰν πότων οἰκηικϑὼς προ τῷ ἀσρ»- 
φήτε. ὃ δϊῶυ φησι, ζούτο ἔςιν᾿ ἔξελϑε Εἰς (λυ γλύτησιν σὺ χαὶ (ὦ «ϑαςρεφέμϑμοι κ(' 

σού, (Ὁ καταλειφϑώτες τῷ λαοῦ, μὴ ϑαυμάσῃς ὃ, Εἰ {ον ἀύου καλζ( λᾳὸ.-. ἃ 

ὦ “αόϊων φησιν, ἰδοὺ ἐγώ, χαὶ ζὰ παιδία, ὦ μοι ἔδωκεν ὁ Θεύς. καὶ »ὺ πατέρων ταξιν 

ὀπεῖχον (ᾧ ἁγοι, τῇ αὐγάπῃ χαὶ τῇ κηδὲ μονία, τῇ αἰδὶ (Ὁ) δόμον ὠκΐνον πόμᾷε ὧν Ὁ 

8ο φύσεως δἰποκρύτήοντες πα τέρας. κατωλειφϑοζᾷς δὲ φησι, δζοὶ Ὁ πολλοὺς ἀπενηνές: 
ν᾿ πὸ τῶν πολεμίων. οὖν τῇ ὁδῷ τῷ α'γρ9ὺ τῷ γνγαφέως. πολλῆς μοι Ὄπορλας ἢ 

τϑτο ἐδ δικῴ Εἰγε ὦ συγκεκλεισμένοι, αὶ πολιορκόμϑμοι, ὦ μηδὲ ασϑκύνψαι τολ-- 

εϑώτες, ἔξω πυλαΐν ἐφαίνοντο. . καὶ γ)5} ἔξω τοιλῶν ἡὶ ὁδὸς αὕτη Φαίνε ) νωῦ ὅσοι. Ἧἰς 
δὼ ἡ λύσις τὴς ἀπορίας ζούτης; ὅτι ὃ παλαιὸν ἕτερον αἰδεεξέθλητο τεῖγος. ὁ Ὑὸγ 

235 διπλά ζᾳ τείχν ο τῇ πύλει ὦ αῦτο βαΐδιον ὄξ ἐτέρν' “ὐοοφήτυ χατι διᾷν 551 Ο;ς βμρο.- 

αϑίοις πυδϑσέχεν. ἀξελϑων τοίνεωυ ἀνίφηαιν αὐτὼν ῷ Φοϑνήματα καιτασπτεα]ωκότα, χαὶ 
κελύυει θαρσεῖν τῷ τῶν μελλόντών. ἡσύχασον δ, φησι, χαὶ (μη φοίϑ, ᾧ δωλιὲς ξυ.- 

λωνκαλφαδν βασιλέας, ἐμῇ (ἷ αὐτῶν ὦ σφοδρὸν, ὁμοῦ ὃ Ω ἐυχείρωτον εὐνδειωύ.. 

εϑνος, χα) ΡΝ ὦ χᾳηνιζο ἰὼν ΟΥ̓ ττο παϑλςφέθηκε, γυτίές!ν ἐπες ὀγτῶν τῷ σ(ζέ- 

40 οϑέωναι λοιπὸν. Εἶτα δολών,ὡς ὶ τῆς ἐκείνων δοευναί μέως, δλλαὶ τὴς ἀὐδξυ συγγῶ- 

ρήσεως ἡ ἐφοδὸς ζω, φησιν " 
Οἴτοω γὰ} ὀργή τῷ ϑυμοδ μα δ μη), πάλιν ἰασομαι. ἡ ὁ υὸς τῷ Αἰροίμ, ἡ ὁ ἡος 

ἦὖ Ρωμϑδιίου, ς Οὐτι ἐδελϑύσωντο βουλζωὼ πονηϑῖ, ̓ " 

τς (γίο, τοῦ. ᾿. Χχχχ 3 , Ἐφραΐμ 

«. Βαφ. (ζ, εηὰ 

““..... 



ὧν ς. ιΔὉ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΎ ΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 
Ἐφραὶμ, ἡ ὁ ἐὸς τῷ Ρωμϑηίν κτὶ σοῦ λέγοντες 4. Αναξησέ θα Εἰς τίω ̓ φϑοι- 

ἂν, ἡ χαχώσομδμ «ὑτίων, ὁ συλλάλήσαντες ᾿ἀσοφρένψοιϑμ αὐζῶν σοὺς ἐμάς, καῇ 
βασιλζσομδν αὐτῆς (ὃ ἡὸν Ταξεήλ. 7 Τὰ 9 λέ Κύριος σα αωδθ, νὶ μὴ 
μείνη ἡ βουλὴ αὑτὴ, οὐυὶ ἔςαι, 8 Αλλ᾽ ἡκεφαληῖραρι Δαμασκὸς, ὶ αὶ χε-- 
φαλὴ Δαμασκθ Ῥασίω, καὶ ἔτι ἑξήκοντα ἡ πέντε ἔτη, ὦ ἐκλεί 4 η βασιλείς Ε- ς 
φραὶμ νι λαοῦ, 9 Καὶ ἡ κεφαλὴ Ἐφραὶμ Σομόρων ὼ ἡ καφόηὴ Σομόρων 

ὁ ἐδφ τῷ Ρωμελίν. ὶ ἐὸρ μυὴ πιςεύσητε, ὀυδὲ μὴ (ἡωντε. 
Πάλι ὀφεφήτης μεγίφ ἕω ὡπύδειξιν αϑέχεται τῆς παϑφητείας ἐγ ον ὁ 

φόξος χα τέσεισε, ἡ τ ὀφθαλ δ ν ζᾳ δειναὶ (ῳ 5 χονφαὰ ὧν ἐλπίσι, αὶ παϑϑσδυχὶι. 
ἂν νἰαξβξαίνοντα, πᾶσειν, αὶ (Ὁ) ἀκροώμϑμοι ἐν σφόδρα, πιφοὶ, ὅρφι Ὅϊ ποιᾷ. δίδωσι σν-- το 
μεῖον μέγιφον Ψ ὠκησομδῥων ζα βαλδύματα Μ᾽ πολομίων Εἰς μέσον ἐκφέρων. λέπι 
"ὃ αὐ ἿὟΜ πίω γνώμέωυ, (θ᾽ ὃς ἐπεςραίτευσαν τῇ πόλει, ἡ “( τσϑς δλλήλοις διελῴβη- 
σαν, ὃ τί ((μωυϑέντες ἐππλνηλϑον, ὶ δείκψυσιν ἢ ασολδυσίαν δ πηράγμα ὃν (συλλαλή- 
σαντες γ Δ, φησιν, ἀὐοῖς, οἰστοςρόψομϑυ ἀὐθις ποὺς ἡμιας)" πολλὴ τῇ στνοία. μαϑύ.- 

Ν ! δ κι ἢ , Φο κο ᾿ ! ἢ " δ 
ογζᾷς, ὁ νομίζονζως μηδὲ ὅπλων «ἀὐζῆς δὲν, μηδὲ κρλοκτάξεως χαὶ συμζολὴς Εἰς ὃ κ᾿ 
τίω πόλιν λαδῷ. Φρχεῖ γὺ ἡμῖν φϑυῆναι, φησι, μόγον χα αἰ ῳλεηϑέωαι, ἡ πλρίᾳς 
αἰχμαλωτες λαρόγζς απελϑεῖν. Εἶτα, ὅπτρ παοουσιν (Ὁ ἀλαζόνες! κ᾿ «σὲ τῆς ἐλ. 

πίδος ζάυτης φνσνϑέγτες, ἃ αὐϑὸ βασιλέως βουλϑύονται,ως ἤδη τὴς πόλεως αἰλϑύσης, 

αὶ ἤμω Τχιςῆσαι δὲ τὴ μιν γπόλει. ἢ τὰ (ὦ ὠκείνων ζιαυτα, φησι" ζᾳ ὃ τὸ Θεού, πα!- 
τῶν ὠκείνων ὀμαιρετικοἰ. 85 καὶ ἐπήγαγε" (5 λέγη Κύρμος' χαὶ σέο ἔφη, Δλλαὶ Ὡροσ-- 10 

ἐγηκ., σαδαωθ. ὑτὸν γδ} τί μέγα αἰπαγίέλλεν μέλλῃ,τὴς διά μεως ὀνα μιμψγήσκει 
τῦ Θινύ, καὶ τῆς βασιλείας τῆς ὀΐω, ναὶ ϑαυμᾳφῆς ὠκείνης Ὄρχῆς αὶ ὐβαδῦξου, 
ὄξω φησιν ὁ Θεός ; ὁυ μὴ μείνη ἡ βουλὴ αὑτη, Οὐδ ἐςα ̓ δλλ᾽ ἡ κεφαλὴ Αἰφοὶμι Δα μα- 

σχός. ἡ ηρχὴ αἰστι, φησιν, ἡ ἐξουσία ἀτω ὧν Διώμασκῷ ζήσεται, χαὶ περαιτέρω ἐν 
κυϑλθῖσε ). καὶ ἡ “Φαλὴ Δα μασχϑ Π'ασίω. καὶ ὁ αὐῤχων Δαρμιασχϑύ, φησι, χα ὁ 25 
χοἿΜ Ῥασίω ἐξαι᾿ τατέςιν, οὖν τοῖς ἀντύ μϑμῷ, ὁ πλείονα ἐν πρϑϑεϑήσει δυωύα μιν 
αὑτῷ. Ἂ ἔτι ἑξήκοντα ὰ πίντο ἔτη, ὼ ὀκλεν 4 ἡ βασιλεία. Ἐφραὶμ ὐπὸ λαοῦ, μεγίςζη 

τῆς αἰληϑείας αὐτέδειξις, στὸν «ὧν καιοϑυὲ ανδϑλέγωσιν (Ὁ πυσόφῆται, αὐρόχοντες 
τοῖς βουλορϑύοις ἐξετάζων μΤ' ἀκριξείας τῆς τσρηφητείας τίω δια μιν.νμῶ ὦ γὰ 

Φησιν, Ὑπεφήσον ) τῆς πόλέως " μ᾽ ἢ πέντε ᾧ ἐξήκοντα ἔτη, ὀλόκλοιρον Ὄστολήται ὃ 29 
ἔϑγος, (ἢ ν βασιλεία τῷ Ἰσφαὴλ οἱ χίσνται, Χ ὦ πολέμιοι λοιξόντες αὐτδν, απτελσίσον» 

ται πϑρζξο. νι μϑύτοι ατ9 τὴς αλώσεως ὀκείνης, Ουὐνὴν στλέον ΟὝΨ οἰκείων λύψονται, 
ἴα γὰ» μὴ ἀχούσεις ὁ βασιλθὺς, 9Ὴ μ᾽ ἐξήχοντω πάντο ὅτη ὡἰσπολθεῶται, λέγῃ 
ταδϑς ἑαυτὸν τ δτίυ . ἐλινιῶ ἡμᾶς λοιξότες, ὅτε ᾿ἰπολθιώται,τί ὃ ὄφελος ἡμῖν: ϑευίρ- 

ῥοι, φησι, ὁ αἴθ ἿΜ χϑδ ὀντων. αἱλὠσονται )»» τότε πλντελούς, νοῦ μϑύτοι πλέον ὀυ» 294 
δὲν Δ οἰκείων ἔξνσιν᾽ δλλ᾽ ἔζα! ἡ «φαλὴ Ἐφραὶμ, τυτέςι δίχα φυλώδ, ἡ" Σα- 
εδοώα(κᾷ γὺ ὦ ὠὐϑθοῖς ἡ βασιλεία) ᾷ σῴκ ὀκταϑήσε") περαιτίρω᾽ ᾧ κἡὶ κεφλιὴὶ Σ᾿ «»- 
εὗδείας ὁ βασιλϑὺς τῇ Ἰσραιήλ᾽ ὅπερ ὕλ1 τῷ Δαμιασκίωοδελεγε, τῦτοὶ ρα 
ϑυλοδι, στι σουὴν στὰ ἐον ἔξασεν, ἡ ζωῦτα ὡνιῶ κατέχουσιν. Εἶτα ἔη) πυσαγματα 
Εἴπω ἰπβθαίνοντα λόγϑυ δύ, ϑούπινον, ἡ αἰώτερᾳ τῆς τὴν λογισμων ἀκολουθίας, ᾧ 40 

πυοοφητεία ὃ λέχθρϑμον ζω εἰκότως ἐπήγατεν᾽ ἐδμ μὴ πιφεύσιττε, συν μὴ (μυῆτε. μῇ 

ζήτει, Φησὶ, πῶς αὶ τι ὥττῳ ζαῦτα ἔςαι. Θεὸς Ἂν ὄφιν ὁ ἐργαζόμϑμος,ὶ πίφεως σοι δὲ 

μόνηφ, καὶ οὐνοήστις τῷ ποιοιοῦτος τί διώαμιν. πᾶσαν ἐλφῦες Μ Εἰρημδνων δὶ ασί- 
᾿ δειξιν 



Εἰς ὦ) Ἡσκΐ:. ἰὸς 
δυξιν. ὅ,ϑχα, ὁ πσρηφύτης Δαρίλ' Ἐπίζευσα, δ ὀλοίλησει. καὶ ὁ Παῦλος Εἰώ. 
τως Ὀχιλαξόμδμος τῆς ῥήσεως ζᾳύτης, Τὶ μείζονα αὐτίω Εἴλκυσε πράγματα 
λέγων Ελχοντες ὃ τὸ ἀΐ' πγεύμα τῆς πείζεως, κΚτ' τὸ γολφαμμόνον, ϑχήέςιυσα,, διὸ καὶ 

ἐλάλησου, ἃ κἰ μεῖς πιφεύονϑμ,διὸ ὸ λαλούμϑμ. Εἰ ἢ παλαᾳιαὶ πίξεως ἔγρηζε, 
5 τοσῦτον απύχοντα “μον τῇ καινὴ, σὸν κὶ γὴ ὙΜ ϑοανούν, πολλῷ μάλλοι κὶ ἢ ὅτως ἰχοκῃ 

δυγ ΤῈ γνωῖσις αὶ σον Εἰς νοι ὀλθόντων ἡψί ποτε. ὁτῶρ δῶ αὶ αὐτὸς δηλών ἔλενμ᾽ 

Α' ὀφθαλμὸς οὐκ Εἶδιν, ὁ ὃς οὐκ ἤκουσε, ᾧ Ὧπ καρδιδν ὁμ, ϑρύπου Οὔκ ὀνέαη,ὰ 
ἡτοίμασεν ὁ (Θεὸς τοῖς α γα πῶσιν αὐτου. 

19 Καὶ τυρλσέθε»» Κύρχος λαλῆσαι τῶ ζ λέγων" χὰ Αἴζησου σεαυ.- 

1ο τῷ" ση μ,4!ο) δα Κυρίου τῷ Θεού συ,Εἰςβαϑοςη Εἰς ὕψος. 1. Καὶ Εἶπο Αἰ. 

χαζ, αὶ μὴ αγτήσω, σὐσὲ μὴ πειροίσω Κύριον. 13 Καὶ ΕἾπεΗσαΐας,αἰκούσετε 
δὴ οἶκος Δασιη᾽ μῇ μιαρὸν ὑμῶν α᾽γώγα “έχει δύ, ϑοῦποις; ὦ πῶς Κυρίῳ “δ έ- 

χέτε ἀγώνα" 14. Διά τῶ» δώσει Κύριος αὑτὸς ὑμῶν σημαῖον᾽ ἰδου ἡ ξλθέ.- 
γος οὐ γαιφρὶ λήψεται, ὶ τέξεται ἐόν, ὁ καλέσυσι Ὁ ὅομα ἀἰντα Ἐμμόρυνήλ. 

'ις Πολλήσῦ Θεούσυγκαταξασις, ὶ ἢ βάσιλέωρ κἡὶ ἀγνωμοσιωη, ἔδει ὦ γῈ} αὺν- 
τὸν ἀχϑύσαντα τὸ ποοφύτυ, μηδὲν αι φιξαϊλλῳ αὐθὲ Ψ Εἰρηνϑέων. Εἰ 5 ἡ ἀμ- 
φεξάνε, καὺ σημαίον λαξώτα πιςεύσοι Ν ὁ» πολλοὶ Ἅ) δὰ Ινδαίοις “πεπομίναισι . 

αὶ γὺ ὁ Θεὸς φιλόν,ϑοφπος ὧν, σσοΐ τῶν χἰβητέσωτο αρδϑαογεῖν πολλάκις τοῖς πα χυ- 
τύροις ὁ χαιμο) συρφμῦμοις, καὶ τὴ γὴ παρσηλωρϑῥοις, οἷον ἐποίησεν ζητ] τῷ Γεδιῶν. 

0 δὴ δ τϑώτον χατωδιεέζερος ἑωώ καὶ παχύτατος, ὁροι ποῦ καταδαμᾷ παλιν ὁ Θεός. 
εὐς αὑτὸν ἐφέλκεται, ἡ πσδοτεέπει ασοϑς ὃ σημεῖον αἰτῆσοῳ. χαίτοιγε σϑ᾿εἰ μιοιρὸν 

ὅτο σημεῖον ἰω, ὦ ἐλέγξαι «υτν ᾳ Ὀσθβρητα, αὶ Εἰς μέσον αἰγατεῖν ἀυτυ τίω γνωμέων 

“πασαν, ὶ τίωὶ κ᾿ ασύκρισι διελέγξαι πάσαν. ΤΠ, γὺ οἷς πσρηφήτης Εἶπον, αὔτη. 
σα! σεαυ τῳ συμεῖον, ὠκῴνος ὃ (ὃ σφόδρα πίφον εἰ ασοκρηπόυϑμος ἐλολν, νὶ μὴ αἰτήσω, 

85 συεῆ μυιὴ πειροίσω Κύριον, ἐρᾳι πῶς μ( πολλῆς τῆς σφοδρότητος ἐπαγή τέω τομέι 
ὁ σφοφήτης, Εἰκότως μα τίω πέδειίξιν τὴς κἰ ασοκρίσιως βαυρυτέραιν ποιούνϑμος 
τίω κατηγθοίαν. “4. δὲ τούτο ὠκῆνον ᾽ Οὐεῖν »υἰπικρίσεως ἀξιοῖ, κτοϑς ἢ (δ ϑῆμον 
οἰ πεςρέφεται λέγων᾽ αἰκούσειτε οἶκος Δαίδ' μὴ μικρὸν ὑμῖν αἰγῶνα “Ῥέχῳ ἀν, ϑι9,.. 
ποις} ὁ πῶφ Κυρίῳ πϑρέχοτε αγᾶῶνα τ ἀσαφὲς τὸ Εἰρηνϑμον᾽ 89 δὴ δὲὶ τίω; βῆσιν ὀύα.- 

30 τῆύξω κ᾽ ἀκριξείας. δ δ λέγη, τῶτο ἐς!" μὴ γὰρ όμα (α ρήματα 91: μὴ Ν᾽) ἐ- 

μι καὶ ἀπόφασις ν Εἰ κὶ αὐ, ϑούποις ἀπικεν πλώς αὶ δέν λόμου, βωρὺ καὶ ἐγκλυμδδ 
ἀΐξιον, πολλῷ μάλλον Θεῷ. τὸ δξζυ αἰ γῶνα αὐρέχᾳν, δὲν ἔτερϑν δφίν, " ἐπιφεῖν. πϑεῦ 
ὅϊζυ, φησι, μη μικρόν ἔθ1ν ἔγκλομκα, μὴ ἡ τυχούσας κατηγρολα τοῖς αἰ,ϑοΐποις ἐπι: 

κρ, Εἰ5 τῦτο βαρυ,πολλῷ μάλλον τῶθ' Θεῷ. ἡ τῦτο 5 ἐλελν να μαϑωσι πόρτες, 

23 ὅ1| αἰεξαπάτητος ἐμιανεν ὁ σοϑφήτης, Οὐκ Ὡπ Ψ μμ κπ αλογιζόμϑμος ἣὟῬ ἰ-. 

ἴων, Δ Ἔσο ΟΜ ἐν τῇ Δ, σνοίᾳ Α φέρων τέο ψῆφον. τῶτο ᾧ ὁ Χοιτὸς πολ- 

λοΐνις (χὶ ΡΨ θὐαγίελίων ὀσποίησε. ρὶν ἡ ) τίω σὺ ΝΩ σημείων ὠἰϑκοαῖν ἀὐσό-. 

δυξζο,τίω καιχέλν Ψ Ινδαίων Εἰς μέσον ἄγων τίω ἐὺ δ( συοίᾳ πορϑυονδύίωυ, ν μικρὸν 

τϑτο χρῴχε τὸ σομκεῖον " ἥΐ Ὠκὶ τῷ ὐραλυτχού πεποίηκεν. ὯΝ 2» Εἶπε σδς 

40 αὐτὸν, ϑιίρσει τόκον᾽ αἰφέωνταί σὺ αἱ αἱ μδοτίαι, ὠκήνοι κἐλερνὼ ἐάυτῳῃς, βλασφη- 
μμεῖ, φησι,ωρὶν αὶ σφίγξαι (ὃ οἱ δαλελυμθμον, δ βιυλθύεοϑε πονηραὶ οὖν ταῖς καυρδιαις 
υὑμδὲδ, μμιέγεςφον θεότητος τῶτο ϑρεχων τοκμήρμον, πὰ πύῤρητα Εἰδέναι τ Δ σμι- 

«. Σ γ ρὈχίςασαι, φησι, καρδίας μονώτατος " κὶ ὁ Παῦλος πρέλιν Φησίν, ἔπίζο 

καρδίας 

φις 
ὩΜρηα, 

βξορ, δι. 
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ῦνλζ,. 



κι ζ. τογό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΌΟΌΥ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 
καρδίας κα ὼ πεφρυιὺ ὁΘεὸς. τῦτο ὑτοῖς “αϑόφύπως ἐδίδου πολλαίκις ὁ Θεὸς ἠδέ. 

γα!, ἵν (ὦ ἀκούοντες μα ϑαίνωσιν ὁτί σ᾽ εἰὲν δὐϑεύποον" ἦν Οέρηρδύων,. δλ' λζωϑεν, ἡ 

κ᾿ ̓ ἐφανών ἡ ἣ ψλφορὼ αἀπᾶσα κοιτενζεώρκῖαι. ἐν τῦτο ὼ ἢ μεγαλοφωνότατος ὧκξ Η.- 

σαΐας, ΩΦ μ᾽ πολλῆς  ἔχιήκείας δκοϑν βασιλᾷ, ᾧ ἢ διγών ἀπηλλαζε,ὁαῤ. 

ῥῷ ἐκέλέυσιν υ- ἢ αἴδότων τικρολα τῦτν παρί ἰααν αὐῷ "ὃ ᾿βυλίω ἀξαγί. 5, χ 

ἍθΩ Ὁ Ἰπχεςρατευσείντων, ὁ ἢ τ ̓ φευδισίαν ἐλέγξαι Ὁ Ἢ ἀλωσι Ὦ αι Ἰσρρὴλ ασξσειπειν ̓  

πόρμτιλὴ ν ὀλθχληρϑν, δὲ τ χρόνο παρραϑείναι, ὐκ ρχέϑη τϑτοις, ὃ περαιτέρω τεῦ 

εἰσι, ἢ οὐκ ὀμαρδρει σημεῖον αὖ τὸν αἰτῆσαι, δλλαὶ καὶ Ὁ Μὴ ̓ βαλθαϑμοι. δὲ αὐιροολίω 

πιξίας πὐεϑπέπεται. ν σγεὶ «πλώς͵ λα ἃ κύέλον. τῆς αἱρέσεως ποιφ. συϑὲ γ} φη φ, 

σι, Ὁ σ, 1 σημεῖον, δὰ ὁ σπου βούλει, φησὶ, πλούσιος ὁ δεαυύτης, πὸμαλκήφ᾽ ἢ  δεωϑα- ιο 

μι, φατος [ 1, ὄξουσια. δ ὧκ Μ' ὀυρᾳναὖν βεέληθη, Ουυὶν τὸ κωλύον, α᾽ ὧκ τῆς γῖῖο, 

Οὐ ϑδὲν τὸ  ἐμιποδιζον. ὅτο 2.8} ὅδιν, ἡ Εἰς βαϊ30:5 εἰς ὕψος. ὯΝ κοὐδὲ ὕτως αὐτὸν 
ἐπεασοίσοιτο »δὲδ ἐ ἐζαύ)α, ἐσίγησεν, δλ᾽ ἐλέγλοι ἐπαγαγων, ἡ ζγηυ “ὩῬΡ δίϑρϑωστως Ὁ “ 

αἰκϑύοντορ, ταὶ τὸ 5 δεῖξαι, ὦ ως Οὐκ ἡπαΐτησυζενοὶ »ὺ ἐλογίσοοηο). αἰαχάμιπῆει ταθϑφη- 

τείαν ὑὐπέῤρητον, τίω δχὶ σωτηεία τὴς οἰκϑυνϑϑὴς ἐσομδμίω, καὶ ' χι διθρϑωννιδμ, ι4 

“ξαγμάτων αἰπμτων᾽ χαὶ Φηῆσι τὸ σημεῖον εἰχί ἱ τῳ χαξ, δνοϑαι ριπον, δνλὰ τῳ 
κοινῷ "Μ Ἰπδαίων δέλῳ. νὴ Αγ τίω το γίω ἀστοὶ ἧς αὑτὸν (ζ) λολον ἀπέτεινεν᾽" 
ὅ) ἣ  αὐάξιον ἐκῴος ἐ ἑαυτον αἰπεφέωε, τω; χϑινῷ τ ν᾽ λαοῦ αἰϑλέγα). ἀχν" το Ὁ 

φησι, δώσει, τἰχί σοι, λλ᾽ ὑμὶν σημεῖον. ὑμῶν, Πἶσι τοῖς ἐν τω οἴκῳ Δαρίδι, χρ ,γὸ ὧχ4- 

9εν ἐδλάτισε. Ὁ σημεῖον δφην, ἰδοὺ ἡ χρϑῶος οὖν γαφρὶ Ἰ λήψεται, χϑ ᾿ τέξεται ἡ ἡδν, ὸ κα-- 10 
λέσωσι τὸ ὑνομᾳ ἀντ Ἐμμιάνονήλ. αὐἴθατνρητε ον, ὅπερ Ὁ ἐμεασίοι οὔτν Εἶπον, ὅτι αὶ ῷ 

Αχαζ δίδοται λοιπὸν σημεῖον. Ὁ τι ν φοχσμόο, αὑτὸς ὁ πδοφήτης. χα ἐνεκαίλεσε 

χα] κατηλόβησε λέγων, μη μικρὸν ὑμῖ ἀγώνα παρέχειν ἀύϑεφποις. ; καὶ πορεσϑηκε 

ἣν» τούτο δωσει ἵ ὁ υέλος ὑμὼν σημῖον, ἰδοὺ ἡ πλόος οὶ ο γαφρὶ Ἱ έξει. Εἰϑ μη ἡ παρλένος 

ζω, συϊτδ στη εῖον ζω. τὸ 9 σημεῖον ὠκίαινειν δεῖ τίω χοινίω αἰκϑλϑυϑίαν, χαὶ τίω τῆς 15 
Φύσεως αἰ πγδαμειν ((μουήϑειθν, χαὶ ξένον Ε1) χαὶ ̓ ὐῬϑοξον, ὡς ὥφε όκαφον ὕχΊσημαίνθ- 

οϑαι “ν᾽ ὁρώντων χα; αἰκουογτων. δζρα ὙῸΡ τῶῦτο καὶ σημεῖον λέγεται, ὀζρὰ τὸ ἐχΊσημον ἐ- 
πίσημον ὃ Οέκ ὸρ Ἄμοιτο, Εἰ μλλοιχρυτήεοϑαι τῇ χϑινωνίᾳ ΜΔ άλλων πραγμάτων. 
ὡς οἱ αἷς γωωωκὸς ὁ λόορρος ζῶν νόμῳ φύσεως Ἰοιτεσνς, ζίνος ἔγεκεν σημεῖον καλάτοχαθ᾽ 

ἐχοίς ἕω γινόνϑμον ἡμέροιν. δζῳ δὴ τϑτο χαὶ ̓ ϑοχόμϑμος, ὁ ουχ ἀἁπλώς δἴπυ, ἰδὸν φ- 10 

ϑος, δλλ ἰδοὺ ἡ ̓πθρλενοο, τῇ τῇ πυθ ιϑήκη τοῦ αριϑ69υ ὕχίσυμν ὧμα χα ̓ μόνζων τοιαύτίωυ 
γελυνμδυίων ἡμῖν αλιιήϊομϑμος. Ὁ οτί χὰ ἡ πτρϑεϑήχη αὕτη τούτο ονδείκγυται, δε ατον 

ᾧ σὸν δ᾽αγξελίων μαδϑενν. ὯΝ γὸ ὀπορεψψαν πε φ ᾧῷ Ιωῤρνζωυ ᾧ ἰνδυῴοι ἐρω- 

τώντες, ὡς Εἶ, ςέκ ἔλεγϑν, σ εἰ Χοισυς,διλλ᾽ Εἰσὺ εἶ ὁ ̓Χριαςῦς. συνὲ ἔλεϑν, σὺ 

Εἰ ασεγφιτις, δλλ᾽ ΕἾ σὺ ο 0 πρό φητης, ὧν ἐκϑιφον ἀξαίρετον ὦ. δὶ τούτο Ὁ ϑργ- 43 

μϑινος ὁ Ἰωλυνης οὐκ ἐλολδν᾽ ὦν Θρχῇ ἰώ λόρς, δλ ὧν Ἔρχῃ ἱω λόγο, ὃ ὁ λϑγ)9ς 
ὦ πσρϑς ᾧ Θεϑν. ὅυτω δὴ Ὁ 9 ονζαύλα, οὔκ Θἶπεν, ἰδοὺ πῆέλένος, δλλ δλλ ἰδού ἡ ̓πὔδλε- 

γος ᾧ ̓κῷ ̓αξιω ματος ἀσοϑφήτη φρέποννος, Ὁ ἰδὺυ, μογον γδὸ ουχί ἱ ορούγηος ἃ γιό. 
δια κὶ Ὄ φόυταΐζορμϑμου, καὶ πολλζωὼ ̓ ξμντο τῷ ἣν. Εἰρημδύων πληφοφίαν. ΟΜ γὸ 
ἡμετέρων ὀφθαλ δ ὀκῴοι σαιφέφερον τὰ μὴ ὁρώνϑμα ἔδλεπιν. τίω (ἃ ᾿γδαὶ ἠεϑησιν 40 

Εἰκοςἢ ἀπαιτηνθέωει " νἢ τα πγθύ ματος 'ρας λὐεξαποίτητον πϑλείχετο τίω ἐπὸ- 

Φασιν. . ὸ τίνος ἐἱ ἐνέχεν ὑυ φδϑσε, ϑηκέ, φησιν, στι ἐκ πνδύματος ἀγιου Ἷ Ὄχορἐὶ ἐς} τος 

φητεία ζῶ ὃ λεχϑνϑινον, ὁ (ὡμωεσκιασμένως ἀπαγῇ. ρα θδγ, ὃ πολλάς Εἴποι, αἱ Φ , 
μν 

ἵσ, ἀὐδιρύτ. 
τ 



Εἰς (ὃ Ησαΐδν: 1077 
τίω ὙΦ᾽ αἰκουώμτων αἰγγνωμοσιουζωυ, ἕνα μὴ σαφώς πάρτα μιαρϑοίγοντες, ὶ τὰ βιξλία 

πόμτα χατακαύσωσιν, Εἰ γ5} δ σφιν μ᾽ οὐκ ἐφοίσαντο, πολλῷ μάλλοι ἢ γραμ.- 
μιοίτων Οὐκ ἐν αἰ πέορντο. κα 97 ὁυ φοχασμὸς ( Εέρημϑρον, ἐτερός τις βασιλθὶς ἐχὶ τοῦ 

Ἱερεμία, αὑτὸ τὰ βιθλία λαίων καπύτεμε, καὶ πυρὶ χὐλεδίδον. 6 Ἶδες μανίαν ἀφόρητεν» 
4 εἶδες ὀργάω αἰλόγιφον. Οὐκ ἤρχεσιν αὑταῖ Ὁ ἀφανίσαι τὰ »ραμματα, διλλαὶ ὶ ἐρέωρη- 

σι, τὸ ἀἰλόγιφον αὐτὰ παῖϑος σλυροΐστωι (ϑουλόμϑμος. δον ὅμως ἡὶ ασαφώς Εἰπὼν ὁγω- 
! κος Ι ὶ “»»ἦ ! Ι λ ἢ) ΠΕΥ͂Ψ) Ι Ι 

μαάσιος οὔτ πτένφητη, τὸ πὸρ οὐέδείξα;». πὔρλειος γϑνέως αν μδμη γόλϑενος, πύον 

ὠλλοϑοι κοησειον, εἰ μιῇ Ὑστὸ πνϑίμοιτος αὐγίου; τ "ὃ νόμιον λόσαι φυσιως, σὐεἰιγὸς ἐτέ-- 

φν ἐώ, δλλ᾽ ἡ τῷ δομαρχϑὺ τὴς Φύσεως . ὧςε Εἰπὼ, ὁ7Ι τέξο) ἡ παρθένος, παν ἐν- 

10 ἐφώωεν. Εἰπὼν ζίνω (δ τόκον, λέγᾳ ἡ τὸ ὅνομα τῷ ἡρέομϑμου, καὶ τὸ τεϑὲν, διλλαὶ τὸ 
ΟΜ πυδαγμάτων᾽ ὥασερ ΡΝ τίω [ορασουλήμι καλᾷπῦλιν διχαιο( ως, καὶ τοι γὲ 

ὅδωμούῦ διχαιο(μώης ἐκ λήϑη πόλις, δλλαὶ ὐπὸ τῶν πραγμάτων ζωύτίω Εἶχε τίω 
“ολσηηϑοίδμ, ὀρ τὸ πολλίο ῥμέοϑαι τίω Ἐχὶ τὸ βέλτιον αὐτῆς μετωξολίω, καὶ τω 
τῷ δικαίου πσοϑςτισίαγ ἢ δ. ὁτὸμ πύρνζυ καλή, χ ὡς τὴς πύλέως ουτὼ πυτὲ κληϑεί- 

ὃς σῆς, λα οπὸ τῆς κακίας τὸ ἕο μα ((ϑησιν' ὀυτω δὲν μα ζχῶτα ὐπὸ τὴς Φρετῆς. 

τὸ αὐτὸ ζρίγμυ καὶ ὁχὶ Ὁ Χοιφού λειζέον, ὅτι τὸ ἀἰπὸ ἢ πυραγιλαΐτων αὑτῳ ὄνομα τέϑεικε. 
Ὅτε γο  μάλιτα κ᾿ ἡμδμο Θεὸς γέχϑνεν, Ὀχὶ τὴς γὴς ὀφϑεὶς, χαὶ τοῖς αὐ, ϑοποις 
((μωὡλναςρεφόμϑρος, ἡ τίωὐ πολλὴν ἐχτδεικφύμϑμος «ἰδὲ ἡμοὶς κηδεμονίαν. ἐχέτι γὸ 

οἰγίελος, "οὶ ΦρχαίγἝελος κα ἡμδμδολ αὐἷὸς χαταζας ὁ δεασύτης, τίω πᾶ σαν ὀῤε-- 

30 δείξατο δίϑρθωσιν, πύρναὶς αἰ δλόχόνϑμος, τελώναις ((μωανακείνϑνος, αἰ μδοτωλών 
οἰχίας 6 ἰσιων, ληςαίς με ρησίακ διδοιῷ, μαύχρις ἐφελκόμϑμος, πόρτα «ἰδίων ἡ 

δίορθούνϑμος, καὶ αὐτίω τέων φύσιν ἐνγων πσοὲς ἑαυτόν. μωτα δἔζυ πάντα ὁ κσθ9- 

φήτης παδθαναφωνᾷ, ὁμοῦ καὶ (Ὁ) τόκον λέγων, ἡὶ Ὁ κέρδος “ἤν ὠδίνων τὸ ἀ"- 
Φάτον ὠκῴνο ᾧ ὠπειρρν. ὅτὸν δ ὁ Θεὸς κα; ὀυ,ϑοφπων ἢ, Οὐ δὲν δὲῖ λοιπὸν δὲ- 

25 ϑοικέγαι συ τρέμειν, δλλ᾽ ὑπὲρ ἀπαντων ϑευῤρᾷν ᾿ ὁπὲρ δώ ἡ ἐγμετο. κα " τὰώ 

Φοχα)α, ἐχκζα καὶ ἀκίνητα ἐλύϑη καχοὶ, καὶ ἡ κτ' τῷ κοινοῦ ἥμοις δἰπόφασις 
λύνρέτο, χα τῆς αἰ μϑδτίας ταὶ νθῦρρ. ἐκέκοτηο, καὶ { φιολϑυ τυρᾳιγνὶς χατελύετο, 

ὦ ὁ πᾶσιν ἀξανος τρίραδεισος αὐδροφόνῳ χαὶ ληφῇ τροῷτον ζιϑοίγατο, καὶ ὀυρφίγιοι ἀΝ,- 
δὲς αγετεετδλρνιουτο, ἢ αἰγζέλοις ἀν,ϑοφπος (ἑωδμεμίγνυτο, χαὶ ποὺς (() βασιλικὸν 

340. ,Ἔρθνον ἡ Φύσις ἡ ἡμετέρᾳ. αγήγεηο, χαὶ τῷ δου τὸ δεσμωτήρλον ἀγρηζον ἥν, καὶ ὁ ϑαΐα.- 

ἴτος ὁνομμαι Ἄϑιπτον ἔνϑμεν ὃν, ποχοοίγμματος ἀπεφερηνθμον, ἡ μδοτύρων χορϑὶ, κα γώναχκες 
χατακλάσασαι τῷ ἄϑου (αὶ κέντρα. ζαύτα δῶν πάντα πυζϑορών ὁ προφήτης ἐ- 

σχίρτοι ἡ ἐχόρέυε, χα δὲ ἑνὸς ῥήματος ἡμῶν αὐτὰ οὐεδιύψυτο, αυϑόοφητθύων ἡμῶν “ἢ 

Ἐμμϑμνήλ. 
! 4 Ι δ ἡ ν λ΄ ιν 

42 14. Βουτυρον ἡ ἑδλι Φω γάτα). ὩΡΙν ἢ γναΐγαι αὐτοῦ ἢ «αοϑελέαϑαι πονήρφι, ΟΧ-- 

λέξεται τὸ ἀἰγαϑον. 

16 Διότι τρὶν κὶ γναΐναι τὸ παιδίον α᾽ἰγαϑόν," κακὸν, ἀπεθῳῖ ποιποίᾳ, τῷ ὀκλέ- 

ξαυϑαι τὸ αἰγαϑόν. 
Ἐπειδὴ τὸ 2οιτόμϑμον παιδίον ὄυτε δ, ϑοφπὸς ἦν ψιλὸς, ουτε Θεὸς μό- 

ἀν νὸν, δλλα Θεὸς ὦν δύ, ϑοῦστῳ, Εἰκότως ὼ ὁ πσρλφήτης ποικίλλει ᾧ λόλϑν, γιον 

Α τῦν, νι ἢ ἐκᾷο λέγων, ᾧ (ᾳ αϑαάδοξα τιθεὶς, ὦ οὐκ αἰφιεὶς εἰπιριϑίωναι τίου 
οἰχονομίλν ΟΝ τίω τῷ ϑφαύματος χἰπβοολίω. Εἰπὼν »ὰ ὅτί τέξεται ἡ παρθένος ἐὃ- 

σρ ἰώ ὀϑωτέρω φύσεως, ( τί χλοιϑήσε!) ΒΕμμλυουήλ, δὰ αὐτὸ μεῖζον ποσδοκίας 

διῦ, 

ἱφριλς. κγ. 

ι} 
ει 



ἴω ἡ μς, 
Ἰὼ “δ, κ. 
᾿σ.ν»)). θ, 

ἴω α, κἢ. 

Ῥω". 

1058 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΜΉΝΕΙΑ 
ὦ, ἥα μή τις ᾧῷ Ἑμμϑνουὴλ αἰχϑύσας, (ὰ ἹΜΜωρκχίωνος παϑηγὼὸ νοση σῃ τοὶ τὸ Οὐυα. 

λεντένου, δχρβ τέο οἰκονομίαν «ἐοῤῥήδέω ἑπήγαιτα ἢ τῆς οἰχονομίως σοειφεςαί τίου οὐπί.: 
δειξιν, ἰπὸ τῆς τραπέζης αὖ τίω ππιξούκϑμος. 4 }γᾺ}9 φυσι ν βούτυρον ᾧ μέλι φαΐγεται. 

τϑτοῦ οὐκ ὁν Εἴη ϑαότητος, δυλαὶ τὰς φύσεως τῆς ἡμετέρας. δζρ γὺ τῦν υἱδὲ ὀῤ- 
ἕϑόνπον ἀπλοῖς πλάσας ἐγῴκησεν αὐτῷ, δλλαὶ ὸ τῆς κυήσιως ζωυέογετο, ὺ ζαύτης 4 
εὐνεα μιζιυιαίου, ὁ ὠδίνων ὁ ασαργόμων, ἢ τῆς ὧν προϑέτης ἡλικίας (ξ,φῆς, ἥα ὀζὰ 
πεντον ἐμκφφαξη ζῳ φύματα “ἣΨ  ιρυζοϑαι τίω οἰχονοιιίὸν Ἐλυχειρφιωώύτοων. ζωῦτα 

δδζν ὀύωθαν τατοϑορων ὁ προφήτης, ὀυχὶ ζιὶ ὠδινας λέγη, κὶ (δ ϑαὺ μιατὸν ὥκον μόνον, 
δλλαὰ αὶ τοὺ ον ασοϑότη ἡλικία (οφίω, τίω ον ὐὐθῖς τοῖς ασαργαύοις, συν εἰὲν ἿΨ λοι-- 
πὼν δῥωλλαίῆεσαν δύ, ϑοϑπων, σεεϊ τι ξέγον κ᾿ τῦτο ἐχουσοιν. ψπ Νὴ πϑωτα ἤξηλ.- το 

λαγόνα ζω αὐτῷ, ὃυτε παγτα κοινα', ὃ ἅ᾽ Ν᾿ ὧκ γωναμκὸς τορίώαι, χϑινὸν, Ὁ 9. αἰπὸ 
πϑούν, μεῖζον καθ᾿ ἡμᾶς. ὃ πραφῶδαι παλιν τῷ κοινῷ τὴς Φύσεως νόμῳ καὶ τῳ 
αὑτῷ τοῖς πολλοῖς, κοιγόν ᾿ Ὁ ἢ) ἀζατον ἡβνέοϑαι πονηοία (ὃ) ναόν ὠὐκήνον, ὦ μηδὲ 
Εἰς πεῖραν ἐλϑεῖν πονηοίας, “πϑ.» ξένοι χαὶ κοὐ ρα δοξον , χαὶ αὐτοῦ μένου. δ 

δὲ καχεῖνο, χαὶ τούτο τεϑεικεν. ὦ γὰρ μ᾿ τίωὐ πεῖρϑιν τὴς κακίας ἀὠπόζη τῆς 15 
χαχίας, φησίν, δλλώ ἀωϑεν ἡ ὧκ πσϑϑοιμίων αὐδμ πᾶσαν τὐρετίω ἐπεδείκψυ)», ὃ 

αὶ αὑτὸς ἔλεγε, Τίς δξ αὐὖὦἝἉ ἐλέγνγει μο πῖθὶ αἰμδοτίας ᾿ κα, ἔρχεται ὁ αὐχῶν τῷ κἀ- 
σμκου 'πτϑτου, τὸ εἶν ἐμοὶ ἔχει Πὐῆν. ᾧ αὐῶος ζ Φ προϑίων ὁ ἀσοϑφήτης λέγᾳ, Οτι ἀ:- 

εδοτίθυ οὐκ ἐποίησεν, Ουτοδ' δόλος ϑυρέϑη οὐ τῳ τόματι ἀντ, τῷ» δι ᾧ ογζωϑα' 
Φησιν᾽ ὅτί Ὡρὶν ἡὶ γνώγωι αὑτὸν ἢ παφϑελέοϊνγαι πονηροὶ, Οἰσὸ τῆς ἡλικίας ὠχείης τῆς το 

ἀἰπειρρκοίκου, αἰτ᾿ αὖ μὴν ἀσοϑοιμίων τίω Φρετίω ἐχιδείξοται, καὶ ἐδὲν ἐξ πσοὸς 
τίων χακίθῳ χϑινόν. δεότι πορὶν Ἂ γνωγωι ὦ παιδίον αἰγαϑὺν ἢ κοικίν, αἰπειϑεῖ πονηρίᾳ, Ἐ 

ὀχλέξακν, Ὁ αἰγαϑυνιπαλιν ταῖς αὑταῖς λέξεσι τὸ ἀὐύζ' γον μα. αἰνίῆεται, ἡ οὐδχρυτοίςᾳ 
τῳ λόγῳ. ΤΣ γ)5} σφόδρα (ὦ ὑψηλὸν τὸ Εἰρημϑμον, τῇ (ἐωεχεία, τῆς δινγήσεως 
εὐζ' πιτούται. σαὖ γ),Ὰ)} ὁμωτίέρω ἐδόλωσεν Εἰ ποὺνγτρὶν υ γνῶναι αὐτὸν αὶ πσδϑελέ- 25 
εϑαι πονηροὶ, τῦηο πσδϑιων ἡνίξα;», Ε ἐπων" τρὶν κ᾽ γγαύναι ὃ πευδίον. καὶ ἐπεξογήσει 
κδγρηταὶ πάλην λέγων᾽ ἀγαϑον  χαικὸν, αἰπειϑεῖ πονηρία, τῷ ἐκλέξαοϑευ τὸ αἰγαϑόν. 
τῦτο Ὁ αἰντι μόνον ζὰ τὸ ὄξαιρετον. δ[9 ὦ ὁ Παῦλος αὐ' ςρέφά αὐ εχῶς ὁ Ιωδώ.- 

νης ὃ ἰδὼν αὑτὸν, τῦτο ὀμεχήρυξε λέγων᾽ 1δὲ ὁ ἀϊάγος πὰ Θεού, ὁ αἴρων Υ̓ αἰ μδοτίαν ὅ κέ. 

σμ. ὁ ὃ 1 ἑτέρων αἴρων, πολλῳ μᾶλλον «αὑτὸς αἰα δ τηζος ζω, ὶ ὁ Παύλος, ὁπερ 40 

ἐφϑῶν αἰ πων, (μωεχῶς ὑζ' λύαξοᾷ, Ἐη 7 γ)δ ἔνϑιηεν ἰποϑνήσκῳν, ὅνα μιή ἥιςνο- 
μίση δΨῳ αἰπίςων, ἦι οἰκείας αἰμδϑηίας τἰγᾳ δίκζω, (μωρως εὐτο Ὁ λύαμδδτητον Εἰς 

μέσον ἀγή, ἵνα (ὃ θάνατον ἀὐτε τὴς ἡμετέρφις αἱ υδϑτίας λυτήφμον ϑζαᾳ δείξῃ, δἰδ ὰ - 

λεγε, Χσιφος ἐγοϑεὶς οκνεκρων οὐκεῖι δἰποϑνήσκ4, ὁ γᾺ ὃ ἀπέθδνε, τῇ αοδοτίᾳ 
αἰπέϑανεν. συνὰ ἐκῴνον ζ) ϑλύωτον, ὡς κα θύϑεωος ὧν, φησι, κτὶ (ὺ τῆς αἱ μδϑτίας 15 
λόγϑν ἀπέθανεν, δλ᾿ απ τῆς κενῆς ἀπόμτων πλημμβείας. Εἰ τοίνμω ῷ προτέρῳ 

"κὺ τ αν θύϑιωος Οὐκ ἰώ, ἐκ αἰδιυσίας  ἰποδέδεικγαι, δὲ. οὐκέδι Φὀσοϑόμήται. ὅσ: 'ἥη 
Καὶ καταλειφ, ϑήσεται ἡ γ᾽, ἰὼ σὺ Φοξη, Στὸ πσρϑσώπου ΨΜ δύο βασιλέων. Ε 

Ο«ὖ (ἰωεχὼς ὁ πσδοφήτης ποιῷ, τῷ καὶ ὐὐζώϑα πεποίηκε. κ' τίω ρον 
φητείαν ἘΧῚ τίω ἱορίαν ζΖαΐγει τὸν λόχον. τὔτοχχι, Ἐχὶ “Μ σιραφὶμ κατασκέυα:- 40 

σαντα (ᾳφεΐς ὠπεδείξα νϑμ, δὶ ἐγζοῦθι Εἰργάσωτο. Εἰπὼν ΣΡ (κ μέλλοντα ἐσε- 

εϑα; τῆς οἰκύμϑμης ἀγαϑαὶ, Εἰς Ὧι βασιλέω λοιπτν τρέπει Ὧν λέλον. δ) ἢ ἐπήγαγὰ 
λέγωνγ᾽ κατοιλφφϑήσοται ἡ γῆ. 2 ὅ61,καταλφφ, ϑήσεται » ὀνέπαφος ὅςαι, δὲν τείσο) 

αὐηὸὶς, 



Εἰ; ὃ Ἡπόδι: ᾿ἰὸγὸ 
εἶγϑὰς, ἢ ΒΟ τὸ πολέμε ΐο, "ὑπσοφήσεται. μὰ ἐκατολαφϑήσεται ἡ [] γῆ, ἐὦ σὼ φοίῃ, 

Αἰχὺρ ἧς ϑέδοινας, ταῦ ς πρόμεις,, Ὡσϑ Φροσώπου Ῥ δυο βασιλέων, τοῦ τε 
Δαμασκννοῦ, χα! τοῦ Ἰσεανλίτω. Εἶτα ὕα μὴ τὴ ἜΝ ἀγαϑῶν προφητείᾳ, ῥαϑυ- 

λιύτερςς Ἄρηα » μηδὲ κ᾿ αὐ Τὴς οἰρίιϑης λανιότερος ν θλισφῳίγᾳ πάλη ἀυτύ τίμὶ 
ᾶ“υ γέω λέγων 

17 Αλλά ἐπαξέ ὁ Θεὸς ὑλὶ σὲ, ὁ (χὶ Ὧν λαὸν συ, ἡ Ἰλὶ τὸ τὸν οἶκον (οὐ παΐξος σὺ ἡ- 
μέρα, οἱ ὕπω ὕκασν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρφις ἀφ, λὲν ΒΦραὶμ Ὥστ ἰούδα Τ᾿ βασιλέα Ψ Ασ-- 
συρίων. 

Διαὶ »» τότων, .}} βαρξαρωι τίωυ ἐφοδὸν δηλοῖ, δὲ ἧς τίω πόλιν φροβ- 

10 ῥζο αὐέᾳσασαν, Ἰ ὁ λαζώτες αὐῶδν αἰχιμαλώτως αἰ΄πῆλϑον. χα «ρολέγει ζωώτα, 

ὄχ ἵνα ϑύητω, δλλ᾽ να ῷ φίξῳ Ἄμορϑιοι (φερνέτερρι,τίω ὠπειλίω ὩὈποχρουίθν Ὁ. 

ὯΝ ἢ ὅτε νἰαυο δμ' χρηκῶν, ὧν ἴχο, ἀξίων ἀπηλθευσαι, ἐϑνοντο βελήζους (οὐ, ἃ ἢ 
ἀξίαν αἀἰπήλαυσαιν, ἔδειξεν καὶ γνώμη τῷ "βασιλέως σαι ἡ Αὐσυβθαλλουσει ἀπειρία) ουτὰ 
τῇ ἀπειλῇ ΡΨ Φοξερων μετεξαλλονν, δλλα “αοός ἐκατέρον τῆς ὠφελείας Ω 9.»- 

᾿3 μανὸν αὐτέφησειν λχαλυπώρ, ἐπαγοι λοιπτὸν βαρυτέραν πίω τομόωυ, τίω σηπεδῦνα ἐκ- 

τόμγων ὃ εἂν' ἀνίατα νοσοιῶτας ἐκκόωήων. τί δὲ ἴξιν, αἷφ᾿ ἧς ἡμέρας ἀφῴλεν Βα 

φοαὶμε νηὶ Ιουδα, (ὃ βασιλέα δ" Αοσυρίων; ἐπήλϑον ὦ βαῤῥαροι, πορίας. αὐς 

«ὃν' αγανρπασυρῦμοι" δ λλ᾿ ̓«φώτες (ἢ Ἰούδα, ὃ ζὠ δυο Φυλαίς, ἐτράπησαν Κτ τῷ 

Ἰσραήλ. ὃ τοίνιυον λέγει, τῶτο ἐςίν᾽ στὸ τῆς ἡμέρρις ὠκείνης, ἀφ᾽ ἧς αἱ δίκα φυλαὶ 

ὑ Ἴρνλαι 20 πρϑὶς ἑαυ ὶ" ἐφελκύτονται ὃ ὦ βωρξωρων φρατοπεδὸν, ὑμδμ" ἀἰποςήσαντες, τῇ 

ἐπι πννίχου τῆς οἰκείας αἰαϑρτίας αὑπρῦολῃ, τὸ καθ᾽ ἑαυ χα λέσεντες αὐςδν ἢ ἀπενηϑώσιι αἰ 
-", ἐκείνης χθ»  διδοικέγαι . φοίιϑαι λοιπόν. ὁδῷ ὙῈ ἀσέϑθανοντες, κα Ὁ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡξσιν, 

Εἰ μὴ μεταξαλλοιοϑε. καὶ φησιν, πὸ τῆς ἡμέρᾳ κείνης ἐπαξέ αὐτυς. ἐγ ὁ 6- 

μοᾷ κν}} ̓σρανλ ἀπενήϑέντων, κακῴνοι ἑάλωσαν, δλα βεκχύς αιἰ]αΐξυ »ἐγϑν 
14 χϑῖνος. δ τοίων λέγει, τῶτο ἔς!ν᾽ ὅτι τῇ ἡψηφῳ ἐ ἐκ τῦτε ἐπήγαδῳ αἱ αὐ (ζ ἡμέρας ᾿ δλλ᾽ 

ὀϑέμϑμεν ὁ Θεός, καὶ κὴ ἐμακροϑύμει, χφτοι τῆς ἀξίας: ἣΜ αἰεϑρτημάτων ὁ ἐκ Ὅτε ἀπαΐ-" 

σης τίων ἡμμωοιδν “τῷ πολλαχοῦ ποιῷ Εἴωϑε, τῆς κυθίας πὐοαλνονῦμης κἡ ἡμέραι, 
ἀϑαδαλλέοϑαι καὶ ") αϑαδιυίεεϑαι, ὃ ὃ Ἷ τὺς ἀὐτο φιλαν,ϑεφπίας τεκμηθ ον κμἐγιφόν, ὃ τὴς 

αἰγνωμοσιιύης Τὴ Οὐκ ἐγελόντων Εἰς δέον ἀὐτν κεχθιοϑαι τῇ μακροθυμίᾳ Ὑπόδειξις 

30 ἄφενατη. τούτο ὁδῶν Ὁ ζυλα φησιν, ὅτι Ὥνπτο τῦτε ἢ  ὠπειλη, ὐπὸ τότε ἡ Ὀἰπύφα- 

σις, ἐκ ὅτε α ϑεήλῴτος ὀργή, ἵνα ὅχὶ ϑύφαις ὦ ἀγαγών ἡ τίω τιμωρλὰμ, ̓Δἰϑυαφήσι “ϑϑς 
μετλμοιαν, βελτίας ὀργαὶσν,)ὴ κμῷ ̓τίω ὠκείνων ἀλωσιν ἐν αἰ γωνία χαταφήσῃ, μηδὲ 

Ὁ ὦ ἅ αἴ ̓ἀπννέϑησεα, 5 λέφυγϑν, ῥαϑυμότεροι τ ὅρων. 

18 Καὶ ἔξαι ἐν τῇ ἡμέρα, ὀκείνη, συοι Κύριος μεύαις αὶ κυφλεύσυσι μέρος ποτ 
Ὶ94 μοῦ Αἰγυσῆου. 

Οράς ὡς ὁυ μαϊτέιω ὀλεγϑν ̓ 6τ| ῷ φόξω. αὐξῆσαι βαλέμϑμος, ὐπὸ τῆι ἥν 

μέρας ὠκεύης Ἐχιϑήσει τίω ἀἰπειλίω. ζᾳ γϑωον ὁ ἐξῃς τῶν» διυλεῖ, δὴ ὧν ἐπαίρει 

ἰο τὶ ρα ἡ Τ γ᾿ φόξον “οἱ λόγῳ, δ τὰ ἐ φρατοπεδὰ, ἀὐζις δῆλα ᾿ποιώμ, ὦ ὡπερ ω ἀξ, φαβερώ.- 

φεηὰϊ τα, καὶ τί ἐυκολίδυ τὴς ἐφόδῳ δυλώ, ὁ ἴθ᾽ χα πύρθολὴς αὐτς, κατέσειο, ΓΝ ΩΝ 
409 ξίφος τῆςφρατοίας ὀμεφανων, 5, μάλιςα: αὐνδ ὀϊξέσνον τίω ὀζρνοιαι ταῦ ὥχὸρ-. 

πα φ τῶν ἑξης δὠοίξατο. σχϑποι δὲ, καὶ ὅσαι ὧν τορημέραι ὁκείνι, Φησί, υφα} Κύσως 

Μιήαμ. εγζωῦϑα ὧν, Αἰγυηῆίοις ἐκάλεσεσί Ὁ αϑαιδὲς κα ὸ λύαιαμωντὸν,, ὼ δὴ δῦγς 
τοῖς Αἱ σκρεόρϑυοι ((μωεχῶς ἐπήεσοιν, ὁ συν μαρὸ λῤαπρῷ (υνεχϑρϑιώ, δά 

. μυρία 

δὶ “5 
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κν ς: 1ῖο8ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 

μυϑία Αἴρῴλον ἀϊῖς ποραγμώτα πολλάκις, καλοί αἱ αἱ μέμαι τοῖς παύμαση, ὅτω 
διωυεκώς ταῖς τύτων ἐφιζδμοντες συμφοραῖς. τύτος δίων ἕξει, Φησὶν, ὅθι. ΔΛ, .: 
οὐκ Εἰπων, ̓ αὐξε, ἀλλα συφαῷ, τίω ὡνλίαν ἐμφαίνων τὴς αϑόδου, κ δά ὠμαγν ὁ Ἶἶε, ἕν 

τῷ ΌΝ διιυυά μεως, ἡ ὁτί Ὡρκᾷ νεόσαι μὸ μόνον, ἡ ὑπόμται. ὑπεται ὁ Εἰκότως ᾿σὸ τύτων 
ποδότερον ἄρχεται τῆς ἀπειλῆς, ὧν ἥδ πείραν Εἰλήφασι. Ε 

Καὶ τῇ μελίοση, ἡ Ὧν χόρᾳ Αοσυρίων. 

ΟΣύερν Νὴ ὁ  Ἑύρκίος, ὡς ’ φασι, ̓  λέγϑυσι, μαλίοσας, διλα' σφῆκας. ἐ- ᾿ 

γαιδὴὰ ὙῈΡ ὁὺ σφόδρα, αὑταῖν ἧσαν΄ ὀμεπειρρ, τῇ Εἰκόνι τοῦ ζώου Εἰς πολι ρίαν, 

«ὐτῶν ονέξαλλεν ἀγωνίαν, ΩΣ σφοδρὸν αὐ, ὃ πλυηκήρων, τὸ αἰμεωτικον Ἅ τὸ 
πιχρὸν Ψ τραυμαίτων, τὸ ) (αχὺ τὴ. τὴς αϑρυσίας, τὸ Ἰδυσφύλανον «9 τῷ ζώου τϑο το 

τὸ δυλαΐ. 
19 Καὶ ἐλευσοντα , χα ὀματαύσονται πόρτες ω πῶς φάραγξι τῆς γὅ- 

ἐρος ὦ ὧν τὸς τρώγλαις ΨΜ πετρύν, καὶ ἡὶ Εἰς ᾧ ανήλαια, ᾧ εἰς πάσαν βαγάδα, κα! ὧν 

πϑρτὶ ξύλῳ. 

Εἰπὼν τὸ Φοξερϑν τῷ τὸν ἐϑναΐν, χαὶ τὸ τάλεσον. τὴς φρατείας, λέγει Ὁ τὸ πλῆλος 13 
λοιπὸν. ἡὶ Οὐκ Εἶπε φρατοπτεδυύσονται, λὰ ϑαπαύσονται Οὐϑὶ ὡς εἰς πολεμί- 

ἂν ἀφικφούρϑμοι χόραν, Φλ᾽ ὡς τῇ οἰκεία ὡπυφώζντες, οὐδὲ ὡς κι μαΐτε διό- 

ὡϑροι καὶ ὃ πόνου, δλλ ὡς ὅλτ φανγέρφιν αἰπὸρμτυσοντες γίκίω, ἡ ἔτοημμον ληψέμϑυοι ὃ Τ αἢ- 

παγέω. Δ ἐ τὸτὸ Φησιν, ἐλευσον,, χϑ ̓λέαπαυσονται, ὃ τῶν νενικηκότων 91, κὶ Ὁ ὧς 

“πταιον φηστίντων, καὶ κῷ 'ῷ πολιώὼ ἱδρώτα χα ζᾷἐ σφαγάς ἀναπαινομδύων. σι οὐκ 30 

αἹαπαύσον") ο οὖν πεδίοις μίδνον ̓ αλλ ̓ γ5 τὸ πληθοφα ἀπώρρν, χϑὶ ἐχ ἱκανὴ ̓  γϑοα δί- 

ζααϑα τῶν σωμαΐτων  Φριϑμὸν, χῳ φαφαγίες καὶ πέτραι καὶ ὰ ὦ νάπται, καὶ 
πόϑτα χαλυφίϑησεται Ὅς 'φ βαρθαρικηῖς σώμασι. χαίτοι εἰ ὃ μὴ σφοδροὶη ησαν, μη- 

δὲ ὅτω" ῥάδοι,᾿ ἤρκει τὸ πλῆθος αὐςἂν καταπλῆξαι" στὸν ἢ ἀμφότερα ἦ, χαὶ πλῆσ ἢν μγϑῳ 

δὺς τοσϑον, αὶ διοαμις τηλικαύτη, αἱ, ῶ ποῤτων χαλεπώτερον, ἡ τῷ Θεοῦ ὁ ὁ- 22 

γὴ ςρατηγϑύσα, ποία, λοιπὸν 661 σωτηείας ἐλπίς , Ὁ 5 Εἰς πάσαν ῥαγάϑα,, ταὶ 

ὦ πϑρτὶ ξύλῳ, χαϑρθνλικῶς Εἴρηται. υ κα δὲ χὶ τῶν δύδρων ἔμελλον αὐάα»- 

παι έοϑαι, ἀλλ᾽ ὁμού,καϑωπερ Εἶπον, καὶ τίω "ὑπ Θολίμ ἡνίξατο καὶ τῇ μεταφο- 
μά κείνη. 

10 ΞΞυρμστι Κύριος τῷ "ξυφῷ ὼ ὁ μεμαδυσμένῳ. Αὐξησεις ᾧ Φόζον σὺ Μ 20 

φρατοπίδων, Ὠχιτίει πάλιν αὐτὸν, ἔχ Φυ ρφνοΙ χ᾽ λόγον ἀνάγων, δεριψυς ὅτι ὃ ἰβαρ- 

(ωροί ἐνες ς Αἰγοπῆιοι Πέρσαι, ἀν ὁ Θεὸς ὅδην ὁ πολεμδμ τοῖν τοῖς Ἰουδαίοις. ξυολν ὃ 

ὠζωλιν ̓ ἀφόρητον ὀργά ἀὐδ φησι, κὴ) ὡ σγοϊὲὶς αὐτου ναι διυυήσεται, μετ᾽ ἐυχο- 

λίας ὑχιοῦσαν ὃ αγωλίσχϑυσαν. ὡασερ ἡ αἰτεί αἱ τοί χες τῷ σώματος τὸ  ξυρρό τίω ακ-- 
μέω Οὔα ἀν οὐγέγχαιον, δὶ Εἴκουσιν ϑύθέως ᾧ αχωφϑάσιν᾽ ὅτω δὰ ὦ ταϊουδα!-- 33 

κα ξαγματα τί ϑεήλατον ὀργάὼω ὀκεἰνώωυ Οἕκ αὐ αἰ ασοςαῖεν “ποτέ Φησι. ξυρϑν 

τοίνιωυ μεμεϑυσμένον, τίωι ἀκμαζυσαν, τίω μεμεφωρϑμίευ πᾷ Θεού ὀργάυ, Ὁ δ πεπλη- 

ρωμλμέω υὐπόφασιν ἡμῶν οὐδείκνυ.). Πέρφῳ ὃ τῷ ὕ ποταμού βασιλέως Δοσυεί- 

ὡν, πέραν τῷ Εὐφράτα, φησίν 

Απτρ ὡ ἡ ἰσδαία,, ᾧ ἡ Παλαιείνη πάσα ὐπὸ Περσίδος ἐπϑριοῦι, ζῶ- 46 

τα διών ὠπόμτα ἀφανιᾷ, φησιν, ὐῤδίω. Κοφωλιωὼ ὃ καὶ τείχας ὁ πωγωνώ καὶ 

ποδὰς. 
Ολόκλοιρϑν τίου χώραν Φησὶ ζ Ὡἰραφολῇ τῷ σίματος, πᾶσαν αὐἷἍλ τίων χό- : 

ὅν 



Εἰς (ὃ Ἡσαΐαν. 1οϑεὲ 
δᾺΥ πίβελαμολίων τω λόγω. ὥασερ Ἂ ϑρηθλϑμος ἔλεγε, πᾶσα κέφαλὴ Εἰς 
πῦνον, ὼ πάσα καρδία Εἰς λύπίω ᾽ Ὡἰσπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς Οἕκ ἔςν ὧν αὐτῷ 

ὀλοκληρίω, υὶ αἷθὲ ἐγὸς δύ, ϑοϑΐπου λέγων, δλλ᾽ ὀλόκληρθν τέρμ χώραν ἑνὶ σώματι 
αἰϑαξαλλων ᾿ 719} δὴ ἢ οὐ θα Φησιν, ὅτι ἡ χαλεπζω αἰ χυοφήσεται ἀμωρίλυ 

4 πᾶστι ἡ γή, ὁ ὃ β' Δ[σ' τού ξυροῦ, ὃ ὃ αἱ οὶ τῆς τῷ σώματος Εἰκώόγος ὡγέφηνε, 
δυλοῖν ὅτι ξυρο πὸρτὺς χαλεπώτερον ὶ (δι λυ, ϑούπους χαὶ τὶ υἱπὸ τῆς γὴς ὁμαλὼν 
σε αδα τῷ Θεοῦ φερημϑη ψῆφος ἀ γυμνζωὼ αὐντέω καὶ ἔρημον καταλείἁψ4: Εἷ- 
(τίω ἐρημιίλν ζαυτίω δὲ ἑτέρας (εἰκόνος οὐνδείκψυ.), ποιφ 5 αὑτὸ, ὦφε δζρὶ πόμτων 
εἰχμαΐξοντα μῦμειν (ὃ) φόξεν, καὶ μιὴ χατωρδραίνεαϑαι τῳΐ μήκει τού λόχου τίω 

1ο αὐγανίδν. καὶ δικῷ (ῷ τοῖς ἐν ποϑσέχουσι “γρηςῶν τίνων ἐπαγζελίας Εἶναι Ὁ λερό- 
αϑνον' Ὁ 3 ὠκριξως ὄξετάζοντις, ἴσοισιν στ δχττετα ϑῥης ἐρημίας 66}ν ἀσύδειξις. 
τί φησι; 

21 Καὶ ἔφαι ον τῇ ἡμέρᾳ κείνη, οδρέκψ δύ ϑο; πος δάμαλιν βοών, καὶ δύο 
πυοδξαΐζᾳ. 

12 2» Καὶ έξαι »πὸ τοῦ πλάτφον πιῷ γάλοι, φαΐγεται βούτύρον,δτι βείτυρον ἡ μέ. 

λι φαγε.) πῶς ὁ κατολειφϑεὶς ἐχ1 τῆς γῆς. 6 Ἰαύτα πολλίω, ὡς ἐφιϑίω 
᾿Εἰπων, ἐρημίαν οὐδεύωυ τ). ἡ γὸ πυρϑις αὶ κρίθως Φέρϑσοι γον ὙΜ δι, ϑούπων ἐρημω- 

ϑεῖσα, δ ψιλὴ χρρεξεινομέωῦ τοῖς ασοϑθατοις, ἢ ὅτω δωω ψιλὴ, ὡς Ο Τὶ ϑίωΐν ὃ 
Οιαύτης τραπέζης Φρκῷ ἡ δύο πσούζατα αὶ δώμαλι μίαν πηγάς ᾧ κικ]ηνϑέῳ πα- 

20 ρέχειν γάλακῷς, ὡὦξεη ἐυϑίωία τὴς ἐυωχίας ΤΜιἀλόγων τῆς ΡΜ αὐ, ϑοοΐπων ἐρημί- 

ας μἐγιφὸν 91 τικμήσλον. ᾧ ὦ μέλιϑ τῦτο ανίηε.). Εἰωθασι "ὃ ταςς ἐρήμοις ἐμς ι- 
λογωρῷν αἱ μέλεῆαι, ἡ ἔϑα ἐν πολλῆενομὴς πολαύωσι, ᾧ ἔνθα, μηδεὶς ὁ οχλων ἢ . 
χα ἵνα, μαϑης οτί τω χιτεταμλώζω ἐρημίδν αἰνῆς), γι ἐζῆς δηλοῖ. 

23 Καὶ ἔξαι οὖν τῇ ἡμέρα ὀκεύνη, ὃὶ ἐαὶ ὦσι χίλιαι ἀμπελϑοι χιλίων σίκλων, Εἰς 

25 χέρσον ἔσονται, ὁ Εἰς ἀχωνθαν" 
2:4. Μετὰ βέλους ᾧ Ὀξεύματος Εἰσολουσον) ὠκᾷ, ὅτι ̓ 'χέρσος χα! ὠχανθα ἐξαι 

πᾶσα ἡ γῆ. 
Πολλής χαὶ τϑ)» δυασρᾳγίας δημᾷον, ὅτι μὴ ὑρη τὸ να πὰ, δλ᾿ αὑτὴ ἡ βαθύ. 

4ος ᾧ πολλῆς σπολαύσσα τῆς ἐχιμελείας, αἰκόβϑοις Φέρει. Οὐδὲ Ὁ» ἀἰπλιαίς 

20 ὧ ζμημα ἫῇΜ αἰμιπέλων τέθεικεν, δ ἥα καὶ τί φύσιν τὴς γὴς Ὀχιδείξηται, κρὶ 

Κ πολλίω Πιτωργῶν ἐχιμέλειδν. αἰλλ᾿ ὅμως ὠκῴω πὸὶ ϑτως ἐυϑίωούϑνα,, φησι, 
χαὶ γεωργικδΐν “Σσιολαύονζῳ χειρῶν, Εἰς Ὀσοαυτίων χαιταςρε 4 ηἰω ἐρηριίαν, ὡς ἀχόμ.. 

9ας ( λὐτὶ ἀμπέλων φέρᾳν, τουῦτον ὃ πϑρέχειν τοῖς Εἰσιούσι “δ᾽ φόξον, ὡς μηδῖνα. τολ.- 
μάν γυμνὸν ᾧ ἀοπλον Εἰσιώαι. “τῷ 5 λέγει, τίω ἐρημίαν ἐμφαίνων τῷ Ὄντν, καὶ 

45 τέων πολλίω αὐτόϑι “ΟΜ ϑηρίων ἡ, αι τοιζήν, καί σείσεις τοίνυν αὐ δ, πίω τ. οἰνοιὸν, 
ὁ μ᾽ ἀχριξέίας κατεργεασοίμϑμος αὐςβν τῳ φόξῳ, παίλιν ὀρϑίησιν ὀλίλϑν, ταῦ γρηςεὶ ὁ κ᾽ ἀχριξείας κρυτεργα υἱφές 29, ταῦ χόηνε 
αἰαμέξας, καὶ Ἐ Ὠεὶ ὃ βέλδωον μεταξολίω, ἵνα ἐκουτέρωθεν μαϑωσι τῷ Θεοῦ πίω ἰ- 

. λα τοῖς ζ φοξεροῖς ἐγδζυτείς4, πὶ “χρηςα ϑϑϑέως εἰπὼν ἀπομλωῆεται. 
τί δέποτε; δι μάλιςα τούτα ἐδέοντο ζ΄ τῆς Ὀχιϊημήσεως φαρμούωυ τε. δ δὴ 

49 ὠΐθ' κ᾽ δαψιλείας Ἰχιθϑεὶς, ὡςο εγδοιαι μικρὸν ὀμαπνεύσαι, ᾧ ζύ τη ποίλιν εἰς 

ὡ:ρετίω ὀκκαλέσαεθαι, χαὶ τὰ “χουφὰ ὀϑαμίγνυσι, λέγων" ΕΞ 

25 Πῶν ὅορς αὐῤοτοιώμϑμον αὐῥοτοκωιϑήσεται. Ὡασερ γϑν ὧν τῇ ὀργῇ 
οὔ Θεοῦ κα αὶ βαϑυγείος ἔρημος ἔςαι, ὕτω ὸ οὖν τῇ καΊόλαγῃ πάλιν ᾧ 9 παχεῖα ῷᾷ 

Οἰεγίοί. τοπι, χα. ΥΥΥ τῆρ 

δὴ ζ' 

---τ-... 

“«-:-: 



συ πλα, αὶ -- 

χες, ἡ, τοϑ2 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ἙΡΜΗΝΈΕΙ͂Λ 
δ 

Ἡκ,λΑ κ. 

τῆφλιχήθας δληδείξεται γῆς, ὠρφίξον δυχομθβη καὶ ασέρμα. τὐτον ὃ μομϑμων, καὶ 
ἐκ τύτων ἄπϑωτα ἐςαι, Εἰρίων ᾧ ἀϑεια, κα) Ὁ ϑαρσειν,ᾧ μηὴ δεδοικέναι, καθείπερ ἔμ- 
“όϑαϑει. Οὐ γ»»" μιὴ ἐπέλϑη, φησίν, ὠκᾷ φόξος. ἔξαι 5. ἀπο τῆς λάρον ΧᾺ 

ἀπο τῆς αχόμϑης Εἰς βόσκημα ασοϑθατα ἡ πάτημα βούς. ΠΣ τ 

Καὶ “5 τῦύτων πάλιν τίω (),ϑίουΐαν αἰγίῆεται, ὧασερ κ᾿ ἐμασδϑοϑον ροΐων λέγει" 2 

Μακάεμος ὁ ασείρων ἐχὶ πᾶν ὑδὼρ, ὶ βοιζ αὶ ὅγος πατεῖ. ὥσπερ γδὺ,στὸμ ἐρημίαν πα-- 
δαφῆσοι βούληται, ( εἰρζωϑας καὶ ὁνοκενζουλρϑες Εἰς μέσον αἴγει τῳ λόγω ουτως, στὸμ 

εἰρζωυζωυ ὲ αἀἰὐσφαλάαν, ζᾳ χειρϑηϑὴ ὼ ἄϑαοσα Ψ ζώων 4 (ὡμεφατῆῤιδνα Χ5} “4. 

ὠργοϑῷ ἐργῶν ἡμῖν ζωτα πϑνταχϑ δείκγυσι Φαμόνϑμα, ἰπο' τούτων τοὶ οὐκ τούτων ἐμ- 

φαίνων, γεωργίδν ἡ τίω! ἀλλίω αὐ! δ σνκονίαν. 1ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ η. 

ῖ Αἱ εἶπε Κύεμος φρὺς μέ ̓ λάβε: σεαυτῷ τόμον ἡσῥτε χϑηνον μέγαν, -χαὶ 

φάνον εἰς αὐτὸν ,φαφίδι αὐ, ϑοθπου, ποΐ ὀξέως πσδονομέυν ποιῆσοι 
σκύλων. Ἃ Ν ις 

ν Πα ρεςῖ γδρ᾽ καὶ μοτυροίς μοι ποίησον πιτοὺς αὐγ,ϑούπους, τὸν Οὐρίαν τὸν ἱερέω, 
ᾧ Ζαγδρίδυ ον Βαραχίου. 

3. Καὶ πατϑόσηλϑον τοϑϑς τίων πατρϑφλτιν, ἡ ὦ γαφγὶ ὀλαῦε, κ᾿ ἔτεχαν ἐόν. ὁ Ε1πέ 

μοι Κύριος, κοίλεσον Ὁ ὁγο καὶ ἀυτα, (ᾳχίως σχύλθυσον, ὀξέως “σοϑνόμαυσον, 

4 Διότι ωρὶν ἢ γνωναι Ὁ παιδὲιον κριλᾷν πατόροι ἡ μιγτέροι,, λύψαεται διύαμιν 20 

Δαμασκοῦ καὶ ζα σκύλᾳ Σα μδδειας ονδυτὶ βασιλέως Αοσυσάίων. 

Δοκᾷ αὐπηρτήοϑοι κτ' τίων λέξιν ζωῶτα ζὰ δύο προοςαγμματα, καὶ μηδὲν κοινὸν 

ἐγειν πποϑς ἀλληλαᾳ. Εἰ δὲ τις ἀκρίς ς ὀϊξετάσειε ΤῊΝ νοημεοέτων τίου δια μιν, πολι 
νἱ νἢ ἢ ν 2. ἢ ᾽ “ ᾿" ; » ι {1 ἥμω τίαἱ " (μωέργειαν, αὶ (ἡ) σκόπον ἕνα. αναίκαγον ἢ πρὸ τον Εἰπεῖν, νος ἕτεκεν 
ὦ τῆς Ὡροφητείας Εἶδος Εἰς ῷ δμ αὐ, ϑοφπων Εἰσηνέηϑη βίον. ἥϊνος δίζυ ἐγεκεν Ε:ἰσ-- ἐς 

ἡνέλϑη, ϑα χϑον Εἰπέν. μέλλῳ εἰῶϑεν ὁ Θεὸς ᾧ βοριδιωφν ρὸς ἐἿΜ φἰκδὸ-. 

τδρμόντων ἕι φέλας, ασερ δξωυ ζαι χύς 661 καὶ ὀξις εἰς ας μ᾽ κατορϑοιώτων δ)εργεσίας. 
τῷ (ὦν. βαϑυμο τέρϑις ἀνα ίπῆφν πο ασκέυαζᾳ, ὃ μὴ χαταπῦδεις ἑπεοῖ, ἢ πλημ- 

ἡμιαύτων τίω δικέων. ἵνα ὅξζω ᾧ ὁ Θεὸς τέωὐ μακροϑυμίλυ ϑπηδεικγύηται τίω ἐαύζ, 
ὦ μηδὲν ογτεῦθεν ὑκψιοι Ἄμωνται ῥαϑυμότερρι, ῶ τῆς ωροφητείας καιτασκέυαζει 39 

φαῤμακχον, δὶ τὴ πείρα, ἣν" κολοίσεων, δλλαὶ τῇ πυρογγώσει πεωδοῦων ςἄν' αἰδῶ τόμοι.. 
κε τίως ἵνα,» (Ζ βελτίας ϑῥωντα ζῳς ἀπειλοὶς ὠκϑυύοντες, τίου ΟΥ̓ τῆς πείρρις κό- 

δόσιν αἱ σχρουσωνται ᾿ δρ ἃ Ἐχιμείνωσιν αὐαιαϑητοιῶτες, τότε δὴ χαὶ τίωὐ “ιμωοίαν 

ὐζις ἐπαγαη. τὸν ((ωιδων ὁ δχριξολος, ᾧ ῶ κάρδὸς ἡλίων δϑὴν ὐνοωών, “ἦν ψευδὸ-- 

ωροφήᾷς αὐῆχεν., Οἱ τοῖς Ὡροφήταις αἰπειλούσι λιμοιξς, λοιμοις, πολέμοις, βαρζά- 33 

ρὼν ἐφοδὸν, ὀυτέλελϑν γα απαήέλλοντες. ὡασερ ),)Ὲ}ὶ ὁ Θεὸς τῳ φόδῳ ὦ" ῥημά- 
τῶν ἐξούλε:ο τίω «ἰῷ τῆς πείρφις "“δισπτοκρούεοϑτι «τί (φολὸμ, ὀυτω ὦ ὁ οἱ] 4Ὅολος 

τὐμυδυΐίον Ε-ἰργαζοτο᾽ τὴ χαρίδι "(ὃ λόχϑν ὀκλύων αὶ ραϑυμοτέρρες ποιών, Εἰς ἀ- ἰκδίΜαν. 
γαιγκζω καϑίξησι τοῦ τίω ΠΥΡῚ τῶν ποραγμάτων “ἰασομεῖναι “ι μοφλόν.. Εἶτα, 
ὍΝ  Φῦτα τοῖς ψιυδοιωροφήταις πιφεύοντες, ὁ Ὥρετῆς σϑοῖνα, ποιούνϑμοι λό᾽ϑν, 45 

λα τς ἑαυτῶν αἰμδδτίαις ἐμμένοντες, ἐφείλκοντο καὶ τω κόλασιν, ὶ δστὸ τοί τέλοις 
ἡ ἡ ΥΜ ωροφ»ὉΝ) Ἔ αἰλήθεια ἐδείκνυτο, ἡ ὃ ᾺΓ αψυυδυωροφηῆ! ψεόδος διηλέζχετο, ἔτε-- 
ο9ν πάλιν χατασκθυα ζ 4 μιηχόμη μαι Ὡρὸς αἰπωλέαν τῶν αἰλισκονϑρων.. ϑέπειῆς 

κι 

Ἰγ(ωΐχψο, 



Εἰς ὃ Ἡπκίν. 1οβῇ. 
οὐ αὐκἦν, θὐεξαπατήτους ὑγζικ,, ὅτι δὴ ζώτα τὰ δενα τὸ συμφλύτα ἐπὸ τῆς 
τῶν δαιμόνων ὀργῆς ἔϑμετο ἀμελουνῦμων Ὁ αντῶν χαὶ χαταφρονουμϑῥωι. τούτο 
Οέιω ζ δέλεα» ϑμαιρών ὁ Θεός, ΟΣ πολλῶν ὀύωϑεν “,οόνων τὰ μέλλοντοι ἀὐὔοις συμ- 

(αήνειν, μάλλον ἢ κατολήμεοϑαι δειναὶ πσοϑλένα, ἥα μιὰ ὅξῃ Οἷς δξαπατῶσιν ὠἀδζις 

4 τῇ Ὗ )Ὑ' δαιμόνων ὀργῇ λογίξεοϑαι τὰ συμκξαίγοντω. καὶ ὅτι ὀυ φυχαζόρϑμος ζωτα 
λέγω, ἄκουσον Ησαΐου λέρρντος ᾿ Ἔγνων ὅτι σκληρὸς ΕἾ, νϑθυροσιδηρϑες ὁ τραχε- 

λὸς σψ, ὦ Ὁ μέτωπον σα χαλκοιώ. δχρὶ τῦτο ἐξ οχὶς ἐλθξλησοί σοι, ἥγα μὴ αἰ - 

πῆς, ὅτι τὰ Εἰδωλαὶ μοι ἐποίησε, χαὶ ζῷ γλυαῖα;, κα αὶ χωνθυταῖ μοι ἐποίησεν.. 
ὅτε ἠπίςω, ὅτε ἀκουςα' σοι ἐμετο. ἐπεὶ δίζυ, δεῦρ ἐφίω, ὡς ὁ ἐκ τῆς εζοτυοί- 

το ας θήν ἰδιν, ὠκείνοις ρώτα αὐετίθησων, φϑαύει καὶ τσφοφητεία ζιυτίων ὀμαμ- 

οούσο τίω ἀπατίωι, ὁ πὸ πολλοΐν αὑτὰ Αἰ ϑλϑρθύουσει χοόνων. δλλ᾿ 2 καὶ ὅτως 

Εἰκὸς ὦ αὐἂν αὐγνωμονοιώζας λέγην, αὶ πυσϑείπετε, ἐυ πσοϑηκούσα νϑυ,νωὼ πὰ ἀτ.. 

“τεοὺς κζ' τίου ἐκξαυσιν, εἰ γὸ Εἴδετε τὰ συμί(υσομϑμα" πῦϑαν δϊζυ τῦτο δῆλον, ὁτι Ε΄- 

ρ5.)} δοφι πὼς σοιφαΐς ἀφυκῖον ἀδζῖς κατασκίναζω (Ὁ ἔλεγχον, ἡ τὰ ὀϑαϊθευτα α:- 

ὃς πορρώ των φύματα. γὺ ἀφίησιν Εἰπεῖν μόνοι» δλλὰ κελθύει αὶ ον χόῤτη γραφίεωι 
τὰ λεγόμϑνα,ξ ἐδὲ ἀπλας γφθαφίωαι, ἵνα μὴ ἐϊξη αὐδις λέγ, σΤΙ μκΩ ζωώτα ὃ. 

πλάσιν, δλλα ᾧ μἔτυρας Ὦ γοαμμαίτωνχαλᾷ λύδρας αἰ ξιοπίφοις αὶ στὸ τῷ ἀξιώ. 
ματος, ᾧ ῶἰπὸ τῇ δόπου. ποίησον 7.5) μοί, φησι, μδοτυρφις πιφοὺς αὐ, ϑοΐποις, δ Ου. 

οὐδ ᾧ ἱερέα, κὺ Ζαγδρίαν "ἴα ὅτὸν Ἄξέλϑη, Ὁ λέγωσιν, τί Οἕκ ἐλέρϑη ταύτγα Ὡρὸ 

20 πολλῶν γούνων, Ὁρβιφδλίον δξενελϑὲν, ὁ ὦ αἴδντυρες (ὦ χϑλῶτες ὀϑαιαειυτοιουζοις 

αὐκἄν Ὠαιςομίσωσι. ὀχ τῶτο φησι, λαξε χδρτῦ μον χαμνον, ἵνά μη πα φιω)αὶς δἰσο- 

ληται, δλλα μϑῥη τῶ χϑόνῳ ϑρεκ)εινόνϑμος ὁ χατηγορών ὀζρῥ “Μ᾽ γραμριαύτων αὐ δἶν" 
Ἂ γφανον γραφίδι αὐ, ϑρύπου, τ τές] καλάμῳ, ζᾳ μέλλοντα, ἔστοϑαι. γα Ἁ ζᾳ μέλ- 

λοιτα ὑπόλομως, νίκη βαυρθαρικὶὶ, λαφύρων ΔΙ ἀνομιή, σκύλων αὐρπαγή. ζαύτα τοίνωυ, 

24 Φησὶν, ὡπόυτα γραΐψον, τὸ ζαχέως προλνομιζων ποιῦσου σκύλων. χϑξες! γδγ". 4661, 

παρες! 7}}» δύο ζαύτα διηλοὶ αὐτὴ ἡκρίσις᾽ ὅτι τότε ἤδη αἰ μδοτηματων αὐνδἶ ὃ 
μμάτεϑος αἰπήτει τίου δικέίων, ἡ ἔχτούραις ἡ ἀιμωοία, αὐτὸς ὃ ἀϑαξαλλεται; τῇ μκακροϑυ.- 
μία βολόνϑμος αὐςᾶν' βελτίος ποιήσοι ἡ δἰ'ποκρουεοῖ, τίωυ ἡμμωοίδν" τὸ ὅτι βάΐδιον 
αἰὐτῳ καὶ θὐκοῦον νεύσαι μόνον, καὶ πάντα Εἰς πέρας ἀγαγεῖν. ἐγ “5 «ὐξὰ βωρόωβων 

400 λόγϑοζώ Μμϑιηόντων Ἐχιςράτέυενν, μιὴνομίσοντέ, φησιν, τί τὴς ὁδο μῆκος, ἡ τὴς 
Ἱηφαπᾶε τ φρατείας τὺ πλῆθος μδλλησιν να ποιᾷ, ἀρ ἐπ᾽ ΤΑΥ͂, Ἰτῶν ἔσειϑαι πέφυκε. ᾧ »»ὰ 

Θεῷ “πϑρέφηκενὁ πόῤῥωθεν ὧν. ὅτως αὐτῷ ῥαΐδιον καὶ θύκολον ἐν μιᾷ χαον δ βοῇ, ὦ οὗ 

ἀχαρλαίῳ, Ὥστ “ἿΜ ἐοαύτων Τῆς γῆς, κἀν πλοίοις ὦσιν, ἀγαγεῖν ἐυθεέως κὶ Ἐχιφῆσαι. 
αὶ εδντυροίς μοι ποίηισοι πιςοὺς δῤ,ϑεῦπυς, (ὃ Οὐυρίθω τὸν ἱερέα, Ζα-γδρίαν 4 Βα- 

42 οαχίον. μδοτυροις γος ; τῷ γθόνου" ἵγα καν ζᾳ γράμματα συκοφϑω τῆται, ᾧὡ ξώντις 

ἀν,ϑόφποι παρόντες ἡγίχᾳ ἐγράφε»», ὁ “Ὁ γοόνον σαφωΐς Εἰδότες, πύτε ζαύτα 
ἐλέτε», δεωνϑαΐσιν Ἐπχιφομίζειν (διῦ αἰγαμοεμωυτεῖν δχεχειρφεζᾳς. τὴς αὐτῆς κ᾿ ασο- 

ϑέσεως ἔχεται ὦ ἑξῆς, σαφέφερον ἐπαΐχϑν Τ' ἐλέγχον. πῶς καὶ 'νι ἴξοττῳ, ἣΨ ῥημαΐτων 
αὐ αἰκουσωμϑμ. ἀσοϑσυλϑε  β,φησι,ωρὸς Κ' αροφῆτιν. Ρ̓ γωμάχκα. Ὁ ἰδὶϑν ἕωτως 

“9 ἐκάλεσεν ἴσως, δζρὶ ὃ ᾧ αὐτίων πνθύ ματος ἠξιώοϑαι πο: φητικού, ἐυ "ὃ οὐ ὀβδρα-- 
σιζᾳ Ὁ “δρισμάτων Εἰςφήκει μόνον, δὰ ὁ Εἰς ὃ γωωακεῖον διέξανε Φύλον. αὶ γὼ 

ὡασερ ὧν πῶς βιωθιχαὺς γρείαις διήρμ.) ᾳ δῶν, χαὶ ἄλλα (ὦ αἰϑρών, ἀλλαϑ γ"- 
γαμϑν ἃ πλιοδιθ μα ἃ οὖν αὖ διωυηϑείεν τὰ δλλήλων ἀντωλλαξάοϑαι, ὅτω δὰ 

Οἰιεγίοις. τοι. ᾿. Υγγὺῇ τ᾽ χρῇ. 

ΝΥ 

Ἡσ. μη. σ᾽. 



ιοβ4. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ἙΡΜῊΉΝΕΙΑ 
ἊἋ ὶ Νὰ πνθυματικόζ᾽ αἰλλ᾽ ἰσϑι ὡ αἰγώνες ὦ κοῖνοὶ ὡ φέφδυοι. καὶ τῷ» ὰ ὦ τῇ πα- 

λριᾶ καὶ ἐν τὴ χαρη ΚΣ αἰκριθείας ἰδὸι ἂς ἀν, ὁ αἷδα πϑμτα (ὃ βίον συμξάχνον. ζᾳύ.-. 

τῇ ζοίμω ὁμιλήσακνόμῳ γαμε,, κύειν παρεσκθύασε᾽ ἡ Τὴ Ὁ παιδίον ἐτῴϑη, ἐ- 
πετίϑεσαι αὐτῷ ὀνοι(ᾳ χαρνὸν ὸ ̓ὐἰοαδοζον, τίω ἱξοοίαν ΦΜ ἐσορϑμων ἔχον. Ὁ} Φη- 

σι; καί λεσον Ὁ ὀγομα αἰυτί, (αχίως σκύλδυσον, ὀξέως ποδϑνόμευσοι " δὰ καν (ἃς 

γράμματα ἀπιφηϑη τὰ ον τῷ τόμῳ κείμϑμα, ἡ πτϑϑσνχϑολώ τῷ παι δε τίωυ ἱξοοί.. 
αὐ τῶν ςκἝησρμδμων ἔχουσοι, αὶ ̓ σοϑ τῆς ἐκξαίσεως ΤΥ δμονϑύων τιθεῖσα, καὶ (ως-: 
χῶς αὐονὶ πόύτα καὶ λουμϑρὴ τὸν γγρόγον, ταὶ ΤΥ) σφόδρα λμασυτῷ Ἰχυχερφιότων᾽ἢ 

Ἀπορράῃ τὰ τὐμαΐᾳ. ὅστι Ν᾽ εἰ (Τ᾽ τίω ἐκόασιν ἔπλασε ζμῶτα ὁ ποδόφήτης, αλλ 

ἀγωϑεν αὑτὰ «σολ4δε, ᾧ (ὦ σφόδρα αἰγνωμονᾷν Ἐχιχερφιώτες ἡδεμύανηα πείθε-- 10 
εϑιι, (ὦ «οδϑ τὴς ΨΜ' ποραγμάτων ὀκξαάσεως αὐτὸ ὦ παιδίον ὁρῶντες καλού. 
μδμον, ὸ τω διδιισκα λίαν Μ ἐσορόμων συμφορῶν ανακηρύῆον. δώ τοι Τ ΤΟ ἐρ- 

μάιυεὐᾳ τῆς τρφλφητείας τίου δευύαμεν, τὸ τὸν χρόνον Ἐχισημα νεται κ᾿ ακχριξείας, 
ὅτω λέγων ̓ 

4 Διότι ωρὺν ἢ γγώναι τὸ παιδίον κα λῷ πατέρρ ἡ μητέρα,λήψι.) διώαμῳ Δα- τς 
μασχϑ, καὶ τασκύλᾳ Σα μὗδείας ἐνόυτι βασιλέως Αοσυρίων. 

Ο ἢ λέγει, ζιούτον δείν᾽ εἰν τω ρόνῳ, φυσὶ͵ τὴς ἡλικίας τῆς ἄωρϑυ, καὶ μηδίπω 

φϑεήέαϑει δυνά ϑῥης, τὰ τῆς νίκης ἔςαι χαὶ δι Ὃγπαίων, ὐχ ὡς τῷ ποδία δυωνα.- 

μένε τὐϑαταξάοϑαι , χαὶ καϑελῷν (ἦν πολεμίοις, αὐλλ᾽ ὡς τῆς ἡλικίώς ὠκείνης, 

χυτίς!, τῷ χθόνα τὸ ὥρθ9 τῆς τὸ παιδίου «(φλέξεως καἰ ϑαϑιϑῦντος ἁπϑυτα τοῖς εο 

πολεμίοις. 

ς Καί πσρλσέδς» Κύριος λᾳλῆσει μοι ἐτι. 

4 Δια ἃ μή βάλεοϑαι τὸν λϑεὸν τῶτον τὸ ὑδὼρ τοῦ σιλωαμ τὸ πορθυόμϑμον ἡσωχη, 

ἀλλα βούλεεϑαι ἔχειν ΠΝ Ρασζω,, καὶ τὸν 4 ἐν τῷ Ῥωμελίν βασιλέα ἐφ᾽ ὑμϑδῶ; 

7 Δια τῦτο ἰδεὺ αὐαϊγή Κύριος ἐφ᾽ ὑμᾶς Ὁ ὕδωρ τῷ ποτωμού, τὸ ἰοωρϑν καὶ ὃ 15 
πολυ, “' βασιλέα Αὐσυδίων. . 

Οπῳ ἔθυς ὅδ τῳ Θεῷ, μωΐ μόγον ζας “μωρίας πσδϑ λέγειν, δλα καὶ (ὰὲ αἰτίας 4 .- 

γα, ὦφε χαὶ ζιὕτη παιδυῦ σαὶ «ἄν, αἰκουονζωε, τῦτο ᾧ ον ζιῦϑει ποιᾶ, Εἰπὸν γὺ τίν 

“ΔΜ δλλοφύλων οἰσνομζυ ἢ (ἃ σκύλα, ὁ πσολλόγαν καὶ ὁ τῶν βωυρίωρων ἔφοδὲὸν, 

λέγοι χαὶ τέω αἰτίων τῷ πολέμια, ἥἰς δὲ ὅξν αὕτη 1 ἡ ἀγγνωμοσιώη Μ τίου πόλι οἰ- 10 
κϑιώτων, ἐπεὶ γὸ βασιλέα ἔχοντές, φησιν, Ἐ)πεικὴ καὶ πρᾶον ἡ ἡμερϑν, αἰπεσκίρτη-- 
σαν; καὶ τυ εούνων ἐπεθύμιησειν, ῷ πσδὺς δλλοτοέλν ρχέω αὐτομολῆσεῃ ἡπεηθηῷ, 
πίω οἰκείδν δ. πηραγίαν ἐφέροντες, μι πλείονος τῆς πὐδιουσίας πληρώσω “ὲ ἔχηϑυ-- 
μὰν αὑτῶν, βαρξαρϑν ἧνα αὶ αὐόμεξον ἄγων ἀρ ϑοφον. κά) .6 5.) ἢ μοταφορακῶς 

πῶς λέξεσι, τότε ἦθος τῷ ἐγχωφίᾳ δολών βασιλέως, ἡ τίω διωύαμιν τοῦ βαρξαῤν. 43 
ποιᾷ9 αὑτὸ, ὁπερ ἐφίω ἀεὶ (ὃ λόγϑν ὀμφαντικώτερονχατασκθυαΐζων. Δ Ἐτὸ φήσι, 
αἱ οὶ ὃ μὴ βύλεοϑαι αὐςβυ ὦ ὕδωρ τῷ σιλωαμ, ὁ αὐἰδὶ ὕδωτος λέγων᾽ ἀλλ᾽ ρηϑὲὴ 
ντηγὴ ὑρέμαι χαὶ ἀψοφητὶ ἀσόδεισι, ὃ ἀτάρακζον ἡ δχτοικὴ τὸν ἴξϑπον τῷ ὅτι βασι-. 

λβύοννος τῇ ἠρόμιν ΤΑ ὑδάτων διεξόδῳ αρδαθαίλλει, ὶ σιλώαννι αὐτὸνκαλᾷ, μι δ΄ 
λύεπαρϑες αὶ ἡρεμον᾿ ὃ μεγίς“ ζω φέρ “οἷς Ὁ μϑμοις κατνγϑοὸν, ὃτι μη βευριὼ ἔ- 40 
χόντες ζυοϑν,νοωτοοίζειν ἐπεχείρφωυ,ὼ ᾿ὀιλοτρίοις ἑαυςἄν' διδόνωι βασιλείσι. ἐπεὶ δὼ 

ψὶ βούλονπεί, φησι, Τ᾿ ἥμερον ἡ δχτεικη,αἰλλαὶ τὸν Ρα σζρὺ χα! 1: ον τοῦ Ρωμδιίν,ἐπαίγω, 

φησὶ, Βαζυλώνιοι "ὁ Ὁ ῥαγδαῖον αὐτν' τὴς φρατιῶς, ὑδὼρ ποζῳ μού φυσι πολυ χαὶ 
ἰφα 69}. 



Ἰσοξί ον ταῦ» 

Εἰς ᾧ Ησππίω. ΄ ἰοὺς 

ἰαώρϑν. Θἶτα ἑρμέιυθίων τίω βμωτοιφορφὶ φησι, τὸν βασιλέα, ὙΜΛασυρίων. ὁρᾷς 
"πῶς αὐδζντῆως ὁ ὃ ῤηϑέ ὃ ἐμασξεϑεν ἡμῖν λρθὴς φαίνεται: ὁ πορμταιχρύ αὶ ὧν ταῖς μμε-. 

τα φοροίς ἑαυπίω ἑρμέυεῳ Εἰωλονή ἡγ)φαφή᾽ ὃ δὲκαὶ ὺ ὀγζώλα πυπὸίοχε!. Εἰπνό. 
στω "Ὁ πυτω μόν, Οὔκ εὐγάσέμεινε τῇ ματαφορά, αἰλλ' Εἶπε, τίνα φησὶ ποταμόν, τὸν 

ς βασιλέα τῶν Αοσυθάων, 

Καὶ πάσαν τίω δόξλν ἀντῴ, χα) λὐαίλσεται Ἰχὶ πάστ φαίραία ὑμῶν καὶ 
“«ἰϑρπατήσει ἔχὶ πὸ τῴρς ὑμδῶ, 

ἃ Καὶ «φελᾷ πὸ τῆς ̓ Ἰσδαίας αὐ, ϑφφ πον, ὃς διιμήσεγαι χεφαλίω ἄραι, ἢ ἤδυνα- 
τὸ (ἀωτελέσα οϑαὶ τι. χαὶ ἐξα! ἢ ' αϑρεμύολη τε, ὦ ὠςε πληράσαι Γ σλαΐτος τῆς 

10 χόρας σου.. 

Δεικνυῤς ὁ1| Οὐκ δ ϑεφπίνη διυωυαΐμᾳ, ἀλλ᾽ ὀργή χϑωλότῳ συμθησε) τὰ λεγθμε- 
γώ, ὅχ ὡς πολέμιον αὐ τον ν «ὐὐδατουθόμδυον χαρσξάφει, αἰλλ᾽ ὡς Ἐχὶ αλεσκίυασμέ- 

γζωυ αὐπαγάν χϑντου., εἰ  γὸ φήσιται, φησι, "αὶ ᾿ πὐδατάξεται,ἀἰλλαὶ το. πλύλει μὰ 
σωμαίτων καλύψει τῆς γῆς τίω ὄψω, ᾧ μετ᾽ θύκολίας «ὐδιέςαὶ. αἴναὺ ὧν τῇ ὀργῇ 

τς πολυ ὧ τῆς Φιλαν,ϑ:»πίας. 1 ἰγὸ λὐαασασεαῖ, αὐδῶ τίω πόλιν αἰπειλᾷ, ἊΝ ἀρχ-- 

μαλωσίαν ἥν καὶ ἀπαγωγάω ππαρςλέγ, ὥν' λειπομδροις βηλομδνος τῇ ΤΜ] λει- 

φϑώτων ἀιμωρίᾳ σωζφοφνέχέρφις ποιήσαι. ἀφελφ γ» Ὡἰὐσὸ τῆς ἰχδαας, Φησὶν, αὃ- 

ϑέσπο, «ς διυυήσε,) κεφαλίω αἶραι, ὥἔν ὧν διωαφείᾳ φησι, (ἦν πόρτα ἀγονζῳε τ 

"φέρεοϑαι,κὖν: τῶ πλύϑει λυμιηνομῶμοις, αὐχμκοιλωτοὺς πριήσει ἡ δευλοις᾿ ὡπ τῦτε 

20 ὥν' καταδεέξερρες λα πνόῦσοι μικρόν, χα τῶ φόξῳ ἿΜ αἀἰπαρϑέντων, χαὶ τῆς 

οἰκείας ἐλθλεείας ἀδεία δνέιϑαι βελτίοις. ΥΣῚ τοτὸ φησι, δευυατον (ωτε- 

λέσαιαϑαι ὠ, τουτές!, Φ' ἰοωθϑν, ᾧ - οὐεργεῖν δοιναδμον, (Ὁ “ποι ὁ αρξᾷ αι 
ἰοώοντα. καὶ “στὸ: τὴς ἀπαγωγῆς δ, δὶ αὐτῆς τῆς ὀψιως ἰχαψώφυ͵ ὑμᾶς κᾳτα:-- 

πλήξει, Φυσιν,ο βανβξαρος, πα, σαν τίωω ̓ γάῦ πληρῶν ἣὟΨ βαρξαρικδν σωμαιτων. ὁ 

25 τούτο ἐ ἐπήγαγε " ἐξα! ἡ παρεμζολή ἰντῳ; ὦτε πληρώσαι ὦ πλάτος τῆς »χυ- 

ϑφις σου. 

Μεθ᾿ ἡμῆν ὁ Θεὸς ᾿ 9 Γγώτε ἔϑνη, ἃ ἡἤσοδς, ἐπακούσωτε ἕως 

ἐσροτου τῆς γῆς, καὶ ἐδάϑοντες ἡηάνϑε.. ἐαν )ὰ» πσίλιν ἰοώσητε, παλιν ἡηηϑή- 

σεοῶτ ἢ 

49. 10 Καὶ ὡ ἀν βαλίω βουλθύσνωϑε, σκεδασει Κυριος᾽ νὴ λό)ϑν ὃν ἐαν 
λάλησητε, ϑ μὴ ἐμμείνῃ ὠνύμῶν, ὅτι αὔθ᾽ ἡμδν ο Θεὸς. Ἐμοὶ δοκεῖ, τίω τ" Εζε- 

κῖν νίκζωο ὠταύθα πολέγν, ὑ ζ λαρισενν ὠκᾷιο Ὅπαρο καὶ ἡ τῆς νήκης αὐτί 

 αἰτίον. Εἰ γ ον χαὶ ὅπλα παρ ὠκχείνοις, Φησί, ᾧ φςρατόπεδω α ἀπειρα, ἡ ἐμπειεία 

πολεμικὴ, αλλ ἡ πόμτων διωυατωτέᾳρ, συμμαχία, (θ᾽ ἐδ, τουτέςν ὁ Θεος. ἦλϑε ὦ Νὴ 

44 γὴν ἢ ὁ βαῤόαρος, καϑῶς ἠπείλησεν ἐμεσσέϑεϑει, τ πολλαὶς λαθὼν πόλεις ἀπῆλϑε, 

κ᾽ ἢ ζωτα ὑλιφρατεύσεις, σανδντία ἐπανε. ὸ ζωῶτα ζϑιω ὁ πε φήτης τσ. 

λέγει, ται Ι (ὃ τηςνίκης αἡτίον Δὐακηρύθει, χαὶ πσοϑε αὐτῶν ὧν βαρξαβοιρ: πντεί. 

γι ῷ λθηϑν. Σ, ̓ γρ δὲ τῇ ποϑϑ τέρα γί )ειῤῥήσητέ, Φησιν. ων Ὁ τ τῇ νεὼ Ὁ ἐφόδῳ 

μεγίφη πϑρζωυ ἡμῖν ἡ ησυμμάλᾳα. γνῶτε ζύμω τῦτ αὑτὸ, καὶ ἰπότητε, ὡς αἰδιωυά- 

40 τοῖς Ἰπιχειρφιώτες. Εἶτα τὸν ατίον τῆς νίκης ὠκείνης ἐμφαψων, ἡ τί πες ζω 

ἐλατίαις ἀφίξεται τὴς γῆ ἡ Φήμη τὰ κοτορϑωματοι φέφρυσει, Φησιν᾽ ἐπαχκουσατε 

ἕως ἐχώτν τῆς γή. οὐσὶὶς »» αὐήχϑος ἦτο τὸτε συμεραύτων ς᾽ ω Ἱεροσολύμοις γόγϑνε. 
δχρ τοῦτο φησιν, ἐπακούσουτε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, ὁ ὦ ἰαώοντες ἡπάοϑε. μεγάλίωῳ 

-.-- τῶ πὸ «πο - ... 



τοβό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ ΕΡΜΗΝΈΕΙ͂Α 

τὸ Ὡὶ ῥώμη δόξαν ὁ βυβξαρος τότε ὀκέζητο, ἰραρ»ις ὃ ονταύδει αὶ (δὲ ἐν τῇ τοῦ 
σώματος δ εξία μεγάλρες φησὶν, αλλα' ἢ ἦν ὦ τῇ ΤῬΜ χοημαίτων αἰδοουσία, ὼ τὸ 
τῆς δόξης αἰδεφλυεία. ἐδὼ γλ  πεῖλιη ἰούσιντέ, φησι, πώλιν ἡηϑήσεοϑε, ἡὶ ἰὼ δὴ 
βουλϑύσηεϑε βουλίω), Αἱ φσκεδασει Κυφλος,ᾧ λόγϑν ὧν ἐδῳ λαλήσητε, κὶ μὴ ἐμμείηῃ 
ν ὑμῖν,δτι ἴθ᾽ ἡμδμο Θεός. ζῆ" πονηραὶ Ὁ ἀὐθῖς ὥ βουλθύματα, ὶ προϑσεδὲ.- 4 
κῶν τίω πόλιν αὑτίω ἐκ βα,,ϑοον ἐῥαασπάκϑαι, ἢ ὅτως οἴκαδε ἀπελϑύσεοϑαῳ, ἡ ἃ 

βεουλϑύματα αὐνῥο πορόφήτης Εἰς μέσον ἄγει, καὶ Φυσι, μέρα }} ῥημάτον πόρτα 

φήσνται. Εἶτα ὯΝ ράγλατα αἰπήγίειλε φύσιν αἱ, ϑοφπίνζω αὐαρύσγοντα, 

ἐἰξιόπιςον ποιών (δ λόγϑν, ὑχὶ ὃ ἀξίωμα τῷ κατορθοιῶτος καταφάσει 
(ἀωεχῶς, λέγων, τι κἶϑ᾽ ἡμδὰ ὁ Θεός κὶ ὅτι αὐτὸς ὠπόμτω ζιῦται 

οἰ ασκεδοίσει ὰ μη χόμνήματα. 
δ λείχμ Ν᾿ 
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͵ ᾿ ΄ ᾿ ᾿ - : ᾿ « ᾿ "447 ΕΝ ΝΞ ΨΚ ΞΕ εν Ὡς . ΒΗ { ΝΥ εκ ΒΡ “Δ. σόν ΝΣ ΝΞ ΥΝΣ ς Χι 

“δὶ ἐ" Ὁ ὦ πε »}5} « ΗΝ δτιν . ΝΝ ΕΝ δι. εν πιν " λ ’ εν ! 

ΝΕ Ν ἘΣ δι : 
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ας Ὁ κὶ δὲν Τα τὴν ΝΣ τ γ᾿ ἦ 

ἀτλ ὄσρον, ᾿ 

κα ληᾺ ἡ ὐχ ἔν: ᾿ “ ν . «τ 
1,2: ιν ι εἷς 4 ΤᾺ ΣΝ ὰ 

᾿ ͵ 

συ ἡ ἩἸ ΣῊΝ ᾿ τ δινι ἢ τυ δι: ΝΕ 
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Ἑτσγαῖα τγροριαρίῖςα, ιδησιδηι οπληία ρεης ἰφιΠππ)ὰ, Πς αι! πιοσς 
ἐγροργαρθονι μοξξγὶ μορονῖς ἀ ΠΠΠραμ [Ὁ υἱάφανενν, Πς γοβέενε, Ῥγίον »μ- 

ῬΟΥ͂Ν βίη ἐμάίοα!, ρο εν ἰον ἐΐμραν. 

1Ν ΟΕ ΝΕΒδ]Ὶ 7. 
Ῥαγ.τ...3.6. ἐς 8} ἀλέγ. 4.11.}0} δῶλοι ρον 

ἐοίοη. 6.13. πλείονΘ-. 20.4.1. εἶδεν. 23.40. 
φρο ϑυύβθα «είς εονηηα. 42.1τἴ΄ οί, 71. 
17.605 18. ργὸ διενφύ ἰερεδετφύ. Ρ. ὁ44.10. ἐξ- 
ῥα δίϑίω. 89.41. ροξξγδε ῥ0η6 οο2)»14, ο. 
22. χα]οη)αΐταν πιρ. 97.8. μοὶ κρότος Ρ06 (02. 

4. 159.37.τὐ δὲκ. 201.9. ἐυχατικῶν. 208, 
31.008} ὑπόλλυῶς, (12. ροίβ καταχλυσμὸν 4- 
ἐερς ρίρμίς ἀν έαξ ον δ. {μὐιέαπεην ποῖα ρα- 
γε οδο:, οἹ γεοέϊ βίαι [πομεία, χ11.18. 
᾿αὐτῷφησ. 23 4.1 4. σὸν ἀγῶνα. 247. 34. φρονῇ. 

243. 27. ρο[[ Ἰσαῖτ, ρβομθιη εν ΑΜ ὴ: ΘΑ͂. 
251.40. ἐδυχίρ. 267. δ, παραῤῥιηῆ. 274... 
»οὶ ἀἐρὼμ ὦ 1. 6. ροξξ ἀυγῷ ροηφ σον ΑΓ. 

. 275.21. μέρες. 30. 16, “πὲς χὴ τρυγ. {76 
αὐ χριὸν τοιετίζοντα. 301..31. 027. ὦ: 2102. 
5. Θ᾽ 7. Ργο τραφεὶς ἰεζε ταφεῖς. 30.14.66} 
εἰ πον ὁ σκεπάπματα ῥΥῸ ποεῖ βάν εμ βοίεο: γε- 
Ῥομσ ΟΡ 4:4, 311.16. ἀνηποιήσ. ἐθ.12.ρο 6} 
συϊγνώμίω βϑη6 ΠΟΡΜ4. 319.16. ποριήσ. 360. 
40. ἐρῶ. 464.8. εἰσιλβᾶσα. Ζό' ἐν 10. ἀγεπωι δή- 

σοί. 371.40. δίδραχμα. ὥ᾽ βὸ ρας. [64. δέ, 
390,34. πυϑομῖνψν. 391.1.. ἐφϑεγξάμίω. 420. 
43}.ἐῤῥαζδ, 486.3. τυμφωρύχων. 488,12, πάν- 
τας φ0ζ. 4. δείων. 

ΙΝ Ρ5 42.220 5. 
ΓΑζ. 547. 31. ΡΟ ἑαυτο βονο πο ΑΙ ἱηιένγορα. 

"ἰομῖδ. 449.3. ἕν. τύο.34. ἐχδῴήν. 576. 
24. χαταλῦσαι. 477. 39. ἾνΘ-. 611.37.χοιία. 

617.31. βιδλία. 620.:7. ῥγ καὶ ἰσσογ. 645. 
34. ρο[, λέγῃ γόροπϑ οοίοη, 67ς.27. ἐδ) εἴϑεν. 
ὅγ9.17. ἤρξαντο. 68..χ6. χιλιδὼν ἀκ. ὁφό. 
24.λἡύητω. 697.1.βρέχων, 702.4:.ἐνώσειν. 
700. 3. ἡπ|6 ξέσον β0η19 ΠΟΡ 94. 729. 2. ροδέ 
Χοιςὺν ρέσηα αἰ δέῥηξίίο οοἰϊοοαπά4. 140. 3. πα- 

σατηρύσῃς. 746. 7. ροδέ ἕξὴν ρίενα αἰἐξίμξξίο. 
75.5.21.008} μνρία βομδ ΜΟΙ ΡῈ ἐμ ΓΟ ΤΑ οΜΙΙ. 
7όρ. 31.}0} αὔϑροπος ἀσίδ Μο 4,92 ἐμ εγγΟρ 1 10. 
ηἶ. 781.20. ργ0 ἂὧνε γοίεγδε ἀνόδιε, 791. 2. 
ΡΟ ἱξώτελιζόντων ρέεπα ἀἐβίμξο. 816,41. 
6} «τουδῆς ρος οοννα. 8120. 9. ἑη ῬΡΑΡΓ. ῬγῸ 
σειρ. Γέροηδέκχλ, 817. 29. ἄλλοις. 858. 41. ἐν 
ῬΑΡῥ. ῥγῸ σε, βομϑἐκχλ. 864.14. ἐνδοκίαμς, 
δόρ. 16. οὶ ἀβειφερ. βομόοοΌΨΜ4. θοΐζ. 13. 
“πρεσβύτεροι. 907.12. αἰνεσάτωσαν. 917.28. 
ὐρτον. 914.21.αἰχμαλωσίᾳ, 925. 11. ἐΜΠῈ» 
αὐτὸν (δ τὰ ρομο φονέα, 918.30. ἐυϊλαϊάΐογτα, 
940.18,ρο[ δάπει ἀφο! ἡ, 94.2.30. ρο[Γ σκότυς 
«ἰεε! γῦ αἰῶνθ-. ἡδ͵ 4.43. κρείῆονι. 949.33. ἐξα 

αειβμήσομαι. 950.31. χρείαν, ΤΉΝ Κ Ἢ 
ἐελήϑη ρέμα ΓΙ φῦς. 20. Ῥ9 κηρύξαι 

ἀἰοίε ρίοναν ἀἠβένδβέομετη, τοι 4. 9.ἐγγισώτω, 

ΙΝ Ἐ541422. 
βάζ.1012.1. Οὐ 4..πϑφρσκαλόσοται. 100,3 5.06} τημωοίαν, ἀεήρ Μ0! 42 

ἐμ εν ΟΠ ἰοπῖ4, Ὁ" ΓΈΡΘΗΦ ΟΟΡΜΙΑ, ΟΣ 2.21. καϑδιρᾶσαγ, 

ΕἘΤΟ Ν «Ὁ, 

Ἐχαια ἴῃ (οἸ ερίο Ἀεραϊὶ. 
Οὔτ Ὁ ὁ Χ. 


